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 چکیده
های متنوع از های مزیت رقابتی، با طیف وسیعی از دیدگاهنظریه

جمله دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر صنعت، رویکرد هزینه 
مبادله، رویکرد نوآوری و کارآفرینی و نهایتاً اقتصاد رفتاری مواجه 

 ها را بهها، دلیل موفقیت سازماناند که هر یک از این پارادایمشده
اند. هدف از این پژوهش، واکاوی عوامل متفاوتی نسبت داده

های مزیت رقابتی و دستیابی به رویکردی نوین به کمک نظریه
باشد تا از این طریق، روایت پژوهی داستان زندگی لئونل مسی می

در این  بینش جدید و متفاوتی در مورد مزیت رقابتی ایجاد شود.
-تجربی، که رویکردی استقراییمقاله از روش پژوهش تکرارپذیر 

-های دست اول و همچنین چارچوبقیاسی دارد و همزمان از داده

برد، ای جدید بهره میهای نظری موجود، برای ساخت نظریه
های مرتبط با زندگی لئونل مسی از استفاده شده است. ابتدا داده

ها دو مرحله اند، این دادهنامه او استخراج شدهکتاب زندگی
ها و مفاهیم موجود و مرتبط، اند، سپس با نظریهذاری شدهکدگ

اند و نهایتاً از طریق ترکیب و تفسیر کدها، نظریه پیوند خورده
های این پژوهش نشان جدید مزیت رقابتی شکل گرفته است. یافته

دهند که مزیت رقابتی، موضوعی فراتر از رویکردهای موجود می
باشد و های رفتاری میو نظریه مبتنی بر منابع، مبتنی بر صنعت

-شناسی، از جمله اثر پیگمالیون، تعاملهای جامعهدربرگیرنده نظریه

ها وارهگرایی نمادین، حسگری اجتماعی، حمایت اجتماعی، عادت
باشد. نظریه جدید مزیت رقابتی، هم به و عقالنیت عاشقانه می

ابتی و هم شناسی مزیت رقلحاظ ماهیت، یعنی ارائه مفاهیم جامعه
شناختی سازمان، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی توجه به سطح جامعه

 های موجود، کامالً تفاوت دارد. با نظریه

 هاي کلیديواژه

 شناسی، لئونل مسیمزیت رقابتی، رویکرد جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Competitive advantage theories are faced 
with a wide variety of perspectives, including 
resource-based view, industrial organization 
perspective, transaction cost approach, 
entrepreneurship approach, and finally 
behavioral economics, each of which has its 
own paradigms. Each paradigm attributed the 
reason for the success of organizations to 
different factors. The purpose of this study is 
to explore theories of competitive advantage 
and achieve a new approach with the help of 
Lionel Messi's life biography to create a new 
and different insight into competitive 
advantage. In this paper, the method of 
phronetic iterative research, which has an 
inductive-deductive approach and at the same 
time uses first-hand data as well as existing 
theoretical frameworks, to construct new 
theories. First, data related to the life of 
Lionel Messi are extracted from his 
biography, this data is coded in two stages, 
then it is linked to existing and related 
theories and concepts, and finally through 
Combining and interpreting codes, a new 
theory of competitive advantage has 
emerged. The findings of this study show that 
competitive advantage is a matter beyond 
existing resource-based view, industrial 
organization and behavioral theories, and 
includes sociological theories, including the 
Pygmalion effect, symbolic interactionism, 
social sensemaking, social support, habitus, 
and romantic rationality. The new theory of 
competitive advantage is completely different 
from existing theories, both in nature, ie, the 
presentation of the sociological concepts of 
competitive advantage, and in terms of the 
level of analysis, that is, attention to the 
sociological level of the organization. 
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 مقدمه

ساازمان باا بنهاوهی بز رویکردهاا،  0های مزیت رقاابتینظریه
ینه ، رویکرد هز3، سازمان صنعتی2شامل دیدگاه مهتنی بر منابع

باشند موبجه می 6و رویکرد رفتاری 5، رویکرد کارآفرینی0مهادله
(. دیاادگاه 21-0: 2102)آشاار، ساایلوب، پلوفسااز  و دب ساایلوب، 

(، باارنی 0151های پناروز )مهتنی بر منابع که مرتهط با بندیشه
( 0111( و ورنرفلات )0111(، روملات )0113(، پتربف )0110)

بروماایلی و  ;2102دب سیلوب،  باشد )آشر، سیلوب، پلوفسز  ومی
( دلیل موفقیت سازمان رب به منابع برزشمند، کمیاب 2100ربو، 

: 2100دهاد )بروماایلی و ربو، و تقلیدناپذیر سازمان نسهت مای
هاا بایاد باه دنهااخ ساا ت  کند که سازمان( و بدعا می5-25

(. 063: 2101مزیت رقابتی پایدبر غیرقابل تقلید باشند )پااوخ، 
اه سازمان صنعتی یا رویکارد مهتنای بار باازبر کاه ماورد دیدگ

باشد ( می2110( و پورتر )0156(، بی  )0131حمایت میسون )
در نقطه مقابل رویکرد مهتنی بر بازبر قربر دبرد و دلیل موفقیت 
سازمان رب به نیروهای رقابتی  ارج بز سازمان بز جمله ساا تار 

امی  کنندگان، قدرت صنعت، شربیط رقابتی، قدرت چانه زنی ت
چاناه زنای  ریادبربن، موبنااع ورود باه صانعت و م صااو ت 

دهد )آشار، سایلوب، پلوفساز  و دب سایلوب، جایگزی  نسهت می
 (.0116پاوخ،  ;2101پاوخ، رحمان و بستاربا ،  ;2102

در کنار دو رویکرد بصلی مهتنی بار مناابع و ساازمان صانعتی 
دهای هزینه مهادلاه کاه ( رویکر25-5: 2100)برومایلی و ربو، 
( 0116(، جنس  و مکلینا  )0131های کوز )ریشه در بندیشه
( دبرد و علاات موفقیاات سااازمان رب بااه 0111و ویلیامسااون )

دهد )آشر، سیلوب، پلوفسز  و دب های مهاد ت نسهت میهزینه
( و همچنای  رویکارد نوآوربناه شاوم یتر 21-0: 2102سیلوب، 

-ها ناشای بز ناوآورید موفقیتکن( که بدعا می0130-0150)

طلهاای هسااتند )پاااوخ، رحمااان و هااای کارآفرینانااه و فرصاات
 ( شکل گرفتند.350-303: 2101بستاربا ، 

ها، نگاهی فربعقالیی علیرغم تنوع زیاد بی  رویکردها، همه آن
گیرندگان سازمانی دبرند )بروماایلی و ربو، گرب به تصمیمآخبیده

بز مفروضات بقتصادی و منطقی  ( و نشات گرفته5-25: 2100
(، بنابربی  مفروضات وبقعی در مورد 011: 2101هستند )پاوخ، 

گیرندگان سازمانی بز جمله فرض عقالنیات م ادود رب تصمیم

                                                                     
1 Competitive advantage 
2 Resource-based view 
3 Industrial organization 
4 Transaction cost 
5 Entrepreneurship 
6 Behavioral 

-(. در وبکنش به نگاه بیاده053: 2102گیرند )پاوخ، نادیده می

گرب، عقالیی و بقتصاادی م اد در ماورد مزیات رقاابتی، آخ
ت ت عنوبن رویکرد رفتاری به مزیت رقاابتی رویکرد جدیدی 

تاری بز جملاه عقالنیات شکل گرفت کاه مفروضاات وبقعای
بخش، م دودیت زمان و منابع در های رضایتم دود، بنتخاب

ها، وجود بهدبف چندگانه متناقد، تضااد مناافع، گیریتصمیم
ها و نقاش بنگیازو و گیریهای شنا تی در تصمیمسوگیری

آخ، ی رب ماادنظر قااربر دبده و بز شااربیط بیاادهیاادگیری سااازمان
 (.05: 2100آرمانی و بهینه فاصله گرفته بست )برومایلی و ربو، 

های مزیت رقابتی، فاصله گرفت  بز در سیر ت وخ نظریه
گرب مشهود بست، بما در رویکردهای رفتاری آخعقالنیت بیده

زیت شناسی بیجاد منیز  الء توجه به سطح ت لیل بافت جامعه
(. 0313: 2100شود )پاوخ، لووبلو و فاکس، رقابتی بحساس می

به عنوبن مثاخ در یک پژوهش جدید، گیهسون، گیهسون و 
های مزیت بند که در نظریه( بدعا کرده05-3: 2120وبستر )

شناسی مزیت رقابتی نیز توجه شود. رقابتی باید به جنهه جامعه
-نگرو جامعه بی  سه پژوهشگر در مقاله  ود به بهمیت

های بند و پیشنهاد پژوهششناسانه به مزیت رقابتی بشاره کرده
شناسانه مزیت آتی بیشتر در مورد بررسی بمکان ت لیل جامعه

های روبنشناسی و رفتار سازمانی مزیت رقابتی در کنار ت لیل
بند. بز طرف دیگر در پژوهشی جدیدی، با رقابتی رب بربئه دبده

که  1شناسانه، موفقیت لئونل مسیل جامعهگیری بز ت لیبهره
باشد، مورد بررسی قربر ها میتری  فوتهالیستیکی بز برجسته

های بی  پژوهش، به کمک گرفته بست که بر بساس یافته
های توبن موفقیتگربیی نمادی ، میشناسی تعاملنظریه جامعه

لئونل مسی رب توصیف نمود )سگورب میالن ترجو و ویلیامز، 
2121 :356-311.) 

 

-3: 2120بنابربی  بز یک طرف گیهسون، گیهساون و وبساتر )
شناسانه مزیت رقابتی بند که به رویکرد جامعه(، توصیه کرده05

توبن باه توجه شود و بز طرف دیگر موفقیت لئونل مسی رب می
شناسانه نسهت دبد )سگورب میالن ترجو و ویلیامز، ت لیل جامعه

بیاا  پااژوهش قصااد دبرد بز طریاا  (. پااس 356-311: 2121
پژوهی دبستان زندگی مسای باه تهیای  رویکارد ناوی  روبیت

شناسی ب ردبزد. با توجه به بینکاه مزیت رقابتی مهتنی بر جامعه
پژوهی در مطالعات مدیریت بستربتژیک، بستفاده بز روو روبیت

ساانتوس، تورتاو و  ;2106متدبوخ بست )دبگنینو و سینیسای، 
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(، در بی  مقاله تالو شده بسات 2102پاوخ،  ;2120فلیکس، 
پژوهی دبستان زنادگی لئونال مسای، ماهیات بز طری  روبیت

شناسی، ت لیال شاود تاا بز بیا  مزیت رقابتی مهتنی بر جامعه
هاای جدیاد و متفااوتی در ماورد مزیات رقاابتی طری  بینش

حاصل شود. بنابربی  هادف بز بنجااا بیا  پاژوهش، وبکااوی 
ت رقابتی و دساتیابی باه رویکاردی ناوی  باه های مزینظریه

 باشد.پژوهی دبستان زندگی لئونل مسی میکمک روبیت

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
در بدبیات مدیریت بستربتژیک، بز مفهوا مزیات رقاابتی باربی 

هاا ها و د یل دستیابی سازمانتوضیح عملکرد متعالی سازمان
بستفاده شده بست.  به عملکردی فربتر بز سطح متوسط صنعت

به عهارت دیگر مزیت رقابتی به معنای بر وردبری ساازمان بز 
باشد که منجر به حفظ جایگااه شارکت در ربنت بن صاری می

(. باه صاورت کلای، مزیات 221: 2110شاود )پااوخ، بازبر می
شود که یاک شارکت در مقایساه باا رقابتی زمانی حاصل می

تار با هزیناه پاایی  رقهای  ود، م صو ت و  دمات یکسانی
بربئه نماید و یا قادر به عرضه م صو ت و  ادمات متماایزی 

-011: 2100چیائ ، -هان  و یین -چن ، چیئ -باشد )ون
010.) 

