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المستخمص
ييدف البحث إلى بيان طبيعة العالقة واألثر بين األدوار المرتقبة إلستراتيجية التعاون التنافسي

 العراق وقد تم اختيار/ ( في تطوير مضامين شبكة القيمة في شركات النفط العاممة في أقميم كوردستانcoopetition)
 كما تم اعتماد المنيج. ميداناً لمدراسةGas Plus Khalakan  وشركةTaq Taq Operating Company شركة
 وتكونت عينة البحث من المديرين في االقسام االدارية والفنية العاممين،الوصفي التحميمي باستخدام أسموب تحميل المسار

 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث وجود اثر ذو داللة إحصائية بين األدوار المرتقبة إلستراتيجية.في الشركات عينة البحث

، تعزيز القدرات) عمى تطوير مضامين شبكة القيمة، تبادل المعرفة، ( لكل من ( تقاسم التكاليفcoopetition) التعاون التنافسي
( عمى تطوير مضامين شبكة القيمة بوجودcoopetition) ووجود أثر ذو داللة إحصائية لتبني إستراتيجية التعاون التنافسي

 واستناداً إلى ذلك تمت اإلشارة إلى بعض المقترحات المتعمقة بضرورة إدراك اإلدارات ألىمية.األدوار المرتقبة كمتغير وسيط
 ومواكبة األدوار الجديدة التي تقدميا إستراتيجية، والتركيز عمى الخصائص الرئيسة لشبكات القيمة،االستثمار في المواقع المشتركة

.(coopetition) التعاون التنافسي

،  تبادل انًؼشفت، تقاسى انتكانُف،  شبكت انقًُت،  األدواس انًشتقبت،ٍ إستش اتُدُت انتؼاوٌ انتُافس: انكهًاخ انًفتاحيح
تؼزَز انقذساث

Abstract
The purpose of the research is to demonstrate the nature of the relationship and the
impact between the prospective roles of the coopetition strategy, choose a company Taq
Taq Operating Company and Company Gas Plus Khalakan Field of study. The
analytical, descriptive approach was also adopted using the path analysis method, and the
sample of the research was made up of managers in the administrative and technical
departments working in the sample companies. One of the most important findings of the
research is that there is a statistically significant impact between the expected roles of the
coopetition Strategy for both (cost-sharing, knowledge sharing, capacity enhancement) in
the development of value network content, and a statistically significant impact of the
adoption of the coopetition strategy to develop the content of the value network by having
the expected roles as an intermediary variable. On that basis, reference was made to some
proposals concerning the need for administrations recognize the importance of investing in
common sites, to focus on the main characteristics of value networks and to keep abreast of
the new roles provided by the coopetition strategy.
Keywords: competitive cooperation strategy, prospective roles, value network, costsharing, knowledge sharing, capacity enhancement.
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المقدمة
لعل الفكرة األساسية لنظرية الشبكة تقوم عمى أساس أن سموك الوحدات االقتصادية َيعتمد عمى السياق

االجتماعي الذي يتضمن العالقات فيما بينيا ،لذلك فإن إجراءات المنظمة التعاونية التنافسية ىي جزء من الشبكة
االجتماعية ) (Baglieri et al., 2008, 160التي يمكن أن تظير فييا السموكيات التعاونية والتنافسية في ٍ
وقت واحد
بين أطراف الشبكة في المجتمع )(Maamar et al., 2011, 333؛ ألن الشبكة التي تولدىا العالقات الشخصية بين
خدم آليات التعاون بين المنظمات والتفاعل وفق أسس منتظمة وايجاد عالقات مشتركة بين المنظمات
األفراد ىي التي تَ ُ
المحدد
عمى أساس التعاون مع المنافس ) (Simoni & Caiazza, 2012, 319وقد تكون خصائص ىذه الشبكة ىي ُ

ل ظيور السموكيات التعاونية والتنافسية وبحسب توجيات المشاركين ،فقد يسيم الييكل المرن لمشبكة في تسريع المنافسة،
وعمى العكس فعندما تكون اليياكل صمبة (جامدة) والتركيز طويل األجل يمكن أن تشجع عمى ظيور سموكيات التعاون،

كما أن كثافة الشبكة( )1يمكن أن تُقمل من ميل المنظمة تجاه العمل خارج الشبكة ،في الوقت الذي ُيمكن أن يزيد من
ميل المنظمات األخرى تجاه االستجابة ).(Cressman, 2009, 11
وقد يؤدي الترابط بين مختمف المكونات لمنظام االقتصادي إلى بناء تأثير الشبكة (M'chirgui et al.,
)2010,5عبر عالقة التعاون التنافسي التي يمكن أن تحقق الفائدة األكبر لممشاركين عبر تجاوز الحدود التقميدية
لمتعاون والمنافسة بيدف تحقيق مزايا كل منيما ) (Osarenkhoe, 2010, 355وقد يتطمب ىذا األمر أن تعمل
المنظمة عمى تنسيق إداراتيا لمعالقات المباشرة في الشبكة سواء األفقية منيا أم العمودية لضمان الحصول عمى مواقف
مناسبة وعالقات مستقرة داخل الشبكة عبر التحميل المتواصل لطبيعة العالقات بين المشاركين لتحقيق فيم أفضل
لمنظور الشبكة ) (Kock et al., 2004, 4بوصفيا إطا اًر مفاىيمياً لفيم التطورات في صناعة الخدمات الموجستية ،في

إشارة إلى تمثيل العالقة الحركية المشتركة بين المنظمات ) ،(Fulconis et al., 2011, 64اليادفة إلى تعزيز التعاون

بين المنظمات ضمن شروط ُمحددة بما يسمح لممنظمة الواحدة كسب قدرات خاصة من شركائيا وظيور فرص التعمّم
بين المنظمات تمكنيا من الدخول إلى أسواق جديدة أو عمى األقل تجميع الموارد لكسب أكبر قوة في شبكتيم
).)Osarenkhoe, 2010, 354

المحور األول :منهجية البحث
أوالً :مشكمة البحث

عمى الرغم من الجيود البحثية الكبيرة في دراسة موضوع أدوار إستراتيجية التعاون التنافسي عمى مستوى الدول

المتقدمة ،إالّ أن المحاوالت في الدول النامية الزالت بحاجة إلى إثراء كبير في مجال تفسير التوجيات المعاصرة

وتحميل مضامينيا ،ولعل من بين القضايا المعرفية التي بحاجة إلى مزيد من البحث والتقصي ما يرتبط بمضامين شبكة

القيمة ،بوصفيا مجموعة من العالقات واألدوار والتفاعالت يشارك فييا مختمف الجيات الفاعمة عبر تبادالت ممموسة
وغير ممموسة عمى ٍ
حد سواء بيدف خمق القيمة وتبادليا بين المشاركين ،ولعل مثل ىذه المضامين يمكن انجازىا عن
طريق الدعم الذي تقدمو إستراتيجية التعاون التنافسي وأدوارىا المرتقبة في ىذا المجال  ،وفي ضوء ما تقدم فإن ثمة

