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ملخص
يهــدف البحــث إلــى تشــخيص أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بأبعادهــا الرئيســة (الدوافــع الداخليــة
واملحفـزات الخارجيــة) ،الت ــي تندمــج مــع بعضهــا فــي إطــار التعامــل مــع التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي مــن منظــور نظريــة املبــاراة ،للتعبي ــر
عــن أســباب تعــاون املنظمــة مــع منافســيها إلكت ـ ً
ـرونيا ،والوصــول إلــى رؤيــة شــاملة تســاهم فــي اســتخالص واســتنتاج املضامي ــن الرئيســة
ألسباب است ـراتيجية التعاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي .ومع تنام ــي صيغ األعمال اإللكت ــرونية بي ــن املنظمات واالستخدام الواسع لتقانة
ُ
املعلومــات واالتصــاالت تقودهــا الوتي ــرة املتســارعة للتطــورات فــي شــكل العالقــات املتبادلــة وأنماطهــا ومضمونهــا بي ــن املنظمــات ،فإنهــا
ً
جميعــا ُيمكــن أن ُتــؤدي إلــى االنتقــال مــن النطــاق الداخلــي للتعــاون اإللكتـرون ــي باتجــاه منظــور التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ضمــن
نطــاق أوســع خــارج الحــدود املنظميــة ،للتعبي ــر عــن تفاعــل ثالثــة مرتك ـزات أساســية هــي (التعــاون ،واملنافســة ،والتقانــة اإللكت ــرونية)
الت ــي َتندمــج مــع بعضهــا لتجســيد التح ــركات االست ـراتيجية للمنظمــات ،بـ ً
ـدءا بتوافــر املب ــررات الحقيقيــة الت ــي تدفــع املنظمــات ُوتحفزهــا
لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي.
ُ
أسســت املنطلقــات الفكريــة وامليدانيــة للبحــث الحالــي علــى منظــور فلســفي جديــد ُيحا ـكـي مضامي ــن التعــاون التنافس ــي فــي إطــار
ُ
است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــيُ ،ومجسـ ًـدا إمكانيــة اعتمــاد التطــورات املســتمرة واالســتخدام املتنام ــي لتقنيــة املعلومــات
واالتصــاالت بوصفهــا ركي ــزة أساســية العتمــاد تقنيــة التعــاون اإللكتـرون ــي ضمــن هيــكل التعــاون التنافس ــي .وتـ ّـم إج ـراء البحــث فــي قطــاع
ً
شــركات خدمــات اإلنت ــرنت فــي إقليــم كوردســتان /العـراق .و تـ ّـم اعتمــاد اســتمارة اســتبيان ضمــت  40ســؤاال جســدت مضامي ــن أســباب

تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،بهــدف التعــرف علــى أهــم الدوافــع الداخليــة واملحف ـزات الخارجيــة الت ــي تقــف وراء
تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي .وقــد صيــغ ُمخطــط فر�ضــي ألســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي
يعكــس العالقــات التوافقيــة بي ــن أبعــاد الدراســة وهــي (الدوافــع الداخليــة واملحف ـزات الخارجيــة الست ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
ُ
ً
اإللكتـرون ــي)َ ،فن ِجــم عنــه فرضيــة رئيســة وفرضيــات فرعيــة ،والت ــي اختب ــرت باســتخدام عــدد مــن الوســائل اإلحصائيــة فضــا عــن
اعتمــاد التحليــل العاملــي باســتخدام ب ــرنامج  SPSSبهــدف تفسي ــر العوامــل املســتخلصة بوصفهــا املعب ــرة عــن واقــع كل مــن الدوافــع
واملحف ـزات األساســية فــي إطــار أســباب تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكت ــرون.
توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات ،كان أهمهــا توافــر أســباب تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي فــي
املنظمــات املبحوثــة علــى مســتوى الدوافــع واملحفـزات ،واسـ ً
ـتنادا لذلــك تمــت اإلشــارة إلــى بعــض املقت ــرحات املتعلقــة بضــرورة زيــادة وعــي
واهتمام املديـري ــن بمضامي ــن است ـراتيجية التعاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ليأخذ مكانة متمي ــزة بي ــن است ـراتيجيات املنافسة املعاصرة،
وتعزي ــز االســتفادة مــن تجــارب الــدول والشــركات فــي هــذا املجــال.

الكلمات املفتاحية :التعاون التنافسـي ،التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي ،نظرية املباراة.
* تم استالم البحث في إبريل  ،2016وقبل للنشر في يونيو .2016
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املقدمة
تعيــش املنظمــات حالــة الص ـراع التنافس ــي الدائــم مــع منافســيها فــي الصناعــة الت ــي تنتم ــي إليهــا ،وقــد يكــون الســبب
الرئيــس للصـراع هــو الســعي لتحقيــق أعلــى األربــاح ،ولعــل الطريقــة املناســبة لدراســة هــذا الواقــع النظــر إليهــا بوصفهــا مبــاراة
تنافســية بي ــن املنظمــات تســتخدم عب ــرها تح ــركات تعاونيــة لتكــون أكث ــر فاعليــة ضمــن بيئــة املنافســة وسلســلة االرتباطــات
ً
الخاصــة ببيئــة األعمــال .وصــوال إلــى تحقيــق مي ــزة تنافســية فــي إطــار تلبيــة طلبــات الزبائــن علــى نحـ ٍـو أفضــل.
ُ
ولعــل املــدارس االست ـراتيجية املعتمــدة فــي مراحــل ســابقة تواجــه اليــوم تحديــات كبي ــرة ت ــرتبط بمــدى توافقهــا مــع
التطــورات والتغي ـرات املســتمرة علــى مســتوى التقانــة والصناعــة مــن جهــة ،ومــدى انســجامها مــع توجهــات األســواق وأهــداف
املنظمــات مــن جهــة أخ ــرى ،وتشي ــر ُمعطيــات املا�ضــي القريــب ،إلــى انتشــار األفــكار واملناهــج الت ــي كانــت تؤكــد إمكانيــة اكتســاب
ُ
األربــاح املســتدامة عب ــر الوصــول إلــى املواقــع املتمي ــزة فــي الصناعــة ،كمــا ُيمكــن حمايتهــا عب ــر عوامــل هيكليــة مثــل وفــورات
الحجــم أو النطــاق االقتصــادي الجغرافــي ،أو الحواج ــز التنظيميــة ،ومــع زيــادة التغي ـرات فــي هيــاكل الصناعــة وعــدم اســتقرار
األســواق ،أدت إلــى تضــاؤل املزايــا الهيكليــة بوصفهــا مصـ ً
ـدرا للربحيــة ،وظهــرت بــوادر جديــدة للمي ــزة التنافســية عب ــر مــدارس
أخ ــرى ومنظــور جديــد ي ــركز علــى القــدرات الجوهريــة ،والنظــرة املســتندة إلــى املــوارد ،ضمــن أفــكار تتمحــور حــول إمكانيــة
تحقيــق املي ــزة التنافســية عب ــر التشــخيص الواض ــح وتعزي ــز الكفــاءات الجوهريــة داخــل املنظمــة ،ولعــل النظــرة الحديثــة
ُ
للفكــر االستـراتيج ــي هــي مــا تشي ــر إلــى مدرســة التعــاون االستـراتيج ــي ،وبعبــارة أكث ــر دقــة منظــور التعــاون التنافس ــي ،ومــع
الت ـزايد املستمر في اعتماد تقنية املعلومات واالتصاالت ودعمها ملتطلبات البنية التحتية للتعاون اإللكتـرون ــي ،وانعكاساتها
َ
علــى تعزي ــز التعــاون بي ــن املنافسي ــن ،فقــد تظهــر بــوادر تبن ــي مصطلــح است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،فــي إطــار
التـركي ــز علــى القــدرات الداخليــة ،وبشــكل أكب ــر علــى فــرص تحقيــق مزايــا تنافســية عب ــر الحصــول علــى القــدرات مــن خــارج
الحــدود التنظيميــة.
وبهــدف تســليط الضــوء علــى األطــر الفلســفية ألســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،يناقــش البحــث
عب ــر محــاوره الرئيســة التعــرض ألهــم األســباب واملحفـزات الت ــي تدفــع املنظمــات تجــاه تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي علــى وفــق نظريــة املبــاراة ،لدمــج الفوائــد املرتبطــة بــكل مــن األعمــال التعاونيــة والتنافســية مــن جهــة ،وتقانــة
املعلومــات واالتصــاالت مــن جهــة أخ ــرى.

