
 

 

 :شرکت های کوچک و متوسطبر عملکرد  یرقابت  تیذهن کیاثرات  یبررس

 کننده رشد  لینقش تعد

 

 چکیده 

سطح شرکت   ی موجود بر رو   قاتی کند. تحق  ی توجه را به خود جلب م  یا   نده یمشارکت و عملکرد به طور فزا  ن یارتباط ب

وجود دارد.    یمشارکت، مانند طرز فکر مشارکت   ی فرد  یدر مورد جنبه ها  ق یبه تحق  ازی که ن  یمتمرکز است، در حال 

و عملکرد    یمشارکت  تیذهن  نی رشد را در رابطه ب  یکننده آرزوها  لیما نقش تعد   ،یقاتی شکاف تحق  نیکاهش ا  یبرا

شرکت کوچک و    273از    ینمونه ا  ی خود را بر رو  یها  هی. ما فرض میکن  یم  یبررس   شرکت های کوچک و متوسط 

شرکت های  و عملکرد    یرقابت  تیذهن  نیکه رابطه ب  دهد یما نشان م   یمطالعه تجرب  جی. نتامی کن  ی م  شآزمایمتوسط  

رشد   ی که در حضور آرزوها  دهد ی نشان م   جی. نتاشودی م  لیرشد تعد   یبلکه با آرزوها  ست،ی ن  میمستق   کوچک و متوسط 

رشد کم    یکه اگر آرزوها  یدر حال  دهد،ی کاهش م   شرکت های کوچک و متوسط عملکرد را در    ی باال، طرز فکر تعاون

  نکه یو با نشان دادن ا  یمطالعه با تمرکز بر سطح فرد   نیا  جی. نتابخشد ی عملکرد را بهبود م  یمشارکت  تیباشد، ذهن

رشد مربوطه متفاوت است،    یبر اساس آرزوها  کوچک و متوسط شرکت های  بر عملکرد    ی کتطرز فکر مشار  کی  ریتأث

 کند.  ی مشارکت کمک م اتیبه ادب 
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 . مقدمه  1

؛ چاکون،  2021  ک، یو کر  کی؛ کر2020و کراوس،    ش، یاست )بوونکن، فردر  شیبه مشارکت در حال افزا  ی عالقه پژوهش

و    ی(. مشارکت به همکار 20ژانگ، و گوو،  انگ،ی؛ زو، 2021کانباخ، و گاست،  مر،ی؛ گرنشا2020 ان،یو مار ماس،یکل

  Coopetition(. 2018چارلتون،  انیو را ی اوالی)گن رد ارزش اشاره دا جاد یبا هدف ا ییشرکت ها ن یرقابت همزمان ب

  " ...   یو رقابت  یدر تعامالت مشارکت  ریبه طور همزمان درگ  گریچند باز  ایدو    نیرابطه متناقض ب"به عنوان    نیهمچن

و رقابت،    یمخالف همزمان همکار  یهات یفعال  ل ی(. به دلBengtsson & Kock, 2014, p. 182شده است )   ف یتوص

تمرکز بر    ن ی( و بنابراCzakon, Srivastava, Le Roy, & Gnyawali, 2020در رقابت وجود دارد )  ی تنش ذات

 (  Mariani ،2020، و Czakon  ،Klimas؛ Bouncken et al. . ،2020و عملکرد رقابت مهم است ) تیریمد 

د  ی مشارکت  قاتی تحق معموالً  ا   یدگاهیموجود  است، که  اتخاذ کرده  نقش    لیپتانس  نیدر سطح شرکت  دارد که  را 

بر رقابت سطح شرکت، رشد شرکت و عملکرد شرکت   یرگذاریرا در تأث  ی فرد  ران یمد   یهازه یها و انگ ادراکات، نگرش 

مانند   یمشارکت، مانند مسائل شناخت  ی فرد  تیریسطح مد   یاز مطالعات بر جنبه ها  یا   ندهیرنگ کند. تعداد فزاکم 

 ( فکر  سازMcGrath, O'Toole, & Canning, 2019طرز  حس  و   & LundgrenHenriksson)  ی( 

Tidstrom, ¨ 2021تمرکز م ا  ی (  اهم  نیکنند.  م   ران یمد   ی ذهن  دگاه ید  تیمطالعات  کند و خواستار    یرا آشکار 

با تمرکز بر رقابت،    ژه یکند، به و  یمطالعه به آن حوزه کمک م  نیارقابت است.    ی در مورد سطح فرد  شتریب  قاتی تحق

 . یذهن  ی تیریمد  دگاه یاز د یرشد و عملکرد در سطح فرد 

د  ی مشارکت  قاتی تحق معموالً  ا   یدگاهیموجود  است، که  اتخاذ کرده  نقش    لیپتانس  نیدر سطح شرکت  دارد که  را 

لکرد شرکت بر رقابت سطح شرکت، رشد شرکت و عم  یرگذاریرا در تأث  ی فرد  ران یمد   یهازه یها و انگ ادراکات، نگرش 

مانند   یمشارکت، مانند مسائل شناخت  ی فرد  تیریسطح مد   یاز مطالعات بر جنبه ها  یا   ندهیرنگ کند. تعداد فزاکم 

 ( فکر  سازMcGrath, O'Toole, & Canning, 2019طرز  حس  و   & LundgrenHenriksson)  ی( 

Tidstrom, ¨ 2021تمرکز م ا  ی (  اهم  نیکنند.  م   ران یمد   ی ذهن  دگاه ید  تیمطالعات  کند و خواستار    یرا آشکار 



با تمرکز بر رقابت،    ژه یکند، به و  یمطالعه به آن حوزه کمک م  نیارقابت است.    ی در مورد سطح فرد  شتریب  قاتی تحق

 .  یذهن  ی تیریمد  دگاه یاز د یرشد و عملکرد در سطح فرد 

،  Czakon  ،Klimas؛  Crick  ،2021منعکس شده است )به عنوان مثال،    ریاز رقابت در مطالعات اخ  یرفتار   دگاه ید  نیا

& Mariani  ،2020  ؛Raza-llah  ،2021  دهند   ی آن انجام م  رانیکه مد   ی (. رفتار و اقدامات شرکت به کارد ین یرا بب

  یرا م   ت یذهن  ک یاست.    رانیدهنده طرز فکر مد   ب( که بازتاCzakon, Klimas, & Mariani, 2020دارد )  یبستگ 

گذارد   یم  ر یها تأث  تیو واکنش فرد به موقع ریکرد که بر نحوه تفس  فیتوص  یمعمول   یذهن دگاهید کیتوان به عنوان  

(Gaim & Wåhlin, 2016در زم .)تیمرتبط با اهم  یها و باورهامفروضات، ارزش   یتیریمد   تی رقابت ما، ذهن  نهی 

 (. 2021 ک،ی)کر  ردیگی را در بر م  بیرق یهاکت با شر یهمکار

  ی را م یمشارکت تیذهن  کی ن،ی . بنابرانند یبا رقبا را بب یارزش همکار ران یمشارکت در رقابت مستلزم آن است که مد 

 Mariani  ،2020و    Czakon  ،Klimasاز رقابت در نظر گرفت )به عنوان مثال،    یمقدمه انتقاد  کیتوان به عنوان  

  یم   شنهادیپ  ی مشارکت  یها  تی ت مشارکت محور و فعالیذهن  ن یرابطه مثبت ب  کی(  2021)  ک یو کر  ک ی(. کرد ینیرا بب

تواند باعث بهبود    ی با رقبا م   یهمکار   نکه یبر ا  ی شرکت ها مبن   رندگان یگ  م یو تصم  رانیمالک/مد   ن یباور در ب  ن یکنند. ا

Crick and Crick  (2021  )(. با توجه به  1996آشکار شود )نالباف و براندنبرگر،    یدر رفتار مشارکت  د یعملکرد شود با

 نی کند. به ا  تیرا هدا  یمشارکت  ی ها  تیفعال  د یمشارکت محور با  ت یذهن  کیGnyawali and Park   (2011  ،)و  

  ق ی ئه منافع متقابل تشوارا  ی با رقبا را برا  ی همکار  ،یطرز فکر   نیها، باورها و مفروضات مرتبط با چناست که ارزش   ل یدل

 . کند ی م

به عنوان مثال مربوط به رشد، مرتبط   ،ی مشارکت  ی رابطه تجار  ک ی  ی فرصت ها  دن یبه باز بودن و د  یرقابت  تیذهن