( )1كثافح انشثكح :وهٍ إحذي خظائض انشبكت انتٍ تُسهى فٍ تقىَت هُكلم انتؼلاوٌ وتؼزَلز يشوَلت انًُافسلت ،اىطل ها
تُشُش إنً تؼذد انًشاسكٍُ فٍ انشبكت وتُىػهى.
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معضمة تتجسد مالمحيا األساسية بوجود فجوة في دراسة وتحميل الموضوعات أعاله لمكشف عن مضامينيا وفوائدىا
واستكشاف عالقاتيا وتأثيراتيا .ويمكن تأشير مشكمة البحث عبر التساؤالت اآلتية:
 .1ما األدوار المرتقبة لتطبيق إستراتيجية التعاون التنافسي في تطوير مضامين شبكة القيمة؟
 .2مااا شااكل العالقااة واألثاار التتااابعي لتطبياق إسااتراتيجية التعاااون التنافسااي وأدوارىااا المرتقبااة فااي تطااوير مضااامين شاابكة
القيمة؟
ثانياً .أهمية البحث

تأتي أىمية البحث عمى مستوى كل من الجانب الميداني والنظري ،ففي جانبو الميداني تظير أىمية البحث

عبر توفير اإلجابات عن النواحي المشار إلييا من خالل االختبار الميداني العتماد إستراتيجية التعاون التنافسي وأدوارىا

المرتقبة في تطوير مضامين شبكة القيمة ،بما قد يوفر لممنظمات المبحوثة القناعة المناسبة لتعزيز العمل التشاركي مع
الجيات الفاعمة جميعيا في ظل التعاون مع منافسييا لتطوير مضامين شبكة القيمة ضمن قطاع أعماليا.
ثالثاً .أهداف البحث

تتمثل األىداف األساسية لمبحث في:

.1

تشخيص أىم األدوار المرتقبة لتطبيق إستراتيجية التعاون التنافسي.

 .2التعرف عمى شكل العالقة واألثر إلستراتيجية التعاون التنافسي واألدوار المرتقبة لتطبيقيا في تطوير مضامين
شبكة القيمة.
رابعاً .مخطط البحث وفرضياته

اقتصرت فرضيات البحث عمى فرضيتين رئيسيتين عمى النحو اآلتي:

 .1توجااد عالقااة ارتب اااط معنويااة بااين المتغياارات المسااتقمة المتمثمااة با ا (اعتماااد إس ااتراتيجية التعاااون التنافس ااي  ،واألدوار
المرتقبة ليا) وبين المتغير المعتمد المتمثل بتطوير مضامين شبكة القيمة.
 .2توجااد عالقااات تااأثير معنويااة بااين المتغي ارات المسااتقمة المتمثمااة با ا (اعتماااد إسااتراتيجية التعاااون التنافسااي  ،واألدوار
المرتقبة ليا بوصفيا متغي اًر وسيطاً) وبين المتغير المعتمد المتمثل بتطوير مضامين شبكة القيمة.

اعتًاد إستراتيجيح انتعاوٌ
انتُافسي Coopetition
األدوار انًرتقثح نـ إستراتيجيح انتعاوٌ
انتُافسي Coopetition
تقاسى
انتكانيف

تثادل انًعرفح

تعزيز انقذراخ

تطىير يضاييٍ شثكح انقيًح

الشكل ( )1المخطط الفرضي لمدراسة
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خايساً .أسهية جًع انثياَاخ
أعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في اختبار فرضياتو باعتماد تقانات ىذا المنيج في تحميل
البيانات الالزمة وتحديداً االستبانة التي أعدىا الباحثين في ضوء السياقات العممية المعتمدة ،فضالً عن المقابالت

الشخصية مع األفراد المبحوثين بيدف توضيح فق ارت االستبانة لضمان اإلجابة الصحيحة.
سادساً .أسانية انتحهيم اإلحصائي
استناداً إلى طبيعة البحث ومضامين فرضياتو ،تم اعتماد التقانات الميسرة في البرنامج اإلحصائي (SPSS-
 )Ver17لكل من (األوساط الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،معامالت االرتباط ،ومعامالت االنحدار البسيطة

والمتعددة) ،فضالً عن اعتماد تحميل المسار ( )Path Analysisلمعرفة التأاثيرات المباشرة وغير المباشرة بين أبعاد

الدراسة ومتغيراتيا ،إذ يقوم ىذا األسموب عمى أساس تجزئة األثر بين متغيرين إلى التأثير المباشر لممتغير المستقل

(السبب) في المتغير المعتمد (النتيجة) وتأثير غير مباشر لممتغير المستقل في المتغير المعتمد عبر متغير وسيط.
ساتعاً .يجتًع انثحث وعيُته
تمثل مجتمع البحث بشركات النفط في العاممة أقميم كوردستان العراق ،أما ميدان الدراسة فقد تمثل بكل من

شركة  Taq Taq Operating Companyوششكت Gas Plus Khalakanفيما تمثمت عينة األفراد المبحوثين
تم
بالعاممين في الوظائف اإلدارية والفنية فييا جميعاً ،وىي عينة قصدية ،والبالغ عددىم (  ) 36مدي اًر ،وىم الذين ّ
توزيع االستبانة عمييم في تمك الشركات ،وقد استعيد منيا(  )32استمارة صالحة لمتحميل ،ويبين الجدول ( )1عدد
االستمارات الموزعة وعدد االستمارات المسترجعة الصالحة ونسب االسترجاع.
2
الموزعة

المعادة

%

36

32

%88

المحور الثاني :اإلطار النظري
أوالً .إستراتيجية التعاون التنافسي Coopetition strategy
ُد ِر َست المنافسة عمى مستوى قطاع الصناعة لعقود في مجال البحوث اإلدارية والتسويقية ،ونال التعاون في
ىذا القطاع حي اًز كبي اًر من االىتمام في مجال البحوث ،في الوقت الذي قد يمثل فيو مفيوم التعاون التنافسي
 Coopetitionمفيوماً جديداً نسبياً وىو المفيوم الذي يشير إلى التعاون والتنافس في ٍ
آن واحد بين المنظمات ،وقد

كان الظيور األول لمصطمح  Coopetitionسنة  1980عمى يد )(Tourneau, 2004, (Raymond Noorda
) ،82وبحمول سنة  1996أصبح المفيوم مألوفاً وعمى نطاق واسع عبر الدراسات التي قدميا & (Brandenburger
ِ
معان
) ،Nalebuffومنذ منتصف التسعينيات ظيرت العديد من الجيود التي تناولت مفيوم التعاون التنافسي ضمن
متعددة مثل التعاون التنافسي انثُائٍ  ،Dyadic Coopetitionوالتعاون التنافسي متعدد الجوانب Multifaceted
 ،Coopetitionوالتعاون التنافسي بين الشركات  ،Intra-firm Coopetitionوالتعاون التنافسي عمى مستوى
الصناعة Industry-level Coopetition