توبن به پان  دساته های مزیت رقابتی رب میدر مجموع، نظریه
شامل رویکرد مهتنی بر منابع، رویکرد مهتنی بر باازبر، رویکارد 

کرد نوآوربنه و رویکرد رفتاری )آشار، سایلوب، هزینه مهادله، روی
بندی کرد. بلهته در یکی ( تقسیم2: 2102پلوفسز  و دب سیلوب، 
ها، توصیه شده بست کاه  زا بسات در بز جدیدتری  پژوهش
شناسانه مزیت رقابتی، مورد مطالعاه قاربر آینده، رویکرد جامعه

بماه، باه (. در بد05: 2120بگیرد )گیهسون، گیهسون و وبساتر، 
 پیشینه تجربی بی  رویکردها بشاره شده بست.
گیری مزیت رقابتی در پژوهشی با هدف شناسایی منشاء شکل

مناد بدبیاات که با نگرو مهتنی بر منابع و بز طری  مرور نظاا
گیری حاصال شاده پژوهشی به بنجاا رسیده بست، بی  نتیجه

، بست که مدیریت صا یح ساا تار، فرآیناد، فرهنا ، مناابع
های سازمانی، باعث بیجاد مزیت رقاابتی ها و شایستگیقابلیت
: 2100چیائ ، -هانا  و یینا -چنا ، چیائ -شود )ونمی
(. در پژوهش دیگری که با هدف ت لیل آماری روببط بی  012

رفتارهااای نوآوربنااه، توبنمندسااازی سااا تاری و نااوآوری در 
ایش فرآیندها با مزیت رقابتی به بنجاا رساید، باه کماک پیما

ها، مشاخ  شاد مدیر و س س ت لیل آماری دبده 66آنالی  
شاود که توبنمندسازی سا تاری منجر به رفتارهای نوآوربنه می

توبند منجار باه مزیات رقاابتی ساازمان بشاود که بی  بمر می
 (.221: 2121)دیکسون و پوس ارینی، 

های بنجاا شده در زمینه مزیات یافته های جدیدتری  پژوهش
ا نگارو مهتنای بار مناابع، حااکی بز بهمیات نقاش رقابتی ب

های مدیریتی، مدیریت های بنسانی، شایستگیمدیریت سرمایه
های مدیریت منابع بنساانی هساتند. باه مشارکتی و بستربتژی

عنوبن مثاخ، در یکی بز مطالعاات کاه بز طریا  مارور مهاانی 
نظری و تجربی، بنجاا شده بست بی  نتیجه حاصال شاد کاه 

های فکری با نقش میانجی ناوآوری، منجار باه  لا  سرمایه
(. در 0331: 2120شود )بوبیادبت و دیگاربن، مزیت رقابتی می

مادیر  22پژوهشی دیگر که به کمک مصاحهه سا تاریافته باا 
-در کشور نیجریه و س س ت لیل همهستگی و رگرسیون دبده

-های مدیریتی در شکلها، بنجاا شد، بر تاثیر نقش شایستگی

ی مزیت رقابتی بشاره شاده بسات )بو فناوب، بوجیکوتاو و گیر
(. سیربفاتهادب و همکاربنش نیاز بز طریا  11-50: 2120بوئیه، 

های تایلندی باه بیا  پیمایش و ت لیل آماری کارکنان شرکت
نتیجااه دساات یافتنااد کااه مشااارکت کارکنااان در تصاامیمات، 

توبناد آموزو کارکنان و سیستم جهربن  دمت بثاربخش مای
نهااع مزیاات رقااابتی باشااد )ساایربفاتهادب، ربتنابونساااکوخ و م

بی با روو پیمایش (. در مطالعه320-315: 2120سیربفاتهادب، 
و ت لیل رگرسایون در کساو و کارهاای کوچاک و متوساط 

های  ودرههری، نقش کشور عربق نیز مشخ  شد که مهارت
 زیادی در دستیابی به مزیت رقابتی دبرند )جماخ علای و بناور،

( بز طریاا  ماارور مهااانی 6-2: 2120(. وبلااز )11-012: 2120
-ها به بی  نتیجه دست یافت که روو باازینظری و پژوهش

بخاش، کننده، مفرح و لاذتسازی یعنی بیجاد م یطی سرگرا
شود کاه های بنسانی میمنجر به بنگیزو و بثربخشی سرمایه

 هد شد.بی  بمر نیز باعث دستیابی سازمان به مزیت رقابتی  وب
های پاژوهش پااوخ، تااثیر ساا تار هر چند که بر بساس یافته

باشاد درصد نمی 21ها بیش بز صنعت بر روی عملکرد سازمان
( بما رویکرد سازمان صنعتی در کنار دیدگاه 331: 0116)پاوخ، 

مهتنی بر منابع، باه عناوبن دو رویکارد غالاو مزیات رقاابتی 
(. باه بااور کیاوز و 1: 2100شوند )برومایلی و ربو، شنا ته می

(، موبنع ورود به صنعت، می توبنند به عنوبن 252: 0111پورتر )
: 0131منهع مهم مزیت رقابتی در نظر گرفته بشوند. میساون )
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( نیز بر روی بهمیت سا تار صنعت در هدبیت عملکرد 63-10
( نیاز 301-303: 0120ها تاکید کرده بست. بشمالنسی )شرکت

ی رب به شدت رقابت در صانعت، موبناع ورود منشاء مزیت رقابت
به صنعت و نرخ بازگشت سرمایه صنعت نسهت دبده بسات. در 

هاای پژوهشای مارتهط باا رویکارد بدبمه به جدیدتری  یافتاه
 سازمان صنعتی بشاره شده بست.

(، پان  نیارو شاامل 11-20: 2112بر بساس مطالعات پاورتر )
دید، تهدید ناشی بز شدت رقابت، تهدید ناشی بز ورود رقهای ج

م صااو ت و  اادمات جااایگزی ، قاادرت چانااه زناای تااامی  
کنناده جاذببیت کنندگان و قدرت چانه زنی  ریادبربن، تعیای 

( بز 6-3: 2102هاا هساتند. ساین  )صنعت و عملکرد شرکت
طری  مرور بدبیات پژوهشی مربوط به سازمان صنعتی، به بی  

بی در کننادهش تعیی نتیجه رسید که موبنع ورود به صنعت، نق
هاای توزیاع و تصمیمات سرمایه گاذبری، بدغااا و بساتربتژی

بازبریابی دبرند که بی  موضوع نیز به شادت بار روی عملکارد 
( نیز بز طری  1-3: 2102گذبرد. دبونین  )کلی سازمان بثر می

-مرور بدبیات پژوهشی، متوجه شد که عدا قطعیت صنعت، بی

و ساا تار صانعت باار روی  تماایز باودن م صاو ت صانعت
ها بثرگذبر هستند. در پژوهشی دیگاری کاه بز عملکرد شرکت
مند به بنجاا رسایده بسات، ساا تار صانعت، طری  مرور نظاا
دشوبری ورود به صنعت و -بن صار، ربحتی-شامل طیف رقابت

سهم بازبر نزدیک باه هام یاا کاامالف متفااوت رقهاا، بز جملاه 
-ها، شنا ته شدهموفقیت سازمانکننده مهمتری  عوبمل تعیی 

 (.26-12: 2102بند )برو و کوهیل، 
بقتصاد هزینه مهادله بربی بولی  بار توسط بولیور ویلیامسون در 
دهه هفتاد میالدی معرفی شد و تهدیل به یکی بز برکان مهام 

ها شد. به بستناد بیا  نظریاه، دلیال در ت لیل عملکرد شرکت
هاا ه کاربیی هزینه مهااد ت آنتوبن بها رب میموفقیت شرکت

(. ب یاااربف در 05-03: 0115در باااازبر نساااهت دبد )گوشااااخ، 
پژوهشی، هزینه مهادله به عناوبن توبناایی ساازمان در تاامی  
بقتصادی و س س تولید بقتصادی تعریف شده بست و بار بیا  

توبند منجر باه بیجااد مزیات تولید بقتصادی می-بساس تامی 
هاای بیا  همی  پژوهش، باه م ادودیت رقابتی بشود. بما در

رویکرد بز جمله نادیده گرفت  مفروضات رفتاری، عدا توجه به 
هاای توجهی به نقاش مناابع و قابلیاتعقالنیت م دود و بی

سازمانی، بشاره شده بست )کای رز، هنارت، سیلورم  و برتاو،، 
(. در مجموع، بی  نگرو به دلیل عدا توجه 003-001: 2120

ت نئوکالسیک، عقالنیت م دود، بقتصاد رفتااری و به مفروضا
های ساازمان، ها و شایستگینادیده گرفت  نقش منابع، قابلیت

مورد بنتقاد قربر گرفته بسات و کااربرد آن در توصایف مزیات 

ساایمون،  ;0115رقابتی بسیار م دود شاده بسات )گوشااخ، 
 (.2101سی، تی ;0110

بی بولای  باار در دهاه رویکرد کارآفرینی به مزیت رقاابتی بار
چهل میالدی توسط شوم یتر پایه ریزی شد و به معنای نقش 

باشاد. باه طلهی کارآفرینانه در کسو مزیت رقابتی مایفرصت
طلهی کارآفریناناه شارط بصالی موفقیات باور شوم یتر، فرصت

های زیاد بست و س س کارآفری  سازمان باید دست به نوآوری
هاای (. در ساخ2120کارلسون،  بزند )هنرکسون، یوهانسون و

هایی در بی  زمینه بنجاا شده بست. به عنوبن ب یر نیز پژوهش
( بز طریا  06-3: 2120مثاخ حمید، زماان، وبریاز و شافی  )

دبنشاجو در  021های مربوط به مصاحهه باا ت لیل آماری دبده
های کارآفرینانه نقش مهمی در پاکستان، پی بردند که آموزو

رآفرینانااه و نهایتاااف عملکاارد مطلااوب دبرنااد. در رفتارهااای کا
پژوهش دیگری که به کماک معااد ت ساا تاری و ت لیال 

هزبر کارمند در صنایع  3های حاصل بز مصاحهه با بیش بز دبده
بندونزی، بنجاا شده بسات، مشاخ  شاد کاه جهات گیاری 
کارآفرینانه باعث بفزبیش قابلیت نوآوری و دستیابی باه مزیات 

شااود )بامهاناا ، کوسااوماوبتی، نمااربن و دبر ماایرقااابتی پایاا
 (.231-232: 2120سوهاریونو، 

رویکرد شوم یتری به مزیت رقابتی نیز به دلیال نگااه مطلا  
هاای صرفاف بز منظر کارآفرینانه به مزیت رقابتی، توجه به جنهه

