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چکیده
امروزه توجه و سرمایه گذاري بر جنبه هاي مثبت براي موفقیت سازمان ها ضروري 

اد سرمایه روانشناختی ایجرفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازماندر این راستا. است 
. قادر به تامین مزیت رقابتی براي سازمان ها استکند که به باور پژوهشگران این سرمایهمی

با توجه به گستردگی . زیت رقابتی براي هر سازمانی در هر صنعتی اهمیت داردکسب م
طبق بررسی هاي انجام شده صنایع غذایی کاله به عنوان یکی ازبرند رقابت در صنایع غذایی

همبستگی، - روش تحقیق توصیفی. انتخاب شدهاي معتبر به عنوان قلمرو مکانی تحقیق
باشد که با روش نمونه سان و مدیران در شرکت کاله مینفر از کارشنا170جامعه آماري 
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مقدمه
سازمان ها با عملکرد سطح متوسط تنها بقاي خود را حفظ می کنند و براي در دنیاي امروز 

از پژوهشگرانبسیاريامروزه.موفقیت در رقابت شدید نیاز به سطوح باالتري از عملکرد دارند
آنهابرايپایداريمزیت رقابتیتواندمیهاسازمانشناختیسرمایه روانکهباورنداینبر

شرکت هاي فعال برايامارقابتی براي هر شرکتی حائز اهمیت استکسب مزیت .کندفراهم
صنایع غذایی کشور مان به دلیل تعدد رقباي فعال داخلی و خارجی، همچنین اهمیت در

با توجه به اینکه کشور ما .استراتژیک غذا در عرصه روابط بین المللی اهمیت دو چندانی دارد
ي جایگزینی واردات وتوسعه صادرات در زمینه در ابتداي صنعتی شدن است بحث سیاستها

.صنایع غذایی اهمیت بیشتري پیدا می کند
شرکت صنایع غذایی کاله با بازار هدف طبقه ي متوسط به باال جهت رقابت با محصوالت 

بسیاري . به طور گسترده از نوآوري استفاده می کند1مشابه خارجی بنابر اظهار چند تن از مدیران
غذایی که در کشورهاي همسایه از جمله ترکیه تولید می شود در ایران با برند این از محصوالت

از نظر مدیران و کارشناسان این شرکت ، به دلیل افزایش تنوع . شرکت نیز تولید و صادر می شود
و کوچک محصوالت غذایی و تعدد مارك ها و برندهاي مختلف ، مشکالت اقتصادي اخیر

، آشفتگی بازارهاي هدف منطقه اي به دلیل درگیري کشورهاي ده هاشدن سبد غذایی خانوا
نهایتاو نیاز به یافتن بازارهاي جایگزین براي صادرات وهمسایه از جمله عراق و سوریه در جنگ

تولید محصوالت بی کیفیت و ارائه آن با قیمت کم تر به بازار توسط برخی رقبا لزوم توجه 
.له بهبود مزیت رقابتی مطرح کرده استدوچندان این شرکت را به مسئ

کسب مزیت رقابتی با توجه به آنچه که مدیران این شرکت به عنوان مسائل اساسی خود 
مطابق با نظریه هاي موجود ، افزایش سطح مزیت رقابتی . مطرح کردند اهمیت ویژه اي دارد

کت نیز می تواند از طرق از این رو این شر. رابطه مستقیمی با افزایش سطح سرمایه گذاري دارد
افزایش سطح سرمایه مالی یا ایجاد مختلف ، مثالً با سرمایه گذاري بر تجهیزات فیزیکی خود،

براي بهبود موقعیت خود و مواجه با چالش هاي مهارت در سرمایه انسانی مزیت رقابتی اش را
گذاري بر ویژگی هاي اما بهبود سرمایه روانشناختی سازمان و سرمایه . پیش گفته افزایش دهد

به این .روانی کارکنان راهکار دیگري براي کسب مزیت رقابتی است که اخیرا مطرح شده است
معنا که با تاکید بر ویژگی هاي روانی مثبت کارکنان و تقویت آنها و در نتیجه افزایش سطح 

مدیران منابع انسانی سولیکو کاله.1
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اکید بر ویژگی رفتار سازمانی مثبت با ت. سرمایه روانشناختی، مزیت رقابتی شرکت افزایش یابد
در کارکنان از عوامل موثر بر هایی چون خودکارآمدي ، تاب آوري ، امیدواري و خوش بینی

یعنی تقویت هر یک از این ابعاد در کارکنان شرکت . افزایش سطح سرمایه روانشناختی است
از . د مثابه با افزایش سطح سرمایه روانشناختی آن و در نهایت بهبود مزیت رقابتی آن خواهد بو

بهبود مزیت رقابتی در این رو در این مطالعه مسئله اساسی بررسی رابطه رفتارسازمانی مثبت با
.خواهد بودشرکت کاله

مبانی نظري
رفتار سازمانی مثبت 

گشایشدرانسانیمنابعوانساننقشبودنمحوريازهانشانهتمامامروز،جهاندر
روندبهنگاهیاگر. کندمیحکایتگوناگونهاياوردهفرتولیدوفناوريایجادتنگناها،
خواهیمشاهدخوبیبهراانسانبهنسبترویکردونگاهتغییربیندازیم،مدیریتیمکاتب

ناملموسمنابعازايفزایندهطورارزش بهکهآنجاازجدید،اقتصاددر). 1385قدمی،(بود
بهجتی اردکانی، شول، و (با اهمیت می شود بسیارانسانیسرمایهعملکرد،شودمشتق می