 & ,Lechner, Soppeمشارکت و رشد وجود دارد )  نیدر دانش ما در رابطه با ارتباط ب  یحال، شکاف  نیاست. با ا

Dowling, 2016و به    ردیگ  یدر نظر م  جهینت  ای  تیمز   کی  انموجود عمدتاً رشد را به عنو  یمشارکت  قاتی (. تحق

 شرکت های کوچک و متوسط در مورد رشد    ریحال، مطالعات اخ  نیکند. با ا  یم  یبررس   یگریندرت آن را از هر منظر د 

  ی آنها برا لیو تما متوسط شرکت های کوچک و  رانیرشد مد  یکند که رشد شرکت منعکس کننده آرزوها  یاذعان م



 ,Kolvereid & Isaksen؛ Eide, Moen, Madsen, & Azari, 2021رشد کسب و کار است )به عنوان مثال، 

 است.   ستهیرشد و عملکرد شرکت شا ی آرزوها ،یرقابت تیذهن نیارتباط ب یبررس  ن، ی(. بنابراد ینیرا بب 2017

رشد است.   یکننده آرزو   لینقش تعد   ییبر عملکرد شرکت و شناسا  ی رقابت  تیذهن  ریتاث  یمطالعه بررس   نیهدف از ا

رشد  یآرزوها ت،یذهن دگاهیمشارکت با کاوش در رقابت از د یفرد  یهامطالعه بر گسترش دانش مربوط به جنبه  نیا

ر آنها را در  و طرز فک یفرد  رانیمد  ی اتینقش ح  ر یاخ  قات یکه تحق ی از عملکرد متمرکز است. در حال  ی و ادراکات ذهن

افزا  ختنیبرانگ  و  م  شیرقابت  تحق  ی عملکرد مشخص  ب  قاتی کند،  ارتباط  مورد  و    یت یریمد   ی مشارکت  ت یذهن  نی در 

دارند که ارتباط    لیتما  نهیزم  نی مطالعات موجود در ا  ن،یاست. عالوه بر ا  ابیکم  شرکت های کوچک و متوسط عملکرد  

مربوط   جیرشد به نتا  ی . آرزو رند یرشد را در نظر نگ   ی مانند آرزوها  رگذار یعناصر تأث  ریسا  جه ی بدانند و در نت  م یرا مستق

را در   ید یجد  ی ها نشی(، مانند رشد شرکت که با عملکرد مرتبط است. مطالعه ما ب 2021و همکاران،   دهیشود )ا یم

در مورد    یقبل  قاتیما به تحق  جه ی نتدهد، و در    یرشد بر عملکرد شرکت ارائه م   یو آرزوها  یرقابت  ت یذهن  ر یمورد تأث

 .  میکن یمشارکت کمک م یسطح فرد 

  ی کم  ق یتحق  کرد یرو  ک یاست.    متکی شرکت کوچک و متوسط    273از    ی مطالعه کم  کی   ی بر داده ها  ی تجرب  جینتا

(، و کمبود شواهد  2004  ور،یاست )ال   یمورد   قیبر تحق  یاکثر مطالعات در مورد رقابت و عملکرد مبتن  رایانتخاب شد ز

 ( دارد  وجود  بزرگ  نمونه  مطالعات  و  Czakon  ،Klimas؛  Bouncken & Fredrich  ،2012از   ،Mariani  ،  .)

  ی کننده آرزوها   لیقش تعد مطالعه با نشان دادن ن  نیا  جی(. نتا2020، و همکاران،  Czakon  ،Srivastava؛  2020

کند.   یکمک م  یمشارکت  قاتی به تحق  شرکت های کوچک و متوسط و عملکرد    یمشارکت  تیذهن  نیرشد در رابطه ب

  یرقابت   ت یذهن  ک ی  ر یتأث  نکه یرا با نشان دادن ا  ی فرد   سطح موجود در مورد رقابت در    قاتیتحق  جیبه طور خاص، نتا

. مطالعه ما با برجسته  کند ی م   لی متفاوت است، تکم  یتیریرشد مد   ی بر عملکرد شرکت بسته به سطح آرزو  ی تیریمد 

 نی کند. همچن  یدر مورد رقابت و عملکرد اضافه م  قیرا به تحق  یمهم  یها  نشیب  ،یت یریمد   تیذهن  تیکردن اهم

 شود.   یرشد مربوط م   یمانند آرزوها گر ید یبه عوامل ذهن ی تیریآن طرز فکر مد  ر یکه تأث دهد   ینشان م



و    شودی مربوط به رقابت و عملکرد شرح داده م  ینظر   نهیشی شده است. در ادامه، پ  یسازمانده  ریمقاله به شرح ز  نیا

داده شده است.  حیتوض ارهایداده ها، نمونه و مع  یشده و گردآور میترس   قی. سپس روش تحقشوند ی م جادیا هاه یفرض

  رد یگی مورد بحث قرار م  یانیدر بخش پا  ج یوجود دارد. نتا  یحاصل از مطالعه تجرب  جینتا  لی و تحل  هی تجزدر ادامه شرح و  

  ی دهد و موضوعات  یم  حیرا توض  ی تیریمد   میمفاه  نیهمچن  یانی. آن بخش پاشودی ارائه م   ینظر   دگاهیاز د  یریگجه یو نت

 کند.   یم شنهادیپ نده یآ  قاتیتحق  یرا برا

 

 ی نظر نهیشی. پ2

(. تا آنجا که به تعامالت 2021و همکاران،    مریمشارکت مرتبط است )گرنشا  جیبا تعامالت و نتا  یهمکار  ریمطالعات اخ

مانند ادراکات   یشود و به موضوعات  یمربوط م  یشده به سطح فرد  مطالعه و به ندرت    یفعل  نهیزم  کیشود،    یمربوط م

 ,Crick( و طرز فکر )Raza-Ullah, 2020) ات(، احساس Czakon & Czernek-Marszałek, 2021) یتیریمد 

  کی شود )کر  ی حاصل از رقابت به عملکرد مربوط م  جیمثال، مطالعات نتا  ی . براشود  ی مربوط م  ( 2020(؛ رضااهلل،  2021

ا2020  ک،یو کر در دانش    ی جبران شکاف فعل  ی آن بر عملکرد برا  ریو تأث  ی فرد   یتیریمد   تیمطالعه به ذهن  نی(. 

 .  ازدپرد ی م ق یتحق

 ت ی و ذهن  رانی( بر نقش مد د ینیرا بب   Mariani  ،2020و    Czakon  ،Klimasمشارکت )به عنوان مثال،    ی رفتار  دگاه ید

را که    یمسائل  رایهستند ز  یاز فرهنگ سازمان  یها جنبه مهم  تیدارد. ذهن  د یبا رقبا تأک  یهمکار  جادیدر ا  یمشارکت

از مطالعات   ی (. برخ2021  ک،ی کنند )کر  ی م   ف یتعر  رند،یگ  ی مهم عملکرد در نظر م  یو کارکنان محرک ها   رانیمد 

م ذهن  دهند ی نشان  پذ   یرقابت  تیکه  پذ   یرقابت  یهاتنش   رش یدر  تعارض  رش یو  م  تنوع  و  وجود    شود ی منعکس 

(Czakon  ،Klimas    وMariani  ،2020  ،لو ا2007؛  بر    یرقابت   ت یمعتقدند که ذهن  قاتیتحق   یبرخ   ن،ی(. عالوه 

؛  Czakon & Czernek-Marszałek  ،2021)  دهد ی م  ص یارزش با رقبا را تشخ  جادی ا  یهاصت رقابت و فر  تیاهم

Gnyawali & Park  ،2009فی نسبت به رقابت تعر  رانینگرش مد   ق یرا از طر  ی رقابت  تیذهن   ک یاساس، ما    ن ی(. بر ا  

 .  یروابط مشارکت جاد یارائه شده توسط رقابت و قصد ا یو فرصت ها  تیشناخت اهم یبه معنا -  میکن یم



  ک، ی مؤثر روابط همکار است )کر  تیریمد   ی مهم برا  ازین  شی پ  ک ی  یرقابت  تینشان داده اند که ذهن  ی مطالعات قبل

با رقبا را به عنوان   یهمکار لیاحتمال دارد پتانس شتریدارند ب ی مشارکت تیکه ذهن  یرانی(. مد 2021؛ رضااهلل، 2021

  ی دارند احتمال کمتر  ی کمتر  یرقابت  ت یکه ذهن  ی رانیمد   ه ک  ی در حال  نند،یبب   کند ی م  تی که عملکرد را هدا  ی تیفعال

