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Abstract 
The present study aimed to offer a model to gain sustainable competitive advantage on the 

basis of positive psychological capital. The approach in the study is a mix of quantitative and 

qualitative with a pragmatic paradigm approach. From purpose view, it is an applied research 

and the method selected for the study is descriptive survey. Participant of the survey were 

managers and elites of National Iranian Petrochemical Company (NIPC) and some other 

companies active in petrochemical industry and were selected using nonrandom sampling 

method. In qualitative section of the study, data collected from semi-structured interviews with 

17 elites in the industry were analyzed, using qualitative content analysis method in AtlasTi.8, 

and all conceptual model and concepts were extracted. In quantitative section, data were 

collected using questionnaires and the final research model was evaluated and prepared using 

Structural Equation Modeling (SEM) method. SEM results in AMOS26 software showed that 

positive psychological capital affects sustainable competitive advantage through direct and 

indirect impact on other variables, as social capital, human capital, intellectual capital, 

organizational citizenship behavior (OCB), knowledge management and innovative work 

behavior. So, to achieve sustainable competitive advantage, positive psychological capital 

plays the pivotal role comparing other human resource capitals. Social capital is the second 

most important variable in this regard. The study findings include different indices and factors 

effective in achieving sustainable competitive advantage and present of an optimized model 

to reach sustainable competitive advantage on the basis of positive psychological capital in 

NIPC. 
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1. INTRODUCTION 
Competitiveness is now increasingly important 

for academia, the business community, and 

various governments for reasons such as the rapid 

growth of the global economy, fierce competition 

between organizations, and globalization. In a 

way that competitiveness is a symbol of wealth 

and economic growth.  What distinguishes for 

successful organizations and bring them 

competitiveness during the time is their ability to 

gain a lasting competitive advantage. Resources 

and how to gain a sustainable competitive 

advantage has been a concern of management 

thinkers since the 1990s. The petrochemical 

industry has always been the focus of Iranian 

economic policymakers and As the most 

important oil and gas derivative industry, Due to 

the great influence on the life angles of today's 

societies and Its application and pivotal role in 

providing raw materials for almost all industries, 

one of the most fundamental industries. Recently, 

psychology has influenced the development of 

business strategies and policies and, 

subsequently, strategic management through 

many currents of research. If we want to know 

why organizations do the things they do, and why 

they perform the ways they do, we must 

comprehend the minds of relevant people. 
Sustainable competitive advantage has been 

discussed from a variety of perspectives, and 

researchers have resorted to several factors to 

explain it, But attention to this issue has been less 

considered from the perspective of positive 

organizational behavior and based on positive 

psychological capital. To this end, the present 

study looks at it from a new angle and tries to 

focus on sustainable competitive advantage 

through a different perspective of positive 

psychological capital and Investigate how it is 

realized in the National Iranian Petrochemical 

Company. Therefore, the ultimate goal of the 

present study is to design a conceptual model of 

sustainable competitive advantage. 

2. Metodology  
The present study was performed by a combined 

method. This research method is based on the 

paradigm of occupied pragmatism, which 

combines qualitative and quantitative approaches 

to collect and interpret findings.  

In the qualitative part, the research method is 

based on a qualitative content analysis approach. 

In order to collect data, purposive sampling 

method from the statistical population, senior, 

middle managers and experts of the National 

Iranian Petrochemical Company and active 

companies in the petrochemical industry was 

used. For this purpose, a semi-structured 

interview was conducted with 17 of them. 

Finally, the qualitative data were analyzed using 

ATLAS ti8 software and finally the qualitative 

model was extracted. 

Then in the quantitative part of the researcher 

using a questionnaire consisting of eight 

structures of organizational citizenship behavior, 

positive psychological capital, social capital, 

intellectual capital, human capital, innovative 

behavior, knowledge management, 

organizational agility and learning organization, 

The data obtained from 245 questionnaires based 

on structural equation model (SEM) and Amos26 

software were analyzed, then the model was 

evaluated and modified and the final model was 

presented. 

 

 

3. Findings 
The results of data analysis in the qualitative part 

showed that the effective components on 

achieving sustainable competitive advantage 

through positive psychological capital include 8 

main categories, 21 sub-categories and 40 

concepts. This study shown that organizational 

citizenship behavior, social capital, intellectual 

capital (relationship) and human capital, are 

outcomes of human resources that have a positive 

psychological capital, and Organizational 

citizenship behavior and intellectual capital 

directly and social capital lead to sustainable 

competitive advantage both directly and 

indirectly (through the mediating variable of 

knowledge management) and human capital, 

through the variables of knowledge management 

and innovative behavior will gain a sustainable 

competitive advantage. 
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Then in the quantitative part of this researche, 

we first tested measurement models to assess the 

reliability and validity of convergence to 

determine the degree of convergence of several 

questions to measure a concept. Based on the 

calculations of load factors, CR, AVE and 

HTMT, the reliability and validity of the 

measurement models were confirmed. After 

evaluating and approving the measurement 

patterns,we examined the assumed relationships 

in the Structural model, First  the general 

indicators of model fit are examined. 

Examination of the fit indices of the initial model 

showed that none of them in the qualitative model 

are in the acceptable range, Therefore, using the 

model production technique and applying the 

correction indicators reported by AMOS26 

software, the level of these indicators was raised 

to an acceptable level. 

 

4. Conclusion 
The results of the research according to the 

theoretical foundations, research background and 

comparison with the interviews provide a 

conceptual model for achieving a sustainable 

competitive advantage with a focus on positive 

psychological capital. 

A look at the research findings shows that the 

qualitative model after modification by Amos 

software showed that positive psychological 

capital directly affects the sustainable 

competitive advantage. 

In addition, examining the indirect impact of 

these two variables shows that positive 

psychological capital affects sustainable 

competitive advantage through the mediating role 

of social capital, intellectual capital, human 

capital, knowledge management, innovative 

work behavior and organizational citizenship 

behavior. 

 A closer look at the research findings in the 

qualitative and quantitative sections indicates that 

the central mediating variable between the two 

main variables is the social capital variable. With 

its entry, while reducing the direct effect of 

positive psychological capital on competitive 

advantage, through other variables, especially 

knowledge management and entrepreneurial 

behavior affects the sustainable competitive 

advantage. 

Based on the results of the present study, the 

realization of the strategic goal of achieving the 

sustainable competitive advantage desired by the 

company can not be achieved simply by having 

human resources with positive psychological 

capital , valuable, rare, Inimitable and 

nonSubstitutable. 

In order to achieve a sustainable competitive 

advantage, while having a resource-oriented view 

of human resources, it is necessary to strengthen 

and develop other human resources related to 

human resources and manage them as specified 

in the model. 
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 مثبت

 علمی
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 شناختی مثبت
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 چکیده
 مثبت شناختیروان سرمایه محوریت با پایدار رقابتی مزیت کسب منظور به چارچوبی ارائه هدف با حاضر پژوهش

 از که است پراگماتیسم پارادایم در کمی و کیفی صورت به آمیخته هایپژوهش پایه بر پژوهش این. است شده انجام
 کارشناسان و مدیران پژوهش آماری جامعه. باشدمی پیمایشی توصیفی روش، و ماهیت حیث از و کاربردی هدف نظر

 انتخاب هدفمند گیری نمونه روش اساس بر که بودند صنعت این در فعال هایشرکت و پتروشیمی صنایع ملی شرکت
 تحلیل روش با و استخراج خبرگان از نفر 19 با یافته ساختار نیمه مصاحبه از حاصل هایداده کیفی بخش در. اندشده

 استخراج مفهومی الگوی و مقوالت مفاهیم، قرارگرفت، تحلیل و تجزیه مورد  AtlasTi.8 افزارنرم و کیفی محتوای

 معادالت مدل از گیریبهره با و گردآوری پرسشنامه ابزار از استفاده با اطالعات کمی، بخش در سپس. شد
 از ساختاری معادالت مدل تحلیل نتایج. قرارگرفت تایید مورد و ارزیابی تدوین، پژوهش نهایی مدل ،(SEM)ساختاری

 طریق از مستقیم غیر و مستقیم صورت به مثبت شناختی روان سرمایه که داد نشان AMOS26 افزار نرم طریق

 و دانشمدیریت سازمانی شهروندی رفتار ،(ایرابطه)فکری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه متغییرهای
روان رمایهس پایدار، رقابتی مزیت به دستیابی برای درنتیجه. است موثر پایدار رقابت مزیت بر نوآورانه رفتارکاری

 سرمایه و کندمی عمل انسانی منابع حوزه با مرتبط هایسرمایه سایر برای محوری عامل عنوان به مثبت شناختی
 مزیت به دستیابی هایمولفه و هاشاخص برگیرنده در پژوهش نتایج. است متغییر ترینمهم آن از بعد نیز اجتماعی

 پتروشیمی صنایع شرکت در مثبت شناختیروان سرمایه محوریت با پایدار رقابتی مزیت کسب مدل ارائه و پایدار رقابتی
 .است ایران

 کلیدواژه ها:
روان سرمایه پایدار، رقابتی مزیت

 ، یکیف محتوای تحلیل مثبت، شناختی
 ملی شرکت ساختاری، معادالت

 ایران پتروشیمی صنایع

   مقدمه 1
 اداقتص سریع رشد چون دالیلی به پذیریرقابت حاضر حال در

 میان در شدن جهانی و هاسازمان بین شدید رقابت جهانی،
 از گوناگون هایدولت و کاروکسب جامعه دانشگاهی، مباحث
 توان که ایگونه به است، برخوردار ایفزاینده اهمیت
پذیری نمادی از ثروت و رشد اقتصادی محسوب رقابت

پذیری به های اقتصاد و مدیریت، رقابتدر نظریه شود.می
های رقابتی در بازار معنای رقابت نهادها برای کسب مزیت

. آنچه برای  (Danaee Fard et al., 2015)شودمیتعریف 

رود و در طول زمان شمار میهای موفق وجه تمایز بهسازمان

                                                      
  یدهنو دهقان حسن :نویسنده مسئول * 

 یزد اسالمی، آزاد دانشگاه یزد، واحد صنعتی، مدیریت گروه دانشیار آدرس:

 ایران

 denavi2000@yahoo.com ایمیل:

 

شان در آورد، تواناییپذیری را به ارمغان میبرای آنها رقابت
کسب مزیت رقابتی پایدار است. مزیت رقابتی پایدار به توانایی 
حفظ و بهبود موقعیت رقابتی بازار یک شرکت اشاره 

منابع و چگونگی کسب  .(Kadir et al., 2018)دارد

ندیشمندان مدیریت از های ارقابتی پایدار یکی از دغدغهمزیت
  میالدی بوده است. 74دهه 

شامل  کهاست  یرقابت ی در جهان یک صنعتمیپتروش
و تولیدات  است یتوجهقابل  هیسرماو  انهآورفن یهاینوآور

از اهمیت ویژه محصوالت  یدر بازار جهاناین صنعت 
دلیل وجود ذخائر نفت  به.  (Clews, 2016)برخوردار است

صنعت پتروشیمی همواره مورد توجه و گاز در ایران، 

file:///C:/Users/farha/Downloads/denavi2000@yahoo.com
https://www.orcid.org/0000-0001-9682-0473
https://www.orcid.org/0000-0002-9505-1518
https://www.orcid.org/0000-0002-8662-0520
https://www.orcid.org/0000-0003-1063-0631
https://www.orcid.org/0000-0002-4555-1549
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 مثبت

 ترین صنعتعنوان مهم بهگذاران اقتصاد ایران بوده و سیاست
مشتق از نفت و گاز، به دلیل نفوذ زیاد در زوایای زندگی 
جوامع امروز و کاربرد و نقش محوری آن در تأمین مواد اولیه 

