
المباراة نظریة
إستراتیجیة المنظمات تتبنى لماذا
؟ اإللكتروني التنافسي التعاون

المنظمة لإلدارة العربیة المجلة في منشور بحث
العربیة الدول جامعة اإلداریة للتنمیة العربیة



المقدمة
تعیش المنظمات حالة الصراع التنافسي الدائم مع منافسیھا في الصناعة التي 
تنتمي إلیھا، وقد یكون السبب الرئیس للصراع ھو السعي لتحقیق أعلى 
األرباح، ولعل الطریقة المناسبة لدراسة ھذا الواقع النظر إلیھا بوصفھا مباراة 
تنافسیة بین المنظمات تستخدم عبرھا تحركات تعاونیة لتكون أكثر فاعلیة 
ضمن بیئة المنافسة وسلسلة االرتباطات الخاصة ببیئة األعمال. وصوالً إلى 

تحقیق میزة تنافسیة في إطار تلبیة طلبات الزبائن على نحٍو أفضل.



اإللكتروني التنافسي التعاون

بالرغم من ظھور بعض المصطلحات الحدیثة مثل مصطلح التعاون التنافسي 
 Collaboration ومصطلح التعاون اإللكتروني Coopetition
Electronic بوصفھا مصطلحات تحاكي توجھات منظمات األعمال في 
التعامل مع بیئة المنافسة من جھة وتطبیقات تقنیات المعلومات واالتصاالت 

التعاونیة من جھة أخرى ، 



غیر إن الجمع بین المصطلحات ھذه في إطار منظور متكامل للعمل 
التعاوني التنافسي اإللكتروني Electronic Coopetition لم یحَض 
باھتمام الباحثین والمنظرین في الوقت الذي یمكن أن یقدم فیھ ھذا 
المنظور العدید من فرص تحقیق القیمة المضافة عبر آلیات العمل 
التعاوني التنافسي والتعجیل في دورة االبتكار واإلبداع عبر آلیات 

تقنیات التعاون اإللكتروني للمشاركین.
متعاونین 

ومتنافسین 
الكترونیاً 



ً لمستویات كل من األبعاد الرئیسة (التعاون والمنافسة واستخدام تقنیات  ووفقا
المعلومات واالتصاالت ICT) یمكن أن ینتج أنواع مختلفة من طبیعة العالقات بین 
المنظمات في بیئة األعمال, الشكل (1) یوضح مضامین التعاون التنافسي 

اإللكتروني في ضوء أبعاد التعاون والمنافسة واعتماد التقنیات االلكترونیة.
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األبعاد ھذه من معینة مستویات عن تنتج أن یمكن
اآلتیة الحاالت استعمال والمنافسة، التعاون،

التعایش: وتشیر إلى العالقة التي تظھر في ظل مستوى منخفض لكل من 1.
التعاون والمنافسة واستعمال ICT، وبالتالي عدم وجود تعاون أو منافسة 
مباشرة، فضالً عن التفاعل بین المنظمات سواء كان عبر التقنیات 

االلكترونیة أو التفاعل المباشر التقلیدي بأقل قدر ممكن.

التعایش 
coexistence

التعاون المنافسة 



2. التكتالت/ التواطؤ (Cartel): وتنتج ھذه العالقة عن وجود مستوى 
ً لبعد  منخفض من التعاون بین المنظمات التي تتنافس على األقل وفقا

إستراتیجي واحد، في ظل استعمال منخفض لـ ICT بین األطراف.



3. التحالفات اإلستراتیجیة (التعاون االلكتروني): وتشیر إلى طبیعة العالقة 
الناتجة عن مستوى عاٍل لكل من التعاون واعتماد ICT في ظل مستوى 
منخفض لمنظور المنافسة بین أطراف العالقة، وبالتالي یمكن أن تعبر مثل 
ھذه العالقة عن التحالفات اإلستراتیجیة بین المنظمات في إطار تطبیقات 

تقانات التعاون اإللكتروني.



