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 بنگاه به بنگاه مشارکتی بازاریابی های استراتژی: 19 کووید و رقابتی هم  

گیردر بحران همه  

 

 مجید سبک آرا          

 عضو گروه مدیریت و خدمات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیالن           

 کارآفرینی دکتری                                                                

    majid.sabkara@gmail.com             

 

 دهیچک
 اجرای که نیست مشخص اما ،باشد داشته شرکت عملکرد روی بر مثبتی تأثیر باید( همزمان رقابت و همکاری) رقابتی هم اگرچه

 با حاضر تحقیق در ما لذا. دهد رخ تواند می چطور مقیاس بزرگ اضطراری شرایط درطی نگاهب به بنگاه بازاریابی های استراتژی این

 بیماری با مقابله برای رقابتی هم از چطور ها سازمان که کنیم می بررسی ارتباطی، دیدگاه و منابع بر مبتنی نظریه های راهنمایی

 سهام سطوح مورد در را اطالعاتی که فروشانی خرده: از عبارتند لیدیک های مثال. اند کرده استفاده( 19 کووید) کرونا جدید واگیر

 برای که تکنولوژی های غول دهند، می توسعه را واکسن یک هم کمک با که داروسازی های سازمان گذارند، می اشتراک به

. دهند می تشکیل مشترک هدف یک برای را اتحادهایی که ای خیریه مؤسسات و کنند، می همکاری یکدیگر با بهتر نتایج حصول

 کنند، استفاده آنها از جهانی بحران یک در توانند می ها شرکت که رقابتی هم های استراتژی تجانس عدم بر تمرکز با حاضر مقاله

 نوبه به نیز آنها. سازند متعادل را رقابتی هم های فعالیت های پاداش و ها ریسک باید متخصصان. کند می تقویت را موجود ادبیات

 کردن فعالیت اینکه یا دهند، ادامه باید چطور را خود رقبای با همکاری واگیر بیماری این یافتن پایان با که بگیرند تصمیم باید خود

 .رسانیم می پایان به آینده تحقیقات برای پیشنهاداتی با را مقاله این. دهند ادامه را فردگرایانه کار و کسب های مدل تحت

 

 

 

 .بنگاه به بنگاه بازاریابی ،19 کووید کرونا، ویروس رقابتی، مه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 دی) باشد می دشوار همکاری، این بدون کردنشان دنبال که گردند دنبال مشارکتی صورت به اهدافی که است این همکاری هدف

 (.1 ص ،2019 کالرک و استورگارد لیندگرین، بندتو،

 است شده باعث بیماری این اما اند، شده شناخته خوبی به( 19 کووید) کرونا جدید ویروس با همراه بهداشتی های شوک اینکه با

 دهند می انجام منزل از را خود کار کارمندان اغلب(. 2020 جانستون و کورتز) کند تغییر ای سابقه بی های شیوه به تجارت که

 است، کرده پیدا افزایش زیادی حد تا منزل در اجناس تحویل رایب تقاضا ،(کردند ابالغ قرنطینه برای را راهکار این گذاران سیاست)

 صورت به کارها و کسب شکست های نرخ و اند، کرده متوقف را عموم به خدمات ارائه دیگر( خدماتی) های مکان و ها رستوران

 های بخش با مقایسه در معینی های بخش که شود می گفته البته(. 2020 پست، واشینگتن) است کرده پیدا افزایش تصاعدی

 های رستوران و ها کافه برای هایی جایگزین مانند که  ها نوشیدنی و غذا فروشان خرده مثال برای: اند داشته بهتری عملکرد دیگر

 ارائه کرونا از بعد دنیای برای کار و کسب یک سازی آماده برای مختلفی پیشنهادات.  (MSN, 2020)کنند می عمل شده، بسته

 به. کرد اشاره( 2020 ریتر و پیدرسن الند ؛2020 چسبروگ) افق ریزی برنامه و باز نوآوری به توان می آنها جمله زا است شده

 مشتریان، بر تمرکز و گیرندگان، تصمیم توسط کار و کسب های مدل بازبینی اهمیت بر( 2020) پیدرسن الند و ریتر مثال عنوان

 تصمیم که اند افزوده آنها. اند کرده تأکید مسائل بین روابط همچنین و ها، ابلیتق و ارزش، های اثبات پیشنهادی، های ارزش

 حقیقت در. کنند تعریف خود های سازمان برای – بحران از بعد و بحران حین در – را ای گرایانه واقع اهداف باید گیرندگان

 با مقایسه در) فردی محافظت تجهیزات های جنبه تولید طریق از( فورد و  شورون کوکاکوال، همچون) ها شرکت از تعدادی

 کمک 19 کووید با مبارزه برای جهانی تالش به طریق این به تا اند داده تغییر را خود کار و کسب های مدل( خود نرمال محصوالت

 (.2020 فورچون) نمایند

 سازمانهای بین همکاری میزان ریقط از اند، داده تغییر را خود کار و کسب های مدل ها شرکت که دیگری مالحظه قابل شیوه

 است داشته جهانی اقتصاد روی بر عمیقی تأثیر 19 کووید اپیدمی که است این امر این وقوع دلیل است؛( رقابتی هم) رقیب

 از مثال عنوان به) اند شده رقابتی هم های فعالیت وارد نیز گذاران سیاست حتی حقیقت در(. 2020 گاردین ؛2020 ایندیپندنت)

 و واگیر بیماری این تأثیر آن دلیل که ،(نیوجرسی و کنتیکت، نیویورک، در رقیب حکومتی های آژانس بین تماس ردیابی یقطر

 یک: است شده تعریف روبرو صورت به رقابتی هم(. 2020 پست، نشنال) است بهداشتی و اقتصادی اهداف سازی متعادل ضرورت

 درگیر همزمان طور به و هستند، عمومی یا افقی روابط درگیر آنها آیا اینکه از صرفنظر عامل، چند یا دو بین متناقض رابطه

 هستند هایی شرکت به مربوط رقابتی هم های استراتژی(. 180 ص ،2014 کاک و بنگسون) هستند رقابتی و مشارکتی تعامالت

 می اشتراک به«  متقابل منفعت» نتایج ورمنظ به را خود( تجربه و دانش همچون) امکانات و( وجوه و تجهیزات همچون) منابع که

 پتینسون، ؛2014 گنیاوالی و واستاوا اسری پارک، ؛2016 بنگسون و هی واداوان، گنیاوالی، ؛2000 کاک و بنگسون) گذارند

 از تر گسترده ها شبکه روابط مورد در( 2002) جانستون و والکینسون ریتر، بحث هچاگر حقیقت در(. 2018 لیندگرین و نیکلسون

 کلیدی های شایستگی از شبکه روابط بین تعامالت با مؤثر مقابله توانایی که اند کرده بیان اما است رقابتی هم مورد در آنها بحث

 در. است تأثیرگذار ها شرکت رقابتی قدرت و عملکرد روی بر مسئله این که گویند می ادامه در آنها آید؛ می شمار به شرکت یک

 به( طلبانه فرصت رفتارهای تا ها تنش از) معایبی ،نشوند مدیریت مؤثری شکل به اگر شرکتی بین های لیتفعا این اگرچه نتیجه
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 و بنگسون اهلل، رضا ؛2007 تسه و ریندفلیش لئو، ؛2016 سزرنک و سزاکون ؛2020 چاودری و کریک کریک،) داشت خواهند همراه

 استرینگر، اشتاین، فلزن) اند شده انجام رقابتی هم عملکرد افزایش مزایای مورد در تحقیقات از زیادی حجم اما( 2014 کاک

 .(2016 ولو ؛2012 ریتاال ؛2014 فریمن و ری بنسون

 بحران های زمان در رقابتی هم های فعالیت اجرای به مربوط تحقیقاتی تمرکز یک مورد در کمی های بررسی هم هنوز تاکنون

 و رقابتی هم بین متقابل اثرات توانند می چطور( کوچک و بزرگ) ها سازمان در سانکارشنا که نیست مشخص لذا. است شده انجام

 نگرانی یک این. نمایند مقابله( 19 کووید همچون) گسترده اضطراری شرایط بالقوه مضر اثرات با بتوانند تا کنند مدیریت را رقابت

 استراتژی یک ،فرّار شرایط این در رقابتی هم آیا» اینکه مورد در متخصصان و محققان به پیشنهادات ارائه چون آید می حساب به

 در را توضیحاتی تا شود انجام تحقیقاتی باید خصوصاً. است دشواری کار ،«نه یا است عملکرد کننده ترغیب بنگاه به بنگاه بازاریابی