ً تمامی رشبرای  نایع ترین صهای صنعتی، از بنیادیتهتقریبا
همین دلیل به  . (Gheysarian Fard, 2018)رودشمار میبه

 تسزایی در صادرارشد و گسترش این صنعت که  نقش به
در  کشور ک مشارکت فعالغیرنفتی کشور داشته، موتور محر

تر شدن اقتصاد داخلی و رقابتیتبع آن، بازارهای جهانی و به 
از  .(Middle East Bank, 2014)باشدتوسعه کشور می

های صنعت نفت در آینده، مباحث سوی دیگر با توجه به چالش
های جایگزین، جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در ایران انرژی

م و جهان و شدت رقابت داخلی و خارجی برای کسب سه
المللی، لزوم نگاه استراتژیک به این بیشتری از بازار بین

رات همچنین با تغیی صنعت بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
در  های تجاری، تغییرشتابان تکنولوژی، شتاب فزاینده رقابت

 هایهای نیروی انسانی و لزوم برخورداری از شایستگینقش
عملکرد موثر، اهمیت محوری برای مواجهه با تغییرات و 

 شیافزای و میدر صنعت پتروش یانسان هیسرما تیریمد
ی کارکنان این صنعت اهمیت سازمان ی شخصی وهایتوانمند

پذیری چو روز افزون پیدا کرده است. مدل یکپارچه رقابت
پذیری را در پنج سطحِ شرکت، صنعت، کشور، بلوک و رقابت

 (2411) مهرگان.  (Wilson, 2020) سازد جهان مطرح می

پذیری یک مفهوم چند بعدی است که نیز معتقد است، رقابت
)بنگاه اقتصادی(، صنعت و  میتوان آن را از سه منظر شرکت

ها قادر به کشور مورد بررسی قرار داد.  در صورتی کشور
ه ها بتوانند رقابت کنند. با توجه ببنگاه های آنرقابت هستند که 

مطالب عنوان شده صنعت پتروشیمی برای دستیابی به هدِف 
و  پذیری در صنعت را باال ببردبنیادین خود باید ظرفیت رقابت

های رقابتی پایدار این مهم انجام نخواهد شد مگر اینکه مزیت
 در سطح شرکت و صنعت استقرار یابد. 

های شناسی از طریق بسیاری از جریانرواناخیراً 
در  های بازرگانی وها و سیاستاستراتژی تحقیقاتی، بر توسعه

اگر  ادامه، بر مدیریت استراتژیک تأثیر گذاشته است.
یی خاص انجام کارهاهر کدام ها چرا سازمان میبدان میخواهیم

دهند و برای انجام آن از روشی مخصوص به خود می
ازان از سگیرندگان و تصمیمتصمیم ذهن دیبا کنند،میاستفاده 

ها و ترجیهات شخصی آنها، ذخیره دانش و جمله، اولویت
فرضیاتشان، توجه آنها به اطالعات جدید و تفسیر آنها و حتی 

اتژی حیطه استر ، این محدودهمیافراد را درک کن پویایی بین این
شناسی شناختی و های رفتاری، رواناستراتژی .رفتاری است

اجتماعی را در تئوری و عمل مدیریت استراژیک به کار 
زمان آغاز  . (Hambrick & Crossland, 2018)بردمی

های رفتاری فرا رسیده است. به اعتقاد نوآوری در استراتژی
تواند در تحقیقات خود مدیریت استراتژیک می پاول،
 ,.Powell et al)شناسی ایجاد کندهایی را با روانارتباط

به  کیاستراتژ تیریدر حوزه مد انقالب مهم کی .(2011

 چگونه افراد و روابط به دنبال آن است کهاست که افتاده  انیجر
و  دکنیمک مک یرقابت تیعملکرد و مز، یآنها به ناهمگن نیب

آنچه آن را بسیار جذاب میکند این است که افرادی که در زمینه 
 تندهسدر تالش اقتصاد و مدیریت استراتژیک آموزش دیده اند 

 لیشرکت را تشک کیکه  یافراد آوردن به درون" یتا با "رو
 Ployhart)دنرا درک کن یرقابت تیو مز یدهند ، ناهمگنیم

& Hale, 2014)  .معتقد است ما  (2410) و هیل لوی هارت

 ها و مبانی اسی مزیت رقابتی را به عنوان ریشهروانشن باید
شناختی که به توانایی سازمان برای ایجاد بازده باالتر از روان

 رقابتی پایدار از مزیت .مطالعه کنیمکند حد طبیعی کمک می
های متنوعی مورد بحث قرارگرفته و پژوهشگران برای  دیدگاه

اند، ولی توجه به این تبیین آن، به عوامل متعددی متوسل شده
گرا و بر اساس سرمایه موضوع از دیدگاه رفتارسازمانِی مثبت

 ذکر شناختِی مثبت، کمتر مورد توجه بوده است. شایانروان
سازمان نیز نادیده است که در َروند ذکر شده بافت و زمینه 

گرفته شده است. به همین منظور پژوهش حاضر از زاویه 
ا پایدار ر کند مزیت رقابتیپردازد و تالش میجدیدی به آن می

شناختِی مثبت در کانون توجه از دریچه متفاوِت سرمایه روان
آورد را در شرکت ملی رهقرارداده و چگونگی تحقق این 

صنایع پتروشیمی ایران بررسی نماید. بنابراین، هدف غایِی 
پژوهش حاضر طراحی الگوی مفهومی مزیت رقابتی پایدار 
است و سؤال اساسِی این پژوهش عبارت است از: چگونه 

توان مدل مفهومی مزیت رقابتی پایدار را در شرکت ملی می
 د؟صنایع پتروشیمی ایران طراحی کر

 

 مبانی نظری   2
توجه به پیچیده شدن محیط رقابتی و در عصر حاضر و با

ء ها برای بقااهمیت سازگاری با الزامات رقابتی بازار، شرکت
گیری از مزیت رقابتی هستند. پس از و رشد خود نیازمند بهره

ریزی کرد،  چارچوب سوات را پایه (1782ویهریچ )ه کاین
تِب استراتژیِک نگرش ساختار این چارچوب در قالب دو مک

بر . (Kong, 2008)د محور منشعب شصنعتی و نگرش منبع

ت دساساس تئوری سازمان صنعتی گرایش به بازار برای به
آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقابتی پایدار، منبعی مهم 

 رآید. در این رویکرد ساختار صنعت عاملی موثبه حساب می
این مکتب، در کسب توان رقابتی آن محسوب می شود. 
ت های شرکچارچوبی شفاف از تأثیر محیط خارجی بر توانایی

 در کسب مزیت رقابتی ارائه کرد. 

 رب مبتنی دیدگاه پذیری، رقابت با مرتبط تئوری دیگر
 و هاداخلِی سازمان نقش عوامل بر که است منابع یا هاقابلیت
 اهِ دیدگ محوریِ  دارد. اصل تأکید آنها رقابتی توان بر صنایع
 از مجموعه متشکل هاسازمان که است این منابع بر مبتنی

 باالیی اهمیت از رقابتی مزیت کسب در که هستند منابعی
چگونگی  منابع، خصوصیات و هاویژگی و بوده برخوردار

 ,.Nazari et al)کنندمی تعیین را آن پایداری حد و مزیت

2019). 

محور مطرح است ترین سؤالی که در رویکرد منبع مهم
ها در بازارهای یکسان و با که چرا برخی از شرکت این است

طور مداوم عملکرد بهتری در اختیار داشتن منابع مشابه، به
نسبت به رقبا دارند؟ در این رویکرد فرض بر ناهمگن و 

 قابل انتقال بودن منابع است. برای داشتن مزیت رقابتیغیر
تقلید و  پایدار، سازمان باید از منابعِ ارزشمند، کمیاب، غیرقابل
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 & Rijnsoever)جایگزین برخوردار باشد غیرقابل

Eveleens, 2021) . ها، منابع سنتی در با توجه به این ویژگی

 آل نیستند پایدار ایدهعنوان مزیت رقابتیبه طول زمان
(Luthans & Youssef, 2007). 

 ملموس نقشامروزه در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع غیر
 Amidi)کاِر سازمان دارند  و ای در موفقیِت کسبکنندهتعیین

)& et al.,2019 .معتقد  (2442) 1و گارسیا فالکون ساپرز

ع عنوان منباست، در بازارهای شدیداً رقابتی، منابع انسانی به
ود خ موفقیت در رقابت شناخته شده و بیشترین توجه را به

 یراب یاتیح ی منبعی کمیاب ومنابع انساناست. اختصاص داده 
تواند به یمصحیح این منبع  تیریاست و مد یهر سازمان

همچنین با توجه به  کمک کندش به  اهداف یابیسازمان در دست
رویکردهای مختلف مدیریت منابع انسانی، منبع اصلی مزیت 
رقابتی برای هر سازمان، نیروی انسانی مناسب است 

(Elrehail et al., 2019).  

رقابتی شرکت از مزیت توان گفت یکهنگامی می
 سودآوریشبرخوردار است که از مزیتی متفاوت بهره برده، 

تر های حاضر در صنعت بزرگاز متوسط سودآوری شرکت
شود و آن زمان که این مزیت را برای سالیان متمادی حفظ کند، 

 . (Hill et al., 2017)یافته استپایدار دسترقابتی به مزیت

رقابتِی پایدار  مزیت (2447) 2هاوریالهانی و بانی زعم به
د. سازبرداری رقبا را مشکل میکند که الگوموانعی را خلق می

بنابراین مزیت رقابتی پایدار قلب عملکرد سازمان است و باید 
های ها و شایستگیبه کمک کسب و تلفیق منابع جدید، مهارت

 حمایت شود.  ،ای و به کارگیری صحیح منابعهسته

منابع اصلی و ارزشمنِد  های پویا، تمرکز بردر محیط
روزرسانی و بازآرایی و  دلیل عدم بهشرکت، ممکن است به

برای محیط جدید منسوخ شده، موجب عدم انعطاف ارتقاء 
منظور به همین دلیل و به  کفایتی تبدیل شوند گردیده و به بی

یر، های متغتوسعه دانش و دستیابی به مزیت رقابتی در محیط
 ,Jiang)پویا مطرح و گسترش پیدا کرد هایرویکرد قابلیت

2014). 

گیری رفتار پایدار سازمان در جهت ،های پویاقابلیت
های سازی، بازآرایی، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتیکپارچه

ای در های هستهبهبود و نوسازِی قابلیت ،ترخود و از همه مهم
متغیر برای نیل به برتری رقابتی پایدار پاسخ به محیط 

 یشرکت برا بر اقدامات ایپو یهاتیقابل. (Jiang, 2014)است

 یرقابت تیمز جادیانطباق مداوم و ابا هدف منابع خود  رییتغ
عنوان هب، این قابلیت کند یتمرکز م رییدر حال تغ طیمح کیدر 

 مندهدف گسترش و اصالح ،جادیا یسازمان برا کی تیظرف
. (Ellstrom et al., 2021)شودتعریف می منابع خود گاهیپا

به عنوان  ایپو یهاتیقابل (2421) و همکاران 3پوندزینبه زعم 
انتخاب فرصت، مشارکت  ط،یمح شیپوبعد،  از پنج یتابع

 .ی استسازمان یریادگیها و ینوآور یساز یکارکنان، تجار
های پویا عناصر پویایی نظیر یادگیری را چارچوب قابلیت

                                                      
1. Saa-Perez & Garcia-Falcon 
2. Bani-Hani  & AL-Hawary 
3. Pundziene 

عنوان قابلیتی برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار معرفی به
تیس سه فرایند  . (Nekooeezade et al., 2014)کندمی

های پویای سازمان کلیدِی سازمانی و رهبری که برای قابلیت
سازی ( هماهنگی و یکپارچه1ضروری هستند را شامل: )
( یادگیری به عنوان فرایندی 2اقدامات داخلی و خارجی، )

( پیکربندی و ساختاردهی مجدد منابع 3اجتماعی و جمعی و )
اند و تکنولوژی دانسته بر اساس مشاهده و بررسی محیط بازار
(Mobini Dehkordi et al., 2016) . 