) (Rusko,2011,311فضالً عن استخدام مصطمح Co-

 opetitionلوصف اإلستراتيجية الحديثة لممنظمة التي تجمع بين المنافسة والتعاون في إشارة إلى التعاون من أجل
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المنافسة عبر قيام منظمتين أو أكثر من المنظمات المتنافسة بالتعاون بيدف إنشاء اكبر فطيرة أعمال وفي الوقت نفسو
تتنافس لمحصول عمى القطعة األكبر ،ويؤكد) (Raymond Noordaمؤسس شركة ) (Novellلمبرمجيات والشبكات
بوصفو أول من عرض ىذا المصطمح عمى أساس ِأن مزيج التعاون والمنافسة مناسب تماماً لمعالقات الدينامية الحديثة،

ويضيف  Noordaأنو عندما تقرر منظمتان أو أكثر المشاركة في التعاون مع المنافسين عمييا أوالً أن تشخص

وبوضوح الميمة ،كما ينبغي عمييا تشخيص حدود السوق وتعريفيا وفي حال توفر ىذه الشروط يمكن تحقيق التوافق

والتنفيذ الناجح لمتعاون التنافسي) (Bigliardi et al., 2011, 2بوصفو فرصة لتجديد رؤية معمقة حول تطور العالقات
المتبادلة بين المنظمات في إطار التأكيد عمى عدم وجود عالقة تعاونية ُمطمقة ،صافية ،أو عالقة تنافسية ُمطمقة يمكن
أن توضح أو تقنع النماذج التفسيرية لواقع األعمال ،والواقع ىو أن التعاون والمنافسة ُيمثالن مزيجاً إلنشاء أنموذج

مبتكر لبناء القيمة ) ،(Fulcons et al., 2011, 58وقد جذب ىذا المفيوم مزيداً من االىتمام في األوساط األكاديمية
منذ سنة  1990عبر مساىمات اعتمدت نظرية انًباساة (انهؼبت) نتشدُغ انت كُش حىل انطشائق انتؼاوَُت وانتُافسُت
نتغُُش انهؼبت اإلستراتيجية ،ووفقاً لممنظور اإلداري فإن المنظمات المتنافسة يمكنيا أن تتعاون ِباستمرار لتحسين ميزتيا
التنافسية عمى نحو أفضل من منافسييا ).(Lacosta, 2012, 649

ثانياً .شبكة القيمة Network Value

يذكر ) (Gang et al., 2010, 280بأن دراسة نظرية شبكة القيمة َنشأت مع الميزة التنافسية ،ففي عام
 1980م قدم (ميشيل بورتر) المفيوم األولي لا (سمسمة القيمة) ،أما مفيوم شبكة القيمة فقد اقترحو ألول مرة (Adrian
(*)

)Slywotzly

عام 2000م في كتابو (منطقة الربح) .كما أكد ) (Adrian Slywotzlyأن التطورات في تقانة

المعمومات واالتصاالت والمنافسة الشرسة في السوق ،دفعت المنظمات لتبني منظور شبكة القيمة بوصفيا األكثر قدرة
عمى مقابمة المتطمبات المتنوعة والفردية لمزبائن ،)Mingliang & Bin, 2008,113) ،لمتعبير عن مزيج من
المنظمات التي تعمل معاً لحل مشكمة ترتبط بالزبائن اقتصادياً وتقانياً ،ولعل مثل ىذه المضامين المعقدة ال يمكن

ثم فإن شبكة القيمة تُجسد تصميم األعمال التي
إنجازىا دون دعم تقانة المعمومات ) (Bensch, 2011, 72ومن ّ
تَستخدم مفاىيم سمسمة التجييز الرقمية لتحقيق كل من رضا متفوق لمزبائن وربحية المنظمة ،وىي نظام سريع ومرن

ينسجم مع متطمبات الزبائن ) (Laesser & Jager, 2001, 5وتعمل عمى بناء القيمة لممشاركين ا والزبائن ا عن طريق
التعاون ) (Hu et al., 2011, 1عبر مجموعة األدوار والتفاعالت التي يشارك فييا جيات فاعمة مختمفة عن طريق
تبادالت ممموسة وغير ممموسة لتقديم أفضل قيمة اقتصادية واجتماعية ).(Branska et al., 2013, 134

ويضيف ) (Bu, 2013, 266أٌ  Slywotzlyطرح مفيوم شبكة القيمة بوصفيا شبكة منظمة أنموذجية

ضمن الكيان االقتصادي ،وفي عام 2001م قام ) (Kathandaraman & Wilsonبتحميل العالقة المتبادلة لمشبكة
إلنشاء وتوزيع القيمة والتبادل بين المنافسين والمتممين والمجيزين والموزعين.
أن تكامل الكيانات الفردية من منتجين ومجيزين وزبائن وغيرىم من أصحاب المصالح في ظل تطبيقات ICT
وفي إطار شبكات القيمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة ميمة في الكفاءة والقدرة التنافسية (Vlckova et al ., 2014 ,

) ،309ففي الوقت الذي لم تعد سالسل القيمة قادرة عمى االستخدام في التحميل لتحديد الموقع االستراتيجي لممنظمة،
كما أن نظرية شبكة القيمة تشير إلى أن المنظمة ال تقتصر عمى (األنشطة ذات القيمة) وفقاً لسمسمة بورتر التي تشير
(*)  :Adrian Slywotzlyهى يستشاس ششكت  Mercerنالستشاساث وإداسة انششكاث األيشَكُت ،طشذ ي هىو شبكت
انقًُت ألول يشة ،وهى َؼتقذ أَها شبكت فؼانت ػهً يستىي خ ض تكانُف انًُظًت انتٍ تُشأ ػبش أًَىرج األػًال انتٍ
تأخز اإلستشاتُدُت اىط ها أساس األػًال انتؼاوَُت.
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لممنظمة بوصفيا سمسمة خطية بسيطة ،بل شبكة من القيمة مع ىيكل أكثر تعقيداً ،ومجموعة من الصناعات أكثر

تنوعاً ،والعالقات بين المنظمات أكثر دينامية وتأخذ صيغة شراكات طويمة اآلجل (Jinsong & Shufang, 2010,
) ،1334الشكل ( )2يوضح منظور شبكة القيمة.