 و مزایا همچنین و نماید، ارائه دده می رخ واگیر بیماری بحران یک سراسر در که رقابتی هم مختلف های شکل اجرای نحوه مور

 و ها ریسک بر ها بینش این کلی طور به. کند بیان را( دیگر کلیدی سهامداران و مشتریان با همراه) درگیر های شرکت معایب

 تنیمب نظریه های راهنمایی اساس بر بنابراین. دارند تأکید غیرعادی های زمینه این در صنعت رقبای با کردن همکاری های پاداش

 کند بررسی که است این حاضر مقاله هدف ،(2006 الوی ؛2018 هسترلی و سینگ دایر، ؛1991 بارنی) ارتباطی دیدگاه و منابع بر

 با) بحران های زمان در رقابتی هم های استراتژی اجرای طریق از را خود کار و کسب های مدل توانند می چطور گیرندگان تصمیم

 می بنگاه به بنگاه بازاریابی ادبیات تقویت به منجر مهم کمک سه تحقیق، هدف این تحقق با. دهند یسازگار( 19 کووید بر تمرکز

 :گردند

 شرکت به که است شرکتی سطح در وجهی چند رفتارهای سری یک معنای به رقابتی هم که دهند می نشان ها بینش (1)

 بر) دهند ادامه را شان فعالیت بتوانند فرّار بحران یک در( نکنند همکاری است ممکن صورت این غیر در که) کنند می کمک ها

 (.2016 پاسکوال اوالرته و مدرانو ؛2007 پانگارکار مطالعات اساس

 چطور معین حقوقی و بوروکراتیک سیاسی، نیروهای که کنند می اثبات رقابتی هم های فعالیت راه سر بر موجود موانع (2)

 مطالعات به پاسخ در) کنند کار خود صنعت رقبای با بهداشتی اضطراری شرایط طی در ها زمانسا که شوند این از مانع توانند می

 (.2019 سیمونی و شیاوون ؛2015 لیسینی اسویت و نوورت

 بعد احتماالً و) طی در ها شرکت که شود درک بهتر مسئله این تا گردد می ارزیابی رقابتی هم پارادوکس حساس ماهیت (3)

 و اهلل رضا ؛2007 همکارانش و لئو مطالعات از پیروی با) کنند همکاری خود رقبای با توانند می چطور واگیر یماریب بحران یک( از

 (.2019 کریک ؛2014 همکارانش

 

 روش تحقیق

 می مرور رقابتی هم به مربوط مهم ادبیات اول،: شود می ساختاربندی روبرو صورت به کمک، سه این تحقق راستای در حاضر مقاله

 مورد بنگاه به بنگاه بازاریابی ادبیات در کلیدی مسائل با رابطه در کارشناسان بر متمرکز خبری های داستان از برخی دوم،. گردند
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 تا هستند متکی خود کار و کسب های مدل بر چطور معین های سازمان که هستند مسئله این به مربوط اینها. گیرند می قرار بحث

 و اجرا قابل مدیریتی کاربردهای از برخی سوم،. نمایند استفاده 19 کووید اپیدمی به پاسخ در بتیرقا هم های استراتژی از

 شود. می بیان مقاله های گیری نتیجه پنجم،. شود می توصیف آینده تحقیقات برای جهت چند چهارم،. گردد می ارائه پیشنهادات

 

 

 

 مربوطه ادبیات بر مروری

 ه ارتباطینظریه مبتی بر منابع و دیدگا

ه اساسی ی(. یک فرض1991دیدگاه مبتنی بر منابع رابطه بین منابع و امکانات سازمان ها، و عملکرد آنها را بررسی میکند )بارنی 

های بزرگتر با حجم بیشتری از منابع و امکانات، معموالً حتی با در اختیار داشتن دارائی های  برای این دیدگاه این است که شرکت

(. برای ایجاد 2018؛ نیسون و ویکالند 1991وانند عملکرد بهتری نسبت به شرکت های کوچکتر داشته باشند )بارنی ت کمتر، می

یک مزیت رقابتی، استفاده شرکت ها از منابع و امکانات میتواند در دارائی هایی آشکار گردد که به خوبی سازماندهی شده اند، و 

(. با 2014ر، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی هستند )کوزلنکووا، ساماها و پالماتیر همچنین در ارزش هایی آشکار گردد که ناد

مدیران ضرورتاً حتماً به یک مزیت رقابتی ختم نمی شود؛ در عوض، -این وجود، در اختیار داشتن منابع و امکانات برای مالکان

منابع و »(. تحقیقات قبلی در سازگاری با رابطه 2001یم و باتلر انعطاف پذیری استراتژیکی در تصمیم گیری غالباً مهم می باشد )پر

نظریه مبتنی بر منابع، مزایای بکارگیری هم رقابتی به عنوان یک استراتژی بازاریابی بنگاه به بنگاه را اثبات « بهبود عملکرد-امکانات

( به عنوان یک توضیح، بر این 2003مورمن ) (. ریندفلیش و2018؛ هانا و آیسن هارت 2018می نمایند )گنیاوالی و چارلیتون 

توانند  مسئله تأکید کرده اند که اگر سازمان ها با رقبای خود همکاری کنند )که آنها این را هم رقابتی بین شرکتی می نامند(، می

مدل کسب و کار  منابع و امکانات جدیدی )در ترکیب با دارائی های خود( را بدست آورند تا در مقایسه با زمانی که تحت یک

 کردند، به سطوح باالتری از عملکرد دست پیدا کنند. فردگرایانه فعالیت می

کند که این فعالیت های اشتراک گذاری منابع و امکانات  با این حال اگرچه دیدگاه مبتنی بر منابع به توضیح این مسئله کمک می

اما ماهیت روابط موجود در استراتژی های هم رقابتی )بر حسب  تواند تأثیر مثبتی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد، چطور می

دهد( را به صورت نامناسبی بررسی می نماید )بیان  اینکه شرکت ها با کدام رقبا همکاری می کنند و این همکاری چطور رخ می

نی با کیفیت باال )که احتماالً (. دیدگاه ارتباطی بر این مسئله تمرکز کرده است که روابط بین سازما2019شده در مطالعه کریک 

(. در 1998تواند تأثیر مثبتی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد )دایر و سینگ  شامل روابط با رقبا نیز می باشند( چطور می

( دیدگاه مبتنی بر منابع را گسترش داد تا یک بُعد سهامدار را نیز شامل گردد و شرایطی را 2018حقیقت مطالعه اخیر بارنی )

شناسایی کند که در آنها، تصمیم گیرندگان باید به صورت نزدیک با شرکای کلیدی )به عنوان مثال در مطالعه حاضر، رقبا( کار 

توان با هم  کنند تا در بازارهای خود موفق تر باشند. در ادامه بیان می شود که نظریه مبتنی بر منابع و دیدگاه ارتباطی را می
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نبه های مشارکتی و رقابتی ساختار هم رقابتی بررسی گردد: به عنوان مثال اینکه تصمیم گیرندگان ترکیب و یکپارچه کرد تا ج

؛ دایر 2018؛ بارنی 2006چطور باید با رقبایی کار کنند که برای نتایج منفعت متقابل قابل اعتماد هستند )بر اساس مطالعات لیوی 

از نظریه مبتنی بر منابع و دیدگاه ارتباطی انجام شد تا اجرای استراتژی (. لذا بررسی حاضر به صورت ترکیبی 2018و همکارانش 

 ارزیابی گردد. 19های هم رقابتی در پاسخ به بیماری واگیر کووید 

 منشأهای ساختار هم رقابتی

ک طرف، براندن با پیدایش دو مکتب فکری مورد توجه محققان بازاریابی بنگاه به بنگاه قرار گرفت. از ی 1990هم رقابتی در دهه 

( هم رقابتی را یک نگرش سطح سازمانی در مدیران و کارمندان سطح وظیفه ای می دانستند که به اهمیت 1996برگر و نیلباف )

کردند که هم رقابتی به یک سری  ( ادعا می1999همکاری با رقبای صنعت اعتقاد داشتند. از طرف دیگر، بنگسون و کاک )

شود که سازمان ها از طریق آنها منابع و امکانات خود را با رقبای خود به اشتراک می گذارند تا  میرفتارهای سطح شرکتی اطالق 

عملکرد خود را در بازار بهبود دهند. در حقیقت این دیدگاه دوم منجر به عالقه مداومی گشته است که مستلزم فعالیت های 

با جنبه های عملکرد شرکت است )نگاه کنید به بونکن و کروس  اشتراک گذاری منابع و امکانات تصمیم گیرندگان و رابطه آن

( 1999(. به عالوه بنگسون و کاک )2007؛ لئو و همکارانش 2018؛ هافمن، لیوی، روئر و شیپلو 2019؛ کریک و کریک 2013