مشكلة البحث
يتبن ــي البحــث الحالــي اعتقـ ًـادا بضــرورة التميي ــز الواض ــح بي ــن األســباب الداخليــة والخارجيــة الست ـراتيجية التعــاون
ُ
التنافس ــي اإللكتـرون ــي والتشــخيص الدقيــق لعوامــل كل ِمنهــا علــى حــدة ،ومــن ثــم دراســتها ضمــن إطــار واحــد ووفــق منهــج
تسلســلي وتتابعي للوصول إلى رؤية شــاملة وواض ــحة ملضامي ــن (ملاذا يتعاون املنافســون إلكت ـ ً
ـرونيا فيما بينهم) ،واملنظمات
الت ــي تتمكــن مــن فهــم طبيعــة است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي الت ــي تشــارك فيهــا ً
غالبــا مــا تكــون أكث ــر قــدرة علــى
القيــام بتح ــركات است ـراتيجية أفضــل تمكنهــا مــن تبن ــي األســلوب املناســب للوصــول إلــى املزايــا التنافســية واملحافظــة عليهــا.
وبموجــب ذلــك ،يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث عب ــر محاولــة اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس اآلت ــي:
ما أسباب است ــراتيجية التعاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي في املنظمات املبحوثة؟ ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت
الفرعيــة اآلتية:
ما الدوافع الداخلية لتبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي؟ما املحفزات الخارجية لتبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي؟4
2
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أهمية البحث
تأتـي أهمية البحث على مستوى كل من الجوانب اآلتية:
ُ 1يعـ ّـد البحــث تج ــربة جديــدة ومحاولــة ملناقشــة مضامي ــن موضوعــات حديثــة فــي ميــدان إدارة األعمــال بصفــة عامــةنحو خاص ،في إطار الدمج بيـن املداخل املعاصرة للعمل التعاونـي التنافسـي
وفي ميدان اإلدارة االستـراتيجية على ٍ
بي ــن منظمــات األعمال.
ً
أنموذجــا للتفاعــل بي ــن مختلــف متخــذي الق ـرارات وهــي خ ــريطة
2يقــدم البحــث منظــور “ نظريــة املبــاراة “ بوصفهــاطريــق يمكــن اعتمادهــا فــي مناقشــة أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي.
3تشــخيص أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي علــى وفــق نظريــة املبــاراة وتوضيحهــا إذ لــم يســبقلدراســة ســابقة مناقشــة هــذه املضامي ــن فــي البيئــة العراقيــة والعربيــة بعامــة وفــي القطــاع املبحــوث خاصــة (فــي حــدود
اطــاع الباحثيــن).
ُ
4املساهمة العلمية عبـر توفيـر اإلجابات عن النواحـي املشار إليها من خالل االختبار امليدانـي ،بما قد يوفر للمنظماتاملبحوثة القناعة املناسبة لتعزيـز العمل التشاركي مع منافسيها الرئيسيـن في ظل “منظور نظرية املباراة”.

أهداف البحث
تتمثل األهداف األساسية للبحث في:
1وضــع أنمــوذج فكــري ُيشــخص أهــم دوافــع ومحفـزات تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي اسـ ًـتنادا إلــى
ً
الجهــود البحثيــة الســابقة ،ووفقــا آلراء املبحوثي ــن.
2قيــاس مســتوى توافــر أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي فــي املنظمــات املبحوثــة ،ومــا تتضمنــه مــنعوامل.
ُ
3-تقديم مقتـرحات ُيمكن أن تسهم في خدمة املنظمات املبحوثة في ضوء االستنتاجات التـي سيتوصل إليها البحث.

مخطط البحث وفرضياته
ُ
تشي ــر الجهــود البحثيــة الســابقة ذات العالقــة بمناقشــة مضامي ــن التعــاون مــع املنافــس إلــى تعــدد الدوافــع واملحفـزات
لوصــف األســباب الت ــي تجعــل مــن اختيــار التعــاون اإللكتـرون ــي مــع املنافــس بوصفــه أفضــل البدائــل املتاحــة أمــام املنظمــات.
غي ــر أن تصنيــف هــذه األســباب علــى وفــق معطيــات البيئــة الداخليــة بوصفهــا “ دوافــع “ مــن جهــة ومعطيــات البيئــة الخارجيــة
بوصفهــا “ محف ـزات “ لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي لــم تحضــا باهتمــام الباحثي ــن فــي هــذا املجــال ،فــي
ُ
الوقــت الــذي يتبن ــي فيــه البحــث الحالــي اعتقـ ًـادا بضــرورة التميي ــز الواض ــح بي ــن ك ِل منهمــا علــى حــدا.
وعلى وفق ما تقدم اقتصرت فرضيات البحث على فرضية رئيسة وفرضيتيـن فرعيتيـن على النحو اآلتـي:
- -1ال يتوافــرلــدى املنظمــات املبحوثــة دوافــع ومحفــزات لتبن ــي است ــراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي .ويتفــرع
عــن الفرضيــة الرئيســة األولــى الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:
ال تتبايـن األهمية النسبية بالنسبة لألولويات دوافع تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي.ال تتبايـن األهمية النسبية بالنسبة لألولويات محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي.5
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منظور نظرية املباراة
(التعاون أم عدم التعاون)

محفزات البيئة
الخارجية

دوافع البيئة
الداخلية
التعاون مع
املنافس

تبني استراتيجية التعاون التنافس ي اإللكتروني

الشكل ( )1املخطط الفر�ضي للبحث

أدوات التحليل اإلحصائي
اسـ ً
ـتنادا إلــى طبيعــة توجهــات البحــث ومضامي ــن فرضياتــه تــم اعتمــاد مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة لغــرض
ً
الوصــول إلــى نتائــج العالقــة بي ــن أبعــاد البحــث وعواملــه ،فضــا عــن التحقــق مــن ص ــحة الفرضيــات ،نوض ــحها فــي ضــوء
اســتخداماتها علــى النحــو اآلت ــي:
التحليــل العاملــي ) :(Factor Analysisالســتخالص املتغي ـرات فــي أقــل عــدد ممكــن مــن العوامــل يمكــن الســيطرةعليهــا ودراســتها.
اختبارمربع كاي ) :(Chi-Squareوأستخدم للتعرف على العالقة التوافقية بيـن املتغيـرات ومدي توافرها.اختبار :Fللتحقق من معنوية التأثيـر للعينة بأكملها.-اختبار :Tإلظهار فعالية كل ُبعد وعامل والتحقق من معنوية عالقة التأثيـر بيـن األبعاد.

اإلطارالنظري
- -1التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي Coopetition Electronic
بالرغــم مــن ظهــور بعــض املصطلحــات الحديثــة مثــل مصطلــح التعــاون التنافس ــي  Coopetitionومصطلــح التعــاون
اإللكتـرون ــي  Collaboration Electronicبوصفهــا مصطلحــات تحا ـكـي توجهــات منظمــات األعمــال فــي التعامــل مــع بيئــة
املنافســة مــن جهــة وتطبيقــات تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت التعاونيــة مــن جهــة أخ ــرى ،غي ــر إن الجمــع بي ــن املصطلحــات
َ
هــذه فــي إطــار منظــور متكامــل للعمــل التعاون ــي التنافس ــي اإللكتـرون ــي  Electronic Coopetitionلــم يحــظ باهتمــام الباحثي ــن
واملنظري ــن فــي الوقــت الــذي يمكــن أن يقــدم فيــه هــذا املنظــور العديــد مــن فــرص تحقيــق القيمــة املضافــة عب ــر آليــات العمــل
التعاون ــي التنافس ــي والتعجيــل فــي دورة االبتــكار واإلبــداع عب ــر آليــات تقنيــات التعــاون اإللكتـرون ــي للمشــاركين.
ومن خالل مراجعة دراسات سابقة حول موضوع التعاون التنافس ــي يتض ــح أن هذا املصطلح تم دراسته في قطاعات
مختلفــة والت ــي قــد تبــدأ بصناعــة الغابــات كدراســة ) ،(Rusko, 2011ومــرو ًرا بدراســة ) (Kirchner, 2007فــي قطــاع منظمــات
ً
الفنــون غي ــر الربحيــة (األوركست ـرا الســيمفونية) ووصــوال إلــى قطــاع الفضــاء والصناعــات الدفاعيــة كمــا هــو الحــال فــي دراســة
6
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) ،(Bigliardi et al., 2011وما بي ــن هذا القطاع وذاك يمكن تأشي ــر االهتمام الواســع واملنظور الشــمولي لدراســة املوضوع في
مختلف القطاعات ،ولعل مثل هذه الدراسات وغي ــرها الكثي ــر من مساهمات الباحثي ــن واملهتمي ــن ال يتسن ــى املجال لذكرها
أســهمت جميعهــا فــي تأطي ــر مضامي ــن التعــاون التنافس ــي وتوضيــح مختلــف الجوانــب املرتبطــة بمضامي ــن العمــل التعاون ــي مــع
املنافــس غي ــر أنهــا لــم تحا ـكـي منظــور التعــاون التنافس ــي فــي إطــار تطبيقــات العمــل اإللكتـرون ــي ،فــي الوقــت الــذي كانــت هنــاك
مســاهمات لباحثي ــن عب ــر دراســات تــم إج ـرائها ضمــن قطاعــات وفــي مجــاالت معينــة قــد تســاعد فــي تأطي ــر املصطلــح .ومــن هــذه
الدراســات مــا أج ــري بقطــاع منظمــات التقنيــة العاليــة كدراســة ) (Bielawska, 2011ودراســة التعــاون التنافس ــي فــي مجــال
سلســلة التجهي ــز اإللكت ــرونية كدراســة ) (Coe, 2004ودراســة ) ،(Fulconis et al., 2011وكذلــك دراســة املوضــوع فــي قطــاع
خدمــات تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت كدراســة ) ،(Ritala et al., 2009وكانــت دراســة ) (Maamar et al., 2011باتجــاه
التعــاون التنافس ــي بي ــن مجتمــع خدمــات الويــب ،أمــا دراســة ) ،(Simoni & Caiazza, 2012و)(M’chirgui et al., 2010
فتناولــت التعــاون التنافس ــي فــي إطــار إدارة الشــبكة االجتماعيــة الناتجــة عــن العالقــات الشــخصية بي ــن األف ـراد .أمــا دراســة
) (Rowe & Pease, 2006و) (Belleflamme & Neysen, 2008فقــد اهتمتــا بدراســة التعــاون التنافس ــي بقطــاع الســياحة
اإللكت ــرونية ،ودراســة ) (Lin et al., 2010و( (Baruch & Lin, 2012فــي إطــار دراســة التعــاون التنافس ــي عب ــر أداء الفــرق
االفت ـراضية ،أمــا دراســة ) (Gueguen & Isckin, 2009ودراســة ) (Markendahi & Molleryd, 2012فقــد كانــت فــي قطــاع
مشــغلي الهاتــف النقــال.
ً
ووفقــا ملســتويات كل مــن األبعــاد الرئيســة (التعــاون واملنافســة واســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت  )ICTيمكــن
أن ينتج أنواع مختلفة من طبيعة العالقات بي ــن املنظمات في بيئة األعمال ،الشكل ( )2يوض ــح مضامي ــن التعاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي فــي ضــوء أبعــاد التعــاون واملنافســة واعتمــاد التقنيــات اإللكت ــرونية.
الشكل ( :)2التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي في ظل أبعاد التعاون واملنافسة واستخدام ICT