اندرسون،    ، یآبرنت  ن،ی(. عالوه بر ا2019گراث و همکاران،  ؛ مک 2021  ک،ی)کر  نند یدارد ارزش بالقوه مشارکت را بب

قات یمنابع آنها مرتبط است. تحق   تیریمد   ی ها  وهیبا ش   رانی ( نشان داد که طرز فکر مد 2021و آنسون(. )  انگیج  ر،ینا

  ی استراتژ   ک ی  زیآمت یموفق   یاجرا  لیتسه  ی برا  ی رقابت  تیذهن  ک ی  د یبا  ران یکه مد   شناسد ی م  ت یبه رسم  نیهمچن   یقبل

 (.  2014بوچر و گوراو، -نیکنند )سران، پلگر جاد یا یمشارکت

 است کوچک و متوسط    یدر رشد شرکت ها  یعوامل مهم  رانیمد   ریدهد که نقش و تأث  یگزارش م   نیهمچن  قاتی تحق

به  ، رشد  شرکت های کوچک و متوسط   ک ی  ی (. برا2003و شپرد،    کلوند ی؛ و2017مدسن و موئن،    ،آذری ) معموالً 

کند، که ممکن   ک یتحررا    د یبه کسب دانش جد   ازین  تواند ی است که م  اتیو عمل  ی تجار  یهای ژگیدر و  رات ییتغ  یمعنا

(. مطالعات Wiklund & Shepherd, 2003را نگران کند ) شرکت های کوچک و متوسط   رانیاست صاحبان و مد 

تواناکرده   ق یتصد   ی قبل که  انگ   ییاند  باز  یهادر رشد شرکت   ینقش مهم  ی شخص  زهیو  و    ی )آذر  کند ی م  ی کوچک 

 شرکت های کوچک و متوسط رشد محرکه  یرو ین  یتیریرشد مد  ی ( و آرزو2003و شپرد،  کلوند ی؛ و2017همکاران، 

عالقه مند   شرکت های کوچک و متوسط   ران یاشاره شده است که همه مد   ن ی(. همچن2021و همکاران. ،   دهیاست )ا

نبه گسترش تجار از فرصت ها  (.  Cassar, 2006; Wiklund & Shepherd, 2003)  ستند یت خود و استفاده 

مگزارش   یهاافته ی نشان  باال  در  مد   دهد ی شده  و  و متوسط   رانیکه صاحبان  اساس   شرکت های کوچک  در    ینقش 

را   Isaksen  ،2017و    Kolvereid؛  2021و همکاران،    Eideدارند )به عنوان مثال،    یسازمان  جیبه نتا  یدهشکل

  یکی (، که  2017و همکاران،    یمختلف رشد کند )آذر   یهای استراتژ  ی ر یشرکت ممکن است با به کارگ  ک ی(.  د ینیبب

رشد   ی و هم به آرزوها  یتیریمد   ی مشارکت  ت یمشارکت باشد، که هم به ذهن  ی برا  ییهافرصت  ی جستجو  تواند ی از آنها م 

 دارد.  از ین یتیریمد 

 



 ها  هی. فرض2.1

  نیبحث مداوم در مورد رابطه ب  کی حال،    ن یتواند با عملکرد شرکت مرتبط باشد. با ا  ی موفق و کارآمد رقابت م  تیریمد 

  یقبل   قاتی (. تحقد ینیرا بب  2021؛ رضااهلل،  2021  ک، یو کر  ک یمشارکت و عملکرد وجود دارد )به عنوان مثال، کر

،  Bouncken & Fredrichبخشد )به عنوان مثال،    بودهم عملکرد شرکت را به  تواند ی که رقابت م  دهد ینشان م

( و بدتر کردن آن )به عنوان مثال،  Park  ،Srivastava  ،& Gnyawali  ،2014؛  Crick & Crick  ،2021؛  2012

Kim & Parkhe ،2009; Nieto  2007 ا،ی(. سانتامارد ینیرا بب  .) 

(،  2012  ش، یکوچک و متوسط، مشارکت را به طور مثبت بر عملکرد )بونکن و فردر  یهامطالعات متمرکز بر شرکت 

( به طور  2003لوبِک، و پاول،    ،ی )لو  ی ل( و عملکرد ما2016؛ لچنر و همکاران،  2021  ک، یو کر  ک یرشد فروش )کر

بر عملکرد شرکت تمرکز    یتی ریمد   یرقابت  تیهنذ  راتیتأث  یبر رو   یحال، مطالعات کم  نی. با اگذاردی م   ریخاص تأث 

 . کنند ی م

پذ   ی رقابت  تیذهن و  ذات   رش یشامل درک  بس  یهمکار  یپارادوکس  است.  رقابت  درون  در  رقابت همزمان  از    ی اریو 

  ت یذهن   ک یدر    یمشارکت   یهاتمرکز دارند. تنش  ی در پارادوکس مشارکت  ی مطالعات موجود در مورد رقابت بر تنش ذات

  کی   ایکه تفکر متناقض    یرانیشامل مد   عنوانه در رقابت ب   یذات   یهاتنش   ت یریو مد   شوند،ی م  ی تلق  ی عیطب  ی مشارکت

 ت ی همزمان را تقو  ییافزاهم   تی(، در نهاLe Roy & Fernandez, 2015)مثالً،    رند یگی را به کار م  ه یدوسو  تیذهن

 ت ی توان رقابت را با موفق  ی کنند، م  جاد یا  یمشارکت   ت یذهن  ک یشده است که اگر افراد بتوانند    ان ی. و رقابت بکند ی م

مهم خواهد   اریتنش در رقابت بس  تیریمد   یبرا  رانیمد   یی(. توانا2018  امبارتو،یفرناندز و چ  ، یکرد )لو رو  تیریمد 

- دهند )رضا   شیو عملکرد شرکت خود را افزا ند کن نیو رقابت همزمان تضم ی را از همکار ییبود اگر بخواهند هم افزا

 تی ذهن  ک یبه عنوان    یمشارکت  ت یذهن  کی( ما به  2021)  RazaUllah(. مطابق با  2018  ن،یوش ی اهلل، بنگتسون و وان

را   یاعتماد  یاعتماد و ب یعیبه طور طب ی مشارکت  تینشان داده اند که ذهن ی و مطالعات قبل م، یکن ی پارادوکس نگاه م

را    2021دهد )به عنوان مثال رضااهلل،    ی م  ش یافزا  ی مشارکت  ی عملکرد را در روابط تجار  نیو بنابرا  رد یگ  ی در بر م



تنش    ت یریو مد   رش یپذ   تیاز جمله قابل  -  یت یریمد   یرقابت  ت یذهن  ک یتوان استدالل کرد که    ی م  ن، ی(. بنابراد ینیبب

 بگذارد.   ر یبه طور مثبت بر عملکرد شرکت تأث د یبا -  یذات

  ک ی  ن،ی(، و بنابراد ینیرا بب   2019a  ک، یکند )به عنوان مثال، کر  یاقدامات آنها را منعکس م  ران، یمد   یمشارکت  تیذهن

 ازی ن  ش یپ  یمشارکت   ت یذهن  کی   ن، ی(. عالوه بر ا2021  ک،یشود )کر  یباعث رفتار مشارکت محور م   ی طرز فکر مشارکت

  ت یکه ذهن   یران ی(. مد 2021؛ رضااهلل،  2011و پارک،    ی اولی؛ گن2021  ک، یو کر  کی است )کر  ی روابط مشارکت  تیریمد 

کمک کنند تا   گرید  رانیمشارکت را درک کنند و هم به مد   یدارد که فرصت ها  یشتریدارند، هم احتمال ب   یمشارکت

رقابت را به   ییایپو شوند،ی م یرهبر  یرانیمد  نیکه توسط چن ییهاشرکت ن،یرا توسعه دهند. بنابرا یمشارکت تیذهن

طرز فکر    نیکه فاقد چن   کنند ی م  تیریمد   شوند،ی م  تیهدا  ی رانیکه توسط مد   ییهانسبت به شرکت  ی مؤثرتر   رطو

  میو به اقدام مستق   کند ی م  لیکردن دانش را تسه  لتریف  ،یمشارکت  تی(. ذهن2009و پارک،   یاوالیهستند )گن   یبترقا

 (.  2007)لو،    کنند ی را اجرا م  یکارهم   یهای استراتژاست که به طور مؤثر    یکسان  یاتیح  ی هاییکه توانا  کند،ی کمک م