در این پژوهش برای بررسی مزیت رقابتی پایدار، از  
 ( Sune & Gibb, 2015؛Teece, 2016)چابکی سازمانی 

 Santa & Selmin, 2016 & Miller)و سازمان یادگیرنده 

et al., 1994)   .استفاده گردید 

های متمادی سؤال مشترِک صنعت و دانشگاه این برای دهه
آمیز صورت موفقیتتوانند بهها میبوده است که چگونه شرکت

رو هرت روببینِی محیط تجابا تغییراِت پویا و غیرقابل پیش
قطعیت هایی که برای رویارویی با عدمحلشوند؟ در میاِن راه

بینی، نفوذ و پذیرِش فکرِی عمومی و محیط غیرقابل پیش
پذیری و چابکی است پذیری، انعطافبیشتری دارند، انطباق

(Sherehiy et al., 2007). 

اکوکا، موسسه یاولین تعریف از مفهوم چابکی توسط 
چابکی را به عنوان یکی از منابع رقابت در آینده معرفی کرده 

 کیرا به عنوان  یچابک (2421و همکاران ) 4دیگواست. 
ا سازد تا بیها را قادر مکه سازمان کنندیم فیتعر تیفراقابل
 یترقاب یهایاستراتژ قیخود و تطب یهایاستراتژ فیبازتعر

 طیدر مح عیسر راتییارزش، تغ جادیبقا و ا یبرای، و عملکرد
ین همچن .هندواکنش نشان دو نسبت به آن  درک ،ینیب شیرا پ

 یبازآرایو  جادیادغام، ا یشرکت برا ییبه عنوان توانا چابکی
 اترییتغ سازگاری سریع با یبرا یداخل یهایستگیمجدد شا

 .(Schilke et al., 2018) شود یم فیکسب و کار تعر طیمح

وکاری فرآیندها و کسبدر چنین  (2444) 5کیدبه عقیده 
شود که سرعت، انطباق و استحکام را ساختارهایی یافت می

توانایی تسهیل کرده دارای سازمان هماهنگ و منظمی است که 
نیل به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کامال پویا و غیرقابل 

بینی را دارد و البته این محیط با کارکردهای کنونی پیش
. مفهوم چابکی سازمانی در صنعت تناسب نیستسازمان بی

نفت به عنوان انقالب جدید صنعت نفت شناخته 
 . (Garbie, 2011)شودمی

شتاب تغییر در بسیاری از جوامع نیازمند افراد و 
هایی است که پیوسته و سریع یاد بگیرند. در ادبیات سازمان

های رقابتی از طریق موضوع سازمان یادگیرنده، مزیت
ر ها دکارگیری اصول یادگیری سازمانی و قابلیت سازمانبه

قیم انطباق با شرایط متحول محیطی، از طریق تجربه مست
 Saadi)آید اصول فراگرفته شده و یادگیری جمعی به دست می

& Khayyati, 2014)  فرایند یادگیری در سازمان موجب .

 ظر گرفتن شرایطانتقال و اصالح منابع دانشِی سازمان با درن

4. Diego 
5. Kidd 
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چنین  . (Prieto & Revilla, 2006)شود میمحیطی 

 یبازارها یدهایها و تهد، به طور موثر فرصتسازمانی
 تیو با موفقروبرو می شود با آنها  شناسایی کرده،نوظهور را 

و تقاضاها بازار  روندها به ییپاسخگو یاز منابع خود برا
 .(Dekoulou & Trivellas, 2014) کند یاستفاده م

که از مفاهیم  - پذیری استراتژیک انعطافدر نتیجه، ارتقاء 
پی را برای تطبیق و تکامل سازمان در - بنیادین چابکی است

اخیر حاکی  های. پژوهش(Jones et al., 2003)خواهد داشت 
رسانی  روز های جدید و به از آن است که توسعه قابلیت

 پذیر استهای موجود از طریق فرایند یادگیری امکانقابلیت
(Romme et al., 2010). های نفتی به صورت شرکت

به احتمال زیاد، منبع مزیت رقابتی، به  اند کهای دریافتهفزاینده
آوردن و انحصار اطالعات و دانش اختصاصی در ارتباط دست

ی نفت و گاز است. بنابراین، سرعت یادگیری در چنین با آینده
سازمان  کی شود.محیطی منبع مزیت رقابتی محسوب می

 نیست. اا رییمتغ یرقابت طیمح کیبه انطباق با  قادر رندهیادگی
 یوجه با سرعت و دامنه چالش ها نیاست که به بهتر یدگاهید

شدن به  لیتبد.  (Liold, 2014) مطابقت دارد یصنعت انرژ
ند ک یرا فراهم م یواضح یرقابت تیمز رندهیگ ادیسازمان  کی

 ,Santa & Selmin) افتیخواهد  یشتریب تیاهم ندهیو در آ

2016) . 

های مدیریت سازمان (2449لوتانز و یوسف )به زعم 
امروزی مستلزم تغییر جهت به سمت پارادایم جدیدی است که 

 هیسرماسرآمدی و حفظ مزیت رقابتی را درپی داشته باشد. 
سرچشمه  اگرمثبت یشناسکه از روان ،ی مثبتشناختروان

جود و فرددرون یک  کهی بر نقاط قوت و منابع مثبت رد،یگیم
 ،گذاری و بهره برداریبتواند قابل سرمایهکند تا تمرکز می دارد

شناختِی مثبت، سرمایه روان .(Slatten et al., 2021)گردد 

گرا وارد شناسِی مثبتمفهوم جدیدی است که از حوزه روان

عنوان منبع مزیت رقابتی  سازمانی شده و از آن بهمکتب رفتار
 & Toor & Ofori, 2010)شود پایدار سازمان یاد می

Luthans & yussef, 2007) 

های اجتماعی و شناختی فراتر از سرمایهسرمایه روان
گذاری انسانی است، ولی همانند آنها قابل مدیریت و سرمایه

وزش و گیری بوده و از طریق آماست. این سرمایه قابل اندازه
سطح باالتری ارتقاء یابد. تغییر و  تواند بهمداخالت جزئی می

شناختی، حداقل ده درصد، روان تحول در میزان سرمایه
 می دهد عملکرد فردی و سازمانی را تحت تأثیر قرار

Amrolahi et al., 2015) .)شناختِی بنابراین، سرمایه روان

پذیر و معنادار و به بیان دیگر، ای توجیهسرمایهمثبت، به 
 است.عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار در سازمان تبدیل شده به

 نای که دهدیم حیتوضشناختی مثبت نظریه سرمایه روان
 دهدیرا م تیظرف نیاست که به افراد ا یمنبع ذهن کی  هیسرما

 ییهاو بر چالش ندریبه کارگکار  کیخود را در های توانایی تا
 .(Lux et al., 2020)د غلبه کنن دیایب شیکه ممکن است پ

شناختی مثبت عبارت است از: ارزیابی مثبت از سرمایه روان
شرایط و احتمال رسیدن به موفقیت مبتنی بر تالِش 

شناختِی محور، همراه با پشتکار. چهار ظرفیِت روانانگیزه
هترین نقطه تالقی این سرمایه که مثبت، یکتا، قابل مثبت و ب

پذیر و موثر بر عملکرد فردی و سازمانی گیری، مدیریتاندازه
بینی و اند از: خودکارآمدی، امیدواری، خوشهستند  عبارت

. این چهار منبع  (Badran & Morgan, 2015)آوری تاب

ه دهند که به سرمایدر کنار هم تشکیل یک سازه سطح باال را می
معروف است. پژوهشگران متعددی به  شناختِی مثبتروان

شناختی و همچنینی عوامل آمدهای سرمایه روانبررسی پی
اند که به برخی از موثر بر مزیت رقابتی در سازمان پرداخته

 شده است. ( اشاره 1ها در جدول)آن

 

 برخی از مهمترین مطالعات قبلی انجام گرفته 1 جدول 

 ردیف عنوان پژوهش هاترین یافتهمهم محققین/سال

(Guo & Chen, 

2021) 

انسانی مزیت رقابتی سرمایه  یرینشان داده که شکل گ همطالع
سه سطح  یو همکار یگذار هیحاصل سرما (OHCCA) سازمان

 ها و بخش ها و کارکنان است. میسازمان، ت

 هیسرما یرقابت تیمز یساخت ابعاد ساختار
 سازمان یانسان

1 

(Lux, 2020) 
 صاحبان ینیو آموزش کارآفر یاجتماع هیسرما ،یشناختروان هیسرما

ً یوکار مستقکسب  ذاردگیم ریشرکت تأث ی آنها دربر عملکرد فرد ما
 2 بازگرداندن کارآفرین به اکوسیستم کارآفرینی

(Liu et al., 2019) 
است.  ینوآور تیو قابل یاجتماع هیسرما نیرابط ب یانسان هیسرما

 نیروابط ب وندیرا در پ یانجینقش م ینوآور تیقابل ن،یعالوه بر ا
 کند. یم فایو عملکرد سازمان ا یرقابت تیمز ،یانسان هیسرما

 جادیا یاتیشبکه به عنوان منابع ح یها تیفعال
 تیلقاب ی: نقش واسطه ایرقابت تیو مز تیقابل

 یانسان هیو سرما ینوآور

3 

(Chuang et al., 

2016) 
گری یادگیری جمعی و ظرفیت جذب بر با میانجی سرمایه اجتماعی

 مزیت رقابتی تاثیر گذار است

رات : اثیرقابت تیبر مز یاجتماع هیسرما ریتاث
 جذب تیو ظرف یجمع یریادگی یواسطه ا

4 

(Chahal & Bakshi, 

2015) 
 تأثیرسرمایه فکری با متغیر میانجِی نوآوری، بر مزیت رقابتی 

 معناداری دارد
 5 بررسی سرمایه فکری و مزیت رقابتی

(Turek & Turek, 

2015) 
شناختی و رفتاِرکاری نوآورانه ارتباط مثبت و میان سرمایه روان

 معناداری وجود دارد
 6 رفتار نوآورانه در محیط کار

(Wang & Ahmed, 

2007) 

پیرو ارتباط مثبت وجود دارد و   -بین رهبری اصیل و رابطه رهبر
شناختی  بر عملکرد کنندگی سرمایه روانرهبری اصیل با تعدیل

 پیروان تاثیر گذار است.

 هیبر عملکرد: نقش سرما لیاص یرهبر ریتأث
ه رابط یندهایو فرآ روانیمثبت پ یروانشناخت

 یا

9 

(Golestaneh, 2014) 
شناختی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط بین ابعاد سرمایه روان

 معناداری وجود دارد

شناختی و ارتباط بین سرمایه روان
 رفتارشهروندی سازمانی

8 

(Kamukama, 2013) 
توانند مزیت رقابتی را محقق می خوبیهای سرمایه فکری بهمؤلفه

 نمایند
 7 سرمایه فکری، منبع غیرملموس مزیت رقابتی
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 مثبت

(Hana, 2013) 
 نوآوری کلید دستیابی به مزیت رقابتی است

 
دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نوآوری و 

 دانش
14 

(Hashemi et al., 

2012) 
شناختی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه روان

 وجود دارد.