عال

)(ICTاعتماد

منخفض
عالية

تعاون تنافس ي إلكتروني تكتالت  /تواطؤ
)(Cartel
)(E-Coopetition

املنافسة

تحالفات استراتيجية
(تعاون إلكتروني)
عال

التعاون

تعايش

ُمنخفضة
ُمنخفض

املصدر( :السبعاوي)2015 ،
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إذ يؤكــد الشــكل ( )2علــى مضامي ــن التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي فــي ضــوء أبعــاد التعــاون واملنافســة واعتمــاد
التقنيــات اإللكت ــرونية وطبيعــة العالقــات الناتجــة الت ــي يمكــن أن تنتــج عــن مســتويات معينــة مــن هــذه أبعــاد (التعــاون،
واملنافســة ،اســتعمال  )ICTوكمــا يأت ــي:
 أالتعايــش :وتشي ــر إلــى العالقــة الت ــي تظهــر فــي ظــل مســتوى منخفــض لــكل مــن التعــاون واملنافســة واســتعمالً
 ،ICTوبالتالــي عــدم وجــود تعــاون أو منافســة مباشــرة ،فضــا عــن التفاعــل بي ــن املنظمــات ســواء أكان عب ــر
التقنيــات اإللكت ــرونية أو التفاعــل املباشــر التقليــدي بأقــل قــدر ممكــن.
 بالتكتــات /التواطــؤ ( :)Cartelوتنتــج هــذه العالقــة عــن وجــود مســتوى منخفــض مــن التعــاون بي ــن املنظمــاتً
الت ــي تتنافــس علــى األقــل وفقــا لبعــد استـراتيج ــي واحــد ،فــي ظــل اســتعمال منخفــض ل ـ  ICTبي ــن األطـراف.
 جالتحالفــات االست ــراتيجية (التعــاون اإللكتـرون ــي) :وتشي ــر إلــى طبيعــة العالقــة الناتجــة عــن مســتوى عـ ٍـال لــكلمــن التعــاون واعتمــاد  ICTفــي ظــل مســتوى منخفــض ملنظــور املنافســة بي ــن أط ـراف العالقــة ،وبالتالــي يمكــن
أن تعب ــر مثــل هــذه العالقــة عــن التحالفــات االست ـراتيجية بي ــن املنظمــات فــي إطــار تطبيقــات تقانــات التعــاون
اإللكتـرون ــي.
 دالتعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي :وتشي ــر إلــى العالقــة الناتجــة عــن مســتوى عـ ٍـال لــكل مــن منظــور التعــاونعال لـ  ICTبي ــن األطراف املشــاركة في شــبكة األعمال التعاونية
واملنافســة الت ــي يتم تأطي ــرها في ضوء اســتعمال ٍ
التنافســية اإللكت ــرونية.
- -2نظرية املباراة وأسباب التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
علــى وفــق منظــور البحــث الحالــي فــي تشــخيص أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي علــى أســاس
الدوافــع الداخليــة واملحف ـزات الخارجيــة ،ســيتم اعتمــاد نظريــة املبــاراة لوصــف أســباب التعــاون بي ــن املتنافسي ــن
وتشــخيصها ،ويتــم النظــر للمنظمــات املتنافســة علــى وفــق نظريــة املبــاراة بوصفهــا مشاركي ــن  -العبي ــن  -يقومــون وبشــكل
مت ـزامن بصياغــة خياراتهــم التعاونيــة بوصفهــا البديــل األفضــل لتحقيــق التناغــم االستـراتيج ــي لــكل منهــم .وفــي ظــل تعــدد
األنــواع واألنمــاط املرتبطــة بنظريــة املبــاراة ســيتم التـركي ــز علــى مناقشــة نظريــة املبــاراة فــي إطــار تحليــل املواقــف التعاونيــة
والتنافســية بي ــن املشاركي ــن لتقديــم ملحــة عامــة عــن أبســط أنــواع املباريــات الت ــي يتشــارك فيهــا العبــان اثنــان فقــط ،ولــكل
العــب خيــاران لوصــف التفاعــل بي ــن املشاركي ــن بنـ ًـاء علــى أفعالهــم وأفعــال منافســيهم.
ً
تقــدم نظريــة املبــاراة
أنموذجــا للتفاعــل بي ــن مختلــف متخــذي القـرارات ،يتــم عب ــره تلخيــص نتائــج املبــاراة عــن طريــق
ُ
ُ
ً
ُ
ً
املكافــآت املخصصــة ِلــكل مشــارك بنــاء علــى خياراتــه ،وغالبــا مــا يتــم اختيــار نظريــة املبــاراة لرصــد أســباب الســلوكيات
التعاونيــة ملــا تتضمنــه مــن املعايي ــر اآلتيــة ):(Gorbunov, 2012: 12, 19
البساطة الكافية للتحليل.غنية كفاية إلعادة وصف مالمح التفاعالت الحقيقية في الحياة.استـراتيجية (بمعنـى تقدم معلومات جـزئية لتعزيـز التفكيـر االستـراتيجـي).ُ
ً
خصيصا لدراسة التفاعالت االجتماعية.
طورتُ
وتشي ــر األدبيــات ذات العالقــة بمناقشــة مضامي ــن التعــاون مــع املنافــس إلــى تعــدد الدوافــع واملحف ـزات لوصــف
األســباب الت ــي تجعــل مــن اختيــار التعــاون اإللكتـرون ــي مــع املنافــس بوصفــه أفضــل البدائــل املتاحــة أمــام املنظمــات .ســواء
علــى مســتوى تحسي ــن األداء وأســاليب الحصــول علــى املعلومــات ،كمــا أشــار ) ،(Su & Schaar, 2009: 115أم بســبب
خفــض التكاليــف وتعظيــم األربــاح ) ،(Jian et al., 2011: 1أم بســبب تبــادل املعرفــة ) ،(Song et al., 2008: 461غي ــر
أن تصنيــف هــذه األســباب علــى وفــق معطيــات البيئــة الداخليــة بوصفهــا «دوافــع» مــن جهــة ومعطيــات البيئــة الخارجيــة
بوصفهــا «محفـزات» لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي لــم تحضــا باهتمــام الباحثي ــن فــي هــذا املجــال ،فــي
ُ
الوقــت الــذي يتبن ــي فيــه البحــث الحالــي اعتقـ ًـادا بضــرورة التميي ــز الواض ــح بي ــن ك ِل منهمــا علــى حــدا ،الجــدول (.)1
8
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الجدول رقم ()1
أسباب استـراتيجية التعاون التنافسـي
ت
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

األسباب على مستوى البيئة الخارجية (املحفزات )
األسباب على مستوى البيئة الداخلية (الدوافع )
املحفزات
الباحث
ت
الدوافع
الباحث
ُ
) (Bielawska, 2011, 51الرغبـ��ة فـ��ي الحص ـ�ول علـ��ى ق ـ�وة
) (Gurau & Lasch, 2010: 9وج���ود مشـ��كلة منظمي ــة مح ــددة،
التأثيـ���ر التعاونـي في النشاط ملواجهة
وبع���د استـــنفاد الحلـ��ول الداخل ًي���ة -
التحدياـــت الخارجي ــة
الذاتي���ة  -أو ع���دم وجوده���ا أص ــا،
أو 1
أن تك���ون الحل���ول مكلف���ة أو تس ـ�تغرق
ً
ً
وقت���ا طوي�ل�ا ،ف ـ�ي حي ـ�ن يتواف ـ�ر الح ـ�ل
لدـــى املناف ــس املباش ــر
ل
 (Gnyawali & Park,الخصائص التقانية في الصناعة
 (Haeussler et al.,يمكـ��ن عـ��ن طريـ��ق املنافـ
��س الحص ـ�و 2
)2009: 315
) 2010: 9عل ــى الق��دـرات التنظيمي ــة
 (Fernandez et al.,والوص ــول إل ـ�ى تكامله ـ�ا والخصائ ـ�ص  (Sanchez et al., 2010: 3الس���عي الدائ���م العتم���اد التط ـ�ورات
) 2012: 23املرتبط ــة بمصادره ــا
) 14التقاني ــة
 (Guardo & Ennas,محاولـ��ة االس�تــجابة للمتطلب ـ�ات
ُ (Eikebrokk & Olsen,تحقي���ق مزي���ج أفض���ل
ـركة ،م���ن امل ـ�وارد 4
) 2012: 6ا لبيئي ــة
) 2005: 6املنظمي���ة املشت ـ
) (Luo, 2005: 88التحدي ــات املرتبط ـ�ة بتداخ ـ�ل
) (Okura, 2008: 224تب ــادل
املعلوم ـ�ات الخاصـ��ة بالنش ـ�اط 5
ا أل س ــوا ق
املشتـرك
) (Lin et al., 2010: 92تقاسـ��م الكلـ��ف واملخاطـ��ر علـ��ى نح ـ ٍـو  (Morris et al., 2007: 6املناف ـ�ع االست ـ�راتيجية املتبادل ـ�ة ف ـ�ي
) 22الصناع ـ�ة الواح ــدة
تعاون ــي
 (M’Chirgui et al.,التقارب الجغرافي
 (Biondi & Giannccolo,مستوى التقارب التقنـي
7
)2010: 15
)2012: 447
ً
عامال ر ً
ئيس ــا
 (Soekijad & Jood,الثقة املتبادلة بوصفها
 (Steinnmo & Jakobser,التق ـ�ارب االجتماع���ي  -الثقاف���ي -
)  2006: 19-20للتقلي��لـ م���ن إمكانية ظهور الس ـ�لوك
8
) 2013: 29واملعرف���ي بيـ���ن املش ــاركين
االنتهازي
( )Coe, 2004تكام���ل الوظائ���ف (تصمي ـ�م ،ج ـ�ودة (Morris et al., 2007: 9 ،التـزام الشريك
)،91
أعم ــال
 Soekijad & Joode,الصداقة (رأس املال العالقاتـي)  (Kupke & Lattemann, 10سمعته في القطاع
)،2008: 175
 2006عدم تجانس املعلومات
 (Rodrigues et al.,املصداقية في التعامل
 Eikebrokk & H. Olsen,مزيج أفضل من املوارد
11
)،2009: 15
 2005تجمع القدرات
 Morris et al., 2007املنفعة املتبادلة
 Ritala et al., 2009التجارب السابقة.
الثقة.
التوقيت
12
االلتـزام.