سازی نقش کارآفری  سازمان، نادیاده کالن بقتصادی، برجسته
پوشی بز نقش عادا ن سازمان، چشمگرفت  نقش سایر بازیگرب

های کارآفرینانه، نگارو عقالیای قطعیت در تشخی  فرصت
مطل  و نادیاده گارفت  مفروضاات نئوکالسایک، پااربدوکس 

-توجهی به سطح ت لیل  ارد سارمایهتغییر و نهایتاف بی-ثهات

هاا های بنسانی و سیستم بنگیزشی سازمان در ترغیو نوآوری
بوکاام و،  ;2120ندستورا و ونهر،، کارلسون، س ;2120)سئو، 
( مورد بنتقااد 2120هنرکسون، یوهانسون و کارلسون،  ;2120

 قربر گرفته بست.
پایاه و بساتربتژی همربه با معرفای مفااهیم بساتربتژی عصاو

رفتاری توسط توماس پاوخ، دو رویکرد غالاو مزیات رقاابتی 
مورد یعنی دیدگاه مهتنی بر منابع و رویکرد سازمان صنعتی نیز 
: 2102بنتقاد قربر گرفتند )آشر، سایلوب، پلوفساز  و دب سایلوب، 

پایه به معنی مطالعه مغز و بعصاب بنسان (. بستربتژی عصو01
به منظور بررسی کاربردهای روبنشناسی شانا تی در مادیریت 

(. س س پاوخ، لووبلاو 0020: 2100باشد )پاوخ، بستربتژیک می
پایاه رب بساط بتژی عصو( مفهوا بستر0311: 2100و فاکس )

دبدند و بستربتژی رفتاری رب به معنای کاربردهاای روبنشناسای 
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شنا تی و روبنشناسی بجتماعی در مادیریت بساتربتژیک بربئاه 
دبدند. هدف بز معرفی رویکارد رفتااری مزیات رقاابتی، بیاان 

دهی باه ها در شکلمفروضات وبقعی در مورد رفتارهای بنسان
د رویکرد منطقی، عقالیای و بقتصاادی بستربتژی سازمان و نق

های مهتنی بر منابع و سازمان صنعتی بست )لووبلاو و در نظریه
 (.2100پاوخ، لووبلو و فاکس،  ;2100پاوخ،  ;2101سیهونی، 

( باا 062-052: 2102هاای جدیاد، پااوخ )در یکی بز پژوهش
بقتصادی مزیت رقابتی کالسایک، -هدف نقد رویکرد عقالیی

پژوهی دبستان زندگی آلهرت شوبیتزر که وبیتبه کمک روو ر
باشاد، نشاان دبد کاه های جهان ماییکی بز بزرگتری  عالمه

دستیابی به موفقیت لزومااف بز طریا  تمرکاز بار نقااط قاوت، 
-ها بدست نمایجلوگیری بز تهدیدها و بهره بردبری بز فرصت

ز توبند ناشی بز عقالنیت عاشقانه باشد. بنابربی  تمرکاآید و می
بیشتر بر عقالنیت بقتصادی بمکان دبرد لزوماف منجر باه کساو 

( نیاز باا بهاره گیاری بز 2120مزیت رقابتی نشود. سانستی  )
نظریه بقتصاد رفتاری هایک و مرور بدبیات پژوهشی مربوطاه، 

گیرنادگان به بررسی  طاهای ناشی بز دبناش فاردی تصامیم
ست و نهایتااف های بستربتژیک نادرسازمان که منجر به بنتخاب

شوند پردب ته بست. بر بسااس بز دست رفت  مزیت رقابتی می
-ها نه تنها مربوط به ویژگایهای بی  پژوهش، سوگیرییافته

توبنناد ناشای بز گیرنده هستند بلکه مایهای شخصی تصمیم
عقالنیت بکولوژیک، یعنی بنطهاق ذه  بنسان با قوبعد م یطی 

 باشند.

زیت رقابتی نیز توسط بنیانگذبر بصالی نهایتاف رویکرد رفتاری م
آن یعنی پاوخ، به چالش کشیده شد. باه بااور پااوخ، رویکارد 

توبند فقط م دود به دو سطح رفتاری مدیریت بستربتژیک نمی
گیاری ساطح فاردی( و ت لیل  رد )عصو شناسی و تصامیم

رفتاری )رفتارشناسی تصمیمات فردی و گروهای( باشاد بلکاه 
گربیای نماادی ، شناسای بز جملاه تعامالافتباید دربرگیرنده ب

سا تاربندی بجتماعی و حسگری بجتمااعی نیاز باشاد )پااوخ، 
(. عاالوه باار بیا ، در یکاای بز 0310: 2100لووبلاو و فاااکس، 

های جدید به بی  مساله بشاره شده بست که شانا ت پژوهش
بهتر منشاء مزیت رقابتی، وببسته به ت لیل روبنشناسی، رفتاری 

باشاد و در قسامت پیشانهادبت آتای شناسی مایه جامعهو بلهت
های بیشتر جهت تشاخی  پژوهش نیز به لزوا بنجاا پژوهش

شناسانه مزیت رقابتی بشاره شده بست )گیهسون، ماهیت جامعه
 (.05-2: 2120گیهسون و وبستر، 

بز طرف دیگر همانطور که در قسامت پیشاینه پژوهشای بیا  
های جدید در زمیناه ر پژوهشباشد، بکثمقاله نیز مشخ  می

هاای ماروری، شنا ت ماهیت مزیت رقابتی، باه کماک روو
ت لیل آماری، رگرسیون و معاد ت سا تاری حاصل شده بناد 

پژوهی در مطالعات مدیریت بستربتژیک، بما روو کیفی روبیت
 ;2106بز بهمیت با یی بر وردبر بسات )دبگنیناو و سینیسای، 

(. باه عناوبن 2102پااوخ،  ;2120سانتوس، تورتو و فلایکس، 
( با هدف تعیای  نقاش و بهمیات مادیریت 2101مثاخ، لش )

پژوهای مطالعاات متعهدبنه در تصمیمات بستربتژیک، به روبیت
( نیز 001-022: 2112هنری مینتزبر، پردب ته بست، لندروا )

پژوهای در مادیریت بساتربتژیک، باعاث بعتقاد دبرد که روبیت
ها و د یل بقدبمات بازیگربن، نیت آن تشخی  بقدبمات وبقعی

( نیز بز طری  ت لیل روبیت 060-052: 2102شود و پاوخ )می
دبستان زندگی شوبیتزر، به تشریح عقالنیت عاشاقانه پردب تاه 

 بست.
-بنابربی  در بی  پژوهش تالو شده بست باه کماک روبیات

-پژوهی دبستان زندگی لئونل مسی به عناوبن یکای بز موفا 

های دنیا، بلگوی جدید مزیت رقابتی مهتنی بر تهالیستتری  فو
های شناسی توصیف گردد تا بز بی  طری  بینشرویکرد جامعه

جدید و متفاوتی نسهت به منشاء شکل گیاری مزیات رقاابتی 
 حاصل گردد.

 شناسی پژوهشروش
پژوهی دبستان زنادگی لئونال در بی  پژوهش به منظور روبیت
: 2121)تریسای،  0پاذیر تریسای مسی بز روو تجربی تکاربر

-( بستفاده شده بست. با توجه به رویکرد بساتقربیی212-235
هااای قیاساای حاااکم باار روو تکربرپااذیر تجرباای، ببتاادب دبده

های مسای بز کتااب قصاه تاثیرگذبر بر سیر زندگی و موفقیت
( بستخربج شده بند 60-1: 0312شگفت بنگیز لئو مسی )پارت، 

توجاه باه روو تکربرپاذیر تجربای، دو  ها باو س س بی  دبده
ها و مفهاوا بند و کدهای نهایی با نظریهمرحله کدگذبری شده

بناد تاا نظریاه جدیاد حاصال شاود مرتهط موجود پیوند  ورده
های بستخربج شده بز زندگی (. دبده235-212: 2121)تریسی، 

نامه، کدگذبری مرحله بوخ )باز یا توصیفی(، گدگاذبری مرحلاه 

                                                                     
1 Tracy’s Phronetic iterative approach 
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لیلی و تفسیری( و ترکیو )پیوند زدن کدها باا نظریاه دوا )ت 
 بند.های پژوهش بربئه شدهها و مفاهیم مرتهط( در قسمت یافته

 معیارهاي کیفیت پژوهش
در بی  روو پاژوهش باه منظاور تعاالی کیفیات پاژوهش بز 
معیارهایی ت ت عناوی  غنا و دقت، بعتهاار، پاژوب  و توساعه 

( بستفاده شده بسات. 211-266: 2121معنادبر دبنش )تریسی، 
بقدبمات صورت گرفته توساط پژوهشاگر جهات دساتیابی باه 

 ، بربئه شده بست.0کیفیت در جدوخ 
 

 . اقدامات انجام شده توسط پژوهشگر در راستاي افزایش کیفیت پژوهش1جدول 
 اقدامات انجام شده توسط پژوهشگر هاي تحققابزارها و روش معیارهاي کیفیت

 غنا و دقت

های ستفاده مناسو و کافی بز چارچوبب
 هاها و ت لیلنظری، دبده

پژوهشگر سعی نموده بست در قسمت مهاانی نظاری و پیشاینه پژوهشای، تماامی 
هاای بفاربد های نظری مرتهط با مزیت رقابتی رب پوشش دهد، به پاژوهشچارچوب

ت رقاابتی های بنجاا شده در زمینه مزیصاحهنظر بستناد نماید و جدیدتری  پژوهش
ها و نهایتاف ترکیاو و رب توضیح دهد. عالوه بر بی  بز طری  دو مرحله کدگذبری دبده

 ها به بنجاا برسد.تفسیر، تالو شده بست که سطح مناسهی بز ت لیل دبده

 بعتهار

متهلور سازی )مشخ  کردن زوبیای دید 
 ها(های متمایز یافتهمتفاوت و جنهه

 ت  و م توبهایی وبقعی بز مبربئه مثاخ

پژوهای دبساتان زنادگی پژوهشگر در بی  ربستا تالو کرده بست به کمک روبیات
مسی به عنوبن یک مورد منفی )متفاوت با نگرو های ربی  در مورد مزیت رقابتی( 

شناسای( رب جنهه کامالف متفاوتی بز مزیت رقابتی )مزیات رقاابتی مهتنای بار جامعاه
 توصیف نماید.

نامه مسی بستخربج کارده و ها( رب عیناف بز مت  کتاب زندگیبیتها )روپژوهشگر، دبده
هاا بربئاه های فربوبن تایید کننده نظریه در ربساتای بعتهاار یافتاه، مثاخ2در جدوخ 
 نموده بست.

 پژوب 

گربیانه به معنای پذیری طهیعتتعمیم
ها، بستفاده بز تجارب وبقعی باورپذیری یافته

نایی کشف ها و توبجهت نمایش یافته
 موضوعات جدید.

ناماه مسای و های بستخربج شده بز مت  کتاب زنادگیپژوهشگر بز طری  بربئه دبده
های بستخربج شده تالو کارده تاا عاالوه بار حفاظ پرهیز بز ت ریف و تغییر دبده

نامه مسی رب با مخااطهی  ها، تجربیات وبقعی نویسنده کتاب زندگیباورپذیری یافته
بی متفاوت و جدید )مزیت رقابتی مهتنی بر جامعاه د و نهایتاف نظریهبه بشترب  بگذبر

 شناسی( رب کشف نماید.