ند. یک سال بعد بنگسون ساختار هم رقابتی را به صورت رسمی تعریف نکرده اند؛ آنها در عوض روی همکاری با رقبا تمرکز کرده ا

( فعالیت های هم رقابتی را به صورت اثرات متقابل بین همکاری و رقابت توصیف کردند که در آن، دو شرکت رقیب 2000و کاک )

با یکدیگر همکاری می کنند. در نتیجه آنها مفهوم سازی های خود را گسترش دادند تا تأیید کنند که هم رقابتی را میتوان در 

(. این مقاله حاضر از این 2014ی افقی و عمودی، و همچنین بین رقبای متعدد اجرا کرد )نگاه کنید به بنگسون و کاک کانال ها

توسعه ها برای بررسی عدم تجانس ساختار هم رقابتی )فعالیت های افقی و عمودی( استفاده نمود که احتماالً برای تعداد زیادی از 

اعمال می گردند. خصوصاً اینکه شکل های مختلف هم رقابتی چطور با پاسخ های کارشناسان رقبای صنعت )و نه صرفاً دو رقیب( 

 مرتبط هستند. 19مربوطه به بیماری واگیر کووید 

 پارادوکس هم رقابتی

لباف سال گذشته به صورت یک ساختار بازاریابی بنگاه به بنگاه تکامل پیدا کرده است )براندن برگر و نی 25اگرچه هم رقابتی در 

( اما 2006؛ لئو، اسلوتگراف و پان 2007؛ لئو 2020؛ السکوکس 2018؛ هانا و آیسن هارت 2014؛ فلزن اشتاین و همکارانش 1996

( در مطالعه اصلی خود بیان 2000مطالعات موجود، این را عمدتاً یک استراتژی متناقض می دانند. در حقیقت بنگسون و کاک )

ود داشته باشد که حجم رقابت در یک بازار ممکن است از میزان هم رقابتی مهمتر باشد )و کردند که ممکن است شرایطی وج

بالعکس(، یا اینکه این نیروهای متناقض به صورت برابر با هم تطابق داشته باشند. به عبارت دیگر در تمام شراکت های هم رقابتی، 

؛ گنیاوالی و چارلتون 2016ت )نگاه کنید به سزاکون و سزرنک هر رفتار مشارکتی با شکلی از اعمال رقابتی تعامل خواهد داش

(. در حقیقت برهی از محققان ساختار هم رقابتی را به صورت یک مفهوم یین و یانگ در نظر 2014؛ پارک و همکارانش 2018

خواهند بود؛ به عنوان مثال موجب آن، اگر نیروهای مشارکتی و رقابتی متقابل متعادل گردند این نیروها سودمند ه گرفته اند که ب

؛ ماتسون و تید 2016اگر تصمیم گیرندگان با شرکای مکمل کار کنند و تنش های بالقوه را مدیریت کنند )گنیاوالی و همکارانش 
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(. همچنین اگر این نیروهای متناقض توسط شکل های مفرطی از رقابت مختل گردند 2014؛ رضا اهلل و همکارانش 2015استروم 

 (.2020ت نتایج عملکردی مضری داشته باشند )نگاه کنید به کریک و کریک ممکن اس

رقابتی هم مقدمات  

 و گنیاوالی مثال عنوان به. هستند رقابتی هم های استراتژی( های محرک یا) مقدمات به مربوط نوظهور ادبیات از ای مجموعه

 شرکت که اند کرده استفاده مسئله این توضیح برای  ترونیکالک سامسونگ و سونی از از موردی مطالعه های داده از( 2011) پارک

 آنها. گردند می مجهز رقابتی هم در شدن درگیر برای هایی مکانیزم به چطور( کم منابع با نهادهایی مقابل در) بزرگتر های

 و گنیاوالی دیگر عبارت هب. است رقابتی هم بر مبتنی نگرش یک رقابتی هم های استراتژی از حیاتی محرک یک که کردند پیشنهاد

 این باشند داشته باور را خود رقبای با همکاری اهمیت ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران اگر که کنند می ادعا( 2011) پارک

 گردند آشکار – رقیب نهادهای با امکانات و منابع گذاری اشتراک همچون – رقابتی هم رفتاری های شکل به باید فرضیات و ارزشها

 رقابت حجم با رقابتی هم از دیگر مقدمه یک(. 2019 کانینگ و اوتول گرات، مک ؛2018 چارلتون و گنیاوالی توسط شده ویتتق)

 آنها با تا دارند نیاز رقیب های شرکت به ها سازمان باشد، داشته وجود رقابتی هم اینکه برای دیگر بیان به. است همراه بازار، یک در

 این بررسی به معین محققان بنابراین(. 2018 همکارانش و هافمن ؛2013 کروس و بونکن ؛2000 اکک و بنگسون) کنند همکاری

 رقابتی هم های استراتژی اجرای برای را بازار سطح شرایط چطور( رقابت شدت همچون) رقابتی نیروهای که اند پرداخته مسئله

 برای حال این با(. 2014 همکارانش و پارک ؛2016 وانیوشین و اهلل زضا بنگسون، ؛2008 آنگ مثال عنوان به) سازند می فراهم

 جمله از – متقابل منفعت با نتایجی به تا گردند وارد ارزشمند رقبای با روابطی به باید مدیران-مالکان باشد، مؤثر رقابتی هم اینکه

 .)2020 السکوس ؛2018 دینز و یمونگ اشتاین، فلزن ؛2016 سزرنک و سزاکون) یابند دست – مکمل تولید بازارهای گرفتن هدف

 سازمانی امکانات و منابع عملکردی نتایج بر تواند می رقابتی کار و کسب محیط ارتباطی، دیدگاه و منابع بر مبتنی نظریه تحت

 ؛2020 کریک و کریک) نمایند اجرا باید را خاص های استراتژی کدام گیرندگان تصمیم که کند تعیین همچنین و بگذارد تأثیر

 بائو، مو، ؛2014 دی) گردند هدایت بازار توسط باید گیرندگان تصمیم وارونه، دیدگاه یک از حقیقت در(. 2001 باتلر و پریم

 از که دهد می ارائه را معمول سواالت از پیشنهاداتی مسئله، این توضیح منظور به( 28 ص ،2014) دی(. 2018 الو و کی سیخون،

 مشکالت حل برای ما دارند؟ جدیدی نیازهای چه آنها کنند؟ می تغییر چرا و چطور مشتریان. ددگر می ناشی وارونه دیدگاه یک

 و هستند چیزهایی چه کمین در جدید رقبای دهیم؟ انجام توانیم می کاری چه بیشتر، پول کسب برای آنها به کردن کمک و آنها

 هم های فعالیت چون است مرتبط و مهم آخر سوال حاضر، لعهمطا زمینه در سازیم؟ ختلم توانیم می چطور را آنها های تالش ما

 کنند، استفاده آنها از و احساس، را رقبا با همکاری با شده ایجاد های فرصت تا کنند کمک گیرندگان تصمیم به توانند می رقابتی

 و گلنام، ریتاال، مطالعات از ویپیر با) سازند مختل را رقبا های فعالیت خود کار و کسب های مدل از بخشی عنوان به اینکه نه

 را رقابتی هم های فعالیت راه سر بر موجود موانع از برخی مقاله این آخر های بخش در وجود این با(. 2016 ولو ؛2014 وگمن

 متما در سازند، منع خود صنعت رقبای از را ها شرکت توانند می که حقوقی و بوروکراتیک سیاسی، نیروهای چون ایم داده توضیح

 برداشته اگر محیطی موانع این(. 2019 سیمونی و شیاوون ؛2015 لیسینی اسویت و نوورت) دارند وجود جهانی اضطراری شرایط

 – 19 کووید همچون – واگیر بیماری بحران یک طی در رقابتی هم برای مقدماتی مانند توانند می( شوند داده کاهش یا) شوند
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 با تطابق در) دهند نشان متیغیر شرایط به واکنش در را استراتژیکی پذیری انعطاف که سازند قادر را گیرندگان تصمیم و کنند عمل

 (.2001 باتلر و پریم مطالعات

 شرکت عملکرد و رقابتی هم

 کریک) اند کرده کمک شرکت عملکرد و رقابتی هم های فعالیت بین رابطه ماهیت توضیح به بنگاه به بنگاه بازاریابی محققان

 از باالتری سطوح به منجر است ممکن رقابتی هم اینکه با که اند کرده بیان معینی مطالعات حقیقت در(. 2012 تاالری ؛2019

 داشته وجود( وارونه U شکل به) غیرخطی رابطه یک است ممکن اما گردد،( خطی شیوه یک به فروش مثال عنوان به) عملکرد