 (M’chirgui et al., 2010التقارب التقنـي
�دة
ـ
ي
ر
ف
��ة
ـ
ي
ابتكا
دعـ��م قدـــرات
ر
13
13
للمش ــا ر كين
14
15

 Chin et al, 2008دعم والتـزام اإلدارة

14

Chen & Liang, 2011
 Bielawska, 2011عدم تجانس املوارد
غزارة املوارد

15

 Luo, 2005االستجابة املحلية
تداخل األسواق
 Sanchez et al., 2010مرونة االستعانة باملصادر الخارجية
املرونة التقنية في سلسلة التوريد.
اعتماد التطورات التقانية
 Guardo & Ennas,عوامل البيئة الخارجية.
 2012منظور شبكة التعافس
السلوك االستـراتيجـي

ً
اعتمادا على املصادرالواردة فيه.
املصدر :الجدول من إعداد الباحثيـن

9
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ً
واتســاقا مــع مــا تقــدم ُيمكــن القــول إن مــا ذكــر مــن دوافــع ومحفـزات ومب ــررات لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
واختيــار الشــريك يتــم تأطي ــرها ضمــن منظــور شــبكة عالقــات التعــاون التنافس ــيِ ،ل ُتعب ــر عــن ســبب رئيــس للتعــاون مــع
املنافــس ،ويذكــر ) (Ritala et al.: 2012أن منظــور است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي يقــوم علــى أســاس الســماح للمنافــس
بالفــوز ،فــي إطــار مبــاراة يفــوز فيهــا املشــاركون جميعهــم (فائــز -فائــز) ،ولعــل املبــاراة الت ــي ال يوجــد فيهــا خاســر بي ــن املشاركي ــن
ُ
تعد من بيـن أهم أسباب التعاون التنافسـي ) (Ritala et al., 2012: 19الذي جاء نتيجة للعديد من األسباب منها التغييـر
فــي شــكل العالقــات والتفاعــات الخارجيــة ) ،(Bengtsson & Johnanssos, 2012: 42والســعي للوصــول إلــى مزايــا التعاضــد
والتــآزر بي ــن املشاركي ــن فــي شــبكة التعــاون التنافس ــي ( )Rowe & Pease, 2006: 7و) ،(Bigliardi et al., 2011: 6وإدارة
تــوازن الصـراع التنافس ــي فــي إطــار رؤيــة مشت ــركة ) ،(Lin et al., 2010: 7وفــي ضــوء حقيقــة مفادهــا إذا مــا أردت الفــوز فــإن
أفضــل طريقــة هــي أن تــدع اآلخـري ــن يفعلــون ذلــك معــك ،بمــا فــي ذلــك منافســيك ).(Loebbecke et al., 2010: 226
ً
ً
لعــل نظريــة املبــاراة مــن بي ــن أكث ــر املداخــل تعزي ـزا للبحــوث املرتبطــة بصياغــة وإدارة عالقــات التعــاون التنافس ــي ،فضــا
عــن تطوي ــر هيــكل التعــاون التنافس ــي لتحقيــق نتيجــة الفــوز لجميــع املشاركي ــن ) ،(Baglieri et al., 2008: 158وبالرغــم مــن
كــون العالقــة هــي مــن نــوع (فائــز  -فائــز) غي ــر أن الفوائــد الناتجــة غي ــر متســاوية ) .(Rodrigues et al., 2009: 15ولعــل جوهــر
است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي ونشــأتها ت ــرتبط علــى نحـ ٍـو وثيــق بمــدى (ســعة أو ضيــق) هيــكل تقــارب املصالــح بي ــن املشاركي ــن
) .(Mina, 2011: 63و يوض ــح الجــدول ( )2منظــور التعــاون التنافس ــي.
الجدول رقم ()2
منظور التعاون التنافسـي
املنافسة
مصالح متعارضة
االهتمام بعمليات بناء القيمة
قابلية التغييـر ملباراة الفوز
الصفات الخاصة
الخسارة
ال يوجد  /منخفض
االلتـزام بيـن املشاركين

التعاون
تالقي املصالح بالكامل
مباراة النتيجة اإليجابية
املتوازنة
عال
التـزام متبادل ٍ

التعاون التنافسـي
التقاء جـزئي للمصالح
متوازنة لكن نتيجة املباراة
اإليجابية متغيـرة
متغيـر
)Source:( Minà, 2011

وتســاعد نظريــة املبــاراة علــى فهــم التح ــركات التنافســية فــي األســواق ،واختيــار االست ـراتيجيات املالءمــة فــي ضوئهــا.
وهنــاك نوعــان مــن االفت ـراضات الرئيســة فيمــا يتعلــق بفهــم الح ــركية (الديناميكيــة) التنافســية وفــق منظــور نظريــة املبــاراة،
هــي ):)Johnsin et al., 2008: 241-242
1العقالنية :املنافسون يتصرفون بعقالنية في محاولة للفوز بمنافعهم الخاصة.2االعتمادية املتبادلة :املنافسون في عالقة اعتمادية متبادلة مع بعضهم البعض ،لذا فإن تحـرك أحد املنافسيـنمــن املرجــح أن يحفــز الطــرف اآلخ ــر علــى االســتجابة ،ونتيجــة الختيــارات أحــد املنافسي ــن ســوف تعتمــد االختيــارات
املقــررة من اآلخ ــرين.
ويتطلب االقتصاد املعاصر من املشاركيـن عقالنية فردية ،تعنـي على وجه الخصوص ):(Stein, 2011: 12
1معرفة املشكلة وفهمها ومعرفة آثارها.2القدرة على التحسين.3تفضيالت واضـحة.4عدم التحيـز لخصائص تعادل البدائل ومجموعة الخيارات.10
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ً
سابعا .منهجية البحث
- -1مجتمع البحث والعينة
تمثــل مجتمــع البحــث بشــركات خدمــات اإلنت ــرنت كافــة فــي مدينــة أربيــل ،فيمــا تمثلــت عينــة األفـراد املبحوثي ــن بالعاملي ــن
ً
ً
شخصا ،وهم الذي ــن ّ
تم توزيع االستبانة
جميعا ،وهي عينة قصدية ،والبالغ عددهم ()38
في الوظائف اإلدارية والفنية فيها
عليهــم فــي تلــك الشــركات ،وقــد اســتعيد منهــا ( )33اســتمارة صالحــة للتحليــل .ويبي ــن الجــدول ( )3عــدد االســتمارات املوزعــة
وعدد االســتمارات املست ــرجعة الصالحة ونســب االست ــرجاع.
الجدول رقم ()3
أعداد االستبانة املوزعة واملعادة
الشركة
اآلي نوروز
تاريـن نت
ويكو
املجموع

املعادة
13
10
10
33

املوزعة
14
12
12
38

%
92.85
83.33
83.33
86.84

املصدر :من إعداد الباحثين.