 توسعه معنادبر دبنش
توسعه دبنش در حدبقل یکی بز جهات 

 شناسینظری، کاربردی، ببتکاری و روو
در بی  پژوهش به توسعه دبنش نظری و ببتکاری توجاه شاده بسات. تاالو شاده 

القانه و به کماک روشای پرکااربرد در مطالعاات مادیریت بی جدید،  بست نظریه
 بستربتژیک بربئه شود.

 هاي پژوهشیافته
هاا ، روبیات2شناسی پژوهش، ببتدب در جادوخ مطاب  با روو

: 0312ها( بز کتاب قصه شگفت بنگیز لئو مسای )پاارت، )دبده
 ، کدگذبری بولیه و 3بند. س س در جدوخ ( بستخربج شده1-60

 

ها بربئه شده بست و نهایتااف بز طریا  ترکیاو بیا  دبدهثانویه 
های نظری موجود، نظریه جدید مزیت رقابتی کدها با چارچوب
 تولید شده بست. 

 نامه مسیهاي( استخراج شده از کتاب زندگیها )داده. روایت2جدول 

فصل از 

 کتاب
 توضیح کلیات فصل

شماره 

روایت 

 )داده(

 راج شدههاي( استخها )دادهروایت

 مقدمه
سااله باا  03مسافرت لیونال مسای 

پدرو جورج مسی به بارسلونا جهت 
مل   شدن به تیم فوتهاخ بارسلونا. 
سلیاماریا )مادر لیونل( باه هماربه دو 
بااربدر بزرگتاار لئوناال )ماتیاااس و 
رودریگو( و  اوبهر کاوچکتر لئونال 

0 
هاایش جااری نشاوند باا همسارو جاورج کارد بشاک...سلیاماریا در حالی که سعی می

توبند دوری پسر کوچکش رب ت مل کند یاا ناه. بارسالونا دبنست می دبحافظی کرد. نمی
 بعتقاد دبشت بو  اص بست و بی  باعث بفتخار مادرو بود...

 
2 

اا بی  دبساتان رب آغااز کارد. بو ...کاو مادر بزرگش شاهد بی  ل ظات بود. بو بود که تم
 کسی بود که بربی بولی  بار به بستعدبد لئو پی برد.

  انوبده مسی عاش  فوتهاخ بودند... 3
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)ماریا سوخ( در فرودگاه باا لئونال و 
 کنند.جرج  دبحافظی می

0 

فشرد...یاد ...سلیاماریا بربی آ ری  بار قهل بز سوبر شدن به هوبپیما دست همسرو رب می
فته بودند. پسرو رب با چشمانی مسابقه فوتهالی بفتاد که در ماه عسلشان به تماشای آن ر

هاای پر بز بشک در آغوو گرفت...لئو سعی دبشت مادر رب آربا کند...در حالی کاه بشاک
 دا...کرد گفت: وقتی فصل تماا شد میاا  ونه مامان، قوخ میمادر رب پا  می

5 
دوربن سختی بربی سلیاماریا، ماتیاس و حتی ماریاساوخ کوچاک باود...ولی بیا  رب در  

بی کردند که شاید بی  بزرگتری  شانس لئو بربی ت ق  رویایش که فوتهالیست حرفاهمی
 ها با تماا وجود عاش  لئو بودند...شدن بود، باشد...آن

6 
...جرج گفت: همی  ب ن هم دلم بربشون تن  شده. لئو گفت: منم همینطور. و بشاک در 

 ا...لئو مثل همیشه به بو تکیه دبد...چشمانش حلقه زد...م  تنها نیستم بابا، تورو دبر

 فصل بوخ

در بولاای  فصاال بز کتاااب، دوربن 
 0کااودکی لئوناال مساای در ساا  

سالگی به تصویر کشیده شده بست. 
لئونل مسی بسیار  جالتی باود بماا 
 0عاش  فوتهاخ بود. در جش  تولاد 

سالگی مسی، مادر بازر، بو )سالیا( 
دهد یک توپ فوتهاخ به بو هدیه می

دهد و دوسات لئونل بنگیزه می و به
دوربن کااودکی )سااینتیا( نیااز لئااو رب 

 کند.تشوی  به بازی می

1 
- انوبده مسی دور میز قدیمی آش ز انه جماع شاده بودناد و باا هیجاان صا هت مای

 کردند...کیک بزرگی با چهار شمع روی میز قربر دبشت.

2 
بزرگش، ماتیاس و رودریگو پنهان  دید... جالت زده، پشت دو بربدر...ولی کسی بو رب نمی

 آمد...شده بود. لئو بز بینکه کانون توجه باشد  وشش نمی

1 
...همی  زمان بود که مادربزر، وبرد بتاق شد. وقتی لئو چشمانش رب باز کارد، ماادربزر، 
رب دید که هدیه تولد رب پشتش پنهان کرده بسات...مادربزر، تاوپ فوتهااخ ناویی رب باه 

 ب ت...طرف بو بند

01 
...توپ رب در آغوشش گرفت سریع شروع به دویدن طارف در کارد تاا در  یاباان باازی 

 کند...

 دبد... ندیدند...مادرو تکه بزرگی بز کیک رب در بشقاب گذبشته بود و به بو می...همه می 00

 یوندد...کرد بما  جالتی تر بز آن بود که به آن ها ب ها رب تماشا می...لئو بچه 02

03 
صدبیی بز میان در گفت: برو بازی ک  لئو...مادربزرگش وبرد بتاق کوچک بو شد و گفات: 

ها بازی ک ...دست لئو رب گرفت و بلندو کرد...برو یه درس حسابی به برو...و با بقیه بچه
 بونا بده، بهشون نشون بده که بز بونا بهتری...

00 
کسی در با ی تخت لئو نگاه کرد، عکس قهرماان بازر، ...مادربزر، تنها در بتاق به ع

 آرژبنتی ، ماربدونا. بربی  انوبده مسی و تماا آرژبنتی ، ماربدونا پادشاه بود...

05 
زدناد و چناان  ااکی دویدند، فریاد میکرد که میلئو...بربدرها و دوستانشان رب تماشا می

 ..شد توپ رب دید.بلند کرده بودند که به سختی می

06 
-لئو...گفت...بونا  یلی قد بلندن و م   یلی کوچولو...به هر حاخ کسی بو رب بنتخاب نمای

 کرد...

01 
سمت  انه سینتیا دوید...آن دو مثل دو قلوها بودند...بهتری  دوستان هم بودند. ساینتیا بز 

  تاوپ لئو پرسید: تولدت مهار  لئاو. چارب قاایم شادیب...بازی بون طارف  یاباناه...بی
 جدیدتهب...شاید بهتر باشه باهاو تمری  کنی...

 مادرو سلیا، مشغوخ درست کردن غذبی مورد عالقه لئو بربی روز تولدو بود... 02

 
01 

ترساه. فکار مادربزر، رو به د ترو کرد و گفت: بز بازی کردن با پسرهای بزرگتر مای
کانم باربی باازی م  فکار مای کنه  یلی کوچیکه و به بندبزه کافی  وب نیست. بمامی

 کنه!...کردن با بونا زیادی  وبه، نگاه ک  چطور توپ رو کنترخ می

 شه...دونستم که عاشقش می...مادربزر، با لهخند گفت: بون عاش  توپه، می 21

 فصل دوا
فصاال دوا در مااورد آرزوی لئوناال 
مسای یعناای رشاد قاادو و ساا س 
تهاادیل شاادن بااه یااک فوتهالیساات 

 آن شو لئو توپ جدیدو رب کنارو  وبباند و روی آن پتو کشید... 20

22 
یک ساخ بعد وقتی پدرو وبرد بتااق شاد، لئاو باا تاوپ آبای رنا  در کناارو منتظار 

ل بز بی  که بون رو توی تختت بهری کمی تمیزو کنی...لئو بود...جرج گفت: بمیدوبرا قه
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بساات. پاادر لئااو )جاارج( و بی حرفااه
-مادربزر،  یلی به بو بنگیازه مای

کنند تا لئو بیشاتر دهند و تالو می
 بازی کند.

 گفت: تمیزه بابا!...

 ...بمشو دعات رو  وندی...لئو گفت: آره بابا، بز  دب  وبستم قدا رو بلند کنه... 23

20 
...بربی یک پدر سخت بود که پسرو در مورد کوتاهی قد حرف بزند. بحساس مسائولیت 

ی آرزو دبشات ربه حلای باربی آن پیادب کناد بعاد گفات: مانم کرد و بیش بز هر چیزمی
 همینطور لئو...

25 

ها به بخ پیهه بشاره کن ب...بو یک پسر بچه آرژبنتینی بست کاه ...تا حا  شنیدی بقیه بچه
هایی که دریهل زدن بلدند توپ رب نگه ها یاد گرفته، جایی که فقط آنفوتهاخ رب در  یابان

ید: مثل ماربدوناب...لئو بز پدرو پرسید: بی  دبساتان ماربدوناساتب...جرج دبرند. لئو پرسمی
 به آربمی گفت: نه پسرا، بی  دبستان توئه...

 

26 

بی حرف پدر باعث شادی لئو شد، بی  رویایش بود تا رشد کند و تهدیل به بازیکنی حرفاه
و زیهااتری  رویاای دبد، لئو به  اوبب رفات بو رب بدبمه میشود...همانطور که جرج قصه

بو رب دید...در بی  رویا پن  ساله بست...در نزدیکی  انه شان بیستاده بسات. تاوپ زندگی
بو بینااد کااه دروبزه بااان، قهرمااان زناادگیکااارد، ناگهااان ماایرب روی زماای  ماای

زند: بربی چی وبیسادی لئوب شاوت کا ! بیا  باازی دیگوماربدوناست...ماربدونا فریاد می
...تو بخ پیهه وبقعی هستی!...وقتی لئو کلماات ماربدوناا رب شانید تمااا تارس بخ پیهه!توئه

 هایش بز بی  رفتند...

21 
...صهح شده بود: فوق بلعاده بود! لئو فریاد زد و باعاث شاد سالیاماریا و ماادربزرگش باه 
سرعت وبرد بتاق شوند. مادربزر، پرسید: چی فوق بلعاده بودب لئو گفات: رویااا! بهتاری  

 تونی تماا بون رو تو ربه گربندولی بربا تعریف کنی.وببم بود! مادربزر، گفت:  وبه! می 

22 
 وبیم بریم بازیشون رو تماشا کنیمب!. مادربزر،...گفت: بیا  لئو...فریاد زد: گربندولی!!!می

 اوبهم باازی  وبی تو گربندولی بنجاا بدیب فقط تماشااب! لئاو...: ناه! مایکاریه که می
 ...کنم!

21 
تاوبنم باربی گربنادولی باازی کانم. لئو سرو رب پایی  بنادب ت و گفات: بماا...م  نمای

دون ، ولی به بازیکنی مثال تاو نیااز تونی لئو! بونا هنوز نمیمادربزر، گفت: بلهته که می
 دبرن...

 فصل سوا

مادر بازر، سالیا، لئاو مسای رب باه 
تاری  تایم م ل زمی  بازی ضعیف

برد. در تماا ولی میشهر یعنی گربند
دهاد و طوخ مسیر به لئو بنگیزه مای

توبنااد بااربی بیمااان دبرد کااه بو ماای
گربندولی بازی کند. نهایتاف مادربزر، 

توبنااد مرباای تاایم )آپاااربچیو( رب ماای
 متقاعد کند.