.)1389: صلحی زاده
انسانیمنابعبرمثبتیتاثیراجتماعیسرمایهکهشدندمتوجهکوونوآدلر2002سالدر

دراجتماعیسرمایهچندهرکهاندرسیدهنتیجهاینبهمدیریتینظرانصاحباکنوناما.دارد 
بهبایدسرمایهاینازمطلوباستفادهبرايامادارد،تاثیررقابتیمزیتکسبوموفقیت سازمان

شبکهبتوانتاشناختخوبیبهراآنهاوکردتوجهسازمانانسانیهايسرمایهوانسانخود
بنابراین.یافتدسترقابتیمزیتبهوکردرهبريراانسانهامجموعوآنهابینارتباطیهاي

شناختیروانسرمایهنامبهسازمانیهايداراییازنوعیسمتبهسازمانیرفتارزمانمروربه
ازباالترمراتببهارزشیروانشناختیسرمایه). 2007:560، 1لوتانز و همکاران(درومیپیش

پایداررقابتیمزیتخلقبرايجدیديمدیریتیابزارمیتواندودارداجتماعیوانسانیسرمایه
توسط 2عبارت رفتار سازمانی مثبت)6: 1392فروهر و همکاران، (اشد بمعاصرسازمانهايبراي

مطالعه و کاربرد نقاط قوت منابع انسانی مثبت و ظرفیت هاي روانشناختی که «لوتانز به عنوان 
قابلیت اندازه گیري و توسعه یافتن دارند و به طور موثري براي مدیریت بهبود عملکرد در 
1. Luthans & et al
2. POB (positive organizational behavior)
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بهینهترکیبهمکارانولوتانز). 208: 2008لوتانز،(»ع و معرفی شدمحل کار کاربرد دارند، ابدا
شکلبرايناپذیراجتنابضرورترااجتماعیسرمایهوانسانیسرمایهمثبت،شناسیروان
ظرفیت هاي ).75: 1391شیروانی و سی سختی، (دانند میمثبتسازمانیرفتارهايدهی

عبارتند از خودکارآمدي، امیدواري، خوش بینی و شناخته شده اصلی رفتار سازمانی مثبت گرا
).2007:560؛ لوتانز و همکاران، 2007:324لوتانزو یوسف،(تاب آوري

است ) 1997(اجتماعی بندورا شناختینظریهوپژوهشپیدایی آنمنشاکهکارآمدي- خود
تواناییبهفرد)اطمینان(رباو:شود میتعریفترتیباینبه-نفس نامیدبهاعتمادراآنتوانو می

تامین منابعخود،درانگیزهایجادراهازاي معینوظیفهانجامدرموفقیتبهبراي دستیابیهایش
فرایند خود کارامدي نه ).2007،334لوتانز و یوسف،(ایفاي اقدامات الزمنیزوخودبرايشناختی

، همچنین داراي تاثیر تعیین کننده ي غیر تنها مستقیما بر روي فعالیت هاي انسان تاثیر می گذارد
).29: 89حسن زاده، (و زمینه هاي دیگر استکاريعملکردابعادمستقیم در 

افراد خوش بین، در : شناسی مثبت گرا، بر این باور است کهپدر روان) 1986(1سلیگمان
:رویارویی با شکستها و موفقیتهاي خود، چنین عمل می کنند

موفقیت هایشان را به ) 3اسنادهایشان پایدار است؛ ) 2لی تکیه می کنند؛ بر اسنادهاي ک) 1
در رویارویی با ناکامی ها، شکست خود را به ) 4توانایی هاي درونی خود نسبت می دهند؛ 

.عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت می دهند
این است مطرح شده) 2003(2بینی که توسط کارور و شی یرتوضیحی دیگر براي خوش

نکته مهم . که افراد خوش بین همواره در انتظار رخ دادن اتفاقهاي خوشایند در زندگیشان هستند
بینی واقعی مورد نظر است، زیرا خوش بینی شناختی، خوشآن است که در سرمایه روان

4ریک سایندر). 2002:215، 3جنسن و لوتانز(شودغیرواقعی منجر به پیامدهاي منفی می

داند که از احساس موفقیت آمیز اري را به عنوان یک حالت انگیزشی مثبت میامیدو
اوي، ورسینگ (شود ناشی میو برنامه ریزي براي نیل به هدف) انرژي معطوف به هدف(عاملیت

در تحقیقات اسنایدر و همکارانش یک ارتباط مثبت بین امید و خود ). 2008:525و لوتانز، 
دهد کسانی نتایجی وجود دارد که نشان می. گاري و موفقیت پیدا شداتکایی، عواقب مثبت، ساز

تاب). 2002سیندر، (که امید دارند حرفه هاي تنش زا نظیر خدمات انسانی را بهتر انجام می دهند 
1. Seligman
2. Carver, Scheier
3. Jensen & Luthans
4. C.Rick Synder
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وشکست،تعارض،مصیبتبامقابلهدرعاديشرایطبهدوبارهبرگشتتواناییعنوانبهآوري
شود تعریف میهامسئولیتسطحافزایشوپیشرفتچونقایع مثبتیوحتی در مواجهه بایا
چه در سطح فردي یا سازمانی این بعد از رفتار سازمانی مثبت ممکن است ). 2008:240لوتانز،(

لوتانز،وجل ( داراي بیشترین تاثیر بر توسعه و حفظ عملکرد در زمان هاي وجود مشکل باشد 
).1،2006جیسنگ و لستر