شناختی در بهزیستی روانی نقش سرمایه روان
 با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی

11 

(Khanifar et al., 

2018) 
 ایه اجتماعی وشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمسرمایه روان

 سرمایه فکری دارد

کاوشی بر سرمایه روان شناختی بر سرمایه 
 فکری با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی

12 

(Fallah faramarzi et 

al., 2015) 
 انسانی اجتماعی بر مشارکت سازمانی و سرمایه أثیر سرمایهت

 مشارکتبررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، 
سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش 

 عالی

13 

(Saadi & Khayyati, 

2014) 
 صورت مستقیم و هم با نقش واسطه هم به های شغلینگرش

 تاثیرگذار استرفتارهای شهروندی سازمانی بر سازمان یادگیرنده 

تبیین نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی در 
رابطه میان نگرشهای شغلی و سازمان 

 یادگیرنده

14 

(Shahtahmasebi et 

al., 2013) 
سزایی در کسب مزیت رقابتی سرمایه اجتماعِی بیرونی نقش به

 سازمان

طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بیرونی در 
کسب مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه صنعت 

 رنگ و رزین

15 

(Mohseni Fard et 

al., 2014) 

های سازمان به تواند به عنوان یکی از قابلیتسرمایه اجتماعی می
های فکری و شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه

 نماید مدیریت دانش سازمان کمک

رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و 
 انشمدیریت د

1 

 

در یک نگرش کلی و با توجه به ادبیات و پیشینه مرور شده 
توان توسط منابع سنّتی عملکرد توان گفت که دیگر نمیمی

سازمانی برتر و برتری رقابتی را حفظ کرد. برای این امر باید 
ع مثبت که مناب شناختیهای سرمایه روانه قابلیتها را بسازمان

نظیر در راستای ایجاد مزیت انسانی را به منابعی بالقوه و بی
ش کند، تجهیز کرد. بنابراین در این پژوهرقابتی پایدار تبدیل می

مدل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه 
 گردد.شناختِی مثبت ارائه میروان

 یشناسروش 3
انجام گرفت. این روش پژوهش حاضر با روش ترکیبی 

تحقیق بر اساس پارادایم پراگماتیسم شگل گرفته است که با 
های کیفی و کمی به صورت همزمان یا متوالی ترکیب رویکرد

پردازد. روش ترکیبی ها میبه گردآوری و تفسیر یافته
اکتشافی است شده در این پژوهش از نوع طرح متوالیاستفاده

 هایکیفی گردآوری و تحلیل، سپس داده هایکه در ابتدا داده
کمی گردآوری و تحلیل و در نهایت هر دو تحلیل کیفی و کمی 

 یکجا مورد تفسیر  قرار گرفتند.

 تحلیل رویکرد مبنای بر پژوهش در بخش کیفی، روِش 
گیری از مضامین احصا شده از کیفی با بهره محتوای
  هامصاحبه

ی انجام گرفته به دقت است و در طی آن همه مصاحبه ها 
و به صورتی نظام یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به 
طور کلی در تحلیل محتوا عناصر مدنظر، گردآوری، طبقه 

شوند. بدین ترتیب از طریق روش تحلیل بندی و تحلیل می
سی مند به بررتواند به صورت نظاممحتوای کیفی پژوهشگر می

 طور بهاساسی یک متن بپردازد.  هایروندها و مشخصه

 و کیفی کمی، روش سه به میتوان را محتوا تحلیل معمول
 به بسیاری هایداده اول، حالت در .داد انجام )تلفیقی( ترکیبی

 اسناد از ایمجموعه میتوان اساس آن بر و میشود تحلیل اجمال

 حالت این دررد. ک بندیطبقه و شمارش استخراج، را متون یا

                                                      
1. Braun  & Clarke 

. باشد تحلیلی-توصیفی یا توصیفی میتواند هاداده تحلیل روش

 و میشود تحلیل مفصل و مرکب داده کمی مقدار دوم، حالت رد
 ت.اس خصیصه یک وجود عدم یا وجود اطالعاتی، واحد پایه

 متنی هایداده محتوایی تفسیرذهنی برای میتوان شکل این در

 یا سازیتم و کدبندی مند، نظام بندیطبقه فرایندهای راه از

 سوم، حالت در .کرد استفاده شده شناخته الگوهای طراحی
 .شودمی استفاده همزمان طوربه فوق روش دو از ترکیبی

(Babashahi et al., 2021) .ها از آوری دادهبه منظور جمع

 و مدیران آماری، گیری هدفمند از جامعهروش نمونه
 نایعص ملی شرکت خبره مرتبط با میدان تحقیق، کارشناسان
اده پتروشیمی استف صنعت فعال هایشرکت و ایران پتروشیمی

انجام پذیرفت. در  ساختاریافته از ایشاننیمه  شد و مصاحبه
روش پژوهش کیفی حجم نمونه با توجه به اشباع نظری در 

 19از انجام شود. در پژوهش حاضر، پس نظر گرفته می
مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پس از انجام هر مصاحبه 

ها سازی شد و دادهصورت مکتوب پیاده فایل صوتی مصاحبه به
 1براون و کالرکاِی تحلیل  با استفاده از روش شش مرحله

مورد تجزیه و  8آیتیافزار اطلسو با استفاده از نرم (2442)
 تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدل کیفی استخراج شد.

 روایی و پایایی بخش کیفی 3.1
 ها و نتایج پژوهشفرایند ارزیابی اعتبار یا اعتبارسنجی داده

های تحقیق کّمی دارد. سول و ای متفاوت از رویهکیفی، َرویه
کنند که پژوهشگِر کیفی حداقل باید پیشنهاد می (2442میلر )

مدت و مشاهده دو معیار از هشت معیار یعنی مشارکت طوالنی
بندی، بررسی همکاران، تحلیل مداوم در میدان پژوهش، مثلث

های داوریهای ذهنی و پیشموردی متناقص، تشریح کلیشه
توصیف کّمی و ممیزی کنندگان، پژوهشگر، تأیید مشارکت

خارجی را رعایت کند تا پژوهِش وی قابل اعتماد باشد 
(Creswell, 2012). 

های اعتبارسنجی پژوهش حاضر پنج مورد از استراتژی
مدت و مشاهده  والنیرا کسب کرده که عبارتند از: مشارکت ط
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 مثبت

دلیل موقعیت مداوم در میدان تحقیق توسط پژوهشگر که به 
ها در میدان تحقیق در زمینه کسب شغلی و کاری خود سال

مزیت رقابتی مطالعه و دغدغه داشته است. همچنین پژوهشگر 
نتایج پژوهش خود را به سه نفر از اساتید که آنها نیز تجربه 

 اند، ارائه کرده وکار میدانی و پژوهشی به شیوه کیفی داشته
ها موافقت ایشان را جلب نموده هدر رابطه با اعتباربخشی داد

کنندگان نیز استفاده کرده است، است. محقق از تأیید مشارکت
ن )یک کنندگابه شکلی که نتایج پژوهش به سه نفر از مشارکت

نفر از مدیران مصاحبه شده و دو نفر کارشناس که در 
اند( ارائه شد. در ضمن محقق سعی ها شرکت نکردهمصاحبه

های ذهنی خود را کنار ها و کلیشهداوریان پیشکرده تا حد امک
های خود را اعتبار بخشی کند. در نهایت، بگذارد تا بتواند داده

محقق از تمامی توان خود برای بررسی دقیق، غنی و با 
ها به کار برده است تا همه مفاهیم و مقوالِت جزئیاِت تمام داده

ان کنندگمشارکتهمراه شواهد گسترده از متن سخنان تحقیق به
بررسی، تحلیل و تفسیر شده و بر غنای اثر افزوده شود. 

شوندگان از میان مدیران و کارشناسانی عالوه، مصاحبهبه
های مختلف صنعت پتروشیمی مشغول انتخاب شدند که در بخش

فعالیت بوده و دارای سوابق تجربی متفاوتی بودند که تفاوت  به
های متفاوت، موجب غنای بیشتر یتهایشان به دلیل موقعدیدگاه

 اثر پژوهشی شد.

که در  ییایاستفاده از پا یجابه ،یفیک قاتیتحق پژوهشگران
 ندینمایاستفاده م یریاز اتکاپذ شود،یاستفاده م یکم قاتیتحق

کرسول  هایشنهادیپبراساس  در این پژوهش (.همان منبع)
شد در گام اول،  یها، سعداده یریاتکاپذ یبرا (2412)

و تمام  ردیآرام صورت گ یطیدر مح ی پژوهشهامصاحبه
 ویسگردد. از  و تلخیص ثبت ،طور کامل ضبط ها بهمصاحبه

... ها وها و مکث، وقفهحاالت چهره پژوهشگر گر،ید
 .کردیم ادداشتیدر هنگام مصاحبه  زیکننده را نمشارکت

ها ادهد یریکرد تاحد ممکن اتکاپذ تالش پژوهشگر ق،یطرنیبد
 دهد. شیخود را افزا جیو نتا

 

 روایی و پایایی بخش کمی  3.2
گرفت و بر اساس گر رویکرد کمی در پیشدر ادامه پژوهش

دست آمده پرسشنامه تهیه شد. برای بررسی های بهشاخص
روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. 

پس از اخذ نظرات اساتید و خبرگان حوزه  روایی محتوا
مدیریت بررسی و تایید شد. برای بررسی روایی سازه مدل 

طراحی و  Amos26گیری هر متغییر در نرم افزار اندازه

گیری که بیانگر قابلیت های اندازهسطح برازش هر یک از مدل

 باشدهای سوالی مربوط به خود میسنجش متغییر به وسیله گویه
(. همچنین برای 2و  5مورد آزمون واقع شد)جدول شماره 

بررسی پایایی، پایایی سازه مورد بررسی قرار گرفت)جدول 
نفر از مدیران و کارشناسان  024(. نمونه از میان5شماره

مرتبط با میدان تحقیق در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
پتروشیمی به شیوه تصادفی انتخاب  صنعت فعال هایشرکت

بر اساس  پرسشنامه 205های حاصل از شدند. در نهایت داده
تجزیه تحلیل Amos26 تکنیک معادالت ساختاری و نرم افزار

و سپس به سنجش و اصالح مدل پرداخته و مدل نهایی ارائه 
 شد.