توانا  یمشارکت   تیذهن   ی مشارکت   یها  ت یقابل  قیاز طر  ط یفرصت ها در مح  صیتشخ  یبرا   رانیمد   یینشان دهنده 

  ی ( که ممکن است باعث بهبود عملکرد براد ینیرا بب  2016و کوک،    کسونیهنر-آنهاست )به عنوان مثال، لوندگرن

شرکت های کوچک و  را در  یهستند که جهت و استراتژ یکسان  رانیها شود. مالک/مد  شرکت های کوچک و متوسط 

 ریمالک/مد   تینشان داده است که نگرش و شخص  شرکت های کوچک و متوسط   ی قبل  قاتی کنند. تحق  یم  نییتع  متوسط 

خود    یتجار  اتیها در عمل  شرکت های کوچک و متوسط که    ییها  ی بر استراتژ  شرکت های کوچک و متوسط   کی

(. د ی نیرا بب  De Zoysa  ،2008و    Wijewardena  ،Nanayakkaraدارد )به عنوان مثال،    ری کنند تأث  ی اتخاذ م

  یو عملکرد مال  رانیمالک/مد   ین یکارآفر تیذهن   ن یب  ی ( رابطه قو2008. )انو همکار  Wijewardena ن،یعالوه بر ا

  ی م   ر ی مختلف بر عملکرد شرکت تأث  ی ها  ی ر ینشان داده است که جهت گ  نیهمچن   یقبل  قات یکرد. تحق  دا یشرکت پ

است   هشد   د یی( بر عملکرد شرکت به طور گسترده تاEO)  ین یرآفرکا  ی ریگذارد. به عنوان مثال، اثرات مثبت جهت گ

مثال،   عنوان  و همچنRauch  ،Wiklund  ،Lumpkin  ،& Frese  ،2009)به    ی طرز فکر شرکت   ک یاثرات    نی (، 

اTalke, 2007(. ( ) یریپذ   سکی و ر  ، یپرخاشگر  رانه،یشگ ی)پ بر    ی های ریگکه جهت  شودی استدالل م   ن، ی(. عالوه 



طرز فکر را منعکس    کیمشخص،    یتجار  هدافا  ی( به جارهی و غ  ک،یاستراتژ  یریگ، جهتEOمختلف )به عنوان مثال،  

  گذارد،ی م  ریبر عملکرد شرکت تأث   یفرض کرد که طرز فکر تعاون   توانی (. به طور مشابه، مTalke, 2007)  کنند ی م

 است.   ایکسب مزا ی برا کردن سک یر ی برا رانیمد  لیدهنده تمانشان رایز

  ییپارادوکس است که به توانا   تی ذهن   ک یبه    ه یشب  ی رقابت  تی ذهن  ک یکه    دهد ی نشان م  یقبل   قاتی به طور خالصه، تحق

با باز بودن و    ی رقابت  ت یذهن  کی  ن، یو رقابت اشاره دارد. عالوه بر ا  ی مخالف مانند همکار  یروهاین  یهاتنش  رش یپذ 

با عملکرد    ی نشان داده شده است که ارتباط مثبت  ی بلق  قاتی فرصت ها مرتبط است که در تحق  یبه جستجو   لیتما

و    ی ریپذ   سکیبا باز بودن، ر   زین   ریمالک/مد   ی نیکارآفر  ی ری، جهت گشرکت های کوچک و متوسط   قاتی دارد. در تحق

 شرکت های کوچک و متوسط   قاتی (. تحقد ینیرا بب Talke ،2007فرصت ها مرتبط است )به عنوان مثال،  ی جستجو

با عملکرد سطح شرکت مرتبط است )به   ر یمالک/مد  تیطرز فکر و ذهن ،یر یداده است که جهت گ  صیتشخ نیهمچن

مثال،   همکاران،    Wijewardena؛  Talke  ،2007؛  Sayal & Banerjee  ،2022عنوان  بب  2008و  (.  د ینیرا 

 ت ی کرد، که به عنوان ذهن  سهیمقا   ین یکارآفر  یر یتوان به عنوان مثال، با جهت گ  یرا م  یمشارکت   تیذهن  کی  ن،یبنابرا

با    نان ی( و مشخص شده است که کارآفرد ینیرا بب  Talke  ،2007شود )به عنوان مثال،    یم  تهدر نظر گرف  ریمد   کی

که جهت   یی (. از آنجا2021و مهتا،    یوری(. ؛ ت2022  ،یو بانرج  الیموفق تر هستند )سا  اد یبه احتمال ز  اقیشور و اشت

که   میفرض کن  می توان  ی شود، م ی م  هدر ارتباط با عملکرد شرکت در نظر گرفت  تیذهن  کی به عنوان   ین یکارآفر یریگ

 : میکن  یاساس فرض م  نیگذارد. بر ا یم  ری به طور مشابه بر عملکرد شرکت تأث ی طرز فکر مشارکت

H1 .مرتبط است. شرکت های کوچک و متوسط به طور مثبت با عملکرد  ی رقابت تیذهن 

کوچاک و    س،یرشد است )مور  یرقابت مستلزم در نظر گرفتن اهداف شرکت، مانند آرزوها  یعملکرد  میدرک مفاه

؛  Autio & Acs  ،2010است )  یرشد مقدم بر رشد واقع  یدهد که آرزوها   ینشان م  قبلی  مطالعات(.  2007  ¨اوزر،  

Eide et al., 2021رشد شرکت   وسط شرکت های کوچک و مت  رانیکند که اکثر مد   یموجود استدالل م  قاتی (. تحق

(. عالوه بر  د ینی را بب  Louvain  ،2006و    Janssen  ،Janssenکنند )به عنوان مثال،    ی نم  ن ییرا به عنوان هدف تع

  شودی م  یتلق  ی تصادف  ایخود به خود    دهیپد   کی  یجابه   می تصم  کی  امد یعنوان پکه رشد شرکت به   ییاز آنجا  ن،یا



آرزوها 1965)استارباک،   های  رشد    ی(،  متوسط شرکت  و  های    رانیمد   یهامیتصم  نده کنمنعکس   کوچک  شرکت 

و متوسط  تل،    کوچک  اندرسون و  مثال،  )به عنوان  ال شوباک 2009است  بنابرا2020الگر، و دن بستن،    ، ی؛    ن، ی(. 

برافرصت  ییشناسا توسط مد   رانهیشگ یپ  ت یفعال  کیرشد،    یها  انجام    شرکت های کوچک و متوسط   رانیاست که 

رشد و طرز فکر    یکنند، که آرزوها ی از رشد شرکت را دنبال م  ی ( که هدف2013و کارسون،    لمور، ی)هولبرت، گ  شودی م

 .دهد ی م  وند یرا با هم پ یمشارکت

و نگرش به رشد کسب   یتیریمد   زه یدهد که انگ   ی ها و رشد نشان م  شرکت های کوچک و متوسط در مورد    قاتی تحق

 کلوند،ی؛ و2018  ،یو سجاد   ،یزاده، طالب   فی؛ حن2021و همکاران،    دهیگذارد )ا  یم   ریتأث  یبر رشد واقع  ماًیو کار مستق

در رقابت، عملکرد هر دو طرف    ر یدرگ  یاز شرکت ها  یکی(. به طور همزمان، عدم تعهد توسط  2009پاتزلت، و شپرد،  

که    ییهانشان داده است که شرکت   یقبل   قاتیتحق   ن،ی(. عالوه بر ا2007اران،  و همک  سیکند )مور  یم   فیرا تضع

رقابت موثر    ی بازار برا  یهااز فرصت  ی برداربهره   ی برا  ییهارشد دارند اغلب ذهن باز هستند و به دنبال فرصت  ی آرزوها

شود )به   ی کسب و کار در نظر گرفته م  ک یرشد   ی از راه ها ی کی(. مشارکت به عنوان 2021 ان، و همکار ده یهستند )ا

به    زیرشد ن آرزوی  باکوچک و متوسط    یهافرض کرد که شرکت  توانی م  ن،ی(. بنابراد ینی را بب  2014عنوان مثال، وو،  

شرکت های  آن نوع    ران یرسد که مد   یم   ظربه ن  نیمند به آن هستند. بنابراباز بوده و عالقه   یهمکار  یهافرصت   یرو

 شرکت های کوچک و متوسط   ران یتوان فرض کرد که مد   یم   نیداشته باشند. همچن  یرقابت  ت یذهن  کوچک و متوسط 

تحمل    ز یرشد را ن  ی مربوط به آرزوها  سکیر   نیرقابت راحت هستند و بنابرا  سک یو ر  یبا تنش ذات   ی تعاون  ت یبا ذهن

 : میکن  یمالحظات، فرض م نیکنند. بر اساس ا یم

H2  .ی م   لیو عملکرد را تعد   یرقابت  تیذهن  نیبه طور مثبت رابطه ب  کوچک و متوسط شرکت های    کیرشد    یآرزو  

 کند.