بتیمزیت رقا
عملدیگريازبهترطریقاینازتاکوشدمینهاديهرکهاستفراینديپذیريرقابت

هايچالشازیکیبهامروزجهاندررقابتیهايتوانمنديکسب.گیردپیشیويازکرده،
ومفاهیمدارايقابتیرمزیت.استشدهتبدیلالمللیبینسطحدرمختلفکشورهاياساسی

درتمایزرقابتی،مزیت:شودمیاشارهآنموردچندبهزیردرکهستامتعدديتعاریف
مشتریانبهرقباازبهترتخدماارائهبهقادرراآنکهاستشرکتیهرابعادیاهاویژگی

جذابیتفزونییا در تعریف دیگري، میزان) 1384دیگران،وپور،زرآبادي(کندمی
بهدستیابیبراي) 2،1380کیگان(استمشتریاننظرازرقبابامقایسهدرشرکتپیشنهادهاي

هايتوانمنديهموکندتوجهخارجی خودموقعیتبههمبایدسازمانیکرقابتی،مزیت
رقابتیمزیت،علويوصنایعینظراز).3،2001سدري و لیز(دهدقرارتوجهموردراداخلی
عملکرديدادننشانبهراشرکترههمواکهاستهاییتوانمنديعوامل یامجموعهشامل

شاد،علويصنایعی،(کنندتقلیدآنازراحتیبهتوانندنمیرقباوسازدمیقادررقباازبهتر
تعمققابلمهمنکتهدورقابتیمزیتایجادمسیردر). 1391دیگران، والدینیتاج؛1385
خلقپایداريرقابتیمزیتخود،هايشایستگیواسطهبهبتواندسازمان،کهایننخست:است
افزایش پیچیدگیخاطربهدوم،.باشدرقباازبرترهموارهبوده،ارزشمندمشتریانبرايکهکند
نظرازیاشودمیتقلیدرقباتوسطراحتیبهیارقابتیمزیترقابت،شدتومحیطیهاي

اساساینبرشوند؛گزینجایجدیديهايمزیتبابایستیوبازدمیرنگزوديبهمشتریان
عطاران، دیواندري، (.باشدخودبرايپایداررقابتیهايمزیتکردنپیدافکربهبایدسازمان

آنسودنرخکهنامیممیرقابتیمزیتدارايراشرکتیمانحوهمینبههمچنین). 1391:93

1. Luthans, Vogelgesang Lester
2. Keegan
3. Lees
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یدا منتشر کرده است وگنر در کتابی که جد).1995هیل و جونز،(باشدصنعتمیانگینازباالتر
بیان می کند که در محیط کسب و کار امروز رقابت زمانی شکل می گیرد که شرکت هاي 
دیگر تالش می کنند آنچه را که شما انجام میدهید به شکل بهتر انجام دهند و مزیت رقابتی 

ی از راه یک. زمانی ایجاد می شود که شما بتوانید چیزي را انجام دهید که غیر قابل تقلید باشد
هاي خلق مزیت رقابتی توانایی بهترین استفاده از دانش، مهارت ها و دیگر دارایی ها انسانی 

بیشتر کارشناسان معتقدند کارکنان سازمان .است که توسط کارکنان سازمان ایجاد می شود
).5: 1،2015وگنر و هلنبیک(بهترین منبع کسب مزیت رقابتی می باشند 

تئوري سازمان:کندمیتقسیمدستهسهبهرارقابتیمزیتايهتئوري) 1996(بارنی
دیدگاهدر.)5،1998چابرت(4شومپترینتئوريو)منبع مدار(3چمبرلینیتئوري(I\O)2صنعتی

شدهتوجههابنگاهدرونقوتوضعفنقاطبهپایداررقابتیمزیتبهدستیابیبرايمدار،منبع
شدهمتمرکزهاآنرفتاروجذابمنابعگروهرويمدارمنبعدیدگاهمشخصاً،. است
یکی از کاملترین مدل هاي ارائه شده در زمینه مدل هاي رویکرد مبتنی بر ). 2006استرند،(است

بعد کیفیت، کارایی، پاسخگویی به 4این مدل . منابع، مدل مزیت رقابتی هیل و جونز است
.ی معرفی کرده استمشتریان و نوآوري را به عنوان ابعاد مزیت رقابت

امروزه کیفیت را خواسته مشتري تعریف می کنند و ادراکات و انتظارات مشتري را اصلی 
به عبارت ). 1390رضایی دولت آبادي و همکاران،(ترین عامل تعیین کننده آن می دانند 

دیگر، یک محصول زمانی با کیفیت است که باخواسته ها و نیازهاي مشتري انطباق داشته 
محصوالت با :اثر کیفیت بر مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بود). 1984، 6کروسبی(دباش

کارایی باالتر کیفیت باال، ارزش محصوالت را در نظر مشتریان متمایز و افزایش می دهند و
).2008هیل و جونز، (وقیمت پایین تر با محصوالت با کیفیت بدست می آید 

به شرکت کمک ) از طریق ساختار هزینه پایین(زیت رقابتیکارایی باالتر براي دستیابی به م
مهمترین جز کارایی براي بسیاري از شرکت ها بهره وري کارکنان است که معموال به . می کند

کسب کارایی برتر به منظور دستیابی به .وسیله ي خروجی هر کارمند اندازه گیري می شود
تلف سازمان شامل بخش تولید،بازاریابی، مزیت رقابتی، توسط شاخص هایی در قسمت هاي مخ