- -2متغيـرات البحث وأسلوب قياسها
عب ــر اســتعراض اإلطــار النظــري للبحــث تـ ّـم اعتمــاد منظــور نظريــة املبــاراة ملناقشــة أســباب تبن ــي است ـراتيجية التعــاون
التنافسـي اإللكتـرونـي والتـي على أساسها تم وصف املتغيـرات الرئيسة الستمارة االستبيان التـي ّ
تم تصميمها لجمع البيانات
الضروريــة فــي معالجــة مشــكلة البحــث وتحقيــق أهدافــه ،وتـ ّـم اعتمــاد مقيــاس ليكــرت الخماس ــي للوقــوف علــى اســتجابات
ُ
املبحوثي ــن .واشــتملت االســتبانة علــى جـزأي ــن رئيسي ــن ،األول تضمــن أســئلة تعب ــر عــن العوامــل الشــخصية لعينــة البحــث
(الجنــس ،العمــر ،التحصيــل الدراس ــي ،عــدد ســنوات الخدمــة) ،أمــا الج ــزء الثان ــي فقــد تضمــن محوري ــن ،اشــتمل علــى ()20
ُ
فقــرة لــكل منهــا تمثــل متغي ـرات الدراســةُ ،يشي ــر املحــور األول إلــى الدوافــع الداخليــة لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
اإللكتـرونـي ،أما املحور الثانـي فيمثل متغيـرات املحفزات الخارجية لتبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي تهدف
جميعهــا إلــى تحديــد مضامي ــن تهــدف جميعهــا إلــى تحديــد مضامي ــن أســباب تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي
ً
وتشــخيص املتوافــر منهــا فــي املنظمــات املبحوثــة ،فضــا عــن تأشي ــر أولويــات املبحوثي ــن لــكل ِمــن هــذه األســباب.
- -3نتائج الدراسة امليدانية
تــم اعتمــاد التحليــل العاملــي فــي تحديــد أهميــة املتغي ـرات الت ــي تضمنهــا البحــث ،ووصفهــا فــي صــورة أقــل عــدد ممكــن
مــن العوامــل الت ــي يمكــن الســيطرة عليهــا .وفيمــا يأت ــي عــرض لنتائــج الدراســة امليدانيــة الخاصــة بتحديــد مضامي ــن أســباب
است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي وكاالت ــي:

املحور األول :دوافع تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
يتضمــن مجموعــة الدوافــع الداخليــة الت ــي تدفــع باتجــاه تبن ــي منظــور التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،الجــدول ()4
يوض ــح وعلــى حســب التفــاوت النسب ــي مجموعــة مؤشـرات تشي ــر إلــى أن عوامــل دوافــع تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي تتضمــن (رأس املــال العالقات ــي ،تعزي ــز القــدرات التخصصيــة ،دعــم اإلدارة ،الت ـرابط املعرفــي).
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الجدول رقم ()4
التوزيع النهائي لعوامل دوافع تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
اسم العامل

معدل تفسيـرالعوامل من البيانات الكلية
القيمة الذاتية مقدارتفسيـرالعامل للظاهرة

ً
أوال
رأس املال العالقاتـي

10.953

ً
ثانيا
تعزيـزالقدرات
التخصصية

1.48

ً
ثالثا
دعم اإلدارة

1.32

6.6

ً
رابعا
التـرابط املعرفي

1.23

6.1

54.8

7.4

املتغيـرات
النوع
العدد
X1
X2
X3
X7
8
X9
X12
X13
X14
X4
X5
X6
5
X8
X10
X11
X18
4
X19
X20
X15
3
X16
X17

مقدار مقدار
التحميل الشيوع
0.87
0.75
0.68
0.55
0.83
0.63
0.54
0.59
0.67
0.66
0.79
0.62
0.79
0.61
0.77
0.76
0.86
0.65
0.70
0.78
0.73
0.74
0.60
0.69
0.65
0.62
0.76
0.61
0.77
0.80
0.71
0.63
0.64
0.63
0.85
0.78
0.91
0.89
0.79
0.67

املصدر :من إعداد الباحثيـن في االعتماد على نتائج البـرنامج اإلحصائي .SPSS

املحور الثانـي :محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
ُ
يتضمــن مجموعــة املحف ـزات الخارجيــة الت ــي تشــجع توجهــات املنظمــات لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي ،الجــدول ( )5يوض ــح وعلــى حســب التفــاوت النسب ــي مجموعــة مؤشـرات تشي ــر إلــى أن محفـزات تبن ــي است ـراتيجية
التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي تتضمــن (الثقــة ،منظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي ،التعقيــد التقن ــي ،التحديــات الخارجيــة،
التقــارب الجغرافــي).
ً
ً
منطقيا ألقل عدد ُممكن من العوامل في كل جانب محور
تصنيفا
عكســت نتائج التحليل العاملي )(Factor Analysis
مــن محــاور أســباب است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،وتؤشــر هــذه النتائــج إجابــة عــن تســاؤالت رئيســة أســهمت فــي
تفسي ــر مــا الجوانــب الحاســمة لق ـرار املنظمــات باالنضمــام إلــى لعبــة التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي؟ وجــاءت نتائــج عنقــدة
العوامــل معب ــرة عــن منطــق است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي علــى وفــق منظــور نظريــة املبــاراة وبمــا يعكــس توجهــات
املنظمــات املبحوثــة ،فــي إطــار مســميات عوامــل املراحــل ،وتشــخيص نســبة تفسي ــر كل عامــل بالنســبة لباقــي عوامــل ُ
البعــد فــي
اســتمارة االســتبانة.
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الجدول رقم ()5
التوزيع النهائي لعوامل محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
املتغيـرات
معدل تفسيـرالعوامل من البيانات الكلية
اسم العامل
القيمة الذاتية مقدارتفسيـرالعامل للظاهرة العدد النوع
X9
X10
X11
ً
أوال
7
41.006
8.20
X12
الثقة
X13
X14
X15
X1
X3
ً
ثانيا
X4
6
12.01
2.40
منظور شبكة التعاون التنافسـي
X5
X7
X8
X6
ً
X16
ثالثا
4
10.233
2.04
التعقيد التقنـي
X17
X18
ً
X19
رابعا
2
6.456
1.29
التحديات الخارجية
X20
ً
خامسا
X2
1
5.910
1.18
التقارب الجغرافي

مقدار مقدار
التحميل الشيوع
0.64 0.65
0.72 0.70
0.78 0.75
0.83 0.64
0.79 0.82
0.82 0.86
0.68 0.76
0.74 0.74
0.67 0.77
0.73 0.78
0.65 0.60
0.83 0.74
0.83 0.83
0.79 0.61
0.71 0.66
0.74 0.63
0.79 0.84
0.82 0.85
0.85 0.68
0.60 0.52

املصدر :من إعداد الباحثيـن في االعتماد على نتائج البـرنامج اإلحصائي .SPSS

وجاءت نتائج التحليل اإلحصائي الختبار فرضيات البحث ً
وفقا لآلتـي:

ً
أوال .الفرضية الرئيســة األولى( :ال تتوافرفي املنظمات املبحوثة دوافع ومحفزات لتبن ــي است ـراتيجية التعاون التنافس ــي
اإللكتـرونـي).
من معطيات الجدول ( )6يتضـح ما يأتـي:
 أ َّإن قيمــة اختبــار كاي سكوي ــر املحســوبة ُلبعــد دوافــع تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي (مجتمعــة)بلغــت ( ،)56.871وهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة ( )34.746عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05ممــا يشي ــر إلــى
وجــود عالقــة توافقيــة عاليــة لبعــد دوافــع تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي.
 ب َّإن قيمة اختبار كاي سكويـر املحسوبة ُلبعد محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي (مجتمعة)بلغــت ( ،)83.451وهــي أكب ــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة ( )28.869عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05ممــا يشي ــر إلــى
وجــود عالقــة توافقيــة عاليــة لبعــد محفـزات تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي.
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وتشي ــر هــذه النتائــج إلــى وجــود عالقــة توافقيــة معنويــة لبعــد وعوامــل دوافــع ومحف ـزات تبن ــي است ـراتيجية
التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،لهــذا فــإن الفرضيــة العدميــة األولــى الت ــي تنــص علــى (ال تتوافــر فــي املنظمــات
ـزات لتبن ــي است ــراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي) ت ــرفض ،وتقبــل الفرضيــة
املبحوثــة دوافــع ومحفـ َ
َّ
البديلة الت ــي تنص على (أن املنظمات املبحوثة تتوافرلديها املب ــررات الت ــي تدفعها لتبن ــي است ــراتيجية التعاون
التنافس ــي اإللكتـرون ــي).
الجدول رقم ()6
العالقة التوافقية ألبعاد دوافع ومحفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي وعواملها
االختبار

ُ
البعد والعوامل
رأس املال العالقاتـي
تعزيـزالقدرات التخصصية
دعم اإلدارة
التـرابط املعرفي
دوافع استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي
الثقة
التحديات الخارجية
التعقيد التقنـي
منظور شبكة التعاون التنافسـي
التقارب الجغرافي
ـرو
محفزات استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكت نـي

Chi-Square
الجدولية
املحسوبة
13.091
46.312
11.691
42.657
10.117
37.348
8.672
41.703
34.746
56.871
21.026
51.231
35.172
109.453
16.919
78.395
18.307
47.098
18.307
52.450
28.869
83.451

Sig.
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.001
0.000
0.002

عند مستوى معنوية (N=33 )0.05
املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج البـرنامج اإلحصائي SPSS

ويتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:
- -1ال تتبايـن األهمية النسبية بالنسبة لألولويات دوافع تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي.
تفصـح معطيات الجدول ( )7عن اآلتـي:
ً
 أدخل عامل رأس املال العالقاتـي في املرحلة األولى ِب َع ّد ِه عامال من أكثـر العوامل أهمية ،إذ بلغ معامل التحديد ()R2َ
( ،)0.485أي أ َّن االختالفــات املفســرة عــن طريــق رأس املــال العالقات ــي بالنســبة للمنظمــات املبحوثــة كانــت بمقــدار
( )%48.5وهــو ناتــج عــن أهميــة رأس املــال العالقات ــي بالنســبة لبعــد دوافــع تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي للمنظمــات املبحوثــة وبداللــة قيمــة ( )Fاملحســوبة الت ــي بلغــت ( )98.439وقيمــة ( ،)2.392( )βوبداللــة
قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ( )11.907وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
 بدخــل عامــل تعزي ــز القــدرات التخصصيــة فــي املرحلــة الثانيــة ويفســر هــذا العامــل مــع العامــل األول مــا مقــدارهَ
( ،)0.716أي بمعن ــى أ َّن االختالفــات املفســرة فــي دوافــع تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بالنســبة
للمنظمــات املبحوثــة كانــت بمقــدار ( )%71.6تعــود إلــى أهميــة عاملــي (رأس املــال العالقات ــي وتعزي ــز القــدرات
ُ ًّ
التخصصيــة) ً
معــا ،وبداللــة قيمــة ( )Fاملحســوبة ( ،)121.8فــي حي ــن بلغــت قيمــة ( )2.475( )βوالت ــي تفســر كال مــن
عاملــي (رأس املــال العالقات ــي وتعزي ــز القــدرات التخصصيــة) ً
معــا ،وبداللــة قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ()10.385
وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
 جدخــل دعــم اإلدارة فــي املرحلــة الثالثــة ويفســر هــذا العامــل مــع كل مــن العامــل األول والعامــل الثان ــي (رأس املــال14
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العالقاتـي وتعزيـز القدرات التخصصية) ما مقداره ( ،)0.914أي إن االختالفات املفسرة في دوافع تبنـي استـراتيجية
التعاون التنافس ــي بالنســبة للمنظمات املبحوثة عندما دخل عامل الت ـرابط االستـراتيج ــي مع العاملي ــن السابقي ــن
كانــت بمقــدار ( )%91.4تعــود إلــى أهميــة العوامــل (رأس املــال العالقات ــي وتعزي ــز القــدرات التخصصيــة ودعــم
اإلدارة) ً
معا ،وبداللة قيمة ( )Fاملحســوبة ( ،)134.438وكانت قيمة ( )βهي( ،)2.489وبداللة قيمة ( )Tاملحســوبة
البالغــة( )9.607وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
َ
ً
اهتمامــا فــي املنظمــات
 ديوض ــح الجــدول ( )7أ َّن عامــل الت ـرابط املعرفــي دخــل فــي املرحلــة الرابعــة وكان أضعــف العوامــلاملبحوثــة ،إذ توض ــح قيمــة ( )R2الظاهــرة كاملــة بمقــدار ( ،)1.000أي َّإن هــذه القيمــة تمثــل مجمــوع العوامــل األربعــة
(رأس املال العالقاتـي وتعزيـز القدرات التخصصية ودعم اإلدارة والتـرابط املعرفي).
َ
وتشي ــر هــذه النتائــج إلــى أ َّن املنظمــات املبحوثــة تهتــم بالدرجــة األولــى بمضامي ــن رأس املــال العالقات ــي ملــا لــه مــن أهميــة

كبي ــرة فــي بنــاء عالقــات تفاعليــة ومرتكــز رئيــس لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،للوصــول إلــى تحقيــق
التأثي ـرات اإليجابية بي ــن املشاركي ــن لكل من إرســاء مضامي ــن العالقات الرســمية وغي ــر الرســمية من جهة وت ــرسيخ مرتكزات
َ
التواصــل املســتقبلي مــن جهــة أخ ــرى ،كمــا أ َّن املنظمــات املبحوثــة ت ــركز بنســبة أقــل علــى تعزي ــز القــدرات التخصصيــة،
ومعطيات املشاركة في بناء املي ــزة التنافسية واملحافظة عليها ،ثم يأت ــي باملرتبة الثالثة دعم اإلدارة ،إذ تهتم املنظمات بشكل
ً
أقــل بمعطيــات الدعــم اإلداري بوصفــه ُيمثــل أنــواع التقــارب بي ــن أهــداف إدارات املنظمــات فضــا عــن إمكانيــة تشــخيص
تفضيالتهــا باالنضمــام إلــى مبــاراة تعاونيــة دون غي ــرها ،ومــن ثـ ّـم قــد تعكــس هــذه النتيجــة وجــود أكث ــر مــن بديــل واحــد لــإدارة
ً
فــي إطــار عمليــات األعمــال .كان الت ـرابط املعرفــي باملرتبــة األخي ــرة الت ــي يكــون التـركي ــز عليهــا قليــا ،والنســبة املنخفضــة مــن
االهتمــام بهــذا العامــل تجســد هاجــس ومخــاوف املنظمــات وت ــرددها فــي مشــاركة املعرفــة الحاســمة علــى مســتوى التعــاون
التنافس ــي اإللكتـرون ــي بوصفهــا تج ــربة جديــدة.

بصفــة عامــة .وعلــى وفــق مــا ظهــرمــن نتائــج فــإن األهميــة النســبية لعوامــل دوافــع تبن ــي است ــراتيجية التعــاون
التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،تختلــف مــن عامــل إلــى آخ ــر ،لــذا ت ــرفض الفرضيــة الفرعيــة الت ــي تنــص علــى( ،ال تتباي ــن
األهميــة النســبية لعوامــل دوافــع تبن ــي است ــراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي للمنظمــات املبحوثــة) ،وتقبــل
الفرضيــة البديلــة.
الجدول رقم ()7
األهمية النسبية لعوامل أسباب عملية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي في تطويـرشبكة القيمة
املتغيـرات

اإلحصائي

R2

رأس املال العالقاتـي

0.485

رأس املال العالقاتـي  +تعزيـزالقدرات التخصصية

0.716

رأس امل��ال العالقاتـيــ  +تعزيـ��ز الق��درات التخصصيـ�ة  +دعـ�م
اإلدارة
رأس امل��ال العالقاتـيــ  +تعزيـ��ز الق��درات التخصصيـ�ة  +دعـ�م
1.000
اإلدارة  +الت ــرابط املعرفــي
0.914

Β

F

املحسوبة الجدولية

2.398
)(11.907
2.475
121.800
)(10.385
2.489
124.023
)(9.607
0.265
132.521
)(2.052
98.439

4.170
3.315
2.922
2.689

 D.Fاألهمية
1
31
2
30
3
29
4
28

1
2
3
4

عند مستوى معنوية ( T ) ( )0.05املحسوبة N=33
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- -2ال تتبايـن األهمية النسبية بالنسبة لألولويات محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي.
تفصـح معطيات الجدول ( )8عن اآلتـي:
 أدخــل عامــل الثقــة فــي املرحلــة األولــى ِب َعـ ّـد ِه مــن أكث ــر العوامــل أهميــة ،إذ بلــغ معامــل التحديــد ( ،)0.564( )R2أي َّإناالختالفــات املفســرة عب ــر الثقــة بالنســبة للمنظمــات املبحوثــة كانــت بمقــدار ( )%56.4وهــو ناتــج عــن أهميــة عامــل
الثقــة بالنســبة لبعــد محفـزات تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي للمنظمــات املبحوثــة وبداللــة قيمــة
( )Fاملحســوبة الت ــي بلغــت ( )128.374وقيمــة ( ،)3.819( )βوبداللــة قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ( )12.387وهــي
أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
 بدخــل َعامــل التحديــات الخارجيــة فــي املرحلــة الثانيــة ويفســر هــذا العامــل مــع العامــل األول مــا مقــداره ( ،)0.793أيبمعن ــى أ َّن االختالفــات املُ َ
فســرة فــي محفـزات تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بالنســبة للمنظمــات
املبحوثــة كانــت بمقــدار ( )%79.3تعــود إلــى أهميــة عاملــي (الثقــة والتحديــات الخارجيــة) ً
معــا ،وبداللــة قيمــة ()F
ُ ًّ
املحسوبة ( ،)135.107في حي ــن بلغت قيمة ( )2.275( )βالت ــي تفسر كال من عاملي (الثقة والتحديات الخارجية)
ً
معــا ،وبداللــة قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ( )10.034وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
 جدخــل عامــل منظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي فــي املرحلــة الثالثــة ويفســر هــذا العامــل مــع كل مــن العامــل األولوالعامــل الثان ــي (الثقــة والتحديــات الخارجيــة) مــا مقــداره ( ،)0.896أي إن االختالفــات املفســرة فــي محف ـزات تبن ــي
است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي بالنســبة للمنظمــات املبحوثــة عندمــا دخــل عامــل منظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي
مــع العاملي ــن السابقي ــن كانــت بمقــدار ( )%89.6تعــود إلــى أهميــة العوامــل (الثقــة والتحديــات الخارجيــة ومنظــور
شــبكة التعــاون التنافس ــي) ً
معــا ،وبداللــة قيمــة ( )Fاملحســوبة ( ،)149.732وكانــت قيمــة ( )βهــي ( ،)1.598وبداللــة
قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ( )8.854وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة (.)2.750
َّ
 ددخــل عامــل التعقيــد التقن ــي فــي املرحلــة الرابعــة ،إذ بلــغ معامــل التحديــد ( ،)0.958( )R2أي إن االختالفــاتاملفســرة عب ــر التعقيــد التقن ــي بالنســبة للمنظمــات املبحوثــة كانــت بمقــدار ( )%95.8وهــو ناتــج عــن أهميــة عوامــل
(الثقــة والتحديــات الخارجيــة ومنظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي والتعقيــد التقن ــي) بالنســبة لبعــد محف ـزات
تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي للمنظمــات املبحوثــة وبداللــة قيمــة ( )Fاملحســوبة الت ــي بلغــت
( )167.672وقيمــة ( ،)2.689( )βوبداللــة قيمــة ( )Tاملحســوبة البالغــة ( )4.495وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة
البالغــة (.)2.750
َ
َّ
ً
 هيوض ــح الجــدول ( )8أن عامــل التقــارب الجغرافــي دخــل فــي املرحلــة الخامســة وكان أضعــف العوامــل اهتمامــا فــياملنظمــات املبحوثــة ،إذ توض ــح قيمــة ( )R2الظاهــرة كاملــة بمقــدار ( ،)1.000أي َّإن هــذه القيمــة تمثــل مجمــوع
العوامــل الخمســة (الثقــة والتحديــات الخارجيــة ومنظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي والتعقيــد التقن ــي والتقــارب
الجغرافــي).
ََّ
وتشي ــر هــذه النتائــج إلــى أن املنظمــات املبحوثــة تهتــم بالدرجــة األولــى باإلج ـراءات املرتبطــة بإرســاء مرتك ـزات الثقـ َـة،
ً
وتهيئــة بيئــة عمــل مناســبة تجعــل املشاركي ــن أكث ــر اسـ
ـتعدادا لتطوي ــر هيــكل عالقــات تعاونيــة ديناميــة مــع منافســيها ،كمــا أ َّن