 نشان داده شده است. 1ما در شکل  ی مدل فرض



 

 

 ق ی . روش تحق3

 داده ها و نمونه  ی. جمع آور3.1

  ییایمنطقه جغراف  کیدر    یساختمان  ای  یخدمات  ،ید یتول  ،یتجار  عی کوچک و متوسط فعال در صنا  یداده ها از شرکت ها

آور فنالند جمع  تعداد شرکت ها  ی برا  ییایشده است. منطقه جغراف  ی خاص در  برا   یمحدود کردن    ی دعوت شده 

  1005شد. در مجموع،    یوب جمع آور  بر   یمبتن   ینظرسنج  کی  ق یشرکت در مطالعه استفاده شد. داده ها از طر

را اعمال   ی د یدهنده کلپاسخ  کردی رو  ک یمطالعه    نیدعوت شدند. ا  ی شرکت در نظرسنج  یشرکت کوچک و متوسط برا

پاسخ   306عمل کنند. در مجموع    ید یدهندگان کلتا به عنوان پاسخ کردی دعوت م  ییاجرا  رانیکرد، که عمدتاً از مد 

  ی که پاسخ ها  یمعن  نیپاسخ دادند، به ا  ی بار به نظرسنج  ن یشرکت چند   ندهینما  15  نهاآ  ان یشد که در م  افتیدر

 رایحذف شدند ز زیپاسخ ها ن ن یشدند. چهار پاسخ دهنده نام شرکت خود را ذکر نکردند و ا یحذف م د یبا یهمپوشان

شده   لیو متوسط تشک  وچکشرکت ک 273از  یی. نمونه نهامیشرکت ها را بدست آور یاطالعات مال  می توانست یما نم

 .بود ٪27 ینظرسنج  یکه نرخ پاسخ برا ی معن ن یاست، به ا

داشتند )به عنوان مثال،    یگردی  سمت  ٪5و    نکارآفری/    مالک  ٪67عامل،    ران مدی  ٪28  ،ید یاز پاسخ دهندگان کل 

  ی ری قرار داشتند که طرز فکر و اقدامات آنها بر جهت گ  یتی(. همه پاسخ دهندگان در موقع ریمد   ای  ی ارشد تجار  ریمد 

  یعنی%( بودند.  95کوچک )  یشرکت ها  یی به اتفاق شرکت ها در نمونه نها  بیقر  ت یگذاشت. اکثر  یم   ر یشرکت آنها تأث

%(،  13)  یتجار  عینمونه در صنا  ی داشتند. شرکت ها  ورو ی  ونیلیم  10کمتر از    یکارمند و گردش مال  50کمتر از  

 کنند.   یم تی %( فعال7) ی%( و ساختمان46) ی%(، خدمات34) ی د یتول



 یارهای. مع3.2

سطح   کیاستخراج شده اند. ما    یقو  ییشده با روا  تیتثب  یها  اس یپژوهش عمدتاً از مق  نی مورد استفاده در ا  یها  آیتم

مورد    یشناخت  دگاه ید  ،ی فرد م   هم رقابتی را در  بنابرامیکن   یاعمال  بر د  ن،ی.  »ذهن   ای  ران یمد   ی ذهن  یهادگاه یما 

( 1995پاتون، و کانفر،    لسون، ی؛ پوراک، توماس، و1986  نزبرگ،ی)به عنوان مثال، دان و گ  م یکنی تمرکز م  « یتیریمد 

اندازه   ییشناسا  یبرا اهم  ت، یذهن  ی ریگو  عملکرد.  و  اجرا   ی تیریمد   ر یتأث  تیرشد  و  منابع  از  شرکت  استفاده    یبر 

  ی بر رشد به طور گسترده ا   نی ( و همچنFelin & Foss, 2005; Felin, Foss, & Ployhart, 2015)  یاستراتژ

 (.2017و همکاران،  ی شده است )آذر ختهشنا

  تی( تثب 7( و کامالً موافق )1که با کامالً مخالف )  یادرجه   7  کرت یل  اس یبا استفاده از مق  آیتمبا هفت    ی مشارکت  تیذهن

  Marianiو    Czakon  ،Klimasتوسط    ی قبل  ی مطالعه مشارکت  ک یاز    اس یمق  نی. اشودی م   یر یگشده است اندازه

و   ییکردند. ما روا  یو اعتبار سنج  جاد یا  یقبل   یشارکتم  قاتیرا بر اساس تحق  اس ی( اقتباس شده است، که مق2020)

 AVE = 0.50 ،CR = 0.89 ،αرا نشان داد ) یبخش تیرضا ییایو پا یی روا اس ی. مقمیکرد   شیرا آزما اس یمق ییایپا

= 0.86.) 

شرکت   کی  ی شود که عملکرد مال  ی م  ی ری( اندازه گ2009)  ن یتوسط چپمن و ک  افته یتوسعه    تمیسه آ  قی عملکرد از طر

کند. از پاسخ دهندگان خواسته شد که توسعه عملکرد شرکت خود را نسبت به رقبا در طول سه    ی م  ی ر یرا اندازه گ

رقابت بر عملکرد شرکت معموالً   ر یکنند. تأث  ی ابی( ارز7)  ی ( و عال1)  ت یبا نام رضا  ی درجه ا   7  اس یسال گذشته در مق

 (. د ینیرا بب 2012 تاال،یشود )به عنوان مثال، ر ی م دهیسنج  ران یمد  یذهن  دگاه یاز د

  یارها یشد. استفاده از مع  یعملکرد ذهن  یارهایاز مع  شتریباعث استفاده ب   ی تیریمد   تیعالقه ما به ذهن   ن، یعالوه بر ا

(. ما بر  د ینیرا بب  2019  ال،یاست )به عنوان مثال، پودل، کارتر و لون  جیرا  اریبس  یسازمان  قاتی در تحق  ی عملکرد ذهن

از جمله    -   یذهن   ی ارهایاز مع  نی بنابرا  و   م یکن  یمختلف تمرکز م   ع یفعال در صنا  یها  شرکت های کوچک و متوسط 

  ی مختلف استفاده م   عیشرکت ها در صنا  سهیمقا  یبرا  -با رقبا    سهیرتبه پاسخ دهندگان از عملکرد شرکت خود در مقا

مورد استفاده    اس ی. (. مقد ینیرا بب   2016  نونن،یو ها  نن،ی؛ استنهولم، پوک 2006)به عنوان مثال، آلن و هلمز،    میکن



و    یی روا  اس یکند. مق  ی م  یریرا اندازه گ   ی گذار  ه یسود ناخالص و بازده سرما  ، ینقد   انیاست که جر  ید شامل موار

براAVE  ،91 /0  = CR  ،91/0  = α=    77/0را نشان داد )  ی بخش  تیرضا  ییایپا اندازه   نانیاطم  ی (.  اعتبار    ی ر یگاز 

را    یداده مال   هگایپا  ک یمشتق شده از    ی ن یعملکرد ع  یهاو شاخص  ی عملکرد سه مورد   اریمع   ن یعملکرد، ما رابطه ب

 نیانگ یشرکت )م کی سود به دست آمده توسط  هیما با حاش  ی عملکرد سه مورد ار یکه مع  میافتی. ما درمیکرد شیآزما

مورد    ی عملکرد ذهن  اریمع  نانی اطم  تیاز قابل  یشواهد   افتهی  نی(. اp <0.000،  0.36مثبت دارد )  یسه ساله( همبستگ 

 .کند ی ارائه م  هاستفاده در مطالع 

با    ینقطه ا   4  اس یمق  کیشد. هدف رشد با    ی ریشرکت اندازه گ   ک یرشد    ی متمرکز بر آرزو  تمیآ  ک یرشد با    یآرزو

  یشد. برا   یر ی( اندازه گ1( و بدون اهداف رشد )یدرصد رشد در گردش مال  30( )حداقل  4)  یرشد قو  یریجهت گ

  شیرشد آنها را آزما  ی ها در سه سال گذشته و آرزورشد شرکت  ن یما ارتباط ب  ،یتک مورد   اریاز اعتبار مع  نانیاطم