انزتائٍ

انًتًًىٌ

انًُظًح

انًُافسىٌ

انًجهزيٍ
الشكل ( )2شبكة الالعبين األساسيين في الصناعة
Source: Rusko Rauno, 2011, Exploring the Concept of Coopetition: A Typology for the
Strategic Moves of the Finnish Industry, Journal of Industrial Marketing
Management, 40, P. 312.
ويمكن لممنظمات تطوير شبكة القيمة استراتيجياً ونظامياً ففي كثير من األحيان تختار المنظمات مع من

تتحالف ،وما ىو نوع التحالف ،وكيف تتحالف ،في إطار منظور تكاممي بين المشاركين وفي ظل مجموعة من
الخصائص األساسية لشبكات القيمة ىي):(Zhan et al., 2009, 1200
 .1ىيكاال الشاابكة :يوضااح نمااط عالقااات المنظمااة مااع أعضاااء الشاابكة اآلخارين ،والعالقااات المتنوعااة عااادةً مااا تُساافر عاان
األداء العالي عبر السماح بالوصول إلى التكامل بين المشاركين.
 .2عضوية الشبكة :وتشير إلى الطبيعة الخاصة بموارد وقدرات الشبكة.
َ .3شرطية التوازن :تشير إلى خروج المنظمة الغير قادرة عمى تحقيق التوازن مع المشاركين في الشبكة عمى مستوى القاوة
والضعف والتعاونية أو االنتيازية في عمميات تبادل المعرفة.
ويشير ) (Branska et al., 2013, 134إلى أن المنظمات الناجحة حقاً ىي التي استطاعت إعادة ابتكار

نظام خمق القيمة مع الجيات االقتصادية الفاعمة والعمل معاً عمى إنتاج القيمة في إطار تكاممي وتفاعمي لتطوير شبكة
المطور.
القيمة .والشكل ( )3يوضح أنموذج الشبكة
ّ

انًشاركىٌ في شثكح انقيًح

انًىارد داخم انشثكح
أألَشطح انحرجح
ـ انًؼشفت .
ـ انتزاو اإلداسة .
ـ انًىسد انبششٌ .
ـ تطىَش انؼالقت .
ـ إداسة االتظاالث .
ـ انتقُُت  ،انًؼذاث .
المطور
الشبكة
أنموذج
)
3
(
الشكل
ّ
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Source: Chen Ruijun & Liang Zhiman, 2011, Coopetition Strategy Management in SMEs:
Case Study of Nyhammars and Bäckströms Company, Master Thesis in Business
Administration, Faculty of Education and Economic Studies, University Of
Gavle, P. 26.
ثالثاً :األدوار المرتقبة إلستراتيجية التعاون التنافسي.

تشير األدبيات المعاصرة ا ا ا وخالفاً لمنظرة التقميدية ا ا إلى إعادة النظر بالمفاىيم المرتبطة بالمشاريع وضرورة النظر إلييا

بوصفيا عممية مشاركة في بناء القيمة المرتكزة أساساً عمى بناء المعرفة الجديدة والعمميات والنظم الخاصة بالمنافسين
والمجيزين والزبائن وغيرىم من أصحاب المصالح ،وضرورة إشراكيم ضمن المنظور الجديد (Chang et al., 2013,

) ،1139ومع ذلك يمكن مالحظة قمة االىتمام نسبياً لتطوير النماذج واألساليب والتقانات التي يمكن أن تقدم تحميالً
لممزايا المحتَممة لمنظور شبكة التعاون التنافسي ،وفقاً لوسائل تفسير عممية ،تُ ِ
فسر (لماذا؟) ،وتطوير تصاميم لممنظمة
ُ
ِ
توضح (كيف؟) ،وقد يتطمب ىذا تحوالً في التركيز عمى البناء النظري لمنماذج اإليجابية الخاصة بالبحوث اليادفة
لوصف مختمف جوانب التفاعل لمتعاون التنافسي) ) Coopititonوالمركزة عمى تطوير توصيات معيارية لبدء واستمرار

إستراتيجية التعاون التنافسي ) (Golnam et al., 2011, 3التي تؤكد عمى الربط بين بناء القيمة والتعاون بين
المنظمات المتنافسة من جية ،وبين بناء القيمة ومقترحات فوز المشاركين جميعيم من جية أخرى(Rusko, 2012, ،
).60

وفي اطار متصل فقد اختمفت المسميات وتباينت المنيجيات الخاصة بالنظريات التي عالجت الجوانب

المرتبطة بصياغة وادارة عالقات التعاون التنافسي التي تصف طبيعة النظام البيئي لمنظمات األعمال بوصفيا كائناً
حيوياً يحاول التكيّف بيدف البقاء والنمو والتطور ،ومن ثمّ ينبغي عمييا إدراك تحديات البيئة والتجاوب معيا واالستجابة
ليا ،ولعل ىذا المنظور أنتج العديد من النظريات التي اىتمت بجوانب عديدة عمى مستوى طبيعة العالقات والتحركات
اإلستراتيجية والمزايا المرتبطة بدخول المنظمات بشبكة عالقات التعاون التنافسي وصوالً إلى تحقيق األدوار المرتقبة
إلستراتيجية التعاون التنافسي.

ومن النظريات التي قدمتيا األدبيات الخاصة بمنظور إستراتيجية التعاون التنافسي التصنيفات التي يمكن عرضيا كما

يأتي )1( :المنظرون  /منظور نظرية المباراة ،المعبة )2( ،العناقيد اإلستراتيجية /منظور تقانة المعمومات واالتصاالت،
( )3منظور التحالفات اإلستراتيجية )4( ،شبكة القيمة /منظور التحكم )5( ،داخل المنظمة /منظور داخل الوحدة)6( ،
الدولي /المنظور العالمي الشامل )7( ،منظور التسويق بالعالقات ) ،(Kirchner, 2007, 26ولعل مثل ىذا التباين في

المجزءة ناتجة عن المخاوف التي يثيرىا زيادة تأثير الترابط اإلستراتيجي عمى
المناىج النظرية يولد عدداً من األعمال ُ
مستوى األفراد والمنظمات والشبكات بالنسبة لممنظمات العاممة في البيئات التنافسية الحركية التي أنتجت نظريات أىتمت
بوصف طبيعة األدوار التي ُيمكن الوصول إلييا عن طريق اعتماد العالقة التعاونية بين المتنافسين مثل ( )1نظرية
تكاليف المعامالت )2( ،النظرة المستندة إلى المعرفة ) ،(Baghieri et al ., 2008 , 158واتجيت نظريات أخرى إلى
خصائص عدم تجانس الموارد في العالقة التعافسية مثل النظرة المستندة إلى القدرات (Kupke & Lattemann,
).(Gnyawali & Park, 2009( ،2008
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ويتم اعتماد النظريات الثالثة اعاله بوصفيا ادوا ارً مرتقبة قد تُسيم في تطوير منظور شبكة القيمة

 .1نظرية تكاليف المعامالت Transactions Costs Theory

تستند نظرية تكاليف المعامالت وفق منظور التعاون التنافسي إلى أساس التفاعالت التعاونية بين المنظمات
المتنافسة في إطار مشاركة الموارد المادية وغير المادية بما يعزز القيمة الفردية لممشاركين جميعيم & (Loebbeck

) Angehrn, 2011, 791في الوقت الذي تشير فيو المنافسة وفقاً ليذا المنظور إلى البناء النظري الذي يعطي اىتماماً

خاصاً لمفيوم االنتيازية ،التي يتم النظر إلييا بوصفيا "المصمحة الذاتية المتحققة عبر الخداع" ولعل ىذا يتضمن العديد

من المعاني مثل الكذب ،السرقة ،الغش  ...وغيرىا ،كما تشير االنتيازية إلى الكشف الناقص أو المشوه عن المعمومات