31 
تااری  تاایم شااهر بااازی کاانمب.  ااوبی تااو ضااعیفلئو...پرسااید...مادربزر،، چاارب ماای

های ضعیف به بازیکنان بزر، نیاز دبرن، مگاه ناهب...بونا باه تاو  مادربزر،...گفت: ...تیم
 ریم تا بهشون نشون بدیم.دون  که چقدر  وبی، پس ما میبحتیاج دبرن. بونا نمی

30 
کنم. لئو با بغد گفت: بگه منو بنتخااب نکناهب. باه مادربزر، گفت: با مربی ص هت می

 کنه.م  بعتماد ک ، بنتخابت می

32 
زند. به بی  فکر کرد که فقط فوتهاخ بست که باعاث کرد که قلهش تندتر میس میلئو ح
 شود قلهش تندتر بزند...می

33 
کردناد. بماا دویدند و  ا  رب به هاوب بلناد مایدو تیم در زمی  مشغوخ تمری  بودند، می

.چشم  وبست بازی کند..ها هیچ جذببیتی ندبشت، فقط میبربی لئو نگاه کردن تمری  آن
 دبشت...بز توپ بر نمی

30 
لئو گفت: ...ولی م  بربی بازی با بونا  یلی کوچیکم...همه بونا بز م  بلندترند...مادربزر، 

  وبی موف  شی لئوب...لهخندی زد و گفت:...یکی بز تیم ها یک بازیک  کم دبره. می

35 
.مادربزر، گفت:  یلی باده کاه مادربزر، سلیا، مربی آپاربچیو رب در کنار زمی  پیدب کرد..

 یااخ سالیا! دبری تار هام بشاه...بییک بازیک  کم دبری...، فکر کنم وضعیتتون  ربب
 شی.میگی باید لئو رو بازی بداب...چرب که نه... بهش یه فرصت بده، پشیمون نمی

36 

هاا رب ی مادربزر، سلیا بز کنار زمی  فریاد زد: بدو لئو! تاوپ رو بگیر...لئو...صادبی تشاو
رسید صدبی مادربزرگش بود که ناا بو رب فریاد نمی شنید، تنها صدبیی که به گوشش می

زد. وقتی به سکوها نگاه کرد و مادربزر، رب دید لهخندی زد. بعد بنگشتان دو دساتش می
 گوید بی  گل بربی تو بود مادربزر،.رب به آسمان گرفت، بنگار که می
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31 
کند، بی  فلی کوچولاو دیگار بو  یلی ذبتی و بدون زحمت بازی میکرد مربی آپا فکر می

گرفت...مربی...گفات رسید درون دروبزه آربا مایبی بست! هر توپی که به لئو میچه نابغه
 ذبرا!هرگز بون بچه رو بز بازی بیرون نمی

 32 توصیف روزهای مدرسه مسی فصل چهارا

هایش رب زیر بغلش زده بود و توپش رب در دسات لئو و سینتیا وبرد مدرسه شدند...لئو کتاب
هاایی کاه در دیگرو دبشت. ...توپ رب روی زمی  بندب ت و شروع به دریهال زدن بچاه

حیاط بیستاده بودند کرد...لئو...سینتیا بلهب بحساس  یلی  وبی دبرا. سینتیا لهخنادی زد و 
به  وبی حس گال گفت: مثل حسی که موقع گل زدن دبریب لئو...گفت: نه، هیچ حسی 

 زدن نیست!

 فصل پنجم

-لئونل مسی با در شاش در باازی

هااای تاایم گربناادولی، توجااه آقااای 
گریفا )مدیر تیم نیوولز بولد باویز( رب 

کناد و باه تایم نیاوولز یاا جلو می
 شود.همان ل رزها مل   می

31 

یاان ...بی  سومی  گل گربندولی و هات تریکای دیگار باربی لئاو بود...آقاای گریفا...درم
تماشاگربن بود. هرگز سکوهای گربندولی رب بی  چنی  پر ندیده بود. زیاد به بی  ورزشاگاه 

آمد...بربی لئونال مسای تری  تیم شهر نمیبی بز ضعیفآمد، دلیلی ندبشت. هیچ نابغهنمی
نامیدند، مانند ماربدونا...مربی آپا بولی  نفاری ها بو رب بعجوبه میآمده بود، کسی که بعضی

تری  باشگاه شهر، نیوولز بولد بویز رب دیاده باود. ماتیااس و ود که آقای گریفا بز معروفنه
دبدند...پدر لئو، جرج...آقای گریفا رب باه  اوبی رودریگو مسی...بو رب روی سکوها نشان می

ساله باود باربی نیاوولز باازی کارده باود و هار دو پسار  03شنا ت. جرج زمانی که می
سالگی آن جا بازی کرده بودند. عش  زیادی در  انوبده مسی باه بزرگترو هم در هفت 

ها وجود دبشت...جرج و دو پسار بزرگتارو بفتخاار بیا  رب دبشاتند تاا ل ارز قرمز و سیاه
ها بود...آقای گریفا...گفات: وقتای باربی تماری  آمدیاد، باربدر باشند...نیوولز در قلو آن

 کوچکترتان رب هم بیاورید...

01 
ا تکان دبدن سر با آقای گریفا  دبحافظی کرد...بعد بز چند کلماه، ماادربزر، باا ...جرج ب

کنناد بنگشاتان آقای گریفا  دبحافظی کرد...وقتی مطمئ  شد که پسرها و جرج نگاه می
 شستش رب به عالمت پیروزی با  گرفت...

00 
ابریال دیگرو ماو ...مادربزر، در حالی که دست لئو رب گرفته بود وبرد زمی  شد تا باه گ

یکی بز مربیان نیوولز بولد بویز رسیدند...مادربزر، سلیا گفت: آقای گریفا گفت که بماروز 
 لئو رب بربی تمری  بیارا بی  جا.

02 

...لئو بز میان چهار مدبفع مانور دبد و با یک ضربه دقیا  تاوپ رب باه گوشاه چاا دروبزه 
هاا و در شی در بولد بویز باود. در تمااا باازیفرستاد...لئو...بربی یک ماه به صورت آزمای
ها عاالی باود....یکی لئاو رب ماوتزبرت  وبناد و تماا نقاط زمی  بازی کرد که در همه آن

 بی بست حرف زد...دیگری در مورد بی  که بو چه کوچولوی فوق بلعاده

 فصل ششم

مساای بااا دکتاار شوبرتزبشااتای  کااه 
پزشک تیم نیو ولز بولد باویز بسات 

شود و دکتر بار روی مسای می آشنا
کند تا بتوبند دلیال بلناد آزمایش می

نشدن قاد بو رب تشاخی  دهاد. در 
همی  زمان مسی به همربه نیو ولاز 
به یک تورنومنات دوساتانه فوتهااخ 

شود. لئو در بیا  ترنمنات دعوت می
-در شد و تیمش رب قهرمان میمی

کند. نمایش مسی در فینااخ باعاث 
زیک  تاایم تعجااو کااوی  مناادز، بااا

 شود.حریف می

03 
هایی شدید بیدبر کرد...یاه  هار  اوب جرج مسی دب ل بتاق پسرو دوید و بو رب با تکان

رویم!...بما...یاک بند، ما باه لیماا مایبی دعوت شدهدبرا لئو!...ل رزها به مسابقات دوستانه
 چیز مهمتر...باید بریم پیش دکتر.

00 

کانم کاه  یلای دکتر شوبرتزبشاتای ...گفت...م  باازی تاو رو تماشاا کاردا و فکار مای
 اصی...بولی  باری که بازیت رو دیدا فهمیدا که پسر بسیار شاجاعی هساتی....تو کام 

هاا رو دیادا فهمیادا کاه دی...وقتی بی آری و همیشه م کم به مسیرت بدبمه مینمی
 بستثنایی هستی!...

05 

رفدبر در فیناخ تورنمنت دوستانه منتظر تماشای بازی جاادوگر بهال روزبریاو، ...هزبربن ط
لیونل مسی بودند...لئو با ی سکوها بیستاده بود و به زمینی که در یک نیمه پن  گال در 

کرد...لئو تماشاگربن رب روی صاندلی هایشاان نگاه دبشاته آن به ثمر رسانده بود نگاه می
بز با ی سکوها به سمت زمی  حرکت کارد...در تمااا بیا  بود. لئو در حاخ روپایی زدن 

 زدند: برو لئو!ها فریاد میمدت توپ یک بار هم زمی  رب لمس نکرد. آن

...بعد بازی، کوی  مندز با لهخندی بار لاو ساربئ لئاو رفات و گفات:...تو مثال ماربدوناا  06
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:...بربی فوتهااخ زنادگی دهیب...لئاو گفاتهستی...بعد پرسید: چطور بی  کار رب بنجاا می
 کنم...می

 فصل هفتم

مسی منتظر جوبب آزمایش پزشاکی 
دکتر شوبرتزبشتای  بست و بساترس 

کناد. دوساتش زیادی رب ت مل مای
دهاد. سینتیا باه بو قاوت قلاو مای

جوبب آزماایش توساط دکتار بربئاه 
شود و دکتر به مسای قاوخ مای می

دهد کاه باه کماک مصارف دبرو و 
قاادو بلنااد  هااایی،تزریاا  آم ااوخ

  وبهد شد.

01 

...لئو به با ی ت ه رسید...زیر در ت زیتونی نشست تا نفسی تازه کند...سر و کلاه ساینتیا 
هاا رو کنیب...لئو: ...قربره بمروز دکتر جاوبب آزماایشپیدب شد. پرسید: بی  جا چی کار می

کنای ب فکر مایبده. مامان و بابا  یلی بسترس دبرن، م  هم همینطور...سینتیا گفت:...چر
تونه یه  هر  وب باشهب...ل رزها در مورد زمانی که با حریف رو باه رو  هر بدیهب چرب نمی

 هات رو به رو شو!...لئو  ندید...شوی چی یادت دبدنب لئو...گفت: با ترسمی

02 

...وقتی دکتر وبرد بتاق شد...گفت...نتای  نشان دهنده وضعیتی بست کاه ماا باه بون کام 
بینم که نتونه به گیم...با توجه به آمادگی بدنی لئو، دلیلی نمیهای رشد میهورمونکاری 

کنمب...دکتر...گفات: بهات قاوخ رشد کامل برسه...لئو...با  وش الی پرسید: م  رشد مای
 دا.می

 فصل هشتم

های لئونل در بی  فصل به قهرمانی
مسی با نیاو ولاز پردب تاه شاده. در 

 32م تاو بازی فیناخ مسای علیارغ
زنااد و تاایمش رب درجااه گاال ماای

 کند.قهرمان می

 نشست......مادربزر، سلیا در تماا مسابقات روی یک سکو و یک صندلی می 01

51 

...یک روز صهح لئو با مریضی بز  وبب بیدبر شد...سلیاماریا با عجله و دماسن  باه دسات 
مونی  ونه...لئو باا : بمروز میدرجه، لئو تو شدیدی دبشت. مادر...گفت 32وبرد بتاق شد...

تونم بماونم  وناه!...لئو گفات: بماروز باازی صدبیی ضعیف گفت: ولی مامان، بمروز نمی
 قهرمانیه!

