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  چکیده
می تواند مزیـت   هاسازماناز پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی  امروزه بسیاري

ها در بازارهـاي   الزمه حضور و تداوم سازمانرقابتی پایداري براي آنها فراهم کند از طرف دیگر، 
یکی.هاي جدید و بکارگیري عملی آن در بازار می باشد جهانی امروزي توسعه و بکارگیري ایده

گـردد، مـی هـا شـرکت شدنپذیررقابتبهمنجرکهسازماندرنوآوريجدیدهايیمپارادااز
دررقبـا جملـه ازسـازمان ازخـارج بـا سازندهتعاملپارادیمایندر. استبازنوآوريپارادیم
بررسی تاثیراز این رو هدف این پژوهش . باشدداشتهوجودمیتواندنوآوريفرآیندمراحلتمامی

و صنایع غذایی کاله طبق مشاهدات  رقابتی استتوانارتقاءو رفتار سازمانی مثبت درباز نوآوري
انجام شده به عنوان یکـی ازبرنـدهاي معتبـر در در داخـل و خـارج کشـور بـه علـت تنـوع بـاالي           

  .محصوالت و نوآوري باز در ارائه محصوالت مشابه خارجی انتخاب شده است
نفـر از کارشناسـان و    170بسـتگی ، جامعـه آمـاري    روش تحقیق در این پژوهش توصیفی هم

نفـر   118مدیران شاغل در صنایع غذایی کاله می باشد که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی 
پایـایی پرسشـنامه بـا    . ابزار گـردآوري داده پرسشـنامه بـود   . به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند

جهت تحلیل داده ها .آن با روایی سازه و محتوا تایید شداستفاده از روش آلفاي کرونباخ و روایی 
محاسـبه شـد و    tاستفاده گردید و ضریب همبستگی، آزمون میانگین و آزمـون   PLSاز نرم افزار 

نتایج تحقیق حاکی از تایید تاثیر رفتار سازمانی مثبت . مدل یابی معادالت ساختاري صورت گرفت
می باشد و فرضیه اول و دوم مبنی بر تاثیر رفتار سازمانی مثبت  و نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی

بر نوآوري باز و تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی تایید گردید امـا فرضـیه سـوم مبنـی بـر      
  .تاثیرنوآوري باز بر مزیت رقابتی تایید نشد

  

  .ع غذایی کالهرفتار سازمانی مثبت، نوآوري باز، مزیت رقابتی، صنای: وازگان کلیدي
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  مقدمه
هـاي تولیـد محصـوالت غـذایی نیـز      امروزه رقابت و مشتري مداري افزایش یافتـه و شـرکت  

ها باید با نگاه رقابتی به کار خـود  بنابراین شرکت. ناگزیرند در چنین محیطی به فعالیت بپردازند 
د و بازارهـاي  ادامه دهند تا بتواننـد سـهم خـود را در بازارهـاي داخلـی و خـارجی افـزایش دهنـ        

).1391:2چیرانی و همکاران،(متنوعی را براي عرضه محصوالت جدید خود بیابند 
هـاي فعـال در  کسب مزیت رقابتی براي هر شرکتی حائز اهمیـت اسـت  امـا  بـراي  شـرکت     

همچنـین اهمیـت اسـتراتژیک غـذا در     ل تعدد رقباي فعال داخلی و خارجی، صنایع غذایی به دلی
با توجه به اینکـه کشـور مـا در ابتـداي صـنعتی      .لمللی اهمیت دو چندانی دارداینعرصه روابط ب

هـاي جـایگزینی واردات وتوسـعه صـادرات در زمینـه صـنایع غـذایی        شدن است بحث سیاسـت 
ایـن صـنعت در   .صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار مـی رود .کندمیاهمیت بیشتري پیدا 

یط آب وهـوایی وتنـوع وکیفیـت مطلـوب کشـاورزي داراي      کشور ما می تواند با توجه بـه شـرا  
در شــرایط کنـونی براسـاس آمــار   . )1390حـایري و همکـاران،  (اهمیـت ومزایـاي فراوانـی باشــد   