بيدف التضميل والتعتيم والتمويو .ومن أجل تقميص مثل ىذه المخاطر يمجأ أطراف التعاون إلى تحمل تكاليف التفاوض

والرصد والتنفيذ بوصفيا تكاليف معامالت ) ،)Baglieri et al., 2008, 159ووفقاً لمنظور تكمفة المعاممة االقتصادية

) (TCEفإن االىتمام ينصب عمى المستوى الجزئي لمواصفات المعامالت مثل خصائص األصول التي يتم تمييزىا
عمى أساس وحدة التحميل التي ينبغي أن تمتاز بالدقة ،وفي حال غيابيا عندىا تكون الطبيعة الخاصة بالمنظمة
ومياراتيا أىم العوامل لتحديد جوانب العالقة التعاقدية ،وبالرغم من أن خصائص األصول ىو بعد أساسي في منظور
) (TCEالتي تشير إلى االستثمار في األصول ذات القيمة المحدودة ،غير أن بوادر السموك االنتيازي تزداد مع زيادة
ثم فإن معدالت الفشل تكون في أعمى
االستثمار في األصول الخاصة ) (Loebbecke et al., 2012, 271ومن ّ
مستوياتيا عندما تتعاون المنظمة مع منافسييا المباشرين؛ ألن وصول المنافسين إلى المعرفة الرئيسة لممنظمة يكون عبر
السموكيات االنتيازية ) .) Ritala et al., 2008, 181وبالرغم من أن تكاليف المعاممة ىي أحدى الفرضيات الرئيسة
التي تتعارض مع منظور المنافسة في النظرة المستندة إلى الموارد ) (Kupke & Lattemann, 2008, 166إالّ أنيا

لم تعالج سوى جانب خفض الكمف الخاصة بالمعامالت دون التركيز عمى دراسة جوانب القيمة المضافة لموساطة ودور
الوسيط بوصفو عامالً اقتصادياً ).(Belleflamme & Neysen, 2008, 4
 .2النظرة المستندة إلى المعرفة The Knowledge Based View

إن نظرية تكاليف المعاممة لم توفر دليالً عن عدم تجانس الموارد بين المنظمات ،فضالً عن عدم توضيح دور

قدم المنظور الداخمي
المعرفة بوصفيا مصد اًر ميماً لتحقيق الميزة التنافسية ، (Baglieri et al., 2008, 159) ،لذا فقد ّ

لممنظمة رؤية جديدة في إشارة إلى المنظمات التي تمتمك القيمة المضافة في شكل من إشكال المعرفة ،في ضوء حقيقة

مفادىا أن المنظما ت تتنافس عمى أساس قدرتيا عمى اكتساب وتقييم واستيعاب ودمج ونشر واستثمار المعرفة الحاسمة،
ولعل ىذا المنظور يخفض من مضامين التركيز عمى تكاليف المعاممة في مجال تنظيم أنشطة تقدير القيمة ،وقد يعزز

التعاون التنافسي تقاسم المعمومات والمعرفة بين المشاركين والوصول إلى الموارد غير المادية بطريقة تفاعمية عبر ىيكل
شبكات المنظمات المعاصرة ) (Osarenkhoe, 2010, 353التي تعمل عمى بناء القيمة (التعاون) عبر اإلفادة من
المزايا التي يمكن أن يحققيا تجميع المعرفة لممشاركين ،أما المطالبة بالقيمة واالستحواذ عمييا (المنافسة) فيي تتضمن

سعي األطراف جميعيا لمحصول عمى أكبر حصة ميما كانت القيمة التي تم إنتاجيا ) (Keller, 2009, 12ويمكن

ألي مشارك في التعاون التنافسي أن يحصل عمى حصة مقبولة وفقاً لما يممكو من ميارات ومعرفة وموارد لتوفير

الخدمات وتحسين الجودة بحسب طمبات السوق ) .(Tourneau, 2004, 82وقد ال ترغب المنظمة في مشاركة معرفتيا
ثم
أو نقميا إذا ما شعرت بأن ما تكسبو من التعاون مع منافسييا أقل من النتائج المترتبة عمى احتكارىا لممعرفة ،ومن ّ
فإن إدارة المعرفة بين المنظمات في ظل التعاون التنافسي ينبغي أن تناقش األسئمة اآلتية :ما المعرفة التي ينبغي
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تقاسميا؟ وما مقدارىا؟ ومتى؟ ومع من؟ وتحت أية ظروف؟ ) (Loebbecke et al., 2012, 216ولعل ىذه المعضمة
بين تقاسم المعرفة أو حمايتيا تمثل مصد اًر رئيساً لمتوترات في العالقة التعافسية التي يمكن أن تؤثر في حركية
(دينامكية) التعمّم من جية مرو اًر بتحقيق التكامل المعرفي من جية أخرى ووصوالً إلى تحقيق التوازن بين التعاون

والمنافسة ) (Fernandez & Chiambaretto, 2013, 6-7األمر الذي يتطمب قدرات تنظيمية إلدارة كل من الوصول
ثم فإن
إلى المعرفة وصيانتيا واستثمارىا في إطار التوازن بين استثمار المعرفة الحالية وتطويرىا عبر اآلخرين ،ومن ّ
عد مصد اًر أساسياً لمميزة التنافسية
توافر ميارات إدارة تدفقات المعرفة المشتركة عبر شبكة العالقات التعافسية ُي ّ
) .(Osarenkoe, 2010, 353وتقدم النظرة المستندة إلى المعرفة بعدين متميزين لمفاىيم إدارة المعرفة ىما ُبعدي

االستكشاف واالستثمار ) ،(Exploration & Exploitationالبعد األول يشير إلى إدارة المعرفة بوصفيا تمك
(بعد استكشاف المعرفة) ،أما الثاني فيو ينظر إلى إدارة المعرفة بوصفيا تمك
األنشطة التي تزيد من مخزون المعرفة ُ

(بعد استثمار المعرفة) في إطار التحالفات اإلستراتيجية
األنشطة التي تعمل عمى نشر المعرفة الحالية بيدف بناء القيمة ُ
) (Baglieri et al., 2008, 159-160ولعل المشكمة التي تواجو اإلدارة تحديد مدى القبول بتقاسم األصول الحرجة
مع المنظمات األخرى في إطار استكشاف المعرفة أو استثمارىا ،وما اإلستراتيجيات التي تمكنيا من المحافظة عمى
موقعيا التنافسي في ظل حركية العالقات التعافسية ) (Fulconis, 2011, 62ولعل ىذا التمييز بين االستكشاف
واالستثمار يناظر الفرق الرئيس بين إنشاء المعرفة وتبادليا ضمن عالقات شركاء التحالف اإلستراتيجي ،ففي الوقت

الذي يشير فيو بناء المعرفة ضمن التحالف إلى الوسيمة التي يتم عبرىا تجميع الموارد التكميمية ودمجيا من أجل تعظيم
 تكبير الكعكة  -القيمة ،فإن تقاسم المعرفة يشير إلى تنافس كل شريك من أجل الحصول عمى القطعة أو الحصةاألكبر ) ،(Baglieri et al., 2008, 159وقد يكون اإلطار الذي يمكن أن ُيعبر عن إدارة المعرفة في ظل عالقات
التعاون التنافسي ىو منظور التعمّم التعافسي وشبكات تبادل المعرفة Coopetitive Learning and Knowledge