 

 ها یافته 4

 های بخش کیفی یافته 4.1
ل از های حاصدر بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده

ها از روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار اطلس مصاحبه
 ها مکتوب شدند و پساستفاده شد. در ابتدا کلیه مصاحبه 8آیتی
دول )ج یافته، کدگذاری اولیهبار مطالعه دقیق و نظام چندیناز 

ای از مفاهیم بازیابی شد و جهت  ( انجام و مجموعه2شماره 
های مفهومی گوناگونی مورد مناسب، دسته هایرسیدن به مقوله

های مناسب قرار داده شد. در بررسی قرار گرفته و در مقوله
ای تحلیل محتوای براون و کالرک مرحله 6این مطالعه از مدل 

( 1استفاده شد. این مدل شامل شش گام میباشد که عبارتند از: 
کدهای اولیه ( استخراج 2آوری شده های جمعآشنا شدن با داده

ها و بازنگری مقوله (4ها ( جستجو برای مضامین و مقوله3
( گزارش نتایج. 6ها  و گذاری مقوله( تعریف و نام5مضامین 

ها به خواندن سازی مصاحبهدر گام اول پژوهشگر پس از پیاده
ها پرداخت تا آوری شده از مصاحبه های جمعو بازخوانش داده

آشنایی صورت گیرد. در گام دوم پس از آشنایی با ها با داده
داده ها پژوهشگر به استخراج کدهای اولیه و کشف روابط بین 
کدها پرداخت. در گام سوم پژوهشگر تالش کرد تا کدها را با 
هم ترکیب و مضامین و مقوله ها را شکل دهد. سپس در گام 

ن چهارم کدهای ترکیب شده دوباره بازنگری شد تا اطمینا
حاصل شود کدهای ترکیب شده از لحاظ مفهومی و معنایی 

. در گام پنجم پژوهشگر به سویی داشته باشندتناسب و هم
های اصلی پرداخت و در گام پایانی گذاری مقوله تعریف و نام

گزارش نتایج تهیه شد. سپس پیشینه پژوهش و نظر خبرگان 
و  حلیلنتایج ت صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

:ها در این بخش نشان داد کهبررسی داده

 

 

 

 

 

 



 

162 

 .197تا  153 صفحات .1041 زمستانو  پائیز .5 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پرتوی سرمایه روان شناختی  واکاوی چگونگی. امراللهی، شهناز نایب زاده، حسین اسالمیعلیرضا جاوری، حسن دهقان دهنوی، ناهید 

 مثبت

 

 

 های پژوهش(هایی از کدگذاری اولیه )منبع: دادهنمونه 2 جدول

سب مزیت رقابتی پایدار از طریق سرمایه های مؤثر بر کمؤلفه
مقوله فرعی و  21مقوله اصلی،  8شناختی مثبت  شامل روان

ها را کدها، مفاهیم و مقوله 3مفهوم است. جدول شماره  44
 .دهدنشان می

 

 های پژوهش(مزیت رقابتی )منبع: یافتهکدها و مقوله های شناسایی شده مدل  3 جدول

 مصاحبه شونده کدها مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی

رفتار شهروندی 
 سازمانی

 نوع دوستی
میل به همکاری و 

 صمیمیت

 مصاحبه شوند اول پنجم و هفتم کمک به همکاران

 توجه به منفعت جمعی
مصاحبه شوند سوم ششم و 

 چهاردهم

انجام جلب مشارکت در 
 وظایف

مصاحبه شوند اول چهارم، پنجم، 
 هشتم و دهم

 مصاحبه شوند سوم هشتم و سیزدهم صمیمیت با همکاران

 آداب اجتماعی
تعهد وحضور فعاالنه در 
 قبال سازمان وچالش ها

 تعهد برای حل مسائل
شونده دوم سوم، چهارم، مصاحبه

 هفتم و یازدهم

اهمیت دادن به مسائل 
 سازمان

 شونده سوم هشتم و یازدهممصاحبه

 تالش برای حل معضالت
شونده چهارم هشتم و مصاحبه

 یازدهم

 حضور فعال در حل مسائل  
شونده سوم چهارم و مصاحبه

 چهاردهم

 مساله پذیری 

 شونده هفتم هشتم و یازدهممصاحبه پذیرش مساله

ابراز عقیده در حل مسائل 
 سازمان

شونده چهارم یازدهم و مصاحبه
 دوازدهم

 نزاکت
کاهنده مشکالت و عامل 

 ثبات

 شونده اول و چهاردهممصاحبه کم نمودن مشکالت

 عامل حل مشکل
شونده سوم ششم، هشتم، مصاحبه

 یازدهم و دوازدهم

 شونده اول و هشتممصاحبه تسهیل گر در مشکالت

 کد شناسایی شده های کالمیگزاره ردیف

 مهمکاری کن امکه برای رسیدن به اهداف شرکت  با همکار معالقه زیادی دار من خودم  1
کمک به 
 همکاران

2 
چنین فردی البته به دلیل اینکه خودش رو در انجام وظایف توانمند حس میکند سعی میکنه که مشارکت همکاران خود را در 

 انجام وظایف جلب کند تا هم انسجام و هم صمیمیت توی شرکت برقرار باشه.
صمیمیت با 

 همکاران

3 
همیشه سعی میکنند در مورد سازمان فکر کنند اگر جایی کار گیرمیکنه و حل نمیشه بفهمند مشکل افراد خوش بین و خودکار آمد 

 چی و  براش راه حل میدهند  .

ابراز عقیده در 
حل مسائل 

 سازمان

4 
ن و بیافراد بد بین بیشتر حس منفی در سازمان القا میکنند و دافعه دارند  و همه رو از خودشون دور میکنند ولی افراد خوش 

امیدوار و  بااعتماد به نفس  عالوه براینکه در جذب مثل خودشون فعال هستند سعی میکنند افراد میان حال رو هم به سمت فکر 
 مثبت و امیدواری جلب کنند و با زبان امثال فکری خودشون نوعی اجماع به وجود بیاورند .

کشش میان دیدگاه 
 های مشترک

5 
گی های شخصیتیشون توی صنعت نفت به شرکتشون افتخار میکنند سعی میکنند همیشه نشان صنعت چنین کارکنانی به دلیل ویژ

 نفت یعنی بج سینشون هر جا میرن روی کت یا لباسشون باشه و همه بدونند که متعلق به شرکت ملی پتروشیمی یا نفت هستند
 افتخار به سازمان

6 
خره یک رفیق پیدا میکنند برای همین توی ایران که خیلی از کارها با ارتباط توی هر سازمانی بخوای ارتباطی بر قرار کنی باال

 حل میشه میتونند در رتق و فتق کارهای سازمانی هم خیلی کمک کنند .
پل ارتباطی بین 
 افراد و سازمانها

 پافشاری کنند.کارکنان به وجود میاره که تا حل شدن چالش ها  این امیدواری و خودکارآمدی نیرویی مضاعف برای 9
پافشاری  برای 
 غلبه بر چالش

8 
و هم به نتیجه رسیدند که ایده مناسب رو برای  از حاال به بعد دغدغشون میشه اجرای ایده چون هم مشکل رو خوب فهمیده اند

 ... حل مساله پیدا کرده اند
پافشاری در 
 اجرای ایده

7 
و میدونن تامین نیاز مشتریان جزء اولویت های شرکت هستش روی این افراد چون اهداف شرکت و خود شرکت براشون مهم  

توجه م بازار و مشتریان تمرکز میکنند و به دنبال راهی هستند تا یا از طریق بررسی بازار یا برقراری ارتباط با مشتریان
 خواسته های آنها بشوند و

تمرکز و دقت 
 نظر بر مشتری

14 
جستجوی راه جدید باشی. باید بتونن  وضعیت در حال تغییر رو بفهمند .در صنعتی با وسعت و اصال امیدواری یعنی فعاالنه در 

روحیه کارکنان ارشد به خصوص آنهایی که در بخش های فنی  یالزمه این ویژگی پیچیدگی پتروشیمی و با شرایط خاص ایران
 .و بازار کار میکنند

 درک تغییر
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 سرمایه اجتماعی
 

 زبان و کد مشترک
مفاهیم مشابه و زبان  ایجاد

 مشترک

 شونده هفتم نهم و دوازدهممصاحبه ارتباط گیری با همفکران

کشش میان دیدگاه های 
 مشترک

 شونده نهم و دوازدهممصاحبه

بهره گیری از مولفه های 
 مشترک

 شونده دوم و هفتممصاحبه

 اعتماد ساز

 قابل اطمینان

 شونده ششم و هشتممصاحبه صداقت

 شونده سوم و هشتممصاحبه وفادار به همکاران

 شونده سوم ششم و هفدهممصاحبه ایجاد کننده اطمینان

 قابل اتکا
 حفظ حریم اجتماعی

شونده سوم ششم و مصاحبه
 چهاردهم

 شونده اول سوم و سیزدهممصاحبه قابل اتکا

 وحدت افرین

 توسعه دهنده همدلی
اول چهارم، دهم و شونده مصاحبه

 چهاردهم

 همراه نمودن همکاران
شونده اول دهم، سیزدهم و مصاحبه

 چهاردهم

 افتخار و عشق به سازمان هویت

 عشق به سازمان
شونده نهم یازدهم و مصاحبه

 دوازدهم

 شونده نهم و چهاردهممصاحبه افتخار به سازمان

حساس به شخصیت 
 سازمان

 پنجم و یازدهمشونده مصاحبه

 روابط شبکه ای

 شبکه ارتباطات داخلی و
 خارجی

ارتباط با افراد مختلف و 
 متعدد

شونده اول ششم، هشتم و مصاحبه
 سیزدهم

جذاب برای گروه های 
 مختلف

 شونده پانزدهم و دوازدهممصاحبه

 شونده هشتم و پانزدهممصاحبه اکانت های زیاد

متفاوت دوستان زیاد و 
 داخلی و خارج سازمانی

 شونده ششم دهم و پانزدهممصاحبه

 پل ارتباطی
پل ارتباطی بین افراد و 

 سازمانها
شونده دهم سیزدهم و مصاحبه

 هفدهم

 شونده دوم و دهممصاحبه طرف مشورت دیگران مشاور

 سرمایه انسانی

 انگیزش

 چالش  پذیر

 یازدهمشونده هشتم و مصاحبه قبول چالش

در جستجوی چالشهای 
 پنهان و پیش رو

شونده چهارم ششم و مصاحبه
 یازدهم

فعال و پایدار در غلبه بر 
 چالش

 شونده سوم دهم و یازدهممصاحبه امیدوار در غلبه بر چالش

 شونده سوم ششم و هشتممصاحبه تمرکز بر چالش

صرف وقت برای غلبه بر 
 چالش

 سوم هفتم و یازدهمشونده مصاحبه

پافشاری  برای غلبه بر 
 چالش

شونده هشتم یازدهم و مصاحبه
 پانزدهم

 توانایی

به کارگیری ظرفیت های 
 فکری و مهارتی

به کارگیری دانش و 
 مهارت

شونده سوم دوازدهم و مصاحبه
 چهاردهم

 شونده هشتم و چهاردهممصاحبه به کارگیری توانایی

پذیر در قبال مسئولیت 
 سازمان

 مسئول در قبال چالش ها
شونده سوم چهارم، هشتم، مصاحبه

 دهم و سیزدهم

حضور هدفمند و برنامه 
 ریزی شده در شرکت

 شونده دوم و پنجممصاحبه

 دانش

 کسب دانش روز

 شونده اول و چهارممصاحبه در پی دانش روز

کسب دانش از منابع 
 مختلف

 سوم و چهارمشونده مصاحبه

به روز رسانی و به 
 کارگیری دانش

 شونده سوم و پانزدهممصاحبه به کارگیری دانش

 به روز رسانی آموخته ها
شونده سوم چهارم و مصاحبه

 پانزدهم

 بومی سازی دانش

شرکت دانش بومی داشته 
 باشد

 شونده چهارم و ششممصاحبه

کاستن از وابستگی به 
 بومیدانش غیر 

 شونده ششم و پانزدهممصاحبه

دانش در اختیار شرکت 
 باشد

 شونده سوم چهارم و ششممصاحبه

 رفتارکاری نوآورانه

 
 تجزیه و تحلیل مساله ارائه و آزمون ایده

 شونده چهارم ششم و هفتممصاحبه تمرکز بر مشکالت

 شونده ششم هفتم و یازدهممصاحبه بررسی همه جانبه مشکل
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 شونده هشتم و چهاردهممصاحبه موشکافی مشکل

 کشف و ترکیب ایده

 شونده چهارم و هشتممصاحبه ایده پردازی

 ترکیب ایده ها
شونده ششم هشتم و مصاحبه

 چهاردهم

آزمون و بررسی سودمندی 
 ایده

 شونده چهارم هشتم و دهممصاحبه استقبال از آزمون ایده

آزمون  ریسک پذیری در
 ایده

 شونده چهارم و ششممصاحبه

بررسی هزینه/ فایده 
 اجرای ایده

 شونده چهارم هشتم و  دهممصاحبه

 پیاده سازی ایده
 پیش برد ایده

 شونده هشتم و دهممصاحبه کار روی ایده

 شونده چهارم ششم و هشتممصاحبه پیگیری  و رها نکردن ایده

 شونده چهارم و هشتممصاحبه اجرای ایده پافشاری در تحقق ایده

 مدیریت دانش

 نشر و تبادل دانش تسهیم دانش

در اختیار قرار دادن  دانش 
 به دیگران

 شونده دوم سوم و سیزدهممصاحبه

بهره گیری از دانش 
 همکاران

 شونده اول سوم و چهارممصاحبه

 نداشتن بخل دانش
شونده سوم  هشتم و مصاحبه

 سیزدهم

 ذخیره دانش

 تدوین تجربیات

 تدوین تجربیات
شونده اول چهارم و مصاحبه

 سیزدهم

رساندن تجربیات به دست 
 دیگران

 شونده سوم سیزدهممصاحبه

 افزودن به دانش سازمانی

چیزی برای اضافه کردن 
 به جهان دارند

 شونده چهارم و هشتممصاحبه

 شونده دوم چهارم و هفدهممصاحبه رفرنس پالن شدن

سرمایه 
 ای(فکری)رابطه

 