(. p <0.000،  0.26مثبت دارد )  یرشد آن همبستگ   یشرکت با آرزوها  کی گذشته    یکه رشد واقع  می افتی. ما درمیکرد

 .می کرد  ی کدگذار  یساختگ   ریمتغ  ک ی( به  0نه )  ای(  1اهداف رشد )  یشرکت دارا   کیرشد را مطابق با    یآرزو   ر یما متغ

)سالهامی استفاده کرد  یکنترل   ر یمتغ  نیاز چند   نیما همچن )تعداد کارکنان(، صنعت، سن شرکت  اندازه شرکت    ی : 

 . ری(، و سن مد ییایدر منطقه جغراف تیفعال

 

 . تست اقدامات3.3

.  می انجام داد  Stata 15.1با استفاده از نرم افزار    ی د ییتا  ی عامل  ل یتحل  ک ی  ، یریاز اعتبار مدل اندازه گ  نان یاطم  ی ما برا

 47/0ها از  ی (، و بارگذارp<000/0شدند ) ی پنهان خود بارگذار یرهایمتغ یبر رو  یها به طور قابل توجه آیتم همه 

  Hair  ،Black  ،Babinشده توسط    ه یتوص  یحداقل بارگذار  0.5کمتر از    آیتم  کی  ی ریبود. اگرچه بارگ  ریمتغ  97/0تا  

 نی اهداف ا  یهنوز برا   تم ینشان داد که آ  CRو    AVE  ر یاما برازش مدل و مقاد  افت، ی( کاهش  2014)  Andersonو  

ها  ده دهد که دا ی برازش نشان م  ی ارائه شده است. شاخص ها  A وستی ها و موارد در پ  ی مطالعه معتبر است. بارگذار

)  یبه خوب  = RMSEA؛  SRMR = 0.03؛  TLI = 0.98؛  CFI = 0.99؛  df = 1.56 2x/با مدل مطابقت دارند 



گرفت که    جهینت  توانی شده فراتر رفتند، م  هی آستانه توص  ر یبرازش از مقاد  یهاکه همه شاخص  یی(. از آنجا0.046

 قابل قبول است.  یریگمدل اندازه 

 ,Podsakoff, MacKenzie)  م یاستفاده کرد  ج یروش را  انسیو کنترل وار   ش یآزما  یاز روش ها برا  ی عیوس   ف یما از ط

Lee, & Podsakoff, 2003م یکرد  سهیمقا  ی مدل تک عامل  کی را با    قی (. ابتدا مدل تحق  (Podsakoff et al., 

؛  df = 1.56 2x/)   دهد ی را نشان م  ی هتربرازش مدل ب  یوجهبه طور قابل ت  ق یکه مدل تحق  می( و متوجه شد 2003

CFI = 0.99  ؛TLI = 0.98. SRMR = 0.03  ؛RMSEA = 0.046ی( نسبت به مدل تک عامل  (/df = 23.2 2x  ؛

CFI = 0.48  ؛TLI = 0.33  ؛SRMR = 0.19  ؛RMSEA = 0.29یکم را نشان م   جیروش را  انسیوار  جهینت  نی(. ا  

روش   انس یکنترل اثرات وار  یروش خوب برا   کیکه به عنوان    میکرد  تفاده نشانگر اس   ری متغ  کرد یدهد. دوم، ما از رو

  ی نشانگر از لحاظ نظر  ریمتغ  کیشامل انتخاب    کیتکن  نی(. اPodsakoff et al., 2003شده است )  فیتوص  جیرا

نشانگر خود انتخاب   ری را به عنوان متغ  یگنجانده شده است. ما رابطه با جامعه محل   لیو تحل  هی نامرتبط است که در تجز

  ی شرکت ارتباط یبا عملکرد مال یبود و از نظر تئور ی ریقابل اندازه گ ی درجه ا 7 کرتیل  اس یمق  قیاز طر رایز م،یکرد

 جیبر نتا  ی جد   ر یتأث  نیکرد و بنابرا  تیرا تقو  ی نشانگر تنها روابط فرض  ر یاستفاده از متغ  ل،ی و تحل  ه یندارد. در طول تجز

 جینتا  ر یو تفس  ستیها مطرح ن در داده   ج یروش را  انس یکه وار  دهد ی نشان م  ج یروش را  انسینداشت. آن دو آزمون وار

 .کند ی نم د یمطالعه را تهد  نیا

 

 ج ی. نتا4

با نرم افزار    لیتعد   ونیرگرس   لی ها با استفاده از تحل  هیفرض  1مورد آزمون قرار گرفتند. جدول    Stata 15.1شده 

 دهد.  ی ها و انحرافات استاندارد را نشان م نیانگ یسازه ها، م نیب یهمبستگ 

( نشان  VIF)  انسیعامل تورم وار  ل یو تحل  ه ی( و تجز1است )جدول    - 0.19مستقل    یرهای متغ  ن یب  یهمبستگ   نیباالتر

 Hairمانند )به عنوان مثال،    یم   یباق  10مقدار آستانه    ریز  یهمه سازه ها به طور قابل توجه  ی برا  ریدهد که مقاد  یم



et al., 2014  مقدار    نی(. باالترد ینیرا ببVIF 2.5  در    یبودن موضوع  یدهد که چند خط  ی نشان م  جهینت  نی. ا ودب

 .ستین ق یمدل تحق

. در مدل  میاستفاده کرد  2در جدول    جیها و ارائه نتا  هیفرض  یآزمون تجرب  یبرا   یسلسله مراتب   ونیرگرس   لیما از تحل

 βکنترل اندازه شرکت )   یرهای دهد که متغ  ینشان م  جی. نتامیکرد  شیکنترل را بر عملکرد آزما  یرهایاول، اثرات متغ

= 0.02 ،n.s( سن شرکت ،).β = 0.04 ،n.s ( صنعت ،).β = 0.08 ؛β = - 0.12  ؛β = - 0.01 n.s ر ی.( و سن مد  

(β). = - 0.01 ،n.sت ی ذهن م یکنترل، اثرات مستق  یرهای.( با عملکرد شرکت مرتبط نبود. در مدل دوم، عالوه بر متغ 

کنترل    ی رهایمتغ  ن یب  ی دار  یمعن   ی رابطه آمار  چ یه  جی. نتامی کرد  شیرشد را بر عملکرد شرکت آزما  ی و آرزو   یرقابت

.( بر عملکرد شرکت β = 0.07  ،n.sرشد )  یآرزوها   ای.(  β  ،n.s=    0.08)  یمشارکت  تیتست شده ذهن  میا اثرات مستقی

 نشان نداد.

و عملکرد    یمشارکت  تیذهن  نی رشد را بر رابطه ب  ی کننده آرزوها  لیاثرات تعد   - ما    قیتحق   یمدل اصل  -مدل سوم  

 βبه طور مثبت با عملکرد مرتبط است )   ی مشارکت  تیذهن  ک یکه    دهد ی مدل نشان م   ن یکند. ا  ی م  ش یشرکت آزما

= 0.28 ،p <0.01کند ی م تیحما  1  ه ی(، که از فرض( عملکرد شرکت .β = 0.07  ،n.sا .).از نقش    ی مدل شواهد   ن ی

است، که نشان    یکننده منف   لی حال، اثر تعد   نی(. با اβ = 0.27  ،p <0.01دهد )  ی رشد ارائه م  یکننده آرزوها  لیتعد 

  یم  ریتأث   یبر اساس مطالعات قبل  هی و عملکرد شرکت برعکس فرض  یرقابت  تیذهن  نیبر رابطه ب  رشد   یدهد آرزوها  یم

 نشد  یبانیپشت 2 هی فرض  ن،یگذارد. بنابرا

تعامل را    نیدهد. ما ا  یارائه م  ی د یجالب جد  نش یرشد ب یکننده آرزوها  ل ینشد، نقش تعد  ی بانیپشت 2 هی اگرچه فرض

عملکرد شرکت را   انسیدرصد از وار  8 لی(. مدل تعد 2)شکل  م یکرد  میاستاندارد شده ترس  ریمس  بیبا استفاده از ضرا

اثر    نانه یمتعدد است، واقع ب  رگذار یعوامل تأث  از عملکرد شرکت متشکل    نکه یدهد که با توجه به ا  ی م  حیتوض است. 