1. wagner. john A & Hollenbeek
2. Industrial Organization(I/O)
3. Chamberlinian
4. Schumpeterian
5. Chabert,
6. Crosby
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).2008هیل و جونز،(مدیریت مولد، تحقیق و توسعه، منابع انسانی و رهبري قابل استفاده است 
پاسخگویی به مشتریان عبارتست از ارزش قائل شدن براي مشتري ، ارضاي نیازهاي او و 

رضایی دولت آبادي (وجی سازمان انجام اقداماتی براي بهبود کارایی فرایند تولید و کیفیت خر
پاسخگویی به مشتریان به منظور برطرف ) 2008(طبق نظر هیل و جونز). 1390و همکاران،

پاسخگویی برتر به مشتریان باعث می شود که آنها . کردن نیازهاي آنها بهتر از دیگر رقبا است
یت رقابتی براي براي محصوالت شرکت ارزش بیشتري قائل شده و در نتیجه منجر به کسب مز

.آن شرکت می شود
؛کریستنسن و 2006بوین و همکاران،- 1998بورنیز،(تحقیقات و مطالعات نوآوري 

گذاران و مدیران نشان می دهد که محققان و سیاست) 2001تید و همکاران،؛2004همکاران،
رقابتی هايتغییرات صنعتی و مزیتکسب و کار معتقدند که نوآوري منبع اصلی رشد اقتصادي،

؛ بالکین و 2002بیکر و سینکوال،(ادبیات مدیریت ). 430: 2011، 1دامانپول و همکاران(می باشد
؛ 1994؛ پوتربک،2002؛ لیون و فرییر،2002؛ داروك و مک ناگتون،2000همکاران،

. کندبه نقش کلیدي نوآوري در کسب مزیت رقابتی تاکید می) 1994؛ ولف،1990وارکینگ،
جیمز و (کند تا بتوانند با نوسانات محیطی خود را تطبیق دهند ازمان ها کمک مینوآوري به س

). 2011، 2والی
در حقیقت دلیل اصلی براي نوآور بودن، تمایل شرکت ها براي بهبود عملکرد کسب و 

).3،2011جانداي و همکاران(کار، افزایش رقابت پذیري و کسب مزیت رقابتی می باشد 

بت و مزیت رقابتیرفتار سازمانی مث
گرا حاکی از آن است که نتایج پژوهشهاي انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت

کارآمدي، در -امیدواري، تاب آوري، خوش بینی و خود: هاي روانشناختی، از قبیلظرفیت
به عبارت دیگر، برخی . تشکیل می دهند4شناختی سرمایه روان: کنار هم، عاملی را با عنوان

کارآمدي، در -امیدواري، تاب آوري، خوش بینی و خود: شناختی، از قبیلغیرهاي روانمت
مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدي را تشکیل می دهند که درهر یک از این متغیرها، 

). 2006، 5اوي و همکاران(نمایان است 
1. Damanpooul & et al
2. Jimes & Sanz Valle
3. Gunday et al
4.psychological capital
5. Avey et al
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ازحاصلايهقابلیتبارفتار سازمانی مثبت همراه) 2007(به زعم لوتانز و یوسف 
مدیریتمحققانبهآوريتابوخوشبینیوامیدواري،خودکارآمديشاملخودمعیارهاي
.دهدمیارائهگذاريسرمایهوکشفبرايرقابتیمزیتازباالظرفیتبامنبعیومدیران

توان با تقویت سرمایه در این راستا نتایج حاصل از تحقیقات حاکی از این نکته هستند که می
.)2007، 1لوتانز و اویلو( درصد ارتقا داد10وانشناختی، سطح عملکرد سازمان را دست کم تا ر

ایجاد سرمایه توان این نکته را تاکید کرد که رفتار سازمانی مثبت گرا بامیبنابراین
توان گفت که رفتار عالوه بر این می. روانشناختی منجر به افزایش مزیت رقابتی خواهد شد

نیز منجر به ) مالی، انسانی، اجتماعی(مثبت از طریق تاثیر بر سایر سرمایه هاي سازمانی سازمانی 
سرمایه روانشناختی به): 2007(افزایش مزیت رقابتی خواهد شد ، زیرا به زعم لوتانز و یوسف

به،)سرمایه انسانی(دانیدمیشماکهآنچهبه،)سرمایه مالی(هستیددارااکنونهمشماکهآنچه
کندایجاد مییاومی افزایدراهاییارزش)اجتماعیسرمایه(شناسیدمیشماکهآنهایی

).340: 2007، 2لوتانز و یوسف (
عالوه بر این با بررسی و مقایسه تطبیقی عناصر و مولفه هاي رفتار سازمانی مثبت و عوامل 

براي مثال . کاري دریافتبه طور آشتوان این هماهنگی و رابطه راموثر در مزیت رقابتی می
پاسخگویی برتر به مشتریان ) 2008(همانطور که در بخش قبلی اشاره شد طبق نظر هیل و جونز

باعث می شود که آنها براي محصوالت شرکت ارزش بیشتري قائل شده و در نتیجه منجر به 
از طرف دیگر به زعم لوتانز و . شودز براي آن شرکت میکسب مزیت رقابتی تمای

یکی از ویژگی هاي افراد تاب آور تمایل به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی بیشتر ) 2008(سفیو
؛ بالکین و 2002بیکر و سینکوال،(همچنین گفته شد که، ادبیات مدیریت .در سازمان است

؛ 1994؛ پوتربک،2002؛ لیون و فرییر،2002؛ داروك و مک ناگتون،2000همکاران،
نقش کلیدي نوآوري در کسب مزیت رقابتی تاکید می کند ، به ) 1994؛ ولف،1990وارکینگ،