 ،)CoLKENs( Exchange Networksوبما أن الفكر االقتصادي ُيشير إلى أن الندرة تمثل عامالً حاسماً لتحديد
القيمة ألي مورد ،فإن التقاسم المفرط لممعرفة قد يثير العديد من األسئمة في ظل السياق االقتصادي ،مما يحتم تحقيق
التوازن في عمميات تقاسم المعرفة في ضوء كل من التعاون والمنافسة )،(Loebbeck & Angehrn, 2011, 795

الشكل ( )4يوضح ىيكل التعمم ضمن التعاون التنافسي وشبكات تبادل المعرفة (.)CoLKENs
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تُاء انقيًح
تظًُى تبادل انًؼشفت وانتؼهّى

عًهياخ إدارج ()CoLKEN
انًُافسح

انتعاوٌ

يحذداث تبادل انًؼشفت وضُاع
انًؼشفت غُش انًقظىد

ساط انًؼشفت وفشص
خهق انًؼشفت

تركيز ()CoLKEN
انًعرفح

وكالء انًعرفح

شثكاخ انًعرفح

ػًهُاث انتؼهى
وساط انتؼهى
اانخبشة

انًشاسكاث ػهً
انًستىي ان شدٌ
وانًذَشٍَ وانًُظًت

تبادل انًؼشفت اٍُ
انًُظًاث

انًكىَاخ انرئيسح

انشكم ( )4
ميكم  CoLKENنهتعهى ضًٍ انتعاوٌ انتُافسي وشثكاخ تثادل انًعرفح
Source: Loebbecke Claudia, Angehrn Albert, 2011, Knowledge Management: Under
Coopetition, P. 795. . www.mtm.uni .3النظرة المستندة إلى القدرات )Capability-Based View (CBV
يمكن التعبير عن النظرة المستندة إلى القدرات بوصفيا نتاجاً طبيعياً لمنظور النظرة المستندة إلى الموارد ،إذ

تشير ) (CBVإلى قدرات المنظمة الخاصة في مواجية التغيرات السريعة في البيئة (Kupke & Lattemann,
) ، 2008, 166وقد يتطمب تحقيق الميزة التنافسية المستدامة التعامل مع ىذا المنظور في إطار حركية (ديناميكية)
القدرات الذي يوفر أساساً لتعاضد الموارد المتنوعة عبر عالقات التعاون والمنافسة بين المنظمات & (Gnyawali

) ،Park, 2009, 312ففي الوقت الذي يشير فيو منظور التعاون إلى دمج أنشطة المنظمات لتحقيق المنافع المتبادلة
ثم فإن التعاون
المخطط ليا ،فإن منظور المنافسة يشير إلى مواصمة السعي لتحقيق األىداف اإلستراتيجية الفردية ،ومن ّ
التنافسي يشير إلى نظام عمل المشاركين عمى أساس التوافق الجزئي لممصالح واألىداف ).(Bielawska, 2011, 52

وبعد االستعراض النظري لبعض أدبيات إستراتيجية التعاون التنافسي التي تمّ استعراضيا عمى مستوى النظرية

أو المنظور ،نجد أنفسنا أمام حقائق ينبغي التنويو بيا ،ولعل أوليا :أن عالقة التعاون التنافسي عالقة حساسة جداً
يحكميا التوازن بين منظور التعاون والمنافسة ،وىذا يعني أن أي تغير في شكل العالقة يُمكن أن يذىب بيا إلى
اتجاىات أخرى ال تعني التعاون التنافسي ) ،( Coopititionأما الحقيقة الثانية :فتؤكد عمى أن القاسم المشترك بين
النظريات والمنظورات جميعيا ىو االفتراض الضمني الذي يشير إلى مشاركة أطراف العالقة في األنشطة التعاونية

يظير في جانب المدخالت ،في الوقت الذي تظير فيو أنشطة المنافسة عمى المخرجات .ولعل الحقيقة الثالثة :تشير إلى
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وجود تداخل حقيقي بين النظريات والمنظورات بدءاً بمستوى األىداف ومرو ارً بمضامينيا ووصوالً إلى مستوى األدوار
الرئيسة التي يُمكن أن تقدميا كل منيا في مجال تطوير القيمة.

المحور الثالث :اإلطار الميداني

أوالً :وصف عينة البحث

اشتممت عينة البحث عمى الكوادر اإلدارية والفنية ،في المنظمات المبحوثة وتُعد عينة البحث في ىذه الحالة
الميسرة ،التي تكون فييا عممية اختيار وحداتيا االجتماعية عمى أساس السيولة والمالئمة في توفير
ضمن العينة العمدية ُ

المراد من االستقصاء ،ممن يمتمكون قد اًر ميماً من المعرفة المرتبطة بأسترايجية التعاون التنافسي وأدوارىا التي ُيمكن

الوصول الييا ،والدراية بما يتعمق بتوافر آليات نجاحيا ،والرؤية المستقبمية بالنتائج التي يمكن تحقيقيا.
انجذول ( )8خصائص أفراد عيُح انثحث
انُسثح %
انعذد
انًتغيراخ
انعىايم انشخصيح
2,78
82
ركش
انجُس
5878
4
أَثً
4272,8
58
( )03-82سُت
587288
8
( )08-05سُت
5878
4
( )43-02سُت
انعًر
570,8
0
( )48-45سُت
587288
8
( )83-42سُت
85.2,8
,
دكتىساِ
82.588
5
ياخستُش
انشهادج
83
52
اكانىسَىس
,575
80
( )8-5سُت
يذج انخذيح
8275
5
( )53-2سُت
ثانياً .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية لمتغيرات البحث

يشااير الجاادول ( )3إلااى المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة ومسااتوى األىميااة لمتغي ارات البحااث ،وكمااا

يأتي:
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية لمتغيرات البحث
ت

الوسط

العبارة

الحسابي

االنحراف
المعياري

*Sig

ترتيب

مستوى

أهمية

الداللة

الفقرة

استراتيجية التعاون التنافسي
1

تساعد

استراتيجية التعاون التنافسي في تحقيق الفوز لجميع

المشاركين في شبكة القيمة من ( زبائن ومجيزين ومتممين

3.679

1.138

0.00

1

وموزعين ومنافسين).
2

تسيم استراتيجية التعاون التنافسي في دعم الترابط والتواصل بين

0

مضامين بناء القيمة

المشاركين في شبكة القيمة.

تدعم استراتيجية التعاون التنافسي

848

3.455

1.106

0.00

3

3.262

0.887

0.00

4
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واالستحواذ عمييا عمى مستوى الشكل والوقت.
4

تساعد استراتيجية التعاون التنافسي عمى تعزيز قدرات المشاركين
البقاء واالستمرار ضمن بيئة المنافسة.