4. التعاون التنافسي االلكتروني: وتشیر إلى العالقة الناتجة عن مستوى عاٍل 
لكل من منظور التعاون والمنافسة التي یتم تأطیرھا في ضوء استعمال عاٍل لـ 
ICT  بین األطراف المشاركة في شبكة األعمال التعاونیة التنافسیة 

االلكترونیة.
صراع 

یتزاید 

تقدیم الحل عبر 
العمل سویاً 

فھم أھمیة التعاون 



التنافسي التعاون وأسباب المباراة نظریة
اإللكتروني

یتم النظر للمنظمات المتنافسة على وفق نظریة المباراة بوصفھا مشاركین - 
العبین - یقومون وبشكل متزامن بصیاغة خیاراتھم التعاونیة بوصفھا البدیل 

األفضل لتحقیق التناغم االستراتیجي لكل منھم. 
وفي ظل تعدد األنواع واألنماط المرتبطة بنظریة المباراة سیتم التركیز على 
مناقشة نظریة المباراة في إطار تحلیل المواقف التعاونیة والتنافسیة بین 
المشاركین لتقدیم لمحة عامة عن أبسط أنواع المباریات التي یتشارك فیھا العبان 
اثنان فقط، ولكل العب خیاران لوصف التفاعل بین المشاركین بناءً على أفعالھم 

وأفعال منافسیھم.



؟ المباراة نظریة لماذا
ً للتفاعل بین مختلف متخذي القرارات، یتم عبره  تقدم نظریة المباراة أنموذجا
تلخیص نتائج المباراة عن طریق المكافآت الُمخصصة لُِكل ُمشارك بناءً على 
ً ما یتم اختیار نظریة المباراة لرصد أسباب السلوكیات  خیاراتھ، وغالبا

 :(Gorbunov, 2012, 12, 19) التعاونیة لما تتضمنھ من المعاییر اآلتیة

1. البساطة الكافیة للتحلیل.
2. غنیة كفایة إلعادة وصف مالمح التفاعالت الحقیقیة في الحیاة.

3. إستراتیجیة (بمعنى تقدم معلومات جزئیة لتعزیز التفكیر اإلستراتیجي).
4. طُورت خصیصاً لدراسة التفاعالت االجتماعیة.



السجین معضلة لمباراة أنموذج
االعتراف 

االعتراف (عدم التعاون)  
(عدم التعاون)  

التزام الصمت
(التعاون)   

التزام الصمت
(التعاون)    



وتساعد نظریة المباراة على فھم التحركات التنافسیة في األسواق واختیار 
االستراتیجیات المالئمة في ضوئھا، وھناك نوعان من االفتراضات الرئیسة 
فیما یتعلق بفھم الحركیة (الدینامیة ) التنافسیة وفق منظور نظریة المباراة، 

:((Johnsin et al., 2008, 241-242 ھي
1. العقالنیة: المنافسون یتصرفون بعقالنیة في محاولة للفوز بمنافعھم 

الخاصة.
2. االعتمادیة المتبادلة: المنافسون في عالقة اعتمادیة متبادلة مع بعضھم 
البعض، لذا فإن تحرك أحد المنافسین من المرجح أن یحفز الطرف اآلخر 
على االستجابة، ونتیجة الختیارات أحد المنافسین سوف تعتمد االختیارات 

المقررة من اآلخرین.