50 

روا لهاس عوض کنم. وچیو گفت:...به نظر لئو با صدبیی گرفته گفت: مربی وچیو، م  می
کارد گفات: ما  سرفه میبصالف  وب نیستی...متاسفم بچه، تو مریضی...لئو در حالی که 

تاونم های حریف طرف م  بیاد میگم...تازه بگر یکی بز بازیک مرید نیستم! ربست می
 مریضش کنم!...

52 
...لئو حا  درون زمی  بود و لهخندی درشت ت ویل مادربزر، سلیا دبد. بعاد بز ده دقیقاه 

دست تکان دبد. ماادربزر،  دو گل زد و نیو ولز برنده بازی شد...لئو...رو به سکوها کرد و
 دبد....سلیا بیستاده بود و با هیجان بربی لئو دست تکان می

 فصل نهم

لئوناال مساای مااادربزر، ساالیا رب بز 
-دهد. مادربزر، فوت میدست می

کند و تماا بعضاای  اانوبده مسای 
غرق در ناربحتی می شوند. بز طارف 
دیگر مسی و پدر و ماادرو متوجاه 

م ال  ادمت شوند که کار انه می
جورج و  دمات درمانی، دیگر هزینه 
دبروهااای رشااد مساای رب پردب اات 

 کنند.نمی

53 

هاای لئاو رب بز دسات ...مادربزر، مدتی مرید بود. بما نه آن قدر که حتی یکی بز بازی
بو تجرباه کارده بود...باه کرد. شدیدتری  دردی که در زندگیبدهد. لئو بحساس درد می

آورد کاه چگوناه بو رب بز بو هدیه گرفته بود. به یاد میتوپ زندگیآورد که بولی  یاد می
با مربی آپا حرف زده بود تا در تیم بازی کند و چطور مربیان نیوولز رب ربضی کرده بود تاا 

 بز بو تست بگیرند. بو در تماا ل ظات مهم زندگی لئو آن جا بود...

50 
دبم  مادر پنهان کرده بود که بحساس کرد  دبنست باید چه کند...صورتش رب در...لئو نمی
 ریختند.ها رب در آغوو گرفته و حا  همه در وسط بتاق بشک میپدرو آن

55 
دبشات...با سارعت باه طارف در  اناه حرکات کارد و تاا هایش رب نگاه مایلئو...بشک

ربمای مخفیگاهش در با ی ت ه دوید...بعد بز چند دقیقه صدبی کسی رب شنید...سینتیا به آ
 دونستم بی  جایی. لئو بحساس آربمش کرد...گفت: می

56 

وقتی لئو وبرد  انه شد...پدر و مادرو...رب در بتاقشان پیدب کرد... ودو رب در بی  شان جا 
دبد...مادر لئو به نامه  یره باود...جرج گفت:...کار وناه و  ادمات درماانی دیگاه هزیناه 

شاهب ماادر منظورتون بینه که دیگاه قادا بلناد نمای دن...لئو پرسید:دبروهای تو رو نمی
لئو...به همسرو نگاه کرد و گفت: معلومه که نه. بی  یعنای ما  و پادرت یاه ربه دیگاه 

کنیم. مگه نه جورجب جارج نگااهی باه همسار و پسارو بربی  ریدن دبروهات پیدب می
 بندب ت و گفت: درسته!

 فصل دهم

-پدر و مادر مسی بربی تامی  هزینه

ی دبروهااای مساای بااه باشااگاه هااا
کنند تاا باا رئایس نیوولز مربجعه می

هااای باشااگاه جهاات تقهاال هزینااه
درمان مذبکره کنند. رئیس قاوخ دبد 

51 
ت بجتمااعی ...مادر با شک و تردید فربوبن پرسید: وبقعاف فکار میکنای وقتای بیماه  ادما

-دهب پادر لئاو گفات: نمایکنه، نیوولز بیا  کاار رو بنجااا مایها رو پردب ت نمیهزینه

 دونم. نهاید نابمید بشیم!دونم...فقط یک چیز رو می

52 
لئااو بااه دیااوبر بتاااق تکیااه دبده بااود و بااربدربن و  ااوبهرو دور بو رب گرفتااه بودنااد...با 

بی به سر لئو زد و گفت: بیناو بز آربمی ضربه ودو...گفت: تقصیر م  نیست! ماتیاس به 
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ها رب پردب ات کناد تا نیمی بز هزینه
هاا پردب ات بما بعد بز مدتی هزیناه

 نشد.

 کنه.بت بیرون ک  تقصیر هیچ کس نیست. بابا همه چیز رو ردیف میکله

51 
...رئیس...بدبمه دبد: بگر ربهی پیدب کنید که نصف هزینه درمان لئو رب پردب ت کنید، نیاوولز 

هاا دیرتار و بز مدتی چک کند...رئیس قوخ دبد...بما بعددر پردب ت نیمه دیگر کمکتان می
 ها قطع شد...دیرتر آمدند و در نهایت آمدن آن

61 
ها دست نکشند. جرج بیمان دبشت جرج و سلیا قسم  وردند که تا بمت ان کردن تماا ربه

 بی شود...توبند تهدیل به بازیکنی حرفهکه لئو می

 فصل یازدهم

پدر و مادر مسی باربی پیادب کاردن 
هزینه دبروهای  ربهی جهت پردب ت

مسی دست بز تاالو بار ندبشاتند. 
جاارج تصاامیم گرفاات بااا لئااو بااه 
بوینوس آیرس مسافرت کنند تا لئاو 

های تیم ریورپالت شارکت در تست
شاود کند. مسی در آزمون قهوخ می

بما وقتی مدیربن ریاورپالت متوجاه 
شوند که مسی با نیاوولز قاربردبد می

پذیرناد. دبرد بو رب در تیم  اود نمای
پدر، مادر و مسی ناربحت بودناد بماا 
فردبی آن روز بستعدبد یاب بارسالونا 

گیرد و مسای باه ها تماس میبا آن
 شود.بارسلونا مل   می

60 
لئو ...بمیدوبر بود در ورزشگاه بزر، ریورپالته بازی کند...جرج متوجه حالت پسارو شاد، 

 نی لئو.کبه شانه بو زد و گفت: به زودی در بون ورزشگاه بازی می

62 

...با  ره یکی بز مربیان به لئو و تعدبدی بچه دیگر بشاره کرد که وبرد زمی  شوند. جارج 
 وبست لئو همربه گروه باشد و در حمالت شرکت زد، میها فریاد میبز سمت دیگر فنس

کند. لئو...به پدرو نگاه کرد. یک ثانیه بعد باا سارعتی بااورنکردنی شاروع باه دویادن 
 بی به توپ زد...که به تور دروبزه چسهید!چند بازیک  رب پشت سر گذبشت...ضربهکرد...

63 

هاا ...وقتی زمان تست گرفت  تماا شد، ناا پن  باازیک  رب  وبندناد کاه لئاو یکای بز آن
بود...جرج...یکی بز مربیان رب پیدب کرد...گفت: آقا باید بدونید که پسر م  لئو، بربی نیاوولز 

کند...مربی گفت...: فربموشش ک ...ممنون که لئاو رو آوردی ولای ماا ازی میبولد بویز ب
کرد که...آ ری  شانس لئو باربی بی به بو ندبریم...جرج با نابمیدی مربی رب نگاه میعالقه

 برد...بو رب با  ود میهای درمانیتامی  هزینه

60 

-رپالته بازی نخوبهی کرد. تایم...لئو گفت: چی گفت باباب جرج...گفت: پسرا تو بربی ریو

های بزرگتری در بنتظارت هست ...بونا تو رو بنتخااب کاردن! کلیاد همای  جاسات...بگر 
کنند...بعتماد به نفس پدرو آربمش بخش باود. ریورپالته تو رو قهوخ کرده، بقیه هم می

 تونم بهتر هم باشم.دونم که میگفت: توی زمی  حس  وبی دبشتم. بما می

65 
گا  کارد گفات:  وباه! باه بیا  مایج در حالی که دستش رب دور فرزندو حلقه میجر

 پشتکار، تو کارت درسته پسر....

 

 ها(ها )داده. کدگذاري اولیه و ثانویه روایت3جدول 

ها شماره روایت

 ها()داده

 کدهاي ثانویه )تحلیلی( کدهاي اولیه )توصیفی(

2 ،3 ،1 ،01 ،00 ،05 ،
و  32، 22، 20، 21، 01

31 

(، مسای و تمااا 3 انوبده مسی عاش  فوتهاخ بودناد )
دبنناد بعضای  انوبده بو ماربدونا رب پادشاه فوتهااخ مای

(، عالوه بر بی  پدر و دو بربدر بزرگتر لئونل مسای 00)
(. 31بناد )همگی در تیم فوتهاخ نیوولز عضاویت دبشاته

  ود مسی نیز بولی  بار در س  چهار سالگی بولی  توپ
( و همه جاا 1گیرد )فوتهاخ رب بز مادر بزرگش هدیه می
 (...22و  20، 21، 01توپ فوتهالش رب به همربه دبرد )

مسی به ل اظ بستر تاریخی، فرهنگی و بجتماعی، در م یطی کامالف فوتهاالی 
شود، همیشه عاش  فوتهاخ بوده و تماا بعضای  انوبده بو نیز کامالف متولد می

 د.عاش  فوتهاخ هستن
وبره بوردیو )بگناتوف و رببینساون، رسد بی  موضوع با نظریه عادتبه نظر می

هاا، م صاوخ یاادگیری ( در برتهاط بست. بر بساس بی  نظریه، عاادت2101
گیاری بجتمااعی هساتند کاه منجار باه شاکل-نا ودآگاه بز قوبعد تااریخی

 شوند.بستعدبدهایی  اص می

01 ،21 ،20 ،22 ،26 ،
 06و  32، 33، 32، 21

مساای عاشاا  فوتهاااخ و بولاای  تااوپی بساات کااه بز 
ها با تاوپ ( حتی شو01مادربزر، هدیه گرفته بست )

( و به قدری عاشا  فوتهااخ 22و  20 وببد )فوتهاخ می
و  26کناد )بست که در مورد فوتهاخ رویاپردبزی نیز می

زناد کند قلاهش تنادتر مای(. وقتی فوتهاخ بازی می21
(، بو حتای در مدرساه 33بارد )می (، بز فوتهاخ لذت32)

-ها با توپ فوتهالش به  اوبب مایمسی عاش  ورزو فوتهاخ بست. بو شو

زناد. کند و هنگاا فوتهاخ قلهش تندتر میرود، در مورد فوتهاخ رویاپردبزی می
دهناده نظریاه عقالنیات عاشاقانه پااوخ رسد روبیت حاصل نشانبه نظر می

 ( باشد.2102)
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( و باربی فوتهااخ 32بارد )نیز توپ رب باا  اودو مای
 (.06کند )زندگی می

0 ،2 ،0 ،5 ،6 ،1 ،1 ،
00 ،03 ،01 ،02 ،23 ،
21 ،22 ،21 ،31 ،30 ،
30 ،35 ،36 ،32 ،01 ،
00 ،01 ،02 ،01 ،55 ،
و  60، 62، 61، 51، 56

65 

(. 0کردناد )تماا بعضای  انوبده مسی به بو بفتخار مای
کارد و در می مادر بزر، مسی هموبره بز مسی حمایت