 یک بودن دارا علت به ها سازمان کم، خیلی رقابتی هم یک با دیگر بیان به (.2007 همکارانش و لئو ؛2020 کریک و کریک) باشد

(. 2016 ولو ؛2011 راسکو ؛2014 داهل) سازند محقق را خود اهداف تا کنند تالش است ممکن امکانات، و منابع از غیرکافی حجم

 مثال عنوان به) تنش جمله از – رمض های جنبه از طیفی است ممکن زیاد، خیلی رقابتی هم یک با هم هنوز حال این با

 – شده تضعیف رقابتی مزایای و رفته، دست از معنوی مالکیت ،(طلبانه فرصت رفتارهای و ها قدرت بین تعادل عدم ناسازگاری،

 رقابتی هم یک در داشتن مشارکت» چالش با گیرندگان تصمیم نتیجه در(. 2020 الکوکس ؛2014 استورم تید) باشد داشته وجود

 و اهلل رضا ؛2016 همکارانش و بنگسون) کنند اجتناب خود عملکرد روی بر مضر تأثیرات این از تا گردند می مواجه «بهینه سطح

 عطف نقطه این در گیرندگان تصمیم باشد؛ دشوار تواند می عطف نقطه این بینی پیش که است شده مشخص(. 2014 همکارانش

 شود می گرفته سر از رقابت دوباره و رسد می پایان به رقابتی هم آن، در که کنند یزیر برنامه دقیق مرحله این برای توانند نمی

 یا حداقل درجات درگیر که صورتی در ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران حال این با(. 2018 کروس و ریتاال فردریک، بونکن،)

 آنگ) نگردد عملکرد بهبود به منجر همیشه است ممکن یرقابت هم که کنند فرض باید گردند، ها فعالیت این از( حداکثر) افراطی

 (.2007 همکارانش و لئو ؛2018 ورتینسکی و یانگ کوی، ؛2008

 روی است ممکن که نمایند بررسی را ای کننده تعیین عوامل تا است داشته وجود تحقیق انجام برای درخواست چندین همچنین

 و هافمن ؛2020 گنیاوالی و روی، لی واستاوا، سری سزاکون، به کنید نگاه) باشند تأثیرگذار شرکت عملکرد و رقابتی هم بین رابطه

 شدت همچون) ای برجسته نیروهای که اند داده نشان معینی مطالعات حقیقت در(. 2017 ژو و جین شو، ؛2018 همکارانش

 همکارانش و لئو ؛2020 کریک و کریک مثال انعنو به) نمایند تعدیل را رابطه این توانند می که دارند وجود بازار سطح در( رقابت

 و پذیری مشارکت از متناقضی نیروهای از رقابتی هم های استراتژی قبلی، نکته یک بر تأکید در(. 2014 همکارانش و پارک ؛2007

 امکانات و ابعمن حد چه تا ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران اینکه از صرفنظر دیگر عبارت به گردند؛ می تشکیل پذیری رقابت

 تید و ماتسون مطالعات در که همانطور) هستند هم رقیب خود صنعت در صورت هر در گذارند، می اشتراک به شرکایشان با را خود

 از هایی جنبه کننده، تعدیل اثرات این طریق از که رسد می نظر به(. است شده بیان 2016 اهلل رضا و بنگسون ؛2015 استورم

 بر منفی تأثیر و سازند مختل را رقابتی هم پارادوکس حساس ماهیت توانند می( رقابت شدت همچون) ابتیرق کار و کسب محیط

 قابل که افرادی مثال عنوان به) مناسبی رقبای با باید گیرندگان تصمیم نتیجه در(. 2008 آنگ) بگذارند شرکت عملکرد روی

 دهند کاهش را رقابتی هم های فعالیت مضر اثرات تا کنند همکاری( گیرند می هدف را مکمل تولید بازارهای و هستند اعتماد

 شناسایی را شرایطی خود نوبه به نیز ها کننده تعدیل این(. 2020 الکوکس ؛2016 سزرنک و سزاکون ؛2013 دینز و اشتاین فلزن)
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 این حاضر تحقیق(. نیست یا) است کردعمل دهنده بهبود بنگاه به بنگاه بازاریابی استراتژی یک رقابتی هم آنها، در که اند کرده

 .نماید تأکید جهانی واگیر بیماری بحران یک در رقابتی هم در شدن درگیر معایب و مزایا بر تا دهد می گسترش را ها سازی مفهوم

 رقابتی هم ساختار ارزیابی

 مطالعات جمله از) بنگاه به بنگاه یابیبازار تر گسترده ادبیات سراسر در رقابتی هم ساختار کردن کاربردپذیر از مختلفی موارد

 ابزارهای منفرد، های شاخص مثال عنوان به: است داشته وجود( ارتباطی دیدگاه و منابع بر مبتنی نظریه توسط شده پشتیبانی

 و کوی ؛2019 کریک و کریک ؛2008 آنگ) چندبعدی های مقیاس و بایگانی، های مجاورت تصنعی، متغیرهای بررسی، بر مبتنی

 دارد وجود ساختار سنجش ابزارهای تمام در هایی محدودیت اینکه با(. 2012 ریتاال ؛2007 همکارانش و لئو ؛2018 همکارانش

 چطور رقابتی و مشارکتی ابعاد دهد نشان که شود می شناخته شکل بهترین به ای شیوه به رقابتی هم اما( 2013 کادوگان و لی)

 چارلتون و گنیاوالی ؛2016 اهلل رضا و بنگسون به کنید نگاه) کنند می پشتیبانی را بنگاه به بنگاه بازاریابی های استراتژی این

 هم تکثیر مستلزم موجود، مطالعات در رقابتی هم ساختار از معینی های سازی مفهوم چرا که دهد می توضیح مسئله این(. 2018

 علمی مراکز دیگر عبارت به(. 2017 همکارانش و شو ؛2016 ارانشهمک و بنگسون مطالعات با تطابق در) اند بوده رقابت و همکاری

 یا رقابتی، و مشارکتی رفتارهای این به گرایش میزان که کنند طراحی را ابزاری باید رقابتی، هم های فعالیت دقیق ارزیابی برای

 (.2013 کروس و بونکن ؛2018 همکارانش و بونکن) دهد نشان را رقبا با شرکتها همکاری میزان

 رقابتی هم های فعالیت واریانس ساختن مشخص نحوه مورد در مختلفی های دیدگاه چون نیست سختی کار وظیفه این انجام

 کار و کسب های مدل در مختلف مشارکتی تغییرات توضیح برای کارشناسان بر مبتنی های بینش از حاضر مطالعه لذا. دارد وجود

 کردن کاربردپذیر مورد در کمّی تحقیقات انجام هنگام در عالوه به. کند می استفاده 19 یدکوو واگیر بیماری به پاسخ در ها شرکت

 تحقیقات برای آل ایده تجربی زمینه یک. کنند پیدا خود های بررسی برای را مناسبی محیط باید محققان رقابتی، هم ساختار

 داهل مطالعات در شده بیان) است پذیری رقابت و پذیری مشارکت از باالیی درجات میزبان که است بخشی رقابتی، هم بر مبتنی

 همکارانش و اشتاین فلزن) کشاورزی کارهای و کسب از آمده بدست های داده از قبلی مطالعات مثال عنوان به(. 2016 ولو ؛2014

 ،(2011 پارک و گنیاوالی ؛2008 آنگ) فن-فرا شرکتهای ،(2019 کریک و کریک) ورزشی های سازمان ،(2011 راسکو ؛2018

 ؛2016 وینزی و آکپینار) خودرو تولیدکنندگان و( 2019 همکارانش و گرات مک ؛2013 دینز و اشتاین فلزن) الکل تولیدکنندگان

 بر عالوه ،(حاضر تحقیق مانند) بحران های زمان در رقابتی هم ارزیابی هنگام در لذا. اند کرده استفاده( 1998 نایبرگ و آندرسون

 یک روی بر واضحی منفی تأثیر که باشد داشته وجود بحرانی باید اما باشند جریان در باید رقابتی و مشارکتی یروهاین این اینکه

 در را 19 کووید و رقابتی هم بین رابطه(. 2016 پاسکوال اوالرته و مدرانو ؛2007 پانگارکار مطالعات از پیروی با) باشد داشته بخش

 .مدهی می قرار بحث مورد بعدی بخش

 

 19: هم رقابتی و کووید بحث

 بحران های زمان در بازاریابی
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 شرکت: از عبارتند ها فعالیت این. اند پرداخته بحران های زمان در تر گسترده بازاریابی های فعالیت بررسی به متعددی مطالعات