جالب است که در ادبیات روانشناسی مثبت ، افراد امید وار افرادي هستند که داراي خالقیت و 
افزایش تمایل به انتخاب اهداف چالشی، نوآوري اند وامیدواري کیفیت انتخاب اهداف را با

)10: 2007لوتانز و یوسف، (تحت تاثیر قرار می دهد
این.داردوجودکاريعملکردشماربیابعادوخودکارامديبینقويعالوه بر این ارتباط

اخالقی،گیريتصمیمرهبري،اثربخشیها،بین فرهنگدرکاريهاينگرششاملمطلوبنتایج
1. Luthans & Avolio
2. Luthans &Youssef
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و کارآفرینییادگیري)شغلیمسیر(راهه کارمورددرگیريتصمیممشارکت،خالقیت،
از کارایی به عنوان عامل ) 2008(این عوامل بنا به تعریف ارائه شده هیل و جونز . شودمی

.توانند در افزایش کارایی و در نتیجه مزیت رقابتی موثر باشندتاثیرگذار بر مزیت رقابتی می

مدل مفهومی تحقیق 
سنجش براي) 2008(لوتانز و همکاراننظریات اساساً بر مبنايتحقیقایننظريمطالعات

) 2008(رفتار سازمانی مثبت و براي سنجش مزیت رقابتی از مدل مزیت رقابتی هیل و جونز
تاثیر رفتار سازمانی مثبت و دهندهنشانکه)1نمودار (مفهومی تحقیقمدل. استفاده شده است

رفتار سازمانی مثبت در این تحقیق ابعاد.استشدهطراحیبر بهبود مزیت رقابتی،ابعاد آن
ا برگرفته از ادبیات تحقیق و برگرفته از مدل رفتار سازمانی مثبت لوتانز انتخاب شدند اما صرف

ازآنجایکه این متغیرها از یک بستر فرهنگی متفاوت نشأت گرفته اند، استفاده از پرسشنامه 
استاندارد روایی تحقیق را از لحاظ عدم تطابق با مشخصه هاي فرهنگی کشور ما کاهش 

ن رو شاخص هاي مورد سنجش در این تحقیق پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به از ای. میدهد
و استادان دانشگاه قرار گرفت 1نظرسنجی گذاشته شود در معرض قضاوت چند تن از خبرگان

و در نهایت از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد همچنین 
.سازه و آلفاي کرونباخ محاسبه شده استبراي تک تک متغیرها روایی

مدل مفهومی تحقیق

تن از مدیران جامعه آماري1.2
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تحقیقفرضیات
.استزیرشرحبهیک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعیدارايحاضرتحقیق

.بین رفتار سازمان مثبت و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 1
.بت و معنادار وجود داردبین خودکارآمدي و مزیت رقابتی رابطه مث1,1
.بین خوش بینی و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد1,2
.بین امیدواري و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد1,3
.و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنادار وجود داردبین تاب آوري1,4

روش شناسی تحقیق
ردي است و از حیث نحوه گردآوري داده ها از نوع این پژوهش از لحاظ هدف کارب

پژوهش هاي توصیفی از شاخه مطالعات پیمایشی است، از لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع 
شرکت جامعه پاسخگویان، کارشناسان و مدیران سه . مطالعات همبستگی قلمداد می شود 

و سازمان مرکزي رانمحصوالت لبنی کاله، محصوالت گوشتی و غذاي آماده سولیکو ته
الزم به ذکر است که با . نفر براورد شد170سولیکو تهران تشکیل میدهند که تعداد آنها حدود 

توجه به سئواالت تخصصی مربوط به بخش مزیت رقابتی و عدم دسترسی کارکنان صف به 
ازجامعه . اطالعات مربوط به این حوزه جامعه آماري محدود به کارکنان ستاد در این کارخانه شد

نفري به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدندتا 118نفره، حجم نمونه170پاسخگویان 
شانس انتخاب شدن تمام اعضاي جامعه آماري برابر باشد و کمترین تورش و بیشترین قابلیت 

.ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. تعمیم پذیري این روش حاصل شود
در راستاي انجام تحقیق یک پرسشنامه جهت ارزیابی رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن و مزیت 

آنجایی که معیار هاي ارزیابی مفاهیم از. سوال طراحی گردید18رقابتی در مجموع در قالب 
لیکرت استفاده شده امتیازي5کمی ساختن آنها از طیف باشند به منظور مورد بررسی کیفی می

مچنین به منظور آزمون فرضیه ها و اثبات یا رد فرضیات تحقیق و یافتن روابط خاص میان ه. است
رگرسیون همزمان چند (هاي تحلیل عاملی تاییدي معادالت ساختاريمتغیرهاي جامعه از آزمون

به دلیل تعدد متغیرهاي . استفاده شده است) PLS(با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی) متغیره
آشکار و پنهان و ناکارآمدي نرم افزار لیزرل در این شرایط براي پاسخ به فرضیات تحقیق از مدل 

. استفاده شده است3نسخه SMARTPLSنرم افزار با استفاده از) SEM(سازي معادالت ساختاري
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هاي تحقیقتحلیل استنباطی یافته
ار ابزارهاي گردآوري اطالعاتروایی و اعتب

)هاي اندازه گیريمدل(دو مرتبه اينتایج تحلیل عاملی تاییدي
اطمینان یافتن از صحت قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومی تحقیق،