کرد، های مسی بز روی سکو بو رب تشوی  میتماا بازی
های مادربزر، بود که باعث پیوست  مسی باه حمایت
های گربندولی و نیاوولز شاد، ماادربزر، حتای در تیم

هاای مسای رب بز دسات نادبد شربیط بیماری هم بازی
(. روببااط عااااطفی 01، 30، 30، 31، 21، 22، 21، 03)

، 0مسی و پدر و مادرو وجود دبشات )قدرتمندی بی  
 (....20کرد )( و پدر هموبره با مسی همدردی می1، 6

توبنست به موفقیات دسات پیادب کناد، موفقیات مسای مسی به تنهایی نمی
وببسته به حمایت بجتماعی  انوبده، دوساتان و بفاربد تاثیرگاذبر بسات. بیا  

 بند.ها شامل حمایت عاطفی، برتهاطی و ببزبری بودهحمایت
ها نشان دهنده نظریاه حمایات بجتمااعی و همادردی رسد روبیتبه نظر می

 ( هستند.2120)بابتیستا، آلوز و پینهو، 

5 ،03 ،01 ،25 ،26 ،
 60و  31

مسی در دوربن کاودکی عاشا  فوتهااخ باوده بسات و 
بزرگتری  رویاا و آرزوی بو بیا  باوده کاه تهادیل باه 

زر، مسی بیمان و (. مادرب5بی شود )فوتهالیستی حرفه
باور دبشات کاه مسای فاوق بلعااده بسات و در دوربن 
کودکی بربی تشوی  مسی به فوتهاخ بازی کرد با سایر 

کرد: بارو یاه درس ها چنی  عهاربتی رب بستفاده میبچه
حسابی به بونا بده و بهشون نشون بده بز بوناا بهتاری 

گفات تاو بز بوناا (. مادربزر، همیشه به مسی مای03)
(. هنگاا ورود مسی به تایم گربنادولی نیاز 01ی )بهتر

دون  تو چقدر  وبی مادربزر، به مسی گفت: بونا نمی
(. پدر مسی نیز مسی 31دیم )پس ما بهشون نشون می

هاای بازر، در رب به بخ پیهه تشهیه کارد و گفات تایم
 (60و  26، 25بنتظارت هستند لئو )

بشتند که بهتاری  باشاد و باه مادربزر، و پدر مسی هموبره بز مسی بنتظار د
هاا رسد بی  بنتظار با ی آنگفتند که تو بهتری  هستی، به نظر میمسی می

بر روی عملکرد مسی بثر گذبر بوده بست و آرزوهای بزر، مسی، ماادربزر، 
 و پدرو تهدیل به وبقعیت شده بست.

ه بنتظااربت توبند در برتهاط با بثر پیگمالیون، یعنی وبکنش فرد ببی  رویدبد می
دیگربن بز وی و بفزبیش عملکرد فرد به دلیال بااور دیگاربن باه عملکارد بو  
باشد. به عهارت دیگر، رفتار و عملکرد فرد با بنتظاربت و توقعاات ساایری  بز 

 (.2120کند )وولی، بو، بنطهاق پیدب می

25 ،26 ،31 ،31 ،02 ،
00 ،05 ،06 

 25کناد )شهیه میپیهه تپدر مسی، بو رب به ماربدونا و بخ
(. به نقل بز مربی تیم گربندولی، مسی نابغه بسات 26و 
( و در میااان هااوبدبربن تاایم گربناادولی، مساای بااه 31)

(. مربیان تیم نیوولز نیز مسی 31بعجوبه مشهور بست )
(. بز نظار پزشاک 02کنناد )رب با موتزبرت مقایسه مای

(. نهایتاااف در 00معااال  مساای، مساای  اااص بساات )
-فوتهاخ، هوبدبربن مههوت نمایش مسی مایتورنومنت 

(. 05کنند )شوند و با فریادهای برو لئو بو رب تشوی  می
در فیناخ تورنمنت و پس بز بازی، کوی  مندز، باازیک  

 گوید: تو مثل ماربدونا هستی.تیم حریف به مسی می

گربیی نمادی ، بقدبمات و رفتار بفربد، نشاات گرفتاه بز بر بساس نظریه تعامل
ها بز شاربیط بسات. بناابربی  معاانی و هویات بفاربد در تعاامالت تفاسیر آن

 (.01-33: 2121گیرند )تریسی، ها شکل میبجتماعی و بز طری  نمادسازی
پیهه و رسد که کاربرد نمادهایی مانند ماربدونا، بعجوبه، بخبی  طور به نظر می

ی باه بیا  موتزبرت در مورد لئونل مسی، باعث شده بسات کاه هویات مسا
 صورت شکل بگیرد.

36 ،31 ،32 ،31 ،02 ،
 06و  05، 00

بازی مسی در زمی  فوتهااخ، باربی بولای  باار توساط 
هوبدبربن و مربی تیم گربندولی تماشا شاد. هاوبدبربن و 
مربی بز بازی مسی لذت بردند و در مورد مسی شاروع 

(. مربی تایم گربنادولی باا دیادن 36به گفتگو کردند )
فت: مسی  یلای ذبتای و بادون زحمات بازی مسی گ

کند، بو نابغه بست و م  هرگز بو رب بز ترکیاو بازی می
هاای (. در مدرساه نیاز بچاه31گذبرا )تیم بیرون نمی

مدرسه شاهد فوتهاخ بازی کردن مسی بودند و بز دیدن 
(. مدیر باشگاه نیوولز در 32کردند )مهارت بو تعجو می

شاهد بازی مسی بود و های تیم گربندولی یکی بز بازی
های مسی  طاب به پدر و دو بربدر مسی پس بز گلزنی

گفت وقتی بربی تمری  آمدید لئو رب با  ودتان بیاوریاد 

ن، مربیان، بازیکناان تایم حریاف، بازی مسی در زمی  فوتهاخ توسط هوبدبرب
ها و بفربد تاثیرگذبر دیده شد، بی  بفربد با دیادن باازی مسای مدیربن باشگاه

شروع به گفتگو پیربمون مسی کردند و به عهارت دیگر بو رب ت سی  کردناد، 
بز بو حمایت کردند و بلقابی مانند موتزبرت یا نابغاه رب باه بو نساهت دبدناد و 

 سی توسط بهالی فوتهاخ در  شد.نهایتاف جایگاه م
رسد بی  رویدبد در برتهاط با نظریه حسگری کارخ ویک )تریسای، به نظر می

( باشد. بر بساس بی  نظریه، بفربد بز طری  دیدن موضاوعات، 33-01: 2121
کنند، در مورد موضاوعات بنتخاابی شروع به بنتخاب گزینشی موضوعات می

-33: 2121کنناد )تریسای، رب در  میکنند و جایگاه موضوعات گفتگو می
01.) 
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(. بازی مسی مورد توجه مربیان نیوولز قربر گرفات 31)
ها در مورد مسی شروع به گفتگو کردناد، یکای بو و آن

( 02رت )رب به ماربدونا تشهیه کرد و دیگاری باه ماوتزب
هاای بو حتی پزشک مسی نیاز بعاد بز تماشاای باازی

(. در فینااخ تورنمنات 00گفت تو وبقعاف  اص هساتی )
نیز هوبدبربن با تماشای نمایش مسی شروع به تشاوی  
بو کردند و حتی بازیک  تیم حریف به مسی گفات تاو 

 (...06و  05مثل ماربدونا هستی )

 

 شناسینظریه مزیت رقابتی مبتنی بر جامعه
توبن دلیل ، می3ها در جدوخ با توجه به کدگذبری ثانویه روبیت

شناسای بز های جامعهبی بز نظریهموفقیت مسی رب به مجموعه
حمایات بجتمااعی و همادردی،  وبره، نظریهجمله نظریه عادت

گربیی نماادی  و نظریاه حساگری یون، نظریه تعاملبثر پیگمال
: 2102نسهت دبد. بلهته نظریه رفتاری عقالنیت عاشقانه پاوخ )

 ( نیز ظاهربف در مورد مسی به وقوع پیوسته بست. 050-065

 

های مسای شناسی در سیر موفقیتهای جامعهتاثیر بی  نظریه
-ی تصامیمهای مزیت رقابتی یعنتوبند بربی کاربربن نظریهمی

گیرناادگان سااازمانی و همچناای  بااربی پژوهشااگربن حااوزه 
های جدید و متفاوتی در مورد دلیل مدیریت بستربتژیک، بینش

 ها به مزیت رقابتی، بیجاد نماید. دستیابی سازمان

 

توبن نقاش عشا  مسای باه فوتهااخ و تااثیر هر چند که نمی
یا  بستعدبد ذبتی مسای در بیا  موفقیات رب بنکاار کارد بماا ب

موفقیت، در یک بستر تااریخی، فرهنگای و بجتمااعی بتفااق 
هاای فوتهاالی گیری یاک ساری عاادتبفتاده که باعث شکل

هاای بعضاای  اانوبده و ساایر مثهت در مسی شده و حمایات
بفربد، بنتظاربت با ی مادربزر، مسی و پادر مسای بز بو )کاه 

 گربیای نماادی  ومنجر به عملکرد با ی مسی شاد( و تعامال
 حسگری بجتماعی نیز در بی  موفقیت تاثیرگذبر بوده بند.

-، سه سطح متفاوت مزیت رقابتی مهتنی بر جامعاه0در شکل 

شناسی، شامل سطح  ارد عقالنیات عاشاقانه، ساطح میاانی 
-حمایت بجتماعی و بثر پیگمالیون و نهایتاف سطح کالن عاادت

  گربیی نمادی  و حسگری، بربئه شده بست.ها، تعاملوبره

های مقدمه و پیشینه پژوهش، توضایح همانطور که در قسمت
های مزیات رقاابتی رفتااری، بار دبده شد، تمرکز بصلی نظریه

باشد. در بی  مقاله سطوح ت لیل متفااوتی روی سطح  رد می
 بربی مزیت رقابتی بربئه شده بست.

 
 
 
 
 
 

. سطوح مختلف مزیت رقابتی مبتنی بر 1شکل 

 شناسیجامعه

 



             0011، تابستان 2، شماره 2فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 

 

توبن سطوح ت لیل متفاوت بی  نظریه ، می0ه به شکل با توج
های متفاوت حاصل بز بی  نظریه نساهت باه و همچنی  بینش

های موجود مزیت رقابتی رب تهیی  نمود. بر بساس سطح نظریه
توبند نشاات ت لیل کالن بی  نظریه، مزیت رقابتی سازمان می

ه ساازمان، هاای نا ودآگااها یعنی یادگیریوبرهگرفته بز عادت
مدیربن و کارکنان بز قوبعد تاریخی، بجتماعی و فرهنگی حاکم 
بر بافت سازمان باشد. باه عهاارت دیگار، بحتماا ف باه کماک 

وبره در مزیت رقابتی، بتاوبن بخشای بز ب اتالف مفهوا عادت
هاای ژبپنای و آمریکاایی رب کاه مشاغوخ عملکرد بی  شرکت

ی، بجتماعی و فرهنگای های نا ودآگاه بز قوبعد تاریخیادگیری
کامالف گوناگونی هستند، توصیف نمود. عالوه بر بیا ، بحتماا ف 

گربیای نماادی  و حساگری هاای تعامالبه کمک وقوع پدیده
تاوبن شاکل گیاری بجتماعی در یک جامعه یاا فرهنا ، مای

ها و معانی مختلف سازمانی بربی بعضاای ها، شخصیتهویت
رد ساازمان تاثیرگاذبر آن جامعه و فرهن  که بار روی عملکا

بست رب توجیه نمود. با توجه به بی  نظریاه، در ساطح ت لیال 
میانی مزیت رقاابتی نیاز، یاک ساری رفتارهاای ساازمانی و 
گروهی بز جمله حمایت بجتماعی بعضای سازمان بز همادیگر، 
حمایاات ماادیربن بز کارکنااان و بلعکااس حمایاات کارکنااان بز 

نتظار و توقع دستیابی به گیری بمدیربن و سازمان و حتی شکل
عملکاارد متعااالی در میااان بعضااای سااازمان، در قالااو بثاار 
پیگمالیون، بمکان دبرد بر عملکرد کلی سازمان تاثیر بگذبرد. در 
سطح ت لیل  رد مزیت رقابتی نیز بیجاد عقالنیات عاشاقانه، 
یعنی عش  و عالقه شدید تمامی بعضای سازمان باه ماهیات 

توبند در بیجاد مزیت رقاابتی، بثرگاذبر شغل  ود و سازمان، می
 باشد.