املنظمــات املبحوثــة ت ــركز بنســبة أقــل علــى التحديــات الخارجيــة ،فــي إطــار التنســيق املشت ــرك إلج ـراءات التخطيــط والرقابــة
ُ
وتهيئة ُ
السبل املمكنة من مواجهة التحديات الخارجية عب ــر ُمزامنة أنشطة املنظمات وانسجامها وتناغمها .ثم يأت ــي باملرتبة
الثالثــة منظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي ،إذ تهتــم املنظمــات بشــكل أقــل بمضامي ــن شــبكة التعــاون التنافس ــي ،وتعكــس هــذه
النتيجــة ضعــف رؤيــة املنظمــات فــي إمكانيــة تحقيــق فــوز الجميــع عــن طريــق خيــار التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بســبب
ً
حداثــة املنظــور االستـراتيج ــي وضعــف التجــارب الســابقة أو عــدم وجودهــا أصــا .يأت ــي عامــل التعقيــد التقن ــي باملرتبــة الرابعــة
وتجســد هــذه النتيجــة معطيــات التقــارب التقن ــي بي ــن املنظمــات املبحوثــة بوصفهــا بــدأت العمــل مــن نقطــة شــروع متقاربــة إذا
ً
لــم تكــن واحــدة .كان التقــارب الجغرافــي باملرتبــة األخي ــرة ويكــون التـركي ــز عليــه قليــا ،والنســبة املنخفضــة مــن االهتمــام بهــذا
العامــل تجســد توافــر العديــد مــن خيــارات االتصــال والتواصــل ومتطلباتهــا بي ــن املنظمــات املبحوثــة وعلــى مســتويات مختلفــة.
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بصفة عامة .ووفق ما ظهرمن نتائج فإن األهمية النسبية لعوامل محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي
اإللكتـرون ــي ،تختلــف مــن عامــل إلــى آخ ــر ،عليــه ت ــرفض الفرضيــة الفرعيــة الت ــي تنــص علــى (ال تتباي ــن األهميــة النســبية
لعوامــل محفــزات تبن ــي است ــراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي للمنظمــات املبحوثــة) ،وتقبــل الفرضيــة البديلــة.
الجدول رقم ()8
األهمية النسبية لعوامل آليات عملية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي في تطويـرشبكة القيمة
املتغيـرات
الثقة
الثقة  +التحديات الخارجية

اإلحصائي

R2
0.564
0.793

الثقة  +التحديات الخارجية  +منظور ش��بكة التعاون
التنافسـي
الثقة  +التحديات الخارجية  +منظور ش��بكة التعاون
0.958
التنافسـي  +التعقيد التقنـي
الثقة  +التحديات الخارجية  +منظور ش��بكة التعاون
1.000
التنافسـي  +التعقيد التقنـي  +التقارب الجغرافي
0.896

Β
3.819
)(12.387
2.275
)(10.034
1.598
)( 8.854
0.875
)(4.495
0.651
)(4.327

F

املحسوبة الجدولية
128.374

4.170

135.107

3.315

149.732

2.922

167.672

2.689

187.157

2.533

D.F
1
31
2
30
3
29
4
28
5
27

األهمية
1
2
3
4
5

عند مستوى معنوية ( )T( )0.05املحسوبة N=33
املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج البـرنامج اإلحصائي .SPSS

االستنتاجات والتوصيات

ً
أوال .االستنتاجات

- -1االستنتاجات املتعلقة بالجانب النظري
 أأن األطر العامة املرتبطة بمفاهيم ونظريات وتصنيفات ومســتويات است ـراتيجية التعاون التنافس ــي ما ت ـزال نادرةكاف فــي األدبيــات اإلقليميــة عامــة ،وفــي الع ـراق علــى وجــه الخصــوص ،علــى ُ
الرغــم مــن قطــع
ولــم تحــظ باهتمــام ٍ
ً
شــوط كبي ــر مــن النجــاح فــي هــذا املجــال ضمــن العديــد مــن دول العالــم املتقــدم والنام ــي أيضــا.
 بقدمنــا منظــور التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بوصفــه مفهــوم ُيعب ــر عــن واقــع عمــل املنظمــات املعاصــرة ،كمــايعكــس هــذا املفهــوم مضامي ــن انتقــال دور تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت مــن النظــر إليهــا بوصفهــا ســاح تنافس ــي،
إلــى اســتثمارها بوصفهــا أداة لتمكي ــن التعــاون بي ــن املنظمــات املتنافســة.
 ج ُيمكن أن ُيسهم منظور نظرية املباراة في توفي ــر إطار نظري ُمتكامل ،بوصفه ُيعب ــر عن األنموذج التطوري لتحليلأنمــاط القـرارات والعالقــات التفاعليــة والتكامليــة بي ــن املنظمــات ،ووصــف الدوافــع واملحفـزات لتبن ــي است ـراتيجية
التعــاون التنافس ــي فــي إطــار اإلجابــة عــن (ملــاذا تتعــاون املنظمــات إلكت ـ ً
ـرونيا مــع منافســيها؟).
ُ
- -2االستنتاجات املتعلقة بالجانب امليدانـي
ً
ً
منطقيــا ألقــل عــدد ُممكــن مــن العوامــل لــكل مــن دوافــع
عكســت نتائــج التحليــل العاملــي ) (Factor Analysisتصنيفــا