المباراة نظریة عن شائعة أمثلة
اللعبة

وقد یُمكن اعتماد مضامین معضلة الصیاد في المناقشات المرتبطة باإلدارة 
اإلستراتیجیة والمیزة التعاونیة،

ً ما   ففي الوقت الذي یكون فیھ الصیاد قادراً على الصید بمفرده، إالّ أنھ غالبا
یحصل على نتیجة - طریدة - صغیرة بعد الكثیر من الجھد والوقت، ویمكنھ 
ً یمكنھم الحصول على صید أكبر، ومن ثّم  أن یتعاون مع صیاد آخر، ومعا

یمكن للتعاون الودي أن یقدم نتائج أفضل لكل منھم، 



لكن ھناك العدید من الصیادین غیر عادلین ویحاولون الحصول على الجزء 
األكبر من الصید، لذلك فعلى الصیاد اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعاون أو 

.(Polowczyk, 2013, 11) عدم التعاون مع الصیاد اآلخر

وفي إطار عالقات التعاون التنافسي فإن الھدف ھو الوصول إلى مزیج 
متوازن ضمن منطق التفاوض التكاملي لمصالح المشاركین، التي یتم عبرھا 

صیاغة عالقة من نوع (فائز-فائز) ینظر إلیھا بوصفھا تعاونیة تنافسیة



وتشیر األدبیات ذات العالقة بمناقشة مضامین التعاون مع المنافس الى تعدد 
األسباب التي تجعل من التعاون مع المنافس بوصفھ أفضل البدائل المتاحة 

أمام المنظمات. 
غیر أن تصنیف ھذه األسباب على وفق معطیات البیئة الداخلیة بوصفھا " 

دوافع " من جھة 
ومعطیات البیئة الخارجیة بوصفھا " محفزات " لتبني إستراتیجیة التعاون 

التنافسي اإللكتروني لم تحضا باھتمام الباحثین في ھذا المجال، 
في الوقت الذي یتبنى فیھ البحث الحالي اعتقاداً بضرورة التمییز الواضح بین 

ُكِل منھما على حدا، الجدول (1) .



األسباب على مستوى البیئة الداخلیة 
( الدوافع ) 

األسباب على مستوى البیئة الخارجیة 
( الحوافز) 

ت الباحث الدوافع ت الباحث المحفزات
1 (Gurau & Lasch, 

2010, 9)،
وجود مشكلة ُمنظمیة محددة ، وبعد استنفاد الحلول 
الداخلیة - الذاتیة - أو عدم وجودھا أصالً، أو أن تكون 
الحلول مكلفة أو تستغرق وقتاً طویالً، في حین یتوافر 

الحل لدى المنافس المباشر

1 (Bielawska, 2011, 
51)

الرغبة في الحصول على قوة التأثیر التعاوني في 
النشاط لمواجھة التحدیات الخارجیة

2 (Haeussler et al., 
2010, 9)

یمكن عن طریق المنافس  الحصول على القدرات 
التنظیمیة

2 (Gnyawali & Park, 
2009, 315)

الخصائص التقانیة في الصناعة

3 (Fernandez et al., 
2012, 23)

والوصول إلى تكاملھا والخصائص المرتبطة بمصادرھا 3 (Sanchez et al., 2010, 
14)

السعي الدائم العتماد التطورات التقانیة

4 (Eikebrokk & 
Olsen, 2005, 6)

تحقیق مزیج أفضل من الموارد الُمنظمیة المشتركة، 4 (Guardo & Ennas, 
2012, 6) 

محاولة االستجابة للمتطلبات البیئیة

5 (Okura, 2008, 
224)

تبادل المعلومات الخاصة بالنشاط المشترك 5 (Luo, 2005, 88) التحدیات المرتبطة بتداخل األسواق

6 (Lin et al., 2010, 
92)

تقاسم الكلف والمخاطر على نحٍو تعاوني 6 (Morris et al., 2007, 
22)

المنافع اإلستراتیجیة المتبادلة في الصناعة الواحدة

7 (Biondi & 
Giannccolo, 2012, 
447)

مستوى التقارب التقني 7 (M'Chirgui et al., 
2010, 15)   