 توانایی شناسایی نیاز مشتریان

 شناخت مشتریان

 شونده اول دوم و چهارممصاحبه شناسایی مشتری

تمرکز و دقت نظر بر 
 مشتری

شونده اول دوم، دهم و مصاحبه
 پانزدهم

 درک نیاز مشتریان

 درک نیاز مشتری
چهارم، ششم شونده دوم مصاحبه

 یازدهم و پانزدهم

خدمت و مشاوره به 
 مشتری

 شونده دوم دهم و پانزدهممصاحبه

دغدغه مندی در قبال 
 مشتری

 شونده دهم و پانزدهممصاحبه

سرمایه گذاری روی رابطه با 
 مشتریان و سایر ذی نفعان شرکت

مسئولیت پذیری در قبال 
 مشتریان

 پاسخ گویی به مشتری
شونده چهارم دهم و مصاحبه

 پانزدهم

رفع کمبود و نارضایتی 
 مشتری

 شونده چهارم و پانزدهممصاحبه

 کانال ارتباطی با مشتریان
 

ایجاد ارتباط صحیح با 
 مشتری

شونده چهارم هشتم، دهم و مصاحبه
 پانزدهم

رصد و تامین منافع 
 مشتری

 شونده سیزدهم و هفدهممصاحبه

 ارتباطی با ذی نفعانکانال 

برقراری ارتباط با رقبا و 
 تامین کنندگان

شونده دهم سیزدهم و مصاحبه
 پانزدهم

رصد و تامین منافع 
 سهامداران

 شونده سیزدهم و هفدهممصاحبه

 چابکی سازمانی
 

درک و پاسخ گویی سریع به 
 تغییرات

انعطاف پذیری و درک 
 تغییرات

 حس تغییر
چهارم و  شونده دوممصاحبه

 شانزدهم

 درک تغییر
شونده دوازدهم، پانزدهم و مصاحبه

 شانزدهم

 منعطف
شونده دوم یازدهم، مصاحبه

 دوازدهم و شانزدهم

واکنش سریع به شرایط 
 محیطی

 شونده سوم چهارم و هفدهممصاحبه روحیه تطبیق با تغییرات

 عکس العمل سریع
هفتم،نهم شونده دوم چهارم، مصاحبه

 یازدهم، سیزدهم و هفدهم

 غلبه بر تغییرات
شونده دوم هفتم، دوازدهم مصاحبه

 و هفدهم

بهره گیری از تغییرات 
 برای شرکت

شونده چهارم نهم و  مصاحبه
 پانزدهم
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آمادگی پاسخ به نیاز بازار و 
 مشتری

رصد بازار و فرصت های 
 آن

 کشف فرصت
و شونده چهارم هشتم مصاحبه

 پانزدهم

 رصد بازار
شونده اول چهارم، هشتم، مصاحبه

 یازدهم و پانزدهم

 توجه به روندهای بازار
شونده چهارم هشتم و مصاحبه

 پانزدهم

 شونده هشتم و یازدهممصاحبه تغییر جهت بازار

 سازمان یادگیرنده
 

پرسش گری و توانایی گفت و 
 شنود

 پرسش گر

 شونده سوم و هفتممصاحبه انتقاد پذیری

 پرسش گر
شونده سوم یازدهم و مصاحبه

 سیزدهم

 شونده دوم چهارم و دهممصاحبه جستجوی راه جدید

 شنونده خوب
 شونده دهم و هفدهممصاحبه شنونده خوب

 شونده دوم هفتم و دهممصاحبه صبور

 خلق فرصت یاد گیری مداوم
یادگیری و هر لحظه آماده 

 یاددادن

 شونده سوم هشتم و سیزدهممصاحبه هر لحظه برای یاد دادن

 شونده سوم و سیزدهممصاحبه ولع یادگیری از دیگران

توانمندی خلق دیدگاه و چشم انداز 
 مشترک در سازمان

 ایجاد کننده تعامل فکری

 میان داری فکری
شونده اول نهم دهم، مصاحبه

 چهاردهمدوازدهم و 

 شونده هفتم و دهممصاحبه طرح دیدگاه های مشترک

بازخورد گیری از 
 همکاران

 شونده سوم و چهاردهممصاحبه

خلق دیدگاه مشترک میان 
 کارکنان

 شونده هفتم دهم و دوازدهممصاحبه نزدیک نمودن نگرش ها

 چشم انداز مشترک
شونده اول چهارم و مصاحبه

 چهاردهم

برآیند هم جهت دیدگاه های 
 مختلف

 شونده اول و چهاردهممصاحبه

 

های حاصل از در این پژوهش بر اساس تحلیل محتوای یافته
ها و مطالعه ادبیات های انجام گرفته، سواالت مصاحبهمصاحبه

پایدار  رقابتی چگونگی دستیابی به مزیت تحقیق، الگوی اولیه
(. 2)شکل  شناختی مثبت طراحی شداز طریق سرمایه روان

در این مدل، رفتارشهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی، 
آمدهای منابع ای( و سرمایه انسانی پی)رابطه سرمایه فکری

شناختی مثبت هستند که انسانی دارای سرمایه روان
ه طور مستقیم و رفتارشهروندی سازمانی و سرمایه فکری ب

سرمایه اجتماعی هم به طور مستقیم و هم از طریق متغیر 
یرهای نش و سرمایه انسانی، از طریق متغمیانجی مدیریت دا

مدیریت دانش و رفتارکاری نوآورانه موجب کسب مزیت 
 رقابتی پایدار خواهند شد.  

 

 های بخش کمی یافته  4.2
رویکرد  با ساختاری معادالت مدل از مطالعه این در بخش کمی

بهره گرفته   26AMOSو نرم افزار   1مبتنی بر کوواریانس

 است. این رویکرد برای تحلیل، چندین تکنیک چند متغیره مثل
أییدی ت عاملی تحلیل و مسیر تحلیل و تجزیه رگرسیون، تحلیل

( و به صورت هم زمان 2415، 2چونگرا باهم ادغام )
متغیرهای پنهان، ساختارهای نهفته و روابط بین متغیرها را 

( همچنین در 2441، 3و همکارانکدک ) کندتجزیه و تحلیل می
گیری هر دو متغیر آشکار و نهان این رویکرد خطای اندازه

تری از  دقیق( و ارزیابی 4،2440و همکاران گرول) محاسبه
، 5چونگ و لو) دهدپارامترها و اثرات مدل را ارئه می

به طور کلی مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش  (.2448
یری گ گیری و ساختاری تشکیل شده است که بخش اندازهاندازه

و گیری متغیرها از منظر روایی های اندازهبه ارزیابی مدل
برازش مدل و ارزیابی روابط بین  پایایی و بخش ساختاری به

پردازد. قبل از پرداختن به مدلسازی معادالت متغیرها می
ساختاری جهت کسب بینش اولیه در مورد متغیرها، به توصیف 

 اولیه متغیرها پرداخته شده است.

 

 توصیف متغیرهای پژوهش 4 جدول

 کشیدگی چولگی معیار  انحراف میانگین متغیرها

 1.781 1.328- 0.785 3.918 سازمانی شهروند رفتار

                                                      
1. Covariance‐based structural equation modelling (CB‐

SEM) 
2. Cheung 

3. Cudeck et al 
4. Grewal  et al 
5. Cheung and Lau 



 

166 

 .197تا  153 صفحات .1041 زمستانو  پائیز .5 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پرتوی سرمایه روان شناختی  واکاوی چگونگی. امراللهی، شهناز نایب زاده، حسین اسالمیعلیرضا جاوری، حسن دهقان دهنوی، ناهید 

 مثبت

 0.077- 0.763- 0.665 3.700 اجتماعی سرمایه

 7.641 2.346- 0.504 4.077 روانشناختی سرمایه

 2.666 1.466- 0.560 3.849 فکری سرمایه

 1.327- 0.096- 0.810 3.174 انسانی سرمایه

 0.572 1.007- 0.863 3.444 نوآورانه کاری رفتار

 0.210- 0.663- 0.904 3.157 دانش مدیریت

 1.508 0.998- 0.540 3.620 پایدار رقابتی مزیت

 1.222 1.115- 0.558 3.724 سازمانی چابکی

 0.139- 0.639- 0.797 3.397 سازمانی یادگیری

 

+ 3معتقد است توزیع با چولگی بزرگتر از  (2411) 1کالین
از  -14+ و کمتر از 14و کشیدگی بیش از  -3و کمتر از 

 & Pahlavan Sharifتوزیع نرمال بسیار فاصله دارند)

)Mahdavian, 2015های تمامی . بنابراین توزیع داده

ی زیادی از توزیع نرمال فاصله 4متغیرها مطابق جدول 
 ندارند.

 گیری  ارزیابی مدل اندازه 5
گیری را برای بررسی پایایی و اعتبار های اندازهدر ابتدا مدل

همگرایی، آزمون کردیم که میزان همگرایی چندین سوال برای 
گیری یک مفهوم مشخص شود. این مهم از طریق بارهای اندازه
 4و میانگین واریانس استخراج شده 3، پایایی سازه2عاملی

گیری مقدار های اندازهارزیابی شد. برای پایا بودن مدل
 4.0مقادیر کمتر از و  4.9و   4.5به ترتیب   CRبارعاملی و 

 هیر) باشدغیرقابل قبول می CRبرای  4.2برای بارعاملی و 

 ها، مقدارهمگرایی مدل . برای اعتبار(2424، 5و همکاران

غیر  AVE ی ( برا2447، و همکاران هیر) 4.0کمتر از 

(. در مرحله بعد به 5قابل قبول معرفی شده است )جدول 
بررسی روایی واگرا یا تشخیصی پرداخته شده که بیانگر این 

دیگر  است که نشانگرهای یک سازه با نشانگرهای سازه
بستگی باالیی نداشته و از هم متمایز باشند. این مهم با استفاده هم

محاسبه شد که باید نرخ این شاخص کمتر  6HTMTاز شاخص 
  HTMTشاخص  (Hensler et al, 2015) باشد 4.85از 

 یواگرا در مدل ساز ییمحاسبه روا یبرا دیروش جد کی
، با (2415) و همکاران هنسلراست.  یمعادالت ساختار

را به  HTMTمونت کارلو  شاخص  یساز هیاستفاده از  شب

نمودند.  یمعرف (،1779روش فورنل الرکر) نیگزیعنوان جا
روش فورنل  یها یکاست ،یساز هیآنها براساس مطالعات شب

ارائه دوگانه را -گانهی یواگرا ییالرکر را نشان دادند و روا
 یاز ارکان اصل یکیدوگانه -گانهی یاگراو ییدادند. روا

(. همه اینها بیانگر پایایی و روایی 2)جدول  مدل است. یابیارز
 گیری هستند.های اندازهمدل

 