ومحف ـزات تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،وتؤشــر هــذه النتائــج إجابــات لتفسي ــر مــا الدوافــع الداخليــة
لق ـرار املنظمــات بتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي؟ ومــا املحف ـزات الخارجيــة الت ــي تجعــل مــن اختيــار تبن ــي
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ً
استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي طريقا لبقاء املنظمات واستمرارها؟ وتشخيص نسبة تفسيـر كل عامل بالنسبة
ً
لباقــي عوامــل ُ
البعــد فــي اســتمارة االســتبانة ،وجــاءت النتائــج وفقــا لآلت ــي:
ُ
 أعوامل دوافع تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي في املنظمات املبحوثة.أن الدافع األول لتبن ــي است ـراتيجية التعاون التنافس ــي اإللكتـرون ــيُ ،يعب ــر عن توافر مضامي ــن رأس املال العالقات ــيمــع املنافــس علــى مســتوى العالقــات الرســمية وغي ــر الرســمية بوصفهــا مرتكــز رئيــس للتمهيــد ولبــدء نمــط جديــد مــن
العالقــات مــع املنافسي ــن علــى مســتوى الهيــاكل واألدوار واألدوات الالزمــة للعمــل وفــق أســاليب جديــدة.
قــدم التحليــل العاملــي ًدافعــا ً
ثانيــا لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،فــي إطــار عامــل القــدرات
التخصصية ،ليصف ُمجمل أوجه التقارب املؤث ــرة في اختيار الشــريك املناســب في است ـراتيجية التعاون التنافس ــي
اإللكتـرون ــي مــن جهــة ،ووصــف العناصــر الالزمــة لتحقيــق التفاعــات املطلوبــة مــن جهــة أخ ــرى ،فــي إطــار دمــج املــوارد
وتجميــع القــدرات لتعزي ــز إمكانيــة تحقيــق أفضــل النتائــج.
قــدم التحليــل العاملــي عامــل دعــم اإلدارة للتعبي ــر عــن اإلطــار العــام لتوافــر دوافــع تبن ــي عالقــات التعــاون التنافس ــيُ
اإللكتـرون ــي بي ــن املشاركي ــن وتنظيمهــا وتطوي ــرها ،وتعكــس هــذه النتيجــة أهميــة دعــم اإلدارة ملبــادرات العمــل
التعاون ــي اإللكتـرون ــي مــع املنافــس.
أشــار التحليــل العاملــي إلــى أن الدافــع األخي ــر لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي يشي ــر إلــى عامــلالت ـرابط املعرفــي معب ـ ًـرا عــن ضــرورة توافــر التقــارب والت ـرابط املعرفــي فــي طرائــق إدراك املعرفــة املشت ــركة وفهمهــا
وتقيمهــا للمســاهمة فــي تســهيل التواصــل املعرفــي ّ
الفعــال واســتيعاب املعرفــة الجديــدة.
ُ
 بأما ما يخص عوامل محفزات تبنـي استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي في املنظمات املبحوثة ،فقدانعكست نتائج التحليل العاملي على النحو اآلتـي:
ُ
ت ــرتكز است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي علــى توافــر مضامي ــن الثقــة بالشــريك املحتمــل ،وهــذا يعكــسالتحفظات الت ــي ت ـرافق التجارب الوليدة للتعاون ــي اإللكتـرون ــي مع املنافس في ظل تجسيد مضامي ــن الثقة لكل من
جوانــب االلت ـزام بالعقــود واملواثيــق والتعزي ــز اإليجاب ــي لســمعة ومصادقيــه الشــريك وموثوقيتــه للوصــول إلــى أفضــل
النتائــج بأقــل نســبة مــن املخاطــر.
قــدم التحليــل العاملــي محفـ ًـزا ًثانيــا لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون اإللكتـرون ــي ،فــي إطــار عامــل التحديــات الخارجيــة،
للتعبي ــر عــن املخاطــر الت ــي ُيمكــن أن تواجههــا املنظمــات املبحوثــة علــى نحـ ٍـو أفضــل ،فــي ظــل معطيــات است ـراتيجية
التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بـ ً
ـدءا بتوفي ــر القــدرة علــى تجــاوز القيــود املفروضــة علــى دمــج املــوارد وتوحيدهــا
ً
ومــرو ًرا بتطوي ــر القــدرة الجماعيــة للتنافــس علــى نحـ ٍـو أفضــل ووصــوال إلــى العمــل ألتشــاركي لبنــاء تقانــات ُمشت ــركة
وتوحيــد توجههــم فــي الســوق.
محفــز آخ ــر لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،هــو مضامي ــن املزايــا الت ــي ُيقدمهــا منظــور شــبكةالتعــاون التنافس ــي ،بوصفــه ُيمثــل نــوع جديــد مــن االعتمــاد االستـراتيج ــي للوصــول إلــى القــدرات االست ـراتيجية ،وهــو
مــا تحتاجــه املنظمــات املبحوثــة ،بوصفهــا ً
غالبــا مــا تعتمــد الحلــول الفرديــة الداخليــة ،وفــي أحســن األحــوال تلجــأ إلــى
ً
التعهيــد مــع املجهزي ــن ،فــي الوقــت الــذي يقــدم فيــه منظــور شــبكة التعــاون التنافس ــي حلــوال شــاملة ومتكاملــة.
قــدم التحليــل العاملــي مجموعــة ُمتغي ـرات ضمــن عنقــود عامــل التعقيــد التقن ــي بوصفــه عامــل ومحفــز مهــم ليصــفأوجــه التقــارب املؤث ــرة فــي اختيــار الشــركاء فــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،كمــا عكــس هــذا العامــل
أهميــة التعــاون مــع املنافــس بهــدف خفــض الكلــف املرتبطــة بالبحــث والتطوي ــر والتعقيــدات املرتبطــة بالتطــور
التقن ــي والخدمــات ومتطلبــات الزبائــن.
أشــار التحليــل العاملــي إلــى أن املحفــز األخي ــر لتبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي يشي ــر إلــىعامــل التقــارب الجغرافــي معب ـ ًـرا عــن أســس التفاعــل االجتماعــي وتقويــة الروابــط والتنســيق املشت ــرك لطرائــق
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إدراك املعرفــة املشت ــركة وفهمهــا وتقيمهــا للمســاهمة فــي تســهيل التواصــل املعرفــي ّ
الفعــال واســتيعاب املعرفــة
الجديــدة.
املوجبــة لتبن ــي عمليــة التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي
 جتبي ــن أن املنظمــات املبحوثــة تتوافــر لديهــا الدوافــع واملحف ـزات ِوذلــك مــن ِخــال قيــم اختبــار ) (Chi-squareلهــا والــذي أظهــر وجــود عالقــة توافقيــة فــي إجابــات األف ـراد عينــة الدراســة
بخصــوص أبعــاد الدراســة.
 دأن األهميــة النســبية لعوامــل كل ُبعــد تختلــف مــن عامــل إلــى آخ ــر ضمــن املنظمــات املبحوثــة ،وتعكــس هــذه النتيجــةمنطــق املنظمــات املبحوثــة فــي تشــخيص األولويــات والتفضيــات فــي إطــار نمــط العالقــة بي ــن ُمجمــل عوامــل وأبعــاد أســباب
تبن ــي است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ،بوصفهــا سلســلة ُمت ـرابطة ومتتابعــة فــي االنتقــال مــن خطــوة إلــى أخ ــرى
بحســب األهميــة.

ً
ثانيا :التوصيات
بناء على نتائج الدراسة فقد أو�صى الباحثيـن بما يلي:
1ضــرورة زيــادة وعــي واهتمــام املديـري ــن بمضامي ــن است ـراتيجية التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي ليأخــذ مكانــة متمي ــزةبي ــن است ـراتيجيات املنافســة املعاصــرة ،خاصــة فــي قطــاع عمــل املنظمــات املبحوثــة وفــي ظــل توافــر دوافــع ومحفـزات
تبن ــي التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي بوصفــه فرصــة مناســبة لتبن ــي أســاليب عمــل ُمبتكــرة تنســجم مــع تطلعــات
املنظمــات املبحوثــة فــي التعامــل مــع معطيــات بيئــة املنافســة ومتطلباتهــا.
2ضــرورة متابعــة مدي ــري املنظمــات املبحوثــة ملــا يســتجد مــن أفــكار وأســاليب قابلــة للتطبيــق فــي إدارة شــركاتهم،وخاصــة بمــا يخــص االســتعانة بالتجــارب العامليــة الت ــي حققــت ً
نجاحــا كبي ـ ًـرا فــي هــذا املجــال ،وهــو مــا يمكــن الوصــول
إليــه بســهولة عب ــر وســائل املعرفــة واالتصــال الت ــي تســاعد فــي االطــاع علــى كل مــا هــو جديــد.
ً 3غالبــا مــا تكــون املبــادرة األولــى فــي شـراكات التعــاون التنافس ــي اإللكتـرون ــي هــي األصعــب ،بوصفــه يتطلــب وعلــى نحـ ٍـو
ُ
أســاس وبعــد توافــر الدوافــع داخليــة ومحف ـزات خارجيــة تخــص الشــريك املحتمــل ،ويتطلــب هــذا مــن املنظمــات
مراعــاة الجوانــب اآلتيــة:
 أعلــى إدارة املنظمــة العمــل علــى بــث روح التعــاون ضمــن ممارســات العمــل و/أو مبــادئ االســتخدام املشت ــركللمــوارد والحلــول ،بمــا يعــزز مــن مضامي ــن العمــل الجماعــي بي ــن املشاركي ــن واالســتعداد النفس ــي للســلوكيات
اإليجابيــة.
 بالعمــل علــى إنجــاز مبــادرات تعاونيــة ،ومــن األفضــل أن تكــون ضمــن مســتويات بســيطة فــي املرحلــة األولــى،وبعيــدة عــن املجــاالت ذات العالقــة بالزبائــن لتجنــب ظهــور مضامي ــن املنافســة ،ولتحقيــق التمــاس األولــي بي ــن
ً
أوال ،والتحقــق مــن جــدوى التعــاون مــع املنافــس ً
املشاركي ــن لدعــم مضامي ــن الثقــة املتبادلــة
ثانيــا.
4العمل على تهيئة أدوات دعم التعاون اإللكتـرون ــي لالرتقاء بمستوى التواصل بي ــن املنظمات املبحوثة وتعزي ــز بيئةعمل مناسبة لنجاح استـراتيجية التعاون التنافسـي اإللكتـرونـي.
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ABSTRACT
The research aims to diagnose, from the perspective of game theory, the causes of the electronic competitive cooperation strategy in terms of its main dimensions (internal drives and external stimuli) which merge
with each other in the context of dealing with electronic coopetition, to express the reasons for the organization’s
collaboration with its competitors electronically, and achieve a comprehensive and focused vision that contribute
to draw major implications for the causes of electronic competitive cooperation strategy . Intellectual and field
perspectives established the current research on a new philosophical perspective that simulates the competitive
implications of cooperation in the framework of electronic competitive cooperation strategy, and embodying
the possibility of adopting the ongoing developments and the growing use of information and communication
technology as a fundamental pillar for the adoption of e-technology cooperation within the structure of competitive cooperation. The scheme formulas supposedly for reasons of electronic competition reflect the harmonic
relations between study dimensions of the strategy, namely, internal drives external stimuli strategy of electronic
coopetition. This research was conducted in the Internet services sector in Erbil in the Kurdistan Region of Iraq.
Data were collected through the adoption of personal interviews and a survey sample of administrators and
technicians managers in the surveyed companies. Also, a questionnaire including 40 questions reflected the contents of the reasons for the adoption of electronic competitive cooperation strategy, in order to identify the most
important internal drives and external stimuli behind the adoption of competitive cooperation mail strategy.
In order to achieve its results, the research employed factor analysis, statistical method and sub-tests using SPSS-10 program hypothesis for Windows to interpret the factors learned as examples for the basic motivations and incentives in the framework of the reasons for the adoption of electronic competitive cooperation
strategy, and confirmed its findings in support of the research hypotheses and positive objectives and validity of
his scheme. The research found a set of conclusions, the most important was the availability of the reasons for
adopting electronic competitive cooperation strategy in the surveyed organizations at the level of motivation
and incentives, reference was made to some of the proposals relating to the need to increase the awareness and
interest of managers contents of electronic Co-opetition strategy to take a privileged position among contemporary competition strategies, and promote benefit from the experiences of countries and companies in this area.
Key Words: Co-operation, Electronic Competition, Game Theory.
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