التقارب الجغرافي



ت الباحث الدوافع ت الباحث المحفزات
8 (Steinnmo & 

Jakobser, 2013, 29)
التقارب االجتماعي - الثقافي - والمعرفي بین 

المشاركین
8 (Soekijad & Jood2006, 

19-20 )
الثقة المتبادلة بوصفھا عامالً رئیساً للتقلیل من 

إمكانیة ظھور السلوك االنتھازي

9 Coe, 2004 تكامل الوظائف (تصمیم ، جودة ، أعمال 9 (Morris et al., 2007, 91)،  التزام الشریك

10  Soekijad & Joode,
2006

الصداقة (رأس المال ألعالقاتي)▪
عدم تجانس المعلومات▪

10 (Kupke & Lattemann, 
2008, 175)،

سمعتھ في القطاع

11  Eikebrokk & H.
Olsen, 2005

مزیج  أفضل من الموارد ▪
تجمع القدرات▪

11 (Rodrigues et al., 2009, 
15)،

المصداقیة في التعامل

12 Ritala et al., 2009 التجارب السابقة.▪
التوقیت▪

12 Morris et al., 2007 المنفعة المتبادلة ▪
الثقة .▪
االلتزام .▪

13 (M'chirgui et al., 2010 التقارب التقني ▪
دعم قدرات ابتكاریة فریدة للمشاركین▪

13 Luo, 2005 االستجابة المحلیة▪
تداخل األسواق▪

14 Chin et al, 2008 دعم والتزام اإلدارة 14 Sanchez et al., 2010 مرونة االستعانة بالمصادر الخارجیة▪
المرونة التقنیة في سلسلة التورید.▪
اعتماد التطورات التقانیة▪

15 Bielawska, 2011 عدم تجانس الموارد ▪
غزارة الموارد▪

15 Guardo & Ennas, 2012 عوامل البیئة الخارجیة .▪
منظور شبكة التعافس▪
السلوك االستراتیجي▪



. نتائج الدراسة المیدانیة
تم اعتماد التحلیل العاملي في تحدید أھمیة المتغیرات التي تضمنھا البحث، 

ووصفھا في صورة أقل عدد ممكن من العوامل التي یمكن السیطرة علیھا. 
ً ألقل  ً منطقیا عكست نتائج التحلیل العاملي ( Factor Analysis ) تصنیفا
عدد ُممكن من العوامل لكل من دوافع ومحفزات تبني إستراتیجیة التعاون 

التنافسي اإللكتروني، 
وتؤشر ھذه النتائج إجابات لتفسیر ما الدوافع الداخلیة لقرار المنظمات بتبني 

إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني ؟ 
وما المحفزات الخارجیة التي تجعل من اختیار تبني إستراتیجیة التعاون 

التنافسي اإللكتروني طریقاً لبقاء المنظمات واستمرارھا ؟ 
وتشخیص نسبة تفسیر كل عامل بالنسبة لباقي عوامل البُعد في استمارة 

اإلستبانة، وجاءت النتائج وفقاً لآلتي:



عوامل دوافع تبني إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني في الُمنظمات 
المبحوثة.

1.  أن الدافع األول لتبني إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني، یُعبر عن 1.
توافر مضامین رأس المال العالقاتي مع المنافس على مستوى العالقات 
الرسمیة وغیر الرسمیة بوصفھا مرتكز رئیس للتمھید ولبدء نمط جدید من 
العالقات مع المنافسین على مستوى الھیاكل واألدوار واألدوات الالزمة للعمل 

وفق أسالیب جدیدة. 
ً لتبني إستراتیجیة التعاون التنافسي 2. ً ثانیا 2. قدم التحلیل العاملي دافعا

اإللكتروني، في إطار عامل القدرات التخصصیة، لیصف ُمجمل أوجھ التقارب 
المؤثرة في اختیار الشریك المناسب في إستراتیجیة التعاون التنافسي 
اإللكتروني من جھة، ووصف العناصر الالزمة لتحقیق التفاعالت المطلوبة من 
جھة أخرى، في إطار دمج الموارد وتجمیع القدرات لتعزیز إمكانیة تحقیق 

أفضل النتائج.