این کار از طریق تحلیل . باشدزا ضروري میزا و درونگیري متغیرهاي برونهاي اندازهمدل
.مرتبه تاییدي دو مرتبه اي صورت گرفته استعاملی 

آلفاي کرونباخ(، سازگاري درونی 2، اعتبار منفک1اعتبار همگراشاخص هاي 1جدول 
)CA(3و پایایی ترکیبی)CR((عالوه بر روایی سازه که براي .دهدو میانگین پاسخ را نشان می

ها به کار می رود، روایی هاي انتخاب شده براي اندازه گیري سازه بررسی اهمیت نشانگر
هاي هر سازه در نهایت نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به این معنا که نشانگر4تشخیصی

با کمک . هاي دیگر مدل فراهم آورندتفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیري نسب به سازه
مطالعه هاي مورد مشخص شد که تمام سازه) AVE5(شاخص میانگین واریانس استخراج شده

.هستند5/0داراي میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 
با توجه به انتخاب طیف . دهدمقدار میانگین پاسخ ها را نشان می1یک ستون از جدول 

بایست مقادیر حاصل از دهنده متغیرهاي تحقیق، میبراي سؤاالت تشکیلتایی5لیکرت 
تا این موضوع روشن شود که آیا میانگین نظرات پاسخگویان را مورد بررسی قرار داد 

تفاوت دارد یا خیر؟ ) عدد وسط طیف لیکرت(3هاي ایشان به طور متوسط با مقدار پاسخ
شود، نتایج نشان می دهد ارزیابی پاسخ دهندگان از همان طور که در این ردیف مشاهده می

3کمتر از (بوده است تر از حد متوسطنامطلوب و پایینو امیدواري، متغیرهاي تاب آوري
در سایر متغیرها ارزیابی پاسخ دهندگان مطلوب بوده است زیرا میانگین پاسخ ها ). شده اند

شده است3بیشتر از مقدار 
روي قطر .دهدهم چنین ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق را نیز نشان می1جدول 

طبق این . دهدرا نشان می) AVE(ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شدهاصلی این ماتریس 
هاي مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخص واریانس هر متغیر مکنون باید براي شاخص

1. Average Variance Extracted
2. Discriminant Validity
3. Composite Reliability
4.. Discriminant Validity
5. .Average Variance Extracted
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الزمه تایید روایی منفک بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین ها باشدشاخص
اخص فورنل و ش. (از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوط با باقی متغیرها است) AVE(شده

ضریب مثبت . پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی پیرسون نشان داده شده اند)11981الرکر
ي مثبت و مستقیم و ضریب منفی نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین دو نشان دهنده رابطه

.باشدمتغیر می

روایی ، پایایی و توصیفی و ماتریس همبستگیشاخص) 1جدول 

مزیت تاب آوريخوش بینیخودکارامديامیدواريمتغیرهاي پنهان
رقابتی

0.835امیدواري

0.6130.820خودکارامدي

0.5480.6840.868خوش بینی

0.6650.7670.7040.853تاب آوري

0.7680.7830.7730.8180.823مزیت رقابتی

میانگین واریانس 
0.6970.6720.7530.7280.878تبیین شده

پایایی ترکیبی 
)CR(0.8740.860.9010.8890.927

0.7850.7550.8360.8130.905آلفاي کرونباخ

2.9293.4013.7012.8613.102میانگین

.معنادار هستند% 1تمامی ضرایب همبستگی در سطح خطاي کمتر از *
دهدشان میرا ن) AVE(قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده**

1. - Fornell-Larcker Criterion
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مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد) 2نمودار 

مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد) 3نمودار 

. دهدنشان میرا در حالت تخمین ضرایب استانداردمدل معادالت ساختاري 3و 2نمودار 
عد آن شامل خودکارآمدي، تاب آوري ، رفتار سازمانی مثبت و هر چهار بدر این مدل متغیر

تمامی مقادیر بارهاي .امیدواري و خوش بینی برونزا و متغیر مزیت رقابتی درونزا می باشند
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هاي عاملی هر براي هر یک از بارtبیشتر شده اند و هم چنین مقادیر محاسبه شده 5/0عاملی از 
توان همسویی سواالت پرسشنامه لذا می. است96/1نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالي 

دهد در واقع نتایج فوق نشان می. براي اندازه گیري مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد
آنچه محقق توسط سواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق 

در این مدل ضرایب مسیر . تناد استهاي پنهان قابل اسها یا متغیرلذا روابط بین سازه. شده است
.نیز محاسبه شده اند که براي بررسی فرضیات استفاده می شوند

)t-value(در حالت قدرمطلق معنادارياسترپبوتمدل ) 4نمودار 

)t-value(در حالت قدرمطلق معنادارياسترپبوتمدل ) 5نمودار 
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نشان ) t-value(ضرایب اداري استرپ را در حالت قدر مطلق معنمدل بوت5نمودار 
و معادالت ساختاري ) بارهاي عاملی(این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیري . دهدمی

بر طبق این مدل، ضریب مسیر و بار عاملی در سطح . کند، آزمون میtرا با استفاده از آماره 
. باشدبیشتر96/1از tي باشد اگر مقدار آمارهمعنادار می% 95اطمینان 