 های زمان در را بازاریابی های ژیاسترات که کارهایی و کسب ،(1974 کوتلر) هستند مواجه خدمات و کاالها کمبود با که هایی

 و ،(2015 ویلبور و وانگ زای، گائو،) محصول به زدن آسیب بحران یک سراسر در تبلیغات ،(2010 نایدو) کنند می مدیریت بحران

 در(. 2012 مارتینز و ویلیامز) کنند حل را جهانی مالی بحران یک با همراه مشکالت کنند می تالش که ملیتی چند شرکتهای

 در که گردد می شامل را مقیاس بزرگ شرایط یک نهایت در اما باشد داشته مختلفی های شکل میتواند بحران یک بازاریابی، دامنه

 آن دیگر مرتبط سهامداران و کارمندان رقبا، مشتریان، و سازمان یک روی بر منفی و جدی تأثیر یک صورت به رویداد یک آن،

 بازاریابی به مربوط دانش از محدودی حجم حال این با(. 2001 ترانسوهاج و گرووال ؛1988 الرکک به کنید نگاه) گردد می پدیدار

 تحقیق. سازد می فراهم بنگاه به بنگاه بازاریابی ادبیات به کردن کمک برای را فرصتی و است واگیر بیماری بحران یک طی در

( بنگاه به بنگاه بازاریابی روابط مقابل در) کننده مصرف به هبنگا بازاریابی های فعالیت یا عمومی سیاست تصمیمات روی حاضر

 شده انجام بهداشت بازاریابی مورد در بسیاری های بررسی عالوه به(. 2004 لرد و هریس کندی، مثال عنوان به) است کرده تمرکز

 منابع که هستند متمرکز مراقبتی ندگانکن فراهم و ها بیمارستان روی معموالً ها بررسی این اما اند پرداخته ها بحران به که است

 (.است شده بیان 2019 سیمونی، و شیاوون مطالعه در که همانطور) کنند می مدیریت بیماران درمان برای را امکانات و

 مقیاس بزرگ اضطراری شرایط و رقابتی هم های فعالیت

 کند کمک جهانی اضطراری شرایط یک تأثیرات بر غلبه به تواند می چطور رقابتی هم که دارد وجود باره این در اندکی تحقیقات

 ها سازمان به اتحادها در مشارکت که بردند پی( 2007) پانگارکار مثال عنوان به(. 2016 پاسکوال اوالرته و مدرانو به کنید نگاه)

 کرد تأکید مسئله این بر (2007) پانگاکار. دهند بهبود را جهانی مالی بحران طی در خود بقای اندازهای چشم که کند می کمک

 برای و دهند، بهبود را خود وری بهره دهند، کاهش را خود عملیاتی های هزینه تا اند کرده کمک ها سازمان این به اتحادها که

(. 2018 هارت آیسن و هانا ؛2012 ریتاال ؛2003 مورمن و ریندفلیش مطالعات برای مکملی) کنند آفرینی ارزش خود مشتریان

. است شده اجرا چطور 19 کووید اپیدمی به پاسخ در معین های سازمان توسط رقابتی هم که کند می بررسی حاضر مقاله بنابراین

 جهانی واگیر بیماری این به مربوط دیگر بنگاه به بنگاه بازاریابی های استراتژی که هستند اخیر مقاله این برای مکملی مسائل نیا

 ادبیات در مقتضی مسائل به مربوط بعدی خبری های داستان(. 2020 جانستون و کورتز لمثا عنوان به) است کرده بررسی را

 و مشتریان همچنین و درگیر های شرکت برای آن مزایای و رقابتی هم ساختار تجانس عدم تا هستند بنگاه به بنگاه بازاریابی

 را دیگر محققان توسط شده مطرح موضوعی نکات ابتی،رق هم دیدگاه یک طریق از اینها. نمایند اثبات را آنها کلیدی سهامداران

 19 کووید به پاسخ در را خود کار و کسب های مدل است ممکن چطور دیگر های شرکت کنند می بررسی که دهند می توسعه

 (.2020 ریتر و پیدرسن الند ؛2020 چسبروگ) دهند وفق

 گذارند می شتراکا به را خود امکانات و منابع که بریتانیایی های مارکت سوپر

 بمانند منزل در( امکان صورت در) کرد درخواست شهروندانش از دیگر مختلف کشورهای مانند نیز بریتانیا دولت 2020 مارس در

 مردم عموم به هم هنوز عمومی بهداشت مقامات حال این با(. 2020 متحد، پادشاهی دولت) برسد حداقل به 19 کووید شیوع تا

 خانه از نزدیک، جغرافیایی مجاورت یک در کردن ورزش همچنین و دارو، و غذا مانند ضروری اقالم خرید رایب که میدادند اجازه
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 کاالهایی عمده خرید به قحطی ترس از کنندگان مصرف و بودند مواجه باالیی تقاضای با ها مارکت سوپر بنابراین. بیایند بیرون

 جدید، واقعیت این بحبوحه در(. 2020 میل، دیلی) آوردند روی سبزی و گوشت لبنی، محصوالت توالت، دستمال کنسرو، همچون

 زمان بگذارند، اشتراک به را موجودی سطوح به مربوط های داده بتوانند فروشان خرده تا شد تر راحت بریتانیا در رقابت قوانین

 تأمین زنجیره های شبکه به ،(باشد شتهدا وجود موجودی مجدد کردن پر و کردن تمیز امکان تا) سازند هماهنگ را تعطیلی های

 حقوقی، مقررات است ممکن(. 2020 ایندیپندنت) دهند قرض رقیب های فروشگاه به را کارمندان و باشند، داشته دسترسی

 بیماری یک طی در رقابتی هم های فعالیت در شدن درگیر از را ها سازمان که باشد داشته وجود معینی بوروکراتیک و سیاسی

 به دادن اجازه با نمونه این در آنها(. است شده بیان 2015 لیسینی، اسوت و نوورت مطالعه توسط که همانطور) بازدارند ،واگیر

 سطوح مثال عنوان به – باشند داشته مؤثرتری عملکرد اند توانسته امکانات، و منابع این گذاری اشتراک برای رقیب فروشان خرده

( 2015) لیسینی اسویت و نوورت اینکه جالب. نمایند برآورده را سابقه بی تقاضای یک بتوانند تا باشند داشته موجودی از باالتری

 که( فروشان خرده مثال عنوان به) خصوصی مالکیت با کارهایی و کسب با مقایسه در – بهداشتی مراقبت کنندگان فراهم روی

 .اند ردهک تمرکز – گیرند می قرار مقیاس بزرگ اضطراری شرایط تأثیر تحت

 ولو ؛2012 الکوسته) است افقی و عمودی های کانال به مربوط هستند رقابتی هم درگیر که بریتانیایی فروشان خرده از مثالی

 اما دهد نمی رخ تبانی که گردد حاصل اطمینان تا شوند می تنظیم مقررات توسط هم هنوز ها مارکت سوپر این عالوه به(. 2016

 که دارد وجود مسئله دو بنابراین(. 2020 ایندیپندنت) باشد می کمتر 19 کووید اپیدمی از قبل زمان هب نسبت مقررات این وسعت

 به رقابتی هم که است این عامل یک. سازند می مرتبط بنگاه، به بنگاه بازاریابی ادبیات با را رقابتی هم رفتاری های شکل این

 سطح نیروهای چون بود خواهد ثابت نقطه یک تا فقط بهبود این اما دهند بهبود را خود عملکرد تا کند می کمک ها شرکت

 محدود را آنها عملکرد توانند می که دارد وجود( کردیم ذکر قبالً که حقوقی و بوروکراتیک سیاسی، مقررات همچون) محیطی

 که است این شود بررسی باید که دیگری حوزه(. 2014 همکارانش و اهلل رضا ؛2007 همکارانش و لئو مطالعات از پیروی با) نمایند

 ها سازمان توسط که هایی استراتژی بر توانند می که دارد وجود محیطی شرایط ارتباطی، دیدگاه و منابع بر مبتنی نظریه تحت

 نندتوا می نیروها این بازار، بر مبتنی دیدگاه یک از(. 2001 باتلر و پریم ؛2020 کریک و کریک) بگذارند تأثیر شوند، می اجرا

 را بازار در خود رشد و بقا تا کنند پشتیبانی درخواست( رقبا همچون) خارجی سهامداران از که کنند ترغیب را گیرندگان تصمیم

 فراهم مسئله این برای را توضیحی بریتانیا فروشی خرده بخش در رقابتی هم لذا(. 2018 همکارانش و مو ؛2014 دی) نمایند حفظ