3. قدم التحلیل العاملي عامل دعم اإلدارة للتعبیر عن اإلطار العام لتوافر 
دوافع تبني عالقات التعاون التنافسي اإللكتروني بین الُمشاركین وتنظیمھا 
وتطویرھا، وتعكس ھذه النتیجة أھمیة دعم اإلدارة لمبادرات العمل التعاوني 

اإللكتروني مع المنافس. 
4. أشار التحلیل العاملي إلى أن الدافع األخیر لتبني إستراتیجیة التعاون 
التنافسي اإللكتروني یشیر إلى عامل الترابط المعرفي معبراً عن ضرورة 
توافر التقارب والترابط المعرفي في طرائق إدراك المعرفة المشتركة وفھمھا 
وتقیمھا للمساھمة في تسھیل التواصل المعرفي الفّعال واستیعاب المعرفة 

الجدیدة.  



2. أما ما یخص عوامل محفزات تبني إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني في 
الُمنظمات المبحوثة فقد إنعكست نتائج التحلیل العاملي على النحو اآلتي:

 1. ترتكز إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني على توافر مضامین الثقة1.
بالشریك الُمحتمل، وھذا یعكس التحفظات التي ترافق التجارب الولیدة 
للتعاوني اإللكتروني مع المنافس في ظل تجسید مضامین الثقة لكل من جوانب 
االلتزام بالعقود والمواثیق والتعزیز االیجابي لسمعة ومصادقیھ الشریك 

وموثوقیتھ للوصول إلى أفضل النتائج بأقل نسبة من المخاطر.
ً لتبني إستراتیجیة التعاون اإللكتروني، في 2.  2. قدم التحلیل العاملي محفزاً ثانیا

إطار عامل التحدیات الخارجیة، للتعبیر عن المخاطر التي یُمكن أن تواجھھا 
المنظمات المبحوثة على نحٍو أفضل، في ظل معطیات إستراتیجیة التعاون 
التنافسي اإللكتروني بدءاً بتوفیر القدرة على تجاوز القیود المفروضة على 
دمج الموارد وتوحیدھا ومروراً بتطویر القدرة الجماعیة للتنافس على نحٍو 
أفضل ووصوالً إلى العمل ألتشاركي لبناء تقانات ُمشتركة وتوحید توجھھم في 

السوق. 



3. محفز آخر لتبني إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني، ھو مضامین المزایا 
التي یُقدمھا منظور شبكة التعاون التنافسي، بوصفھ یُمثل نوع جدید من اإلعتماد 
اإلستراتیجي للوصول إلى القدرات اإلستراتیجیة، وھو ما تحتاجھ المنظمات 
المبحوثة ، بوصفھا غالباً ما تعتمد الحلول الفردیة الداخلیة، وفي أحسن األحوال تلجأ 
إلى التعھید مع المجھزین، في الوقت الذي یقدم فیھ منظور شبكة التعاون التنافسي 

حلوالً شاملة ومتكاملة.
 4. قدم التحلیل العاملي مجموعة ُمتغیرات ضمن عنقود عامل التعقید التقاني

بوصفھ عامل ومحفز مھم لیصف أوجھ التقارب المؤثرة في اختیار الشركاء في 
إستراتیجیة التعاون التنافسي اإللكتروني ، كما عكس ھذا العامل أھمیة التعاون مع 
المنافس بھدف خفض الكلف المرتبطة بالبحث والتطویر والتعقیدات المرتبطة 

بالتطور التقاني والخدمات ومتطلبات الزبائن.
5. أشار التحلیل العاملي إلى أن المحفز األخیر لتبني إستراتیجیة التعاون التنافسي 
اإللكتروني یشیر إلى عامل التقارب الجغرافي معبراً عن أسس التفاعل االجتماعي 
وتقویة الروابط والتنسیق المشترك لطرائق إدراك المعرفة المشتركة وفھمھا وتقیمھا 

للمساھمة في تسھیل التواصل المعرفي الفّعال واستیعاب المعرفة الجدیدة.  