3.594

1.376

2

0.00

األدوار المرتقبة لـ استراتيجية التعاون التنافسي
تقاسم التكاليف
5

تستخدم منظمتنا

استراتيجية التعاون التنافسي بوصفيا أداة

لتحسين كفاءتيا مع المنظمات األخرى (المشاركين).
6

تسيم) استراتيجية التعاون التنافسي في إعادة تشكيل استثمار
الموارد مع الجيات الفاعمة من أصحاب المصالح.

7

تساعد استراتيجية التعاون التنافسي في التكيف مع تقاسم األدوار
الجديدة لممشاركين الجدد.
اعتماد استراتيجية التعاون التنافسي

منظمتنا عمى

8

يساعد

9

تستخدم منظمتنا استراتيجية التعاون التنافسي في تبادل المعرفة مع

االستجابة السريعة لمضامين خفض الكمف بأشكال جديدة.

3.573

1.146

0.00

3

3.609

0.988

0.00

2

3.668

0.735

0.00

1

3.423

1.178

0.00

4

تبادل المعرفة
الجيات الفاعمة من المشاركين.
10

تعتمد منظمتنا استراتيجية التعاون التنافسي في تبادل الخبرات
المعرفية الجديدة في مجال البحث والتطوير.

11

تسيم المواقع المشتركة التي توفرىا استراتيجية التعاون التنافسي
في تبادل المعرفة المتخصصة بين المشاركين.
تساعد منظماتنا عمى المشاركة

12

استراتيجية التعاون التنافسي

13

تعتمد منظمتنا استراتيجية التعاون التنافسي

ضمن شبكة االبتكار مع الجيات الفاعمة.

3.598

1.028

0.00

2

3.602

1.279

0.00

1

3.369

0.877

0.00

4

3.479

1.101

0.00

3

تعزيز القدرات
في دعم قدراتيا

الخاصة بإدارة أنظمة كامل سمسمة التجييز.
14

استراتيجية التعاون التنافسي تساعد في تعزيز براعة منظمتنا لبناء
قدرات جديدة.

15

تسيم استراتيجية التعاون التنافسي في دعم القدرة التوافقية لممنظمة
لدمج وتجميع الموارد المختمفة.

16

تساعد استراتيجية التعاون التنافسي عمى تطوير القدرات الدينامية
لمنظمتنا في إعادة توزيع مواردىا بما ينسجم مع البيئة التنافسية.
المعدل الكمي لألبعاد المستقمة
تطوير مضامين شبكة القيمة
849

0.00
3.605

2

1.351

3.581

0.853

0.00

3

3.512

1.093

0.00

4

3.691

1.033

0.00

1

3.497

1.126
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التعاون بين المنظمات يسيم في تحسين مضامين المشاركة الفاعمة

0.00

3

3.348

1.134

0.00

12

3.580

1.309

0.00

5

3.603

1.084

0.00

4

3.468

0.859

0.00

8

3.569

1.190

0.00

6

3.493

1.600

0.00

7

3.461

0.749

0.00

9

3.653

1.283

0.00

2

3.419

1.496

0.00

11

3.679

0.164

0.00

1

3.442

1.034

0.00

10

المعدل الكمي لمبعد المعتمد

3.529

1.078

المعدل العام

3.537

1.075

في شبكة القيمة.
18

إعادة تشكيل العالقات مع الجيات الفاعمة تساعد في الوصول إلى

19

التكيف مع األدوار الجديدة لممشاركين يسيم في إيجاد وسائط

تحقيق الموائمة بين موارد المشاركين في شبكة القيمة.
جديدة لخمق القيمة ضمن الشبكة.

20

الترابط بين المشاركين يساعد في تطوير مضامين شبكة القيمة
استراتيجياً.

21

تبادل المعرفة بين المشاركين يسيم في نمو عوائد شبكة القيمة.

22

وصول المشاركين إلى خبرات معرفية جديدة يساعد في تحقيق
استجابة استباقية لمتطمبات شبكة القيمة.

23

يسيم تبادل المعرفة المتخصصة بين المشاركين في تحقيق كفاءة
حاسمة لشبكة القيمة.

24

تساعد شبكات االبتكار في تقديم مقترحات متنوعة لمضامين القيمة
داخل شبكة القيمة.

25

قدرة المنظمة عمى إدارة األنظمة المعقدة لسمسمة التجييز أساس
لتصميم شبكات قيمة كفوءة لممشاركين.

26

البراعة في بناء القدرات يسيم في تحقيق ميزة تنافسية لممشاركين

27

دمج وتجميع الموارد الداخمية لممشاركين يدعم القدرة التنافسية

داخل شبكة القيمة جميعيم .
لمشبكة بالكامل.

28

إعادة توزيع موارد المشاركين في شبكة القيمة يعزز القدرة الدينامية
لمشبكة.

3.643

السنة3108/م

1.045

انًظذس  :يٍ إػذاد انباحثٍُ فٍ ضىء َتائح انحاسبت االنكتشوَُت .
ثالثاً  :اختبار فرضيات البحث

 .1اختبارعالقات االرتباط بين متغيرات البحث
تناولت ىذه الفقرة اختبار فرضيات البحث باستخدام األساليب اإلحصائية الختبار مدى قبول أو رفض
فرضيات الدراسة وتبين توافر عالقات ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بين مجمل متغيرات البحث عمى مستوى عالقة
كل متغير مع المتغيرات األخرى عمى حدا ،وكذلك عمى مستوى عالقة كل منيا بتطوير مضامين شبكة القيمة بوصفيا
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النتيجة النيائية العتماد استراتيجية التعاون التنافسي  .الجدول ( )4يوضح اختبار عالقات اإلرتباط بين متغيرات
البحث ؛
الجدول ( )4نتائج عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
المتغير المسقل
اعتًاد استراتيجيح
انتعاوٌ انتُافسي
المرتقبة
األدوار ُ

تطوير شبكة القيمة

المتغير التابع
تقاسم التكاليف

تبادل المعرفة

تكامل المنظمات

0.497

0.506

0.587

0.508
0.709

انًظذس  :يٍ إػذاد انباحثٍُ فٍ ضىء َتائح انحاسبت االنكتشوَُت .
** P ≤ 0.01
N = 32

* P ≤ 0.05

يوضح الجدول ( )4اعاله تباين في قوة العالقة ،إذ ظيرت العالقة بين األدوار المرتقبة الستراتيجية التعاون
التنافسي وبين تطوير مضامين شبكة القيمة األعمى ارتباطاً ،وذلك بداللة قيمة معامل االرتباط التي بمغت ()0,709

عند مستوى معنوية ) ،(0.05فيما بدت العالقة بين استراتيجية التعاون التنافسي وبين تطوير مضامين شبكة القيمة

األقل ارتباطاً ،وذلك بداللة قيمة معامل االرتباط التي بمغت ) (0.508عند مستوى معنوية ) ،(0.05وجاءت عالقات
االرتباط األخرى مرتبة بحسب قوة معامل االرتباط عمى النحو اآلتي:

أ .العالقة بين تقاسم التكاليف وبين تطوير مضامين شبكة القيمة بمعامل ارتباط قيمتو ).) 0.587
ب .العالقة بين تبادل المعرفة وبين تطوير مضامين شبكة القيمة بمعامل ارتباط قيمتو ).(0.506
خ .العالقة بين تعزيز القدرات وبين تطوير مضامين شبكة القيمة بمعامل ارتباط قيمتو ).(0.497

واستناداً إ لى المعطيات السابقة يمكن القول بثبوت صحة فرضية البحث بمعنوية عالقة االرتباط بين األدوار

المرتقبة الستخدام استراتيجية التعاون التنافسي وبين تطوير مضامين شبكة القيمة.
 .2اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث.