 استراتژی در تا دهند وفق را خود کار و کسب های مدل که نماید وادار را ها شرکت تواند می چطور بازار متغیر شرایط که سازد می

 کار و کسب محیط های جنبه مورد در را ای یافته بهبود های بینش کار، این انجام در بخش این. نمایند مشارکت رقابتی هم های

 که میدهد توسعه را قبلی مطالعات این. گذارند می تأثیر بحران های زمان رد رقابتی هم پارادوکس بر که سازد می فراهم رقابتی

 همکارانش و کوی ؛2008 آنگ) بودند کرده تمرکز «ها فعالیت این روی بر عوامل این تأثیر و رقابت، شدت همچون عواملی» روی

 (.2014 همکارانش و پارک ؛2018

.کنند می همکاری یکدیگر اب بهداشتی نتایج تحقق برای که داروسازی های شرکت  

 و دانش گذاری اشتراک طریق از آلمان و چین متحده، ایاالت از داروسازی های شرکت ،(2020) تایمز نیویورک گفته طبق

 همچون) پزشکی تجهیزات تولیدکنندگان با همچنین و بسازند 19 کووید برای را واکسنی تا اند کرده همکاری یکدیگر با تجهیزات
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 و و آزمایشات از مثال عنوان به) علمی های داده رقبا این. کنند همکاری( دیگر تنفسی های دستگاه و ماسک، تهویه، های دستگاه

 همانطور. نمایند تسریع را بیماری این برای درمانی های گزینه کردن پیدا فرآیند تا گذارند می اشتراک به را( کلینیکی های بررسی

 رقابتی هم های استراتژی اجرای برای موانعی مانند که دارد وجود حقوقی و سیاسی بوروکراتیک، لعوام مواقع اغلب گفتیم، قبالً که

 هم تسهیل شرایط، این در(. 2019 سیمونی و شیاوون ؛2015 لیسینی اسویت و نوورت) کنند می عمل واگیر بیماریهای طی در

 انگیزه یک طریق از هم و رقابت، مقابل در رقابتی هم به مربوط قوانین کردن تر راحت طریق از هم کشوری بین سطح در رقابتی

 بر کردن تأکید برای. است داده رخ ممکن، زمان سریعترین در( درمانی های گزینه حداقل یا) درمان یک توسعه برای مشترک

 که باشد داشته دوجو متقابل منفعت با نتیجه یک باید رقابتی، هم های شراکت تمام طی در شد ذکر قبالً که مهمی مالحظات

 نتیجه این اینجا در(. 2020 همکارانش و سزاکون ؛2013 کروس و بونکن) باشد می عملکرد از باالتری سطوح دارای معموالً

 برای را مقیاس بزرگ حال عین در و جدید دلیل یک و است بهتر ،(آن با همراه اقتصادی مزایای و) انسان بهداشت برای مشترک

 ریتاال ؛2011 راسکو مطالعات اساس بر) سازد می فراهم – بنگاه به بنگاه بازاریابی استراتژی یک عنوان به – رقابتی هم در مشارکت

 (.2019 کریک ؛2012

 وجود مدتی کوتاه مشارکتی عوامل ،(2012 مارتینز و ویلیامز) سازمانی های تفاوت وجود علیرغم که اند کرده اثبات ها سازمان این

 بیان که است مرتبط( 2000) کاک و بنگسون اصلی مقاله با خبری داستان این. هستند مهمتر معین، رقابتی رفتارهای از که دارد

 شرکت که دارد وجود شرایطی دیگر عبارت به. باشد می دارا را «رقابت مقابل در همکاری» از مختلفی درجات رقابتی هم کند می

 از خبری داستان این(. 2018 همکارانش و هافمن ؛2016 همکارانش و بنگسون به کنید نگاه) رقابتی تا هستند، مشارکتی بیشتر ها

 بیماری این از چطور دهند می نشان را رقابت از باالیی درجات معموالً که هایی شرکت که دهد می نشان( 2020) تایمز نیویورک

 رقابت مورد در اندکی تحقیقات عالوه به. اند کرده استفاده بهتر، نتیجه یک به رسیدن منظور به کردن همکاری برای جهانی واگیر

 هم اقدام این(. 2017 همکاران و شو ؛2014 همکاران و اشتاین فلزن مثال عنوان به) است داشته وجود المللی بین عرصه یک در

 منظور به لیم مرزهای بین در را خود امکانات و منابع توانند می چطور ها شرکت که دهد می توضیح کشوری بین سطح در رقابتی

 جهانی که کند می پشتیبانی( 2007) لئو بحث این از موضوع این حقیقت در. بگذارند اشتراک به متقابل، منفعت با نتایجی تحقق

 زیادی جغرافیایی فاصله اگر حتی کنند، همکاری یکدیگر با مشترک عملکردی نتایج به رسیدن برای تا دهد می اجازه رقبا به شدن

 .ندباش داشته هم با

(عموم مصلحت) بهتر هدف یک تحقق برای تکنولوژیکی همکاری  

 شده ملحق نیروها به( آمازون و مایکروسافت شرکتهای از ارشد متخصصین جمله از) رقیب تکنولوژیکی کارهای و کسب از گروهی

(. 2020 سیکیوریتی،) کنند ارزهمب(  19 کووید CTI لیگ نام با) گیر همه بیماری این با همراه سایبری امنیت تهدیدات با تا اند

 می کار منزل از که افرادی از بیشتری تعداد همچنین و زیاد، اطمینان عدم شرایط طی در که است این مسئله این پشت دلیل

 – فیشینگ های تالش همچون – سایبری حمالت برای بیشتری احتمال گیرند، می بهره اینترنت از آنالین خرید برای و کنند

 متمرکز الکترونیکی تهدیدات این کاهش روی که دارد رقیب شرکتهای از عضو 400 حدود 19 کووید CTI لیگ. دارد وجود

 رقیب های شرکت با همکاری که دارند فرضیاتی و باورها پیشاپیش فن-فرا شرکتهای این 19 کووید CTI لیگ مورد در. هستند

 که همانطور) باشند داشته بهتری عملکرد نمایند، رقابت فردگرایانه کار و کسب مدل یک تحت اگر تا کند می کمک آنها به احتماالً
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 نگرش یک اند برده پی که کند می پشتیبانی قبلی مطالعات از مسئله این(. است شده ارائه 2020 سیکیوریتی، توسط آن شواهد

 گنیاوالی ؛2018 چارلتون و گنیاوالی لمثا عنوان به) است رقابتی هم رفتاری های شکل برای کلیدی محرک رقابتی، هم بر متمرکز

 در بنگاه به بنگاه مشارکتی های استراتژی این در تا هستند آماده همچنین آنها(. 2019 همکارانش و گرات مک ؛2011 پارک و

 های نگرش ترویج» برای الزم امکانات و منابع با 19 کووید CTI لیگ اعضای که رسد می نظر به. کنند مشارکت بحران زمان این

 طی در ها سازمان و کنندگان مصرف به کردن کمک در تا بودند شده مجهز «رقابتی هم های استراتژی در رقابتی هم بر متمرکز

 ناملموس و ملموس های دارائی روی بر گذاری سرمایه طریق از ها سازمان که است مهم لذا. نمایند کمک واگیر های بیماری

 آورند بدست خود بنگاه به بنگاه روابط از را متقابل منفعت با نتایجی و دهند توسعه را خود رقابتی هم های استراتژی بتوانند

 (.2016 سزرنک و سزاکون ؛2014 همکارانش و ریتاال مطالعات کنده تقویت)

 کار مه با گوگل و اپل های شرکت مثال عنوان به. است داده رخ 19 کووید به مربوط دیگر های ظرفیت در تکنولوژیکی همکاری

 تماس در بیمار افراد با که افرادی مبتال، افراد تعداد: کنند محاسبه را روبرو موارد و دهند بهبود را ردیابی تکنولوژی تا اند کرده

 آیفون سیستم داده گذاری اشتراک های جنبه حاضر حال در(. 2020 گاردین،) معین نواحی در ها مرگ و موارد تعداد و هستند،

 آن بر کردن غلبه برای رقابتی هم شراکت این که است چیزی این – نیستند سازگار آندروید سیستم های هجنب با اپل شرکت

 بنگاه به بنگاه بازاریابی استراتژی این اول،. شود می دیده واضح مزیت چندین رقابتی، هم نوعی در شدن درگیر با. اند شده طراحی

 و دارند بیماری کسانی چه که باشند داشته نظارت این بر و کنند می خلق جامعه برای را ارزش که است هایی شرکت معنای به

 یک دوم،(. 1996 ویلیامز گودینگ و آیر میلن، مطالعات اساس بر) شود داده نجات افراد از بعضی زندگی طریق این به احتماالً