  ی نییرشد پا  ی فقط آرزوها  ایرشد نداشته باشد    یبرا   ییآرزو  چ یشرکت ه  ک یدهد که اگر    یکننده نشان م  لیتعد 

باشد، عملکرد شرکت زمان ا  ت یتقو  ی که طرز فکر تعاون  ابد ی  ی بهبود م  ی داشته  بر    کی که    ی اساس، هنگام  ن یشود. 



شود. جالب   ی م  تیتقو  یرقابت  تیذهن   را یشود، ز  ی دارد، عملکرد شرکت در واقع بدتر م  یی رشد باال  ی هاشرکت آرزو

 . ابد ی یم  شیعدم رشد به شدت افزا بیکه ش  یدر حال د،یآ  یم  نییپا یرشد باال به آرام بیکه ش  نجاستیا

 

 

 



 یریگ جهی. بحث و نت5

رشد را    یکننده آرزوها  لیو نقش تعد   شرکت های کوچک و متوسط بر عملکرد    یرقابت  تیذهن  ریپژوهش حاضر تأث 

و عملکرد شرکت    ی ت یریمد   تیذهن  ن یمرتبط با ارتباط ب  یرقابت  قاتی مطالعه ما به تحق  یها  افته یکرده است.    یبررس 

شرکت های کوچک و    کردبه طور مثبت با عمل  ی رقابت  تیکه ذهن  دهد ی ما نشان م  ق یمدل تحق  جیکند. نتا  یکمک م 

(،  2019مک گراث و همکاران همسو است. ) ( و2021) کی مانند کر یبا مطالعات قبل افتهی نیمرتبط است. ا متوسط 

شرکت های کوچک و  عملکرد    می توان  یباشد، م  یرقابت  تی ذهن  ی شرکت دارا  تیریکه مد   یمعناست که زمان  نیبه ا

با    یکم   قات یو استفاده از تحق  شرکت های کوچک و متوسط . ارزش مطالعه ما در تمرکز بر  میکن  ین یب  شیرا پ  متوسط 

  ریاخ  یهابه درخواست   یدگیرس   یموجود نادر است و برا  یدر مطالعات مشارکت   بیترک  نینمونه بزرگ نهفته است. ا

 انتخاب شده است. ی کم ق یتحق یهاو روش  شرکت های کوچک و متوسط مرتبط با  قاتی تحق یبرا

ار  ییمشارکت شناسا  یایاز مزا  یکی که رشد به عنوان    یدر حال و    کسون، یشده است )به عنوان مثال، بنگتسسون، 

مشارکت کم مطالعه نشده است )به عنوان    نهی(، موضوع رشد در زمد ینیرا بب  2007  نو،ی؛ پادوال و داگن2010  نسنت،یو

 تی ذهن  می است که نشان ده  ن یدر ا  ی مشارکت  ق یتحق  در ما    ی(. سهم اصل2016. .،  د ین یمثال، لچنر و همکاران را بب

  یکننده آرزوها   لیبا عملکرد سطح شرکت مرتبط است. به طور خاص، ما با نشان دادن نقش تعد   تیریسطح مد   یرقابت

ما   جی. نتامیکن یکمک م  یمشارکت  قاتی ، به تحقشرکت های کوچک و متوسط و عملکرد   یمشارکت  تیذهن  نیرشد ب

نشان    جی. نتاکند ی م  لیو عملکرد شرکت را تعد   یرقابت  تیذهن  نیرابطه ب   یمنف  ررشد به طو  یکه آرزوها  دهد ینشان م

 . شودی م ی رقابت تیسطح ذهن ش یرشد باال منجر به کاهش عملکرد شرکت در هنگام افزا یکه آرزوها دهد ی م

مکمل    افتهی  نیا  ب،یترت  نیدارد. به ا  رتیمغا  یمطالعات قبل  یبرخ  جیجهت جالب است که با نتا  نیاز ا  جهینت  نیآخر

مربوط    یهاها و تنشما ممکن است با چالش  یهاافته یاست.    شرکت های کوچک و متوسط   نهی در زم یقبل  قاتی تحق

تالش و منابع قابل    یگذار  هیسرما  مکه رقابت مستلز  نند یممکن است بب  رانیداده شود. مد   حیتوض  یمشارکت  تیبه ذهن

مثال،    ی ر یجلوگ  ی برا   یتوجه عنوان  )به  است  طلبانه  فرصت  رفتار  و  دانش  ناخواسته  نشت   & Solitanderاز 

Tidstrom  ،¨ 2010که به نظر    ی ممکن است مانع عملکرد شرکت شود، حداقل زمان  یرشد قو   یهاآرمان   ن،ی(. بنابرا



صورت   ن یا  ریهمراه است که در غ  ی منابع  یبرا   یتوجهقابل  ی ها و تقاضاتنش   ها،با چالش  یرقابت  تیکه ذهن  رسد ی م

را    یقبل  قاتی تحق  افته ی  نیا  ،ی عملکرد اختصاص داده شود. تا حدود  یرشد و سطوح باال  یبه ارائه آرزوها  تواند ی م

تعارض، تنوع و    رش یپذ   ، یرقابت  یهاتنش   رش یمستلزم پذ   یکه طرز فکر مشارکت   کند ی و استدالل م  دهد ی گسترش م

و کاوش فعال و    یبند ت یرشد باال با اولو  ی(. آرزوها2007؛ لو،  Mariani  ،2020و    Czakon  ،Klimasتنوع است )

(، که به طور همزمان ممکن د ین ی را بب  2021و همکاران،    Eideعنوان مثال،  رشد همراه است )به   یهااستفاده از فرصت 

 .شودی منابع و تعهد به رقابت اختصاص داده م  یگذاره یسرما یبرا  یکمتر  ش داشته باشد که تال نیاست داللت بر ا

  ز ین  ی رقابت  ت یذهن  تیتوان با ماه  یتواند مانع عملکرد شود را م  یخاص م  ط یرشد باال در شرا  ی که آرزوها  افته ی  نیا

هستند،    یطرز فکر مشارکت   یکه دارا  ی رانیو رقابت همزمان است. مد   ی همکار  رش یداد که مستلزم درک و پذ  حیتوض

از حد   ش یب  سکیر  رش یبه پذ   لیممکن است ما  ن یابراکنند و بن  ی م  ق یمرتبط با رقابت را تصد   ی و تنش ذات  سکیر

تواند عملکرد    ی از حد جاه طلبانه را دنبال کنند که م   ش یآنها ممکن است اهداف رشد ب  جه، یمرتبط با رشد باشند. در نت

ب  خطر  به  هاStam, Suddle, Hessels, & Van Stel, 2009)  ندازد یرا  گفته  طبق  گر  وارد، ی(.  و   نی فی شپرد 

  ی منف   ریتواند بر عملکرد شرکت تأث   ی از حد شود که م  شیرشد باال ممکن است منجر به اعتماد ب   یزوها (، آر2006)

 بگذارد.

شرکت های کوچک  رشد در سطح شرکت به شدت بر عملکرد    ی دهد که آرزوها  یآخر نشان م  افتهی  نیا  ، یدر سطح کل

  ی بر عملکرد کاف  ی رگذاریو تأث  ین ی ب  شیپ  ی خود برا  ی به خود  رانیمد   نیدر ب  ی رقابت  تیگذارد. ذهن  یم  ریتأث   و متوسط 

نداشته باشد،    نییسطح پا  یآرزو  ایرشد    یشرکت آرزو   کی که اگر    دهد یما نشان م  جی. برخالف موارد فوق، نتاستین

بدون    ایرشد کم    ی با آرزو  ییهاکه شرکت   یشود. هنگام  تی تقو  ی رقابت  تیکه ذهن  ابد ییبهبود م   ی عملکرد شرکت زمان

  ییهمسو  ی خود را برا  اتیممکن است بتوانند منابع الزم را اختصاص دهند و عمل  پردازند،ی م  یبه رقابت مشارکت   لیتما

الزامات    ن ی ممکن است عملکرد را بهبود بخشند. ا  یی شرکت ها  نی چن  ن یکنند. بنابرا  میتنظ  یمشارکت   هرابط   ک یبا 

منابع    ت یریمد   ی ها  وه یبا ش   ریمد   ک ی( که طرز فکر  2021و همکاران است. )  Abernethy  ج یمطابق با نتا  شنهادیپ

شرکت های کوچک و  نشان داده است که عملکرد    یقبل  شرکت های کوچک و متوسط آنها مرتبط است. مطالعات  



تأث  متوسط  استراتژ  یها ی ژگ یو  ر یتحت  مح  ی شرکت،  و  فعال   ی خارج  ط یآن  آن  در  مثال،    کند ی م  تیکه  عنوان  )به 