الجدول ( )8يوضح تفاصيل تتبع عالقات األثر بين متغيرات البحث عبر معطيات تحميل المسار وكاآلتي :حقق

متغير اعتماد استراتيجية التعاون التنافسي عالقة أثر طردية في تطوير مضامين شبكة القيمة ،مسجالً تأثي اًر كمي

موجب بمغ ) ،(0.548وىو يشير إلى أن اعتماد استراتيجية التعاون التنافسي من شأنيا أن تُسيم في تطوير مضامين
شبكة القيمة ،وىذا يؤشر توافقاً مع الجانب النظري من البحث .ويمكن وصف ىذا األثر اعتماداً عمى قيمتي ()R2

و( ،)Fيشير معامل التحديد ( )R2إمكانية تفسير ) (%54من التباين في تطوير مضامين شبكة القيمة اعتماداً عمى
تبني استراتيجية التعاون التنافسي ،وتدعم ىذه النتيجة قيمة ( )Fالمحسوبة البالغة ) (9.739التي جاءت أعمى من

قيمتيا الجدولية البالغة ) (3.32عند مستوى معنوية ) ،( 0.05مما يؤشر معنوية وايجابية عالقة األثر بين متغيري
استراتيجية التعاون التنافسي وتطوير مضامين شبكة القيمة.

وتجدر اإلشارة إلى أن طبيعة ىذا األثر ىي نوعين:

أ .األثر المباشر :وقد بمغت قيمة مساره )*.(0.427
ب .األثاار غياار المباش اار :وقااد حققاات التااأثيرات غياار المباشاارة عباار توافق ااات مؤش ارات األدوار المرتقبااة لكاال ماان ( تقاساام
التكاليف ،تبادل المعرفة  ،تعزيز القدرات) مسا اًر بمغت قيمة ).(0.615
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كما تشير معطيات الجدول ( )8إلى وجود عالقة أثر لألدوار المرتقبة لا استراتيجية التعاون التنافسي في
تطوير مضامين شبكة القيمة ،وتتضح معالم ىذا األثر عبر معامل التحديد ( )R2ويشير إلى أن ) (%83من التباين في
تطوير مضامين شبكة القيمة اعتماداً عمى األدوار التي يمكن أن تؤدييا استراتيجية التعاون التنافسي ،وتدعم ىذه النتيجة
قيمة ( )Fالمحسوبة البالغة ) (8.983بوصفيا أعمى من القيمة الجدولية البالغة ) ،(3.32مما يسيم في إمكانية القول

بمعنوية وايجابية عالقة األثر بين المتغيرين ،في حين كانت طبيعة ىذا األثر مباش اًر فقط  ،بقيمة معامل مسار قيمتوٌ
)**(0.728لعدم وجود متغير وسيط يقع بينيما.
اعتماداً عمى مجمل المعطيات المؤشرة في الجدول ( )4يمكن القول بصحة فرضية البحث التي اىتمت

باإلشارة إلى أثر األدوار المرتقبة لا استراتيجية التعاون التنافسي في تطوير مضامين شبكة القيمة.
انجذول ( )5يعطياخ تحهيم انًسار وعالقاخ األثر تيٍ يتغيراخ انثحث
األتعاد
خ

2

8

انًستقم

انًعتًذ

استراتيجيح
انتعاوٌ
انتُافسي

يعايم انًسار
غير
انًثاشر
انًثاشر
*0.427

تطىير
يضاييٍ
األدوار انًرتقثح شثكح
نـ استراتيجيح انقيًح
**0.728
انتعاوٌ
انتُافسي
N = 32

0.615

انكهي

R2

F

Re
(1)R2

انًحسىتح انجذونيح

0.548 0.864

0.36

9.739

0.83

0.24

8.983

3.32
ـــ

0.728

** P ≤ 0.01

* P ≤ 0.05

انًظذس  :يٍ إػذاد انباحثاٌ فٍ ضىء َتائح انبشَايح االحظائٍ ). ( SPSS

االستنتاجات والمقترحات
أوالً .االستنتاجات

يمكن تمخيص استنتاجات البحث عمى النحو اآلتي:



ي ارتبط تطااوير مضااامين شاابكة القيمااة عمااى نحا ٍاو أساااس بتبنااي واعتماااد اسااتراتيجية التعاااون التنافسااي  ،وىااذا يفساار
الخصااائص الميمااة التااي توفرىااا قاادرات اسااتراتيجية التعاااون التنافسااي عمااى مسااتوى الكفاااءة وتبااادل المعرفااة وتعزيااز
القدرات التنافسية لتحسين جودة الخدمات.



يتااأثر تطااوير مضااامين شاابكة القيمااة باسااتخدام اسااتراتيجية التعاااون التنافسااي ماان جيااة وبأدوارىااا المرتقبااة ماان جيااة
أخرى ،كما تمثل كل من ( تقاسم التكاليف  ،وتبادل المعرفة ،وتعزيز القدرات) عوامل حاسمة في ىذا المجال.
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يمكاان تطااوير مضااامين شاابكة القيمااة عباار عالقااات مباش ارة وغياار مباش ارة مااع اعتماااد اسااتراتيجية التعاااون التنافسااي
وىذا يفسر تنامي أدوار استراتيجية التعاون التنافسي وتطورىا في ظل دينامية قدراتيا والخدمات التي تقدميا.

ثانياً .المقترحات

اعتماداً عمى استنتاجات البحث السيما الميدانية منيا ،يمكن تقديم المقترحات اآلتية:



أن تا درك اإلدارات أىميااة االسااتثمار فااي المواقااع المشااتركة التااي تضاامن تاوافر تكاماال الماوارد بااين المشاااركين وتبااادل
المعرفة وتعزيز القدرات الجوىرية لممشاركين جميعيم.



ضاارورة التركيااز عمااى الخصااائص الرئيسااة لشاابكات القيمااة المسااتندة عمااى أساااس التخصااص وتقساايم الميااام بااين
المشاركين والعمل التعاوني التشاركي اليادف لخمق القيمة لمجميع.



عمى المنظمات مواكبة األدوار الجديدة التاي تؤديياا اساتراتيجية التعااون التنافساي ومحاولاة تبنيياا وصاياغتيا ضامن
شراكات طويمة األجل.
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