، ضریب تعیین و نتیجه فرضیه تحقیقtآماره ، )بتا(ضرایب مسیر - 2جدول 

ضریب فرضیات تحقیق
tآماره )β(تاثیر

ضریب 
Sigتعیین

نوع 
نتایجتاثیر

مزیت ←رفتار سازمانی مثبت 
تایید+0.90843.3580.8240.000رقابتی

0.2432.806مزیت رقابتی←خودکارآمدي

0.831

تایید+0.001
تایید+0.2292.660.009مزیت رقابتی←آوريتاب

تایید+0.3305.8250.000مزیت رقابتی←امیدواري
تایید+0.2625.4450.000مزیت رقابتی←خوش بینی

|t|>1.645 Significant at P<0.10, |t|>2.58 Significant at P<0.01, |t|>2.58 Significant at
P<0.01,

هافرضیهنتایج 
، متغیر رفتار سازمانی tبر اساس نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاري و آماره 

براي tمقدار (بر مزیت رقابتی تاثیر معناداري داشته است 05/0در سطح خطاي کمتر از مثبت
96/1ازه این پارامتر طبق قاعده خطاي پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر براي مقادیر خارج ب

و با توجه به مثبت بودن ضریب ) برآورد شده است96/1هر پارامتر مدل، بزرگتر از - 96/1تا 
ضریب . رابطه دو متغیر مثبت و معنادار شده استدرصد اطمینان می توان گفت95مسیر با 

از تغییرات% 4/82بنابراین رفتار سازمانی مثبت توانسته است . شده است824/0تعیین برابر 
.مزیت رقابتی را توضیح دهد

بر مزیت رقابتی تاثیر % 95در سطح اطمینان 0,243بعد خودکارآمدي با با ضریب تعیین 
بر مزیت % 95در سطح اطمینان 0,229بعد تاب آوري نیز با ضریب مسیر. مثبت و معنا دارد

و بعد خوش 0,330تاثیر امیدواري بر مزیت رقابتی نیز با مقدار ضریب مسیر .رقابتی موثر بود
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. بر مزیت رقابتی به صورت مثبت موثر بودند% 95در سطح اطمینان 0,262بینی با 
شده است بنابراین هر چهار متغیر خودکارآمدي، 831/0ضریب تعیین این چهار بعد برابر 

از تغییرات متغیر مزیت % 1/83اند تاب آوري، امیدواري و خوش بینی روي هم رفته توانسته
ا توضیح دهندرقابتی ر

نتیجه گیري و پیشنهادات
از یافته هاي حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق حاکی از آن بود که رفتار سازمانی مثبت

عوامل تبیین کننده مزیت رقابتی محسوب می شود که میزان این تبیین در سازمان مورد بررسی
محققان و و با بسیاري از یافته هاياین یافته همس. گردیدبوده است و فرضیه اصلی تایید % 4/82

لوتانز و ) 2008(،باکر و شوفلی )2007(لوتانز و یوسف(پژوهشگران رفتار سازمانی مثبت 
براي مثال همانطور که گفته شد به زعم لوتانز و . است)) 1387(و سیمار و فیاضی ) 2007(اولیو

در صد، تاثیرارتقا می دهد و 10، سرمایه روانشناختی دست کم عملکرد را تا )2007(همکارانش
سرمایه روانشناختی داراي ارزش ) 2010(همچنین با توجه به نتایج تحقیقات اووي و همکاران

هاي دموگرافیکی، تري براي نتایج مطلوب سازمانی نسبت به ویژگیافزوده باالتر و قابل مالحظه
هش وجود رابطه مثبت ویژگی هاي خودارزیابی و ویژگی هاي شخصیتی فرد است و در این پژو

باید توجه داشت . کند، نتایج تحقیقات فوق را تایید میبین رفتار سازمانی مثبت و مزیت رقابتی
با افزایش میزان رفتار سازمانی مثبت در بیان رابطه مستقیم در فرض بدین معنا است کهکه

نی بر وجود رابطه مثبت با اثبات فرضیه فرعی اول مب. شرکت ، مزیت رقابتی بهبود و خواهد یافت 
توان بیان داشت که مزیت رقابتی در شرکت با میو معنادار بین خودکارآمدي و مزیت رقابتی

هنانطور که گفته شد خودکارامدي . یابدافزایش سطح خودکارآمدي کارکنان سازمان ارتقاء می
اط است، از این منجر به خالقیت ، کارآفرینی و سایر عوامل مطلوب در عملکرد کاري در ارتب

.رو اثبات این فرضیه چندان دور از ذهن نبود
اثبات فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین تاب آوري و مزیت رقابتی، منجر به 

بر . این نتیجه می شود که با افزایش تاب آوري کارکنان سطح مزیت رقابتی افزایش خواهد یافت
آوري ویژگی افراد آوري مبنی بر این که تابتابخالف دیدگاه هاي رایج در خصوص

آوري مهارتی قابل تاب) 2007(استثنایی و غیر قابل اکتساب است، به زعم لوتانز و یوسف
با آموزش مهارت تاب آوري سازمان قادر به بهبود مزیت رقابتی . آموزش و یادگیري است
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ی در مفهوم پاسخگویی و مسئولیت همانطور که اشاره شد تاب آوري و مزیت رقابت. خواهد بود
.اشتراك دارندپذیري

فرضیه سوم نیز که مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین امیدواري و مزیت رقابتی بود 
افراد امیدوار با بر گزیدن . تایید گردید که نشان از نقش امید و انگیزه در موفقیت سازمان دارد

و در . جر به بهبود مزیت رقابتی سازمان خواهند شدو نوآورانه براي خود مناهداف چالشی
در سازمان فرعی چهارم تحقیق این نتیجه حاصل می شود که خوشبینیبا تایید فرضیهآخر