 به کردن کمک برای خود امکانات و منابع از ها سازمان که رسد می نظر به و دارد وجود شرکتی اجتماعی مسئولیت عمل ابتکار

 با استعداد با کارمندان سوم،(. 2015 لیسینی اسویت و نوورت مطالعات راستای در) اند گرفته بهره واگیر بیماری این یافتن پایان

 داده با که هایی تشرک این که میشود باعث این و دهند افزایش را خود وری بهره توانند می جدید اطالعات و ها دارائی بودن دارا

 مطالعه برای ای توسعه) نمایند تولید آینده در را بهتری خدمات و کاالها تا دهند می اجازه آنها به کنند می کار یافته بهبود های

 این بر 19 کووید اپیدمی طریق از تکنولوژی بر متمرکز مقیاس بزرگ رقابتی هم های استراتژی این کلی طور به(. 2012 الکوسته،

 ؛2018 چارلتون و گنیاوالی) باشند داشته وجود بنگاه به بنگاه بازاریابی روابط این از متعددی مزایای است ممکن که دارند کیدتأ

 ریتاال ؛2008 آنگ مطالعات با تطابق در) نیستند عملکرد از باالتری سطوح به مربوط صرفاً فرآیندها این(. 2011 پارک و گنیاوالی

 هم که است معنا این به که هستند اجتماعی نتایج همچون دیگری موفقیت عوامل شامل همچنین اما( 2019 کریک ؛2012

 (.2007 پانگارکار ؛2016 پاسکوال اوالرته و مدرانو) است بحران های زمان در پرمنفعت استراتژی یک رقابتی

دهند می تشکیل مشترک هدف یک برای را اتحادهایی که غیرانتفاعی های سازمان  

 جذب برای مشترک های تالش طریق از غیرانتفاعی، بخش به آوردن روی با بریتانیا در رقیب خیریه مؤسسات از کوچکی دسته

 پاسخ برای داوطلبان و کارمندان گذاری اشتراک به و( ها ماشین و تماس مراکز مثال عنوان به) تجهیزات گرفتن قرض سرمایه،

 افزایش راستای در خیریه مؤسسات(. 2020 ویلی) اند کرده کار هم با بنگاه به نگاهب بازاریابی ظرفیت یک در ،19 کووید به دادن

 کنند می تالش( حیوانات رفاه و قلب، بیماری سرطان، تحقیقات خانمانی، بی مثال عنوان به) معین مسئله یک( حذف یا) از آگاهی

 سازند محقق را خود اجتماعی اهداف تا کنند همکاری رقیب های شرکت با تا باشد مناسب آنها برای تواند می که معنا این به
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 سطوح هستند، واگیر بیماری این به پاسخ در رقابتی هم درگیر که ای خیریه مؤسسات منطق خصوص در(. 1996 اوشوگنسی)

 ماعال ها شرکت و اند داده دست از را شان شغل افراد چون است داشته وجود گرسنگی و خانمانی بی از ای یافته افزایش

 آسیب های جمعیت به کمک ضرورت لحاظ از خیریه مؤسسات که است معنا این به این(. CNN, 2020) اند کرده ورشکستگی

 بیماری خصوص در بنگاه به بنگاه بازاریابی استراتژی این اجتماعی سطح کمک. هستند مواجه فشار از باالتری درجات با پذیر،

 آنرا خواهند می خیریه مؤسسات که است متقابل منفعت با رقابتی هم های فعالیت اعیغیرانتف نتیجه به مربوط 19 کووید واگیر

 همکارانش و میلن به کنید نگاه( )دارند آنها به بیشتری عالقه خصوصی های شرکت که وری، بهره و فروش مقابل در) سازند محقق

 که است داده رخ واگیر بیماری این مخرب امدهایپی بررسی برای رقابتی هم از شکل این با اشتغالی دیگر عبارت به(. 1996

 یک تحقق برای هم با تا اند گذاشته کنار را( اهدا به نیاز خصوص در) خود رقابتی های تفاوت آن وسیله به غیرانتفاعی های سازمان

 رقابتی هم از شکل این بنگاه، به بنگاه بازاریابی روابط این اجتماعی ارزش بر عالوه(. 2020 ویلی) نمایند تالش مشترک هدف

 همچنین و عملکرد از باالتری سطوح به تا کنند می کمک اندک منابع با هایی سازمان به ها فعالیت این که است این از حاکی

 به(. 2018 هارت آیسن و هانا ؛2011 راسکو ؛2000 کاک و بنگسون مطالعات از پیروی با) یابند دست متقابل منفعت با نتایجی

 را بخش یک در رقابتی و مشارکتی پویایی تواند می چطور بازار سطح نیروهای تغییر که اند داده نشان خیریه ؤسساتم این عالوه

 کریک ؛2001 باتلر و چریم مطالعات اساس بر) نماید ترغیب رقبا با مشارکت برای را غیرانتفاعی های سازمان این و دهد تغییر

 .دهیم می ارائه را پیشنهادات و حاضر تحقیق تیمدیری پیامدهای از برخی ادامه در(. 2019

 یافته ها

 کنند فعالیت بحران های زمان در گیرندگان تصمیم اگر اول،. کنیم می توصیف را کاربران برای حاضر مقاله هاییافته  بخش این در

 :مثال عنوان به. نمایند یهمکار خود رقبای با سازد می قادر را آنها که نمایند استفاده بازار سطح معین شرایط از باید

 با امکانات و منابع گذاری اشتراک برای خود یافته افزایش آزادی روی باید ها شرکت شوند تر راحت رقابت قوانین اگر 

 .برسند متقابل منفعت با نتایجی به تا نمایند گذاری سرمایه خود صنعت مکمل و اعتماد قابل رقبای

 هم های استراتژی از استفاده بالقوه متقابل منافع ها سازمان که شود می پیشنهاد جهانی، اضطراری شرایط یک در 

 های زنجیره سازند، برآورده را تقاضاها از سابقه بی میزان برسند، عملکرد از باالتری سطوح به تا نمایند بررسی را رقابتی

 .نمایند فظح فرّار بازار یک در را خود بقای حقیقت در یا و نمایند، اجرا را کارآمد تأمین

 به. کنند مشارکت رقابتی هم های شراکت در تا دارند اجازه( قانون سوی از) حد چه تا که بدانند باید مدیران-مالکان ادامه در دوم،

 :دیگر عبارت

 دولتی قوانین در که هایی شیوه به نه اما دهند، بهبود را عملکردشان تا کنند همکاری خود رقبای با باید کارها و کسب 

 منظور به ها قیمت کاهش یا ها، قیمت حد از بیش افزایش فروش، انحصارهای تشکیل مثال عنوان به: نباشد زمجا

 .نیستند آنها رقابتی هم های شراکت از بخشی بکه معینی کوچکتر رقبای عملکرد روی بر تأثیرگذاری
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 کشورها از بسیاری اما نماید قابلهم( 19 کووید همچون) بحران یک با که باشد مجاز است ممکن رقابتی هم اینکه با 

 بنابراین. نماید می جریمه را دارند مشارکت( تبانی) آمیز دسیسه رقابتی روشهای در که هایی شرکت که دارند مقرراتی

 .نمایند مشارکت رقابتی هم یاز غیرقانون های شکل این در نباید ها شرکت

 با که است هایی سازمان مستلزم رقابتی هم اگرچه که معنا این به گردد، می تشکیل رقابتی و مشارکتی ابعاد از رقابتی هم سوم،

 :نتیجه در. داشت خواهد وجود( باشد کوچک که هم چند هر) پذیری رقابت نوعی همیشه اما کنند می کار خود رقبای

 را اقداماتی و نمایند اجتناب بازارها در بقا حفظ برای خود رقابتی هم شرکای به بودن وابسته از باید گیرندگان تصمیم 

 .نمایند رقابت خود امکانات و منابع طریق از فردگرایانه کار و کسب مدل یک تحت سازد قادر را آنها که سازند فراهم

 مقررات احتماالً و) رسد می پایان به جهانی واگیر بیماری این که زمانی کنند تأیید که شوند می ترغیب مدیران-مالکان 

 بنابراین. باشد انگیز چالش تواند می رقبا با خود شراکت به دادن پایان( گردد می اجرا رقابتی مه از معینی های شکل

 .برسند توافق به متغیر، شرایط از قبل رقبا با رقابت همچنین و همکاری وسعت مورد در باید آنها

 آمیز مخاطره بنگاه به بنگاه بازاریابی اتژیاستر یک رقابتی هم که بدانند باید ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران-مالکان چهارم،