 گیریهای اندازهنتایج مدل 5 جدول

 CR AVE بار عاملی هاشاخص متغیرها CR AVE عاملیبار  هاشاخص متغیرها

ن
وا

ر
ه 

مای
ر
س

ی 
خت

شنا

ت
ثب
م

 

psca1 0.807 42724 42636 

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

knma1 0.762 42884 42648 

psca2 0.756 knma2 0.838 

psca3 0.772 knma3 0.819 

psca4 0.759 knma4 0.76 

psca5 0.818 

ی 
ر
کا

ر
فتا

ر

نه
را

او
نو

 

inbe1 0.693 42819 42644 

psca6 0.842 inbe2 0.837 

psca7 0.822 inbe3 0.788 

ه 
مای

ر
س

ی
ع
ما

جت
ا

 

soca1 0.742 42714 42574 

ر 
 د

ی
ک
اب
چ

ط 
حی

 م
ی

سا
شنا

ی
ون

ر
بی

 

orag1 0.731 42648 42483 

soca2 0.801 orag2 0.767 

soca3 0.759 orag3 0.684 

soca4 0.78 orag4 0.642 

                                                      
1. Kline 

2. Factor loadings 

3. Composite Reliability (CR) 

4. Average Variance Extracted (AVE) 
5. Hair 
6. Heterotrait–monotrait ratio (HTMT) 
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 مثبت

soca5 0.787 orag5 0.486 

soca6 0.782 

ط 
حی

 م
ی

ای
س
شنا

ر 
 د

ی
ک
چاب

ی
ون

ر
د

 

orag6 0.626 

soca7 0.723 orag7 0.715 

ی
سان

 ان
یه

ما
ر
س

 

huca1 0.718 42744 42642 orag8 0.74 

huca2 0.81 orag9 0.743 

huca3 0.743 orag10 0.744 

huca4 0.778 orag11 0.719 

huca5 0.815 orag12 0.766 

huca6 0.785 orag13 0.727 

ر
شه

ر
فتا

ر

ی 
ند

و

ی
مان

ز
ساا

 

ocbe1 0.812 42837 42635 

ی
مان

ز
سا

ی 
ر
گی

اد
ی

 

orle1 0.592 

ocbe2 0.8 orle2 0.668 

ocbe3 0.779 orle3 0.791 

ی
ر
ک
 ف
یه

ما
ر
س

 

inca1 0.642 42857 42466 orle4 0.807 

inca2 0.738 orle5 0.839 

inca3 0.684 orle6 0.84 

inca4 0.619  

inca5 0.74 

inca6 0.711 

inca7 0.634 

 

 HTMTنتایج  6 جدول

 8 9 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

         سازمانی شهروندی رفتار 1

        441/4 روانشناختی سرمایه 2

       48/4 199/4 انسانی سرمایه 3

      352/4 339/4 338/4 اجتماعی سرمایه 4

     344/4 149/4 427/4 357/4 فکری سرمایه 5

    128/4 461/4 481/4 194/4 342/4 رفتارکاری نوآورانه 6

   663/4 158/4 61/4 399/4 18/4 344/4 دانش مدیریت 9

  0.616 538/4 445/4 493/4 242/4 163/4 0.539 رقابتی * مزیت 8

 است. 1های مرتبه دوم* متغیر از نوع سازه

 

 مدل ساختاری 6
 گیری، به بررسی روابطهای اندازهپس از ارزیابی و تایید الگو

در ابتدا به شود که فرض شده در مدل ساختاری پرداخته 
های کلی برازش مدل پرداخته شده است. بررسی شاخص

های دهد، هیچکدام از شاخصنشان می 9همانطور که جدول 
 برازش در مدل کیفی در دامنه قابل قبول قرار ندارند. لذا با 

 

های اصالح استفاده از تکنیک تولید مدل و اعمال شاخص
ها ح این شاخصسط AMOS26گزارش شده توسط نرم افزار 

به حد قابل قبول ارتقا پیدا کرد، بنابراین به حذف مسیرهای 
نامعنادار و اضافه کردن مسیرهای منطبق با مبانی نظری برای 

 بهبود برازش مدل پرداخته شد.

 

                                                      
1. second-order constrct 
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 مثبت

 

 استاندارد)منبع یافته های پژوهش(مدل اولیه پژوهش در حالت تخمین  1 شکل

 

 

 های برازش مدل در مدل اولیه و اصالح شدهشاخص7 جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرایب مسیر در مدل اولیه ونهایی 8 جدول

 

 هاشاخص نام شاخص اختصار مدل اولیه مدل اصالحی برازش قابل قبول

>0.9 42794 42848 GFI نیکویی برازش 

 های برازش مطلقشاخص

>0.9 42729 42635 AGFI نیکویی برازش اصالح شده 

>0.9 42732 42413 NNFI(TLI)  نشدهبرازش هنجار 

 های برازش تطبیقیشاخص
>0.9 42736 42694 NFI برازش هنجار شده 

>0.9 42764 42686 CFI برازش تطبیقی 

<0.1 42467 42243 RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 های برازش مقتصدشاخص

 کای دو به هنجارشده به درجه آزادی CMIN/df 112488 22192 3تا  1بین 

  β مسیرها

 مدل اولیه

β  

 مدل نهایی

 42311*** 42311*** اجتماعی سرمایه-->روانشناختی سرمایه

  0.077 انسانی سرمایه-->روانشناختی سرمایه

  0.039 سازمانی شهروندی رفتار-->روانشناختی سرمایه
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 ***p<0.001          **p<0.0

 

 

شناختی ابتدا مدل با حذف مسیرهای غیرمعنادار سرمایه روان
مثبت به سرمایه انسانی، رفتارشهروندی سازمانی و سرمایه 

رقابتی پایدار اجرا شد و اجتماعی به مزیت فکری و سرمایه
مشاهده شد مدل از برازش مناسبی برخوردار نیست. لذا با 
توجه به مبانی نظری موجود، مسیرهای سرمایه اجتماعی به 

سرمایه انسانی، رفتارشهروندی سازمانی و سرمایه فکری و 
همچنین مسیر مدیریت دانش به رفتار کاری نوآورانه اضافه 

ل از برازش مناسبی برای سنجش شد و مشاهده گردید که مد
روابط بین متغییرها برخوردار است. لذا مدل معادالت 

 نهایی شده است.  3ساختاری نهایی پژوهش در شکل 

 

 

 

  0.027 فکری سرمایه-->روانشناختی سرمایه

 42454 0.056 پایدار رقابتی مزیت-->روانشناختی سرمایه

 42488*** 42541*** دانش مدیریت-->اجتماعی سرمایه

 42199** 42182*** دانش مدیریت-->انسانی سرمایه

 42253*** 42413*** نوآورانه کاری رفتار-->انسانی سرمایه

  0.007 پایدار رقابتی مزیت-->اجتماعی سرمایه

 42255*** 42295*** پایدار رقابتی مزیت-->سازمانی شهروندی رفتار

 42184** 42178*** پایدار رقابتی مزیت-->نوآورانه کاری رفتار

 42293*** 42285*** پایدار رقابتی مزیت-->دانش مدیریت

 42394*** 42444*** پایدار رقابتی مزیت-->فکری سرمایه

 42324***  انسانی سرمایه -->اجتماعی سرمایه

 42276***  سازمانی شهروندی رفتار -->اجتماعی سرمایه

 42267***  فکری سرمایه -->اجتماعی سرمایه

 42497***  نوآورانه کاری رفتار -->مدیریت دانش
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 مثبت

در ادامه باتوجه به اینکه مدل ساختاری پژوهش مورد تایید 
بررسی روابط مدل با توجه به ضرایب مسیر قرار گرفته به 

نشان داده شده، تمامی  8پرداخته شد. همانطور که در جدول
باشد. عالوه بر مسیرهای مستقیم مدل نهایی معنادار می

مستقیم تاثیر سرمایه مسیرهای مستقیم، مسیرهای غیر

شناختی مثبت بر مزیت رقابتی پایدار نیز بررسی گردید. روان
دهد که تمامی مسیرهای غیرمستقیم نشان می 7دولنتایج ج

از  شناختی مثبتتوان گفت سرمایه روانمعنادارند. بنابراین می
طریق غیر مستقیم توسط متغیرهای واسط به میزان اثر مندرج 

زیت رقابتی پایدار اثرگذار باشد.تواند بر ممی 7در جدول

 

 بررسی اثرات غیرمستقیم مسیرها 9 جدول

ضرایب مسیر  مسیرهای غیرمستقیم
 غیرمستقیم

 ***0.152 < مزیت رقابتی پایدار-< مدیریت دانش -< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

 ***0.092 < مزیت رقابتی پایدار-< رفتار شهروندسازمانی-< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

 ***0.083 < مزیت رقابتی پایدار-< سرمایه فکری -< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

 **0.099 <  مزیت رقابتی پایدار-< مدیریت دانش -< سرمایه انسانی-< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

 **0.099 <  مزیت رقابتی پایدار-کاری نوآورانه < رفتار -< سرمایه انسانی-< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

 **0.152 <  مزیت رقابتی پایدار-< رفتار کاری نوآورانه -< مدیریت دانش-< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 

<  مزیت -< رفتار کاری نوآورانه -< مدیریت دانش-< سرمایه انسانی-< سرمایه اجتماعی -سرمایه روانشناختی 
 پایداررقابتی 

0.099** 

 ***p<0.001              **p<0.01 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 7
این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی مزیت رقابتی پایدار 
در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شد که طبق نتایج 

تی رقابشناختی مثبت در کسب مزیتآمده سرمایه روانبه دست
این پژوهش در دو بخش کیفی و  پایدار نقش محوری دارد. 

کمی انجام گرفت، در بخش کیفی ابتدا از طریق مطالعه مبانی 
های اولیه شناسایی و استخراج شد. سپس نظری، ابعاد و مؤلفه

نفر از مدیران  19های نیمه ساختار یافته از از طریق مصاحبه
تروشیمی ایران و شرکت و کارشناسان شرکت ملی صنایع پ

های فعال در صنعت پتروشیمی و روش تحلیل محتوای 
های مرتبط دار به بررسی و کاوش کدها، مفاهیم و مقولهجهت

ی شد. سپس در بخش کمبا کسب مزیت رقابتی پایدار پرداخته 
نفر نمونه و با  205مدل بخش کیفی به وسیله پرسشنامه از 

افزار ایموس مورد بررسی و تکنیک معادالت ساختاری و نرم 
 اصالح قرار گرفت.

سهم پژوهشی این تحقیق در تولید دانش جدید، ارائه مدل 
های یک از پژوهشمفهومی جدیدی است که تاکنون در هیچ

قبلی به چنین مدلی اشاره نشده است ولی با این وجود، روابط 
 . گرفته استها مورد تایید قراربین ابعاد مدل، در سایر پژوهش

نتایج تحقیق با توجه به مبانی نظری، پیشینه تحقیق و مقایسه 
آن با مصاحبه های انجام شده مدل مفهومی را برای کسب مزیت 

شناختی مثبت ارائه رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان
دهد که ابعاد )مقوالت( اصلی آن عبارتند از: رفتار می

جتماعی، سرمایه فکری، سرمایه شهروندی سازمانی، سرمایه ا
انسانی، مدیریت دانش و رفتارکاری نوآورانه. به عالوه 

                                                      
1. Avolio & luthans 

ها و ها با توجه به مصاحبههای هریک از این مقولهشاخص
توانند مدنظر قرار گیرند که شامل: مطالعات کیفی انجام شده می

نوع دوستی، آداب اجتماعی، نزاکت، زبان و کد مشترک، 
هویت، روابط شبکه ای، انگیزش، توانایی، دانش،  ساز،اعتماد

ها، پیاده سازی ایده، تسهیم دانش، ذخیره ارائه و آزمون ایده
گذاری روی دانش، توانایی شناسایی نیاز مشتریان، سرمایه

ویی گرابطه با مشتریان و سایر ذینفعان شرکت، درک و پاسخ
، ار و مشتریسریع به تغییرات، آمادگی پاسخ به نیازهای باز

پرسشگری و توانایی گفت و شنود، خلق فرصت یادگیری 
باشند. مداوم، خلق دیدگاه و چشم انداز مشترک در سازمان می

گر با مقایسه تطبیقی شاخص های در این پژوهش، پژوهش
برد که مطرح شده در ادبیات و مصاحبه های انجام گرفته پی

لف در ادبیات اغلب شاخص های شناسایی شده به طرق مخت
تر تحلیل محتوای مصاحبه اند لیکن با بررسی دقیقمطرح شده

های انجام شده شاخص های جدیدی نیز بیان شده است که 
تواند در جهت تکمیل الگوی مطرح شده موثر واقع شود. می

 شاخص هایی از قبیل: جلب مشارکت در انجام وظایف، مساله
پذیر، ارتباطی، چالش پذیری، وحدت آفرین، مشاور، پل

پذیری در قبال پذیری در قبال سازمان و مسئولیتمسئولیت
از جمله شاخص هایی هستند که طی این پژوهش مشتریان 

 شناسایی شده اند.