 گیري و پیشنهادهانتیجه
پژوهی دبساتان زنادگی لئونال در بی  پژوهش بز طری  روبیت
ها، تالو شد تاا تری  فوتهالیستمسی به عنوبن یکی بز موف 

شناسای مزیات بینش جدید و متفاوتی نسهت باه بعاد جامعاه
ن، میاانی و  ارد، ها در سه سطح ت لیال کاالرقابتی سازمان

-های بی  پژوهش، منشاء شکلحاصل بشود. با توجه به یافته

-هاای جامعاهتوبند در برتهاط با نظریهگیری مزیت رقابتی می

وبره، نظریاه حمایات بجتمااعی و شناسی بز جمله نظریه عادت
گربیای نماادی  و همدردی، نظریه پیگماالیون، نظریاه تعامال

های پیشی  های پژوهشیافتهنظریه حسگری باشد. بر بساس 
در زمینه مزیت رقابتی که در قسمت پیشینه پژوهشای همای  
مقاله، بررسی شدند، سه رویکرد غالو نسهت به مزیت رقاابتی 
وجود دبرد که شامل دیدگاه مهتنی بر مناابع، رویکارد ساازمان 

صنعتی و رویکرد رفتااری هساتند. بلهتاه رویکردهاایی مانناد 
ه و رویکرد کارآفرینی نیز وجود دبرند که به رویکرد هزینه مهادل

هااا وبرد شااده، دبربی کاربردهااای دلیاال بنتقااادبتی کااه باار آن
 م دودتری هستند.

همانطور که در قسمت پیشینه پاژوهش، توضایح دبده شاد، بز 
منظر دیدگاه مهتنای بار مناابع، مزیات رقاابتی در برتهااط باا 

هاا و ع، قابلیتمدیریت ص یح سا تار، فرآیندها، فرهن ، مناب
(، 2100چیئ ، -هان  و یین -چن ، چیئ -ها )ونشایستگی

(، مدیریت 2121توبنمندسازی کارکنان )دیکسون و پوس ارینی، 
-( و شایساتگی2120های فکری )بوبیدبت و دیگاربن، سرمایه

باشد. هر (، می2120های مدیریتی )بو فنوب، بوجیکوتو و بوئیه، 
-ش، بز طری  بشاره به توبنمنادیهای بی  پژوهچند که یافته

هاای هاای وی و بساتعدبد بو، یافتاههای فردی مسی، مهارت
نماید بماا های مهتنی بر منابع مزیت رقابتی رب تایید میپژوهش

ها باه مناابع نساهت دبده در بی  پژوهش، علت بصلی موفقیت
ها بیشتر بز بینکه در برتهاط باا مناابع نشده بست بلکه موفقیت

شناسی هستند. نظریه ر برتهاط با مزیت مهتنی بر جامعهباشند د
شناسی، بز نظر سطح ت لیل نیاز مزیت رقابتی مهتنی بر جامعه
م ور، تفاوت دبرد. در نظریه جامعه با نظریه مزیت رقابتی منهع

شناسانه مزیت رقابتی بر روی تاثیر سا تارهای کالن تاریخی، 
هاا لکارد ساازمانگیری عمبجتماعی و فرهنگی بر روی شکل

م اور بار روی مناابع تاکید شده بست بما تاکید دیادگاه منهاع
 برزشمند سازمان بست.

(، 0120(، بشمالنساای )0131(، میسااون )2112بز نظاار پااورتر )
( که بز رویکرد ساازمان 2102( و برو و کوهیل )2102سین  )

بناد، مزیات رقاابتی وببساته باه عوبمال صنعتی حمایت کارده
های باشد بما یافتهو موبنع ورود به صنعت می سا تاری صنعت

هاا و رغام م ادودیتدهناد کاه علایبی  پژوهش نشان می
ها موبجه باود ماثالف تهدیدهای سا تاری که لئونل مسی با آن

هاای درماانی کوتاهی قامت، ناتوبنی  انوبده در پردب ت هزینه
 ها بما به کماکبو و حتی  جالت و ترس بز بازی با سایر بچه

حمایت بجتماعی عاطفی، برتهاطی و ببزبری بعضای  اانوبده و 
بلهته وقوع بثر پیگمالیون )بنتظااربت باا ی ماادربزر، و پادر 

ها کاه منجار باه مسی بز مسی و تاثیرپذیری زیاد مسی بز آن
شد( و نهایتاف عش  فاربوبن مسای باه عملکرد با ی مسی می

بناع و تهدیادها فوتهاخ )عقالنیت عاشقانه( مسی بر تماامی مو
های نظریه مزیت رقابتی مهتنی غلهه کرد. یکی دیگر بز تفاوت

شناسی با دیدگاه سازمان صانعتی، در ساطح ت لیال بر جامعه
باشد. سطح ت لیال دیادگاه ساازمان صانعتی باه ساا تار می

صنعت بشاره دبرد و دلیل موفقیت رب به سا تار صانعت نساهت 
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شناساانه مزیات رقاابتی، دهد بما سطح کالن نظریه جامعهمی
دبربی دیدگاهی فربصانعتی )شاربیط تااریخی و بافات کاالن 

باشد و سطوح میانی و  رد آن که به فرهنگی و بجتماعی( می
های سازمانی و بفربد سازمان، بشاره دبرند، سطح سازمان، گروه

توبنند مکمال دیادگاه دبربی دیدگاهی فروصنعتی هستند و می
 مهتنی بر منهع باشند.

-های پاژوهشهای بی  پژوهش بنطهاق بیشتری با یافتهیافته

های بیا  های رفتاری مزیت رقابتی دبرد. به عنوبن مثاخ یافته
( پشاتیهانی 2102پژوهش بز نظریه عقالنیت عاشاقانه پااوخ )

کند. عالوه بار بیا  مفهاوا عقالنیات بکولوژیاک کاه در می
برتهاط باا ( به آن بشاره شده بست در 2120پژوهش سانستی  )

( نیز در 2100باشد. پاوخ، لووبلو و فاکس )وبره میمفهوا عادت
گربیی نماادی  شناسی تعاملهای جامعهپژوهش  ود به نظریه
-بند. بما یک تفاوت بصلی نیز بی  یافتهو حسگری بشاره کرده

های دبربی نگارو رفتااری های بی  پژوهش و سایر پژوهش
مرباوط باه بثار پیگماالیون، به مزیت رقاابتی وجاود دبرد کاه 

 باشد.حمایت بجتماعی و پدیده همدردی می
همانطور که در قسمت مقدمه و پیشینه پاژوهش توضایح دبده 

هاا های جدید در زمینه مزیت رقابتی سازمانشد، بکثر پژوهش
بند. های کمّی و یا بز روو کیفی مروری بستفاده کردهبز روو

ی در مطالعاات مادیریت پژوهابا توجه به بهمیت روو روبیت
پژوهی بساتفاده شاده بستربتژیک، در بی  مقاله بز روو روبیت
های مربوط باه روبیای بست، بنابربی   زا بست به م دودیت

پژوهش توجه شود. نتای  بی  پژوهش بز قابلیات تعمایم و یاا 
هاا تنهاا باشاند زیارب یافتاهروبیی بیرونی با یی بر وردبر نمی

روبیت  اص یعنی روبیت زندگی مسای حاصل بز بررسی یک 
هسااتند. بز طاارف دیگاار  زا بساات بااه م اادودیت روبیاای 

هاا باا شاربیط وبقعای بکولوژیک یعنای میازبن بنطهااق یافتاه
ها نیاز توجاه شاود. بیا  پاژوهش در شاربیط وبقعای سازمان
توبناد بز ها مورد آزمون قربر نگرفته بست بنابربی  نمایسازمان

 بر باشد.روبیی بکولوژیک بر ورد

 پیشنهادهاي نظري پژوهش
های مربوط باه روبیای بیرونای و روبیای با توجه به م دودیت

شود که بی  نظریه جدیاد بکولوژیک بی  پژوهش، پیشنهاد می
ها ماورد آزماون قاربر بگیارد تاا بو ف در شربیط وبقعی سازمان

های بجربیی آن شناسایی شوند و ثانیاف بی  پاژوهش م دودیت

گیرنادگان پژوهی مشاارکتی باا حضاور تصامیمقدبابز طری  ب
هاای ها تکربر شود تا یافتاهسازمانی در تعدبد زیادی بز سازمان

آن بز قابلیت تعمیم با تری بر وردبر شوند. همچنای  توصایه 
هاای دیگاری ماثالف قاوا شود بی  پژوهش بز طری  روومی

ی هاانگاری، مطالعه میدبنی و مصااحهه، تکاربر شاود و یافتاه
 های بی  مقاله مقایسه شوند.حاصل با یافته

 پیشنهادهاي کاربردي پژوهش
-های بی  مقاله دبربی پیشنهادبتی کاربردی بربی تصمیمیافته

های بی  مقاله باشد. با توجه به یافتهگیرندگان سازمانی نیز می
ها عالوه بار تقویات مناابع شود که مدیربن سازمانتوصیه می

-های جامعهبی به مزیت رقابتی، به جنههسازمانی جهت دستیا

شناسی مزیت رقابتی در سه سطح کالن، میانی و  رد، یعنای 
هااا، تعااامالت نمااادی ، حسااگری بجتماااعی، بثاار وبرهعااادت

پیگمالیون، تاثیر حمایات بجتمااعی و نهایتااف بثاربت عقالنیات 
عاشقانه، بر نتای  سازمان نیز توجه دبشته باشند. مدیربن نهایاد 

ها )تاثیر ناشی بز یادگیری نا ودآگاه ساازمان وبرهتاثیر عادتبز 
و بعضای آن بز قوبعد تااریخی، بجتمااعی و فرهنگای کاالن 

هاای حاکم بر سازمان(، بثر پیگمالیون )یعنی بعتقاد به سارمایه
ها و ببربز نمودن بنتظاربت های آنبنسانی، باور کردن توبنمندی

یطای همد ناه و مهتنای بار هاا( و بیجااد م سطح با  بز آن
گیری مزیت رقابتی ساازمان غفلات حمایت سازمانی در شکل

 کنند.
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