 بنابراین:. باشد داشته منفی نتایج تواند می چون است

 که منفی شرایط از اما نمایند مشارکت اعتماد قابل شرکای با مکملی رقابتی هم های فعالیت در باید گیرندگان تصمیم 

 مالکیت رفتن دست از ،(طلبانه فرصت رفتارهای و قدرت، در تعادل عدم ناسازگاری، مثال عنوان به) تنش به منجر

 .نمایند اجتناب ،گردد می رقابتی مزایای کاهش و معنوی،

 باید ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران-مالکان که شود می پیشنهاد رقابتی، هم مضر اثرات رساندن حداقل به برای 

 چه که دهد می نشان مسئله این. باشند هوشیار ت،اس رقابتی هم شرکای طلبانه فرصت رفتار مستلزم که شرایطی برای

 .است روابط این از خروج موقع زمانی

 بحران های زمان در رقابتی هم های استراتژی اجرای هنگام در کاربردپذیری مالحظات مانند مدیریتی پیامدهای این کلی، طور به

 یک به شدن تبدیل پتانسیل رقابتی هم بیشتر، وضوح برای. کنند می عمل کاربران برای( 19 کووید اپیدمی مثال عنوان به)

 می کار اعتماد غیرقابل رقبای با که هایی شرکت با نیز هایی ریسک اما دارد را( عملکرد بهبود) بنگاه به بنگاه بازاریابی استراتژی

 یک سراسر در شوند مدیریت صحیح صورت به که صورتی در رقابتی هم های فعالیت رهنمودها، این از پیروی با. دارد وجود کنند

 .کنیم می پیشنهاد آینده تحقیقات برای را جهاتی بعدی بخش در. باشند سودمند توانند می جهانی اضطراری شرایط

 آینده تحقیقات برای پیشنهاداتی

 کاک و بنگسون) دارد وجود بنگاه به بنگاه بازاریابی تر گسترده ادبیات سراسر در رقابتی هم مفهوم مورد در زیادی دانش اینکه با

 برای توان می را جهت چندین اما( 2018 همکاران و پاتینسون ؛2020 همکارانش و سزاکون ؛2019 کریک و کریک ؛2000

 به) بحران های زمان در رقابتی هم های فعالیت اجرای تا شوند انجام باید تجربی تحقیقات اول،. کرد پیشنهاد آینده تحقیقات
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 به(. 2016 پاسکوال اوالرته و مدرانو ؛2007 پانگارکار مطالعات اساس بر) کنند ارزیابی را( 19 کووید بحران هب پاسخ در مثال عنوان

 :دیگر عبارت

 همکاری خود رقبای با 19 کووید اپیدمی طی در( مختلف ملی و صنعتی های زمینه بین در) ها شرکت شرایطی چه در 

 کردند؟ می

 کدام( حیاتی امکانات و منابع مثال عنوان به) واگیر بیماری بحران این سراسر در یرقابت هم های استراتژی این مقدمات 

 بودند؟

 چه( شرکت عملکرد در بهبود مثال عنوان به) مقیاس بزرگ اضطراری شرایط این در رقابتی هم های فعالیت این نتایج 

 بود؟

 السکوکس ؛2016 اهلل رضا و بنگسون) کنند می تیبانیپش رقابتی هم رفتاری های شکل از رقابتی و مشارکتی نیروهای چون دوم،

 چه 19 کووید اضطراری شرایط یافتن پایان با اینکه ارزیابی بنابراین( 2015 استورم تید و ماتسون ؛2007 همکارانش و لئو ؛2020

 امکان جهانی واگیر یماریب این رسیدن پایان به تا مسائل این بررسی وضوح، منظور به. بود خواهد توجه جالب افتد، می اتفاقی

 :از عبارتند شوند بررسی باید که تحقیق سواالت از برخی اما باشد نمی پذیر

 و کسب های مدل خود، امکانات و منابع از گیری بهره با اینکه یا دهند می ادامه را رقابتی هم در مشارکت ها شرکت آیا 

 کنند؟ می دنبال را فردگرایانه کار

 از کردن صرفنظر مثال عنوان به) عمل در فرآیند این دهند، خاتمه را معینی رقابتی هم یها شراکت ها شرکت اگر 

 رسید؟ خواهد نظر به چطور( کلیدی ناملموس و ملموس های دارائی

 گردند؟ جدا خود رقابتی هم اقدامات از تا میکشد طول چقدر ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران-مالکان برای 

 بقای فردگرایانه کار و کسب مدل یک تحت توانند می( بزرگ و کوچک) ها سازمان ،19 کووید پیدمیا یافتن پایان با آیا 

 نمایند؟ حفظ را خود

 یک( از بعد و) طی در رقابتی هم مضر اثرات از برخی به باید آینده تحقیقات ندهد، رخ کارآمد مدیریت یک که صورتی در سوم،

 به: باشد مضر ها شرکت ملکردع برای است ممکن رقابتی هم های فعالیت ،(غیربحرانی) یمعمول شرایط در. بپردازند واگیر بیماری

 و معنوی، مالکیت رفتن دست از ،(طلبانه فرصت رفتارهای و ها، قدرت تعادل عدم ناسازگاری، همچون) تنش ایجاد مثال عنوان

 بنابراین:(. 2014 استورم تید ؛2014 همکارانش و اهلل رضا ؛2020 کریک و کریک) رقابتی مزایای کاهش

 

 وجود( مضر عملکردی پیامدهای مثال عنوان به) واگیر بیماری بحران یک( از بعد و) طی در مضری اثرات فعالیت هیچ آیا 

 دارد؟
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 شرکت عملکرد با منفی یا مثبت رابطه یک آیا شود انجام مقیاس بزرگ اضطراری شرایط یک سراسر در رقابتی هم اگر 

 خواهد( کننده تعدیل اثرات با یا – وارونه U شکل به – خطی غیر مثال عنوان به) تر پیچیده رابطه این اینکه یا دارد،

 بود؟

 تا نمایند مدیریت جهانی بحران یک در را رقابتی هم های شراکت توانند می چطور ای وظیفه سطح کارمندان و مدیران 

 دهند؟ کاهش را بالقوه مضر نتایج این

 مصرف به بنگاه بازاریابی تصمیمات یا عمومی سیاسی مسائل بر تمرکز جایه ب آینده تحقیقات برای پیشنهادات این خالصه، طور به

 تمرکز موضوع این بر ،(2019 سیمونی و شیاوون ؛2015 لیسینی اسویت و نوورت ؛2015 همکارانش و گائو مثال عنوان به) کننده

 بعد و) طی در رقابتی هم های استراتژی نقش به مربوط دانش به توانند می ورچط بنگاه به بنگاه بازاریابی محققان که است کرده

 . هستند کاربران برای قبلی پیشنهادات و پیامدها برای مکملی اینها. نمایند کمک( 19 کووید همچون) واگیر بیماری بحران یک( از

  گیری نتیجه

 می چطور ها سازمان کند بررسی که است این حاضر مقاله هدف طی،ارتبا دیدگاه و منابع بر مبتنی نظریه های راهنمایی اساس بر

 انطباق( 19 کووید بر تمرکز با) بحران های زمان در رقابتی هم های استراتژی اجرای طریق از را خود کار و کسب های مدل توانند

 سه به خود نوبه به نیز مرور این که کردیم مرور را مختلفی عملی و پژوهشی منابع تحقیقاتی، هدف این تحقق منظور به. دهند

 : شد منتهی گیری نتیجه

 این در درگیر های سازمان به رساندن منفعت پتانسیل با – واگیر بیماری یک طی در رقابتی هم که است این اول گیری نتیجه

 . باشد مؤثر بنگاه هب بنگاه بازاریابی استراتژی یک تواند می –( دیگر کلیدی سهامداران و مشتریان همچنین و) ها شراکت

 بویه گیرندگان تصمیم که گردند می تشکیل رقابتی و مشارکتی نیروهای از رقابتی هم های فعالیت که است این دوم گیری نتیجه

 .باشد داشته وجود آنها عملکرد روی بر مضری نتایج است ممکن چون کنند می همکاری رقبا کدام با که باشند مراقب باید آنها

 وجود باره این در سواالتی رسید پایان به 19 کووید اپیدمی که زمانی که است این( است آخر گیری نتیجه که) سوم گیری نتیجه

 . شد خواهند فسخ آینده در اینکه یا یافت، خواهند ادامه موجود رقابتی هم های استراتژی این آیا که داشت خواهد

 دنبال برای بنگاه به بنگاه بازاریابی محققان که نمودیم تنظیم آینده تحقیقات برای جالبی اشکال به را سواالت این حاضر مطالعه در

 .شوند ترغیب آنها کردن
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