های انجام گرفته نتایج پژوهش دقت نظر در سایر پژوهش
ناختی شتاثیر سرمایه روان حاضر را تایید میکنند. برای مثال:

 (2442) 1آولیو و لوتانز بر سرمایه اجتماعی با مطالعات مثبت
، تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر مدیریت (2412هاشمی )و 

مثبت  ، ارتباط(2410) نیکوکار و همکاراندانش با مطالعات 
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پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پرتوی سرمایه روان شناختی  واکاوی چگونگی. اسالمی حسین زاده، نایب شهناز امراللهی، ناهید دهنوی، دهقان حسن جاوری، علیرضا

 مثبت

و  1هافمندر پژوهش تماعی و مدیریت دانش بین سرمایه اج
و ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه   (2445) همکاران

ارتباط  ،(2415) و همکاران فالح فرامرزیانسانی در مطالعه 
 محسنی فردپژوهش در  یفکر هیو سرما یاجتماع هیسرمابین 

، همچنین تاثیر سرمایه اجتماعی به عنوان (2410) و همکاران
و  طهماسبی شاهعامل کسب مزیت رقابتی با مطالعات 

و  3تومینن، و (2410) و همکاران 2تامرو  (2413) همکاران
، تاثیر مدیریت دانش به عنوان عامل کسب (2413) همکاران

تاثیر  (2412) و همکاران 4لیمزیت رقابتی با مطالعات 
رفتارکاری نوآورانه به عنوان عامل کسب مزیت رقابتی با 

، تاثیر سرمایه فکری)سرمایه ارتباطی( (4242) 5لیومطالعه 
و  6یاسینبه عنوان عامل کسب مزیت رقابتی با مطالعه 

و تاثیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان  (2412) همکاران
تطبیق  (2412) 9جان و گلعامل کسب مزیت رقابتی با مطالعه 

 دارد.

رمایه تاثیر س در مطالعات قبلی ه به اینکهتوجبا 
 به صورت پیش پایدار بر مزیت رقابتی شناختی مثبتروان

فرض پذیرفته شده است، گام اولیه و اساسی در کسب مزیت 
شایی رمز گ ،مثبت شناختیِ سرمایه روان از طریق پایدار رقابتی

ه ک ابعاد و متغیرهای میانجی بایستمی یعنی بود، جعبه سیاه
آمد سرمایه روان شناختی مثبت و عامل موثر بر کسب مزیت پی

شد که در این پژوهش به آن پایدارند شناسایی می رقابتی
  .پرداخته شده است

کند که مدل کیفی های پژوهش مشخص مینگاهی به یافته
ایه پس از اصالح به وسیله نرم افزار ایموس نشان داد، سرم

شناختی مثبت مستقیما بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر گذار روان
است، عالوه بر آن بررسی تاثیر غیر مستقیم این دو متغییر 

شناختی از طریق نقش میانجی رواننشان می دهد که سرمایه
سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مدیریت 

شهروندی سازمانی بر  دانش، رفتار کاری نوآورانه و رفتار
های تهتر یافگذارد. بررسی دقیقمزیت رقابتی پایدار تاثیر می

پژوهش در بخش کیفی و کمی حاکی از آن است که متغییر 
میانجی محوری بین دو متغییر اصلی، متغییر سرمایه اجتماعی 
است که با ورود خود، ضمن کاهش اثر مستقیم سرمایه 

یت رقابتی، از طریق سایر متغییرها، شناختی مثبت بر مزروان
به خصوص مدیریت دانش و رفتارکارآفرینانه بر مزیت رقابتی 

 های صورت گرفته درگذارد. بر اساس بررسیپایدار تاثیر می
قق رسد تحتحقیقات گذشته و نتایج پژوهش حاضر به نظر می

ان )چابکی و سازم ژیک کسب مزیت رقابتی پایدارهدف استرات
رنده( مورد نظر شرکت، صرفا از طریق در اختیار داشتن یادگی

منابع انسانی با سرمایه روان شناختی مثبت، ارزشمند، کم 
ود بلکه شنظیر، غیرقابل تقلید و غیر قابل جایگزین حاصل نمی

برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار باید ضمن داشتن دیدگاه 
یر قویت و توسعه سامنبع محور به نیروی انسانی، در راستای ت

گونه ها همانهای مرتبط با منابع انسانی و مدیریت آنسرمایه

                                                      
1. Hoffman et al 
2. Tamer 
3. Tuominen 
4. Lee 
5. Liu 

ها از که در مسیر مدل مشخص شده اقدام کرد. اغلب شرکت
رند ها بهره میبمنابع انسانی در حد استفاده واژگانی در سخنرانی

 هایو تعداد کمی از آنها در جذب نیروی انسانی برخی شاخصه
حوزه را استفاده میکنند و تعداد انگشت شماری از این در این 
ها در تبدیل منابع انسانی به قابلیت موفق هستند.  از این شرکت

رو کارکنان دارای سرمایه روان شناختی مثبت که از خود 
) کمیاب، ارزشمند، غیرقابل تقلید، و غیرقابل VRINویژگی 

مزیت رقابتی دهند، در صورتی در کسب جایگزین(  نشان می
سازمان موثر خواهند بود که شرکت از مسیرهای تعیین شده 
الگوی نهایی این منابع را به قابلیتی پویا برای کسب مزیت 
رقابتی پایدار تبدیل کند. لذا برای دستیابی به هدف غایی این 

گیری از مدل نهایی پژوهش گردد با بهرهپژوهش پیشنهاد می
مدهاوارانت و و مدل  (2449) 8وانگ و احمدحاضر، مدل 

های انسانی از منابع انسانی سازمان به قابلیت (2448) 7هانت
برای  پویای سازمان برسیم. وانگ و احمد، چهار سطح را

ا موقعی اند ، منابع ترسیدن از منابع به قابلیت پویا تعریف کرده
که منبع هستند کمکی به سازمان نخواهند کرد لذا  منابع انسانی 

های شناختی مثبت به دلیل ویژگیهای سرمایه روانبا شاخصه
VRIN دهند تنها میتوانند در سطح صفر که از خود نشان می

( قرار گیرند. سپس در Zero level یعنی منابع سازمانی )
باید از طریق توسعه و  ها، منابعسطح یک یعنی سطح قابلیت

آموزش متغییرهای موثر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، 
فکری، مدیریت دانش، رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکاری 
نوآورانه و برای دستیابی به  اهداف سازمان استقرار یابند و به 

سطح  هایهای سازمانی تبدیل شوند. حال منابع و قابلیتقابلیت
 های شرکت با یکدیگربایست مطابق با جهت استراتژییک می

های تلفیق شوند، این تلفیق با در نظر گرفتن کلیه منابع و قابلیت
ها و شرکت انجام میشود پیشنهاد می شود هماهنگی بین قابلیت

های سازمان از طریق آگاهی رسانی راهبردهای استراتژ
ی منابع انسان شرکت، آموزش ضمن خدمت و تنظیم مسیر شغلی

ها و اطالعات الزم مورد نیاز به دارای قابلیت انجام و آموزش
ه ها ) سطح یک( بکارکنان منتقل شود و در این صورت قابلیت

ه اند. البته در سطح دو، بای ) سطح دو( تبدیل شدهقابلیت هسته
لفیق ها تها در یک برش زمانی با قابلیتدلیل اینکه استراتژی

وند و از سوی دیگر شرایط بازار به سرعت در حال تغییر شمی
است، این احتمال وجود دارد که در شرایط پویای تغییرات 

یل شوند ای تبدکفایتی هستهای، خود به بیهای هستهبازار قابلیت
ویم های پویا بربرای همین منظور با به سطح سوم یعنی قابلیت

د چگونه به نوسازی، بازآرایی گیردر این سطح سازمان یاد می
های خود بپردازد، فرآیندی که برای و خلق مجدد منابع و قابلیت

مواجهه با تغییرات محیطی حیاتی است. اجرای فرآیند مشخص 
شناختی مثبت به شده در مدل برای رسیدن از سرمایه روان

قابلیت چابکی و قابلیت سازمان بتی پایدار)مزیت رقا
 بخشد. د یک قابلیت پویا به شرکت مییادگیرنده(، خو

6. Yaseen 
7. Jan & gul 
8. Wang & Ahmed 
9. Madhavaram & Hunt 
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پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پرتوی سرمایه روان شناختی  واکاوی چگونگی. امراللهی، شهناز نایب زاده، حسین اسالمیعلیرضا جاوری، حسن دهقان دهنوی، ناهید 

 مثبت

تر یافته های پژوهش این مطلب را روشن بررسی دقیق
سازد که بیشترین ضرایب مسیر غیر مستقیم مدل از  می

های اجتماعی و انسانی و از مسیر مدیریت دانش و سرمایه 
رفتارکاری نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارند. 

نده آن است که بهره برداری از سرمایه که نشان ده
شناختی مثبت برای تحت تاثیر قرار دادن سرمایه روان

اجتماعی و به تبع آن تاثیر بر مدیریت دانش و رفتارکاری 
شناختی نوآورانه میتواند  بهترین مسیر برای تبدیل سرمایه روان

مثبت به مزیت رقابتی پایدار باشند لذا پیشنهاد میگردد 
های این صنعت با استفاده از ابزارهای انتخاب نیروی شرکت

انسانی، آموزش و توسعه به اهداف غایی در زمینه مزیت 
 یابند. رقابتی پایدار دست

شود، مدیران با ایجاد بانک اطالعاتی از سرمایه پیشنهاد می
شناختی مثبت، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی روان

مدل پژوهش حاضر و مقایسه نیازهای کارکنان، در نظر گرفتن 
های بانک اطالعاتی، های سازمان با دادهشناختی نقشروان

 پروری، مدیریتهای جانشینبرنامه نسبت به بهره برداری در
ردد گمسیر شغلی و ارتقای سازمانی اقدام نمایند. پیشنهاد می

 های منابع انسانی خود از جملهسیستم سازمان برای سایر
نیروهای جدید نیز از مدل مذکور  شناسایی، جذب و استخدام

 استفاده کند.  

 ترهای گستردهای برای آغاز پژوهشپژوهش حاضر تنها مقدمه
شناختی مثبت و مزیت رقابتی پایدار در در زمینه سرمایه روان

تر و تعمیم نتایج های مختلف است. قضاوت دقیقسازمان
بررسی سایر متغیرهای تاثیرگذار است که  نیازمند شناسایی و

 مند در آینده دور نماند.رود از نظر پژوهشگران عالقهامید می
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