افراد خوش بین با قبول مسئولیت عملکرد خود و اسناد . منجر به بهبود مزیت رقابتی خواهد شد
ی سطح عملکرد سازمان را ارتقا می نتایج کسب کرده به عملکرد خودشان نه عوامل خارج

دهند، خوشبینی نیز مهارتی قابل یادگیري است و انجام مداخالت مناسب منجر به بهبود این 
منجر به تاثیر که با تایید فرضیه چهارم در نهایت)2007،336لوتانز و یوسف،( مهارت می شود

.در سطح مزیت رقابتی خواهد شد
بر مزیت رقابتی نتایج با تایید رابطه رفتار سازمانی مثبتدر ضمن یافته هاي تحقیق حاضر 

مبنی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر مزیت رقابتی، زانگ و جین ) 2010(تور و آفرایو تحقیق
را نیز مبنی بر تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی از ) 2012(و جینو و هانلینگ ) 2011(

.د می کندطریق کمک به تسهیم دانش تایی
.پیشنهاد می شود6در نتیجه بحث فوق مدل نهایی تحقیق به صورت نمودار شماره 

مدل نهایی تحقیق

0,908

مزیت رقابتی0,330

رفتار سازمانی مثبت

خودکارآمدي

تاب آوري

امیدواري

خوش بینی

0,243
0,229

0.226
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:شودبا توجه به آنچه که گفته شد و نتایج تحقیق پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می
ررسی براي موفقیت در عرصه با توجه به نتایج حاصله تحقیق می توان به سازمان مورد ب

رقابت به منظور مواجه و حل مسائل اشاره شده در ابتداي تحقیق که توسط مدیران سازمان مطرح 
شده بود، پیشنهاد داد که جهت بهره گیري از مزایاي رفتار سازمانی مثبت و با عنایت به تاثیر آن 

مان به طور جدي انجام و مسئوالن سازدر ایجاد مزیت رقابتی که شرح آن رفت، مدیران
مداخالت فردي جهت ایجاد و گسترش تاب آوري ، امیدواري، خوش بینی و خودکارآمدي در 

براي اینکار ابتدا الزم است نوع نگرش مدیران این شرکت به مسئله . کارکنان را دنبال کنند
ناسبی جهت از این رو پیشنهاد می شود کارگاه هاي آموزشی م. سرمایه روانشناختی تغییر کند 

آشنایی آنها با چنین مفاهیمی و نحوه مداخالت در تقویت ویژگی هاي روانشناختی کارکنان 
اشاره می کنند سازمان مثبت )2007(عالوه بر این همانطور که لوتانز و یوسف . برگزار گردد

رچیزي بیشتر از وجود رفتارهاي فردي مثبت کارکنان است، بنابراین پیشنهاد می شود در کنا
گسترش برنامه هاي مداخالت جهت آموزش فردي و جایگزینی رفتارهاي فردي مثبت ، با ایجاد 
فرهنگ حامی سازمان مثبت و قوانین و مقررات و سیستم هاي پاداش حمایت کننده براي ایجاد 

. تالش کنندسازمان مثبت
هاي آموزشی با افزایش و بهبود سطح آگاهی ها و دانش کارکنان از طریق برگزاري دوره 

، مربی گري و آموزش ضمن خدمت، در کنار حذف عوامل تهدید کننده مثل نا امنی شغلی ، 
تعارضات مخرب و بی جا، و فقدان ارتباطات، احتمال موفقیت آنها را باال برده و از این طریق 

.باعث افزایش میزان تاب آوري آنها شوند
و انجام برنامه ریزي بینانه براي خودبه کارکنان کمک کنیم تا با تدوین اهداف واقع 

درست براي نیل به آنها احتمال
موفقیت خود را افزایش داده و دچار بدبینی به مفهوم عدم توانایی در کسب موفقیت 

همچنین به آنها با ارائه کمک ها و مشاورات تخصصی کمک کنیم تا دالئل واقعی . نشوند
طریق به جاي بدبینی نسبت به خود و شرایط و از اینشکست هاي احتمالی خود را یافته

.پیرامونشان ، واقع بین باشند
از آنجایی که امید واري به طور مستقیمی با اهداف و ابزار نیل به اهداف مرتبط است 
پیشنهاد می شود تا با اشاعه فرهنگ هدفگذاري مشترك، تامین ابزارها و منابع الزم براي نیل به 

یافتن راه هاي جایگزین نیل به هدف، و ارائه پاداش هاي مناسب هدف ، تقویت خالقیت در
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.جهت تقویت انگیزه کارکنان، سطح امیدواري آنها افزایش یابد
تاکید دارد که خودکارآمدي کارکنان رابطه مستقیمی با سالمت جسمی و )2007(لوتانز 

آوردن امکانات شرکت از طریق فراهم از این رو پیشنهاد می شود که. روحی آنان دارد
عقد : اقداماتی چون. خدماتی و رفاهی به سالمت روحی و جسمی کارکنان توجه بیشتري کند

قرار داد با باشگاه هاي ورزشی براي بهره گیري کارکنان، ارائه خدمات روانشناسی رایگان 
ذیه دوره اي ، ایجاد برنامه ساعات کاري شناور براي ایجاد تعادل در زندگی شغلی ، ارائه تغ

مناسب ، فراهم آوردن امکان مسافرت هاي خانوادگی و تشویق آنان به انجام آزمایش ها و 
بررسی هاي دوره اي پزشکی با بهبود وضعیت جسمی و روحی کارکنان منجر به افزایش سطح 

.خود کارآمدي آنان می شود
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