Ipinnaiye  ،Dineen    وLenihan  ،2017  شرکت های کوچک و  دهد که عملکرد    ی (. مطالعه ما نشان مد ینیرا بب

شرکت را منعکس کند. عالوه    یها و استراتژ   ی ژگیتواند و   یاست که م   ی تیریمد   تیذهن  ک یرواج    ر یتحت تأث  متوسط 

شرکت که    ی خارج  ط یمح  ریکند، که ممکن است تحت تأث  ی م   د ییرشد را تأ   یآرزوها  لی تعد   رین، مطالعه ما تأثیبر ا

  یها  ی دارند استراتژ لیتما ها  شرکت های کوچک و متوسط  رایکند، باشد ز  یم  تیدر آن فعال های کوچک و متوسط 

 (.Ipinnaiye et al., 2017کنند )   میخود تنظ  ط یمح  راتییخود را در پاسخ به تغ

رشد   یبلکه در مورد ما با آرزوها  ست،ین   میمشارکت و عملکرد مستق   نیکه رابطه ب  دهد ی نشان م  نیمطالعه ما همچن 

تعد   شود،ی م   لیتعد  عوامل  کر  ز ین  ی گرید  کنندهلیاما  عنوان مثال،  )به  دارد  و  Yan  ،Dong؛  2019b  ک،ی وجود   ،

Faems  ،2020  مشارکت بر انواع مختلف    راتیجوان است و تأث   اًهنوز نسبت  ی قات یحوزه تحق  ک ی(. مشارکت به عنوان

تحت شرا اخ  ط یعملکرد  تحق   راًیمختلف  اهلل،    قات یتوجه  )رضا  است  به خود جلب کرده  و همکاران،    انی؛  2020را 

و اثرات آنها بر عملکرد سطح شرکت   شرکت های کوچک و متوسط   ان یرشد در م  یآرزوها  ی (. مطالعه ما با بررس 2020

 کند.  ی کمک م  ریاخ ی قاتی عالقه تحق نیبه ا

 

 ی تیریمد می. مفاه5.1

 نی تواند عملکرد شرکت ها را بهبود بخشد. بنابرا  یکند که رقابت م  ی مطالعه ما ثابت م  ی ها  افتهی  ،یتیریاز منظر مد 

  ریبا سا  یهمکار  ی کوچک و متوسط به طور فعال به دنبال فرصت ها یشرکت ها  رانیرسد که مد   ی به نظر م  یمنطق 

در هر دو سطح   -  ی رقابت  تیذهن  ه یاز جمله تعب  -   یکتمشار  یهاتیو بهبود قابل  ت یشرکت ها باشند. تمرکز بر تقو

  ی هاکار، و نقش   وهیش   ،یفرهنگ سازمان  تیکار مستلزم تمرکز بر ماه  نی. انجام ارسد ی عاقالنه به نظر م  ت یریشرکت و مد 

 شرکتخود لزوماً عملکرد    ی آگاه باشند که رقابت به خود  تی واقع  نیمهم است که از ا  رانی مد   یاست. برا   یفرد  رانیمد 

.  گذاردی م  ریبر عملکرد تأث  زیبه رشد، ن  لیشرکت، مانند تما  یکه عوامل داخل   دهد یما نشان م  جیبخشد. نتا  یرا بهبود نم



  یاب یشرکت ارز  یتجار   ی را به عنوان منابع بهبود عملکرد در پرتو استراتژ  یرقابت  یروابط تجار  د یبا  ران یمد   ن،یبنابرا

 کنند.

بخشد.   یدارد، بهبود نم  ییرشد باال  ی را که آرزوها  یکند که رقابت، عملکرد شرکت  ی ابت مث  نجایارائه شده در ا  جینتا

سود نبرند. منابع آنها   ی رقابت  یمنابع در روابط تجار   یگذار  ه ی ممکن است لزوماً از سرما  یی شرکت ها  ن یچن  ن،یبنابرا

و توسعه محصول و خدمات بهتر به کار گرفته    یسازیالمللن یب  روش، مانند ف  ییهاتیاز فعال  تیحما  ی ممکن است برا

 نیبهبود عملکرد باشد. با ا  یبرا  یعمل  یاستراتژ  کیممکن است    زین  یدست  نییپا  ای  یباالدست  یهمکار  تیشوند. تقو

  یبرا   ابترق  یبرا  ییهامحدود هستند، ممکن است به دنبال فرصت  اریبس  ایرشد ندارند    یکه آرزو  ییهاحال، شرکت

 .د یجد  یو بازارها ان یبه مشتر یابیدست  قیاز طر د یعملکرد باشند، شا شیافزا

 

 ی آت قاتی ها و تحق تی. محدود5.2

  ی کننده آرزو  ل یمطالعه به اثر تعد  ن یا نیتواند با عملکرد مرتبط باشد، و بنابرا ی م شرکت های کوچک و متوسط رشد 

 یبررس   ی نیع  اریمع کیاست که ما رشد شرکت ها را به عنوان    نیا  کردیرو نیا  تیپردازد. محدود  ی رشد شرکت ها م

  کننده ل یوجود دارد تا اثر تعد   ندهیقات آ یتحق  یبرا  ی فرصت  ن،ی. بنابرامیکن  یم  یبررس   یبلکه به صورت ذهن  م،یکن  ینم

  ،یه تجار شبک  دگاه یاز د  ن،یکنند. عالوه بر ا  ی مشارکت و عملکرد شرکت بررس   نیها را بر رابطه بشرکت   ی رشد واقع

اساس،    نی(. بر ا1989)هاکانسون و اسنهوتا،    ردیقرار گ  یهر دو شرکت مورد بررس   دگاهیاز د   د یشرکت ها با  ن یروابط ب

  ر یتأث  ی بررس   نده، یآ  قاتی تحق  یراه برا  ک ی  جه،یمطالعه ما است. در نت   تیشرکت تنها محدود  کی تمرکز بر عملکرد  

 رابطه خواهد بود.  ن یدر ا  ریدرگ یهارقابت بر عملکرد همه شرکت 

و رقابت همراه است )به عنوان    ی همکار  نیپارادوکس است و با تنش ب  ک یثابت کرده است که رقابت    یقبل   قاتی تحق

 تواندی که رقابت م  دهد ی نشان م  ز یمطالعات موجود ن  جینتا  ن، ی(. عالوه بر ا2014اهلل، بنگتسون، و کوک،  -مثال، رضا

است که اثرات   نیمطالعه ما ا  تی(. محدودCzakon, Srivastava, et al., 2020بگذارد )  یمنف   ریبر عملکرد تأث

بالقوه    ی کامل اثرات منف  یبررس   نده، یآ  قات ی تحق  ی برا  ی فرصت  جه، ی. در نتردیگ   ی مشارکت بر عملکرد را در نظر نم  ی منف



بزرگ    یهابا نمونه   ی مطالعات کم  تیبر اهم  میخواهی ما م  ت،ید خواهد بود. در نهارقابت بر عملکرد شرکت از منظر رش 

مطالعه   هنگام  آنجامیکن  د یتأک  coopetitionدر  از  تحق  یی.  ب  قات یکه  مشارکت  مورد  در  بر    ی مبتن  شتریموجود 

وجود    جینتا  م یبا تعم  یکارهم  هی نظر  د یتوسعه و تجد   یبرا  ی فرصت کم  رسد ی است، به نظر م  ی فیک   یمورد   قاتی تحق

  یها را بررس شرکت   ن یب  یکه تعامل مشارکت  یمطالعات   یبرا  تواند ی مطالعه ما م   یهاافته ی  ن،یداشته باشد. عالوه بر ا

و عملکرد استفاده شود. ما    یتعامل مشارکت  ،ی مشارکت  تیذهن  ن یارتباط ب  ل یو تحل  ه یبه عنوان مثال با تجز  کنند،ی م

  وچکک  یهاعملکرد شرکت   یری رپذ یتأث  یچگونگ   یهرگونه بررس   ژهیوبه   م،یکنی م  قیرا تشو  یشتریمطالعات ب  نیهمچن

شرکت و صنعت مهم است، بلکه   دگاهینه تنها از د شرکت های کوچک و متوسط رقابت. عملکرد  رتأثی تحتو متوسط 

 داشته باشد.  یو مل ید اجتماعرش   یبرا ی مهم یامدهایممکن است پ

 

 اقالم  ی(، و بارگذارSDها، انحرافات استاندارد ) نیانگی. مA مهیضم
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