ــذایی     ــنایع غ ــال ص ــدهاي فع ــادن واح ــنایع ومع ــزان   7370وزارت ص ــه می ــه ب ــتند ک ــد هس واح
ه بـ .1ول بـه فعالیـت هسـتند   نفر مشـغ 200644میلیارد دالر وبا اشتغال زایی 12670گذاري سرمایه

واحد صنایع غذایی داراي پروانـه بهـره    1391،906در سال طوري که تنها در آذربایجان شرقی 
میلیون ریـال و بـا اشـتغال زایـی      1207213400گذاري کند که به میزان سرمایهبرداي فعالیت می

غذایی کشورهایی ماننـد   با توجه به فعالیت گسترده صنایع.2نفر مشغول به فعالیت هستند 24982
از آن جایی . ترکیه در منطقه ،کسب مزیت رقابتی جهت مواجهه با این رقبا  اجتناب ناپذیر است

گـذاري و  هاي انجام شده مهمترین چالش صنایع غذایی کشور مسئله سـرمایه که مطابق با بررسی
سـرمایه روانشـناختی   گیري از تجارب و نوآوري هاي رقبا و توجه بـه  صادارات است، لزوم بهره

) شـرکت کالـه  (تواند شرکت مورد مطالعه در این تحقیق راهاي مالی میگذاريدر کنار سرمایه
.در کسب مزیت رقابتی  در داخل و خارج کشور یاري رساند

ي متوسط به باال جهت رقابـت بـا محصـوالت    شرکت صنایع غذایی کاله با بازار هدف طبقه
. کنـد مـی به طور گسـترده از نـوآوري بـاز اسـتفاده      3ند تن از مدیرانمشابه خارجی بنابر اظهار چ

در ایران بـا   شودمیبسیاري از محصوالت غذایی که در کشورهاي همسایه از جمله ترکیه تولید 
                                                                                                                                                     

وزارت صنایع و معادن 1389براساس آمار سال .1
وزارت صنایع و معادن .2
ولیکو کالهمدیر منابع انسانی س.3
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از دیـد مـدیران و کارشناسـان مهمتـرین مشـکالت      . شـود مـی ین شرکت نیز تولید و صادر برند ا
  :توان در موارد زیر خالصه کردصنایع غذایی به ویژه شرکت را می 

وجود محصوالت و برندهاي متفاوت در بازار صنایع غذایی، از طرفـی باعـث کمـک    : تنوع
شود و از طرف دیگر سردرگمی در انتخاب محصـول بـا کیفیـت را در پـی     به مصرف کننده می

.دارد و براي شرکت حساسیت رقابت را باال میبرد
کالت اقتصــادي اخیــر و تحــریم هــا و بــاالرفتن بــه دلیــل مشــ: کوچــک شــدن ســبد غــذایی

هاي تولید مواد اولیه قیمت تولیدات این شرکت نیز باال رفته و ایـن رونـد باعـث کوچـک     هزینه
.شدن سبد غذایی خانوارها شده است

کشورهاي مسلمان همسایه از جمله عراق و سوریه و : ايبهم ریختگی بازارهاي هدف منطقه
اما بـه  . راك بیشتر فرهنگ غذایی بازار هدف تولیدات این شرکت بوده اندافغانستان به دلیل اشت

به این . دلیل شرایط جنگی در این مناطق صادرات محصوالت غذایی با مشکل مواجه شده است
دلیل شرکت ناگزیر است با استفاده از نوآوري باز، بازارهاي جایگزین بـراي محصـوالت خـود    

.پیدا کند در کشورهاي دیگر از جمله ترکیه
وجود محصوالت و تولیدات : استفاده از استراتژي رهبري هزینه توسط رقبا در صنایع غذایی

تر از محصوالت این شرکت در صنایع غذایی ایران و عدم آگاهی رقیب با قیمت و کیفیت پایین
.مصرف کننده از دلیل اصلی قیمت پایین، از مشکالت اساسی شرکت در بازار رقابت است

بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده انتظـار مـی رود کـه نـوآوري بـاز بـا کـارکرد جسـتجو،               لذا 
ها ،حفاظت از مالکیت فکري و کسب تجربه از نوآوري هـاي خـارجی در کنـار بکـار     همکاري

تی و تـاثیر بـر عملکـرد و    گیري اصول روانشناسی مثبت گرا با کارکرد ایجاد سرمایه روان شناخ
  .عیت رقابتی این صنعت شودمنجر به بهبود وض بهره وري

مبانی نظري
  رفتار سازمانی مثبت 

تنگناهـا، گشـایش درانسـانی منـابع وانساننقشبودنمحوريازهانشانتمامامروز،جهاندر
مـدیریتی مکاتـب روندبهنگاهیاگر. کندمیحکایتگوناگونهايفراوردهتولیدوفناوريایجاد

در). 1385قـدمی، (بـود خـواهیم شـاهد خـوبی بـه راانسـان بـه نسـبت کردرویونگاهتغییربیندازیم،
سـرمایه عملکرد،شودمیمشتق ناملموسمنابعازايفزایندطورارزش بهکهآنجاازجدید،اقتصاد
  .)1389: بهجتی اردکانی، شول، و صلحی زاده(شودمیبا اهمیت بسیارانسانی
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انسـانی منـابع بـر مثبتـی تاثیراجتماعیسرمایهکهندشدمتوجهکوونوآدلر2002سالدر 
دراجتمـاعی سـرمایه چندهرکهاندرسیدهنتیجهاینبهمدیریتینظرانصاحباکنوناما.دارد

مـی سـرمایه ایـن ازمطلـوب استفادهبرايامادارد،تاثیررقابتیمزیتکسبوموفقیت سازمان
بتـوان تـا شناختخوبیبهراآنهاوکردتوجهسازمانانسانیهايسرمایهوانسانخودبهباید

دسترقابتیمزیتبهوکردهدایتورهبريراانسانهامجموعوآنهابینارتباطیهايشبکه
سرمایهنامبهسازمانیهايداراییازنوعیسمتبهسازمانیرفتارزمانمروربهبنابراین.یافت
بـه ارزشـی روانشـناختی سـرمایه .)2007:560،  1همکـاران  لوتانز و(درومیپیششناختیروان

خلـق بـراي جدیـدي مـدیریتی ابـزار توانـد میودارداجتماعیوانسانیسرمایهازباالترمراتب
عبـارت رفتـار   ) 6: 1392فروهر و همکاران، (باشد معاصرهايسازمانبرايپایداررقابتیمزیت

مطالعـه و کـاربرد نقـاط قـوت     «عنـوان  بی توسط لوتانز به .اُ.سازمانی مثبت یا به صورت ساده پی
ه گیري و توسعه یـافتن دارنـد و بـه    هاي روانشناختی که قابلیت اندازمنابع انسانی مثبت و ظرفیت

ــود عملکــرد در محــل    ــراي مــدیریت بهب ــی  طــور مــوثري ب ــداع و معرف ــد، اب کــار کــاربرد دارن
وانسـانی سـرمایه مثبـت، شناسـی روابهینـه کیـب ترهمکارانولوتانز ).208: 2008لوتانز،(»شد

داننـد مـی مثبتسازمانیرفتارهايدهیشکلبرايناپذیراجتنابضرورترااجتماعیسرمایه
گـرا  ظرفیت هاي شناخته شده اصـلی رفتـار سـازمانی مثبـت    .)75: 1391شیروانی و سی سختی، (

؛  2007:324لوتـانزو یوسـف،    (اريگعبارتند از خودکارآمدي، امیدواري، خوش بینـی و سـاز  
.)2007:560لوتانز و همکاران، 

قضاوت شخصی یا اعتقاد فرد به اینکه به چه میزان مـی توانـد بـه    « خودکارامدي به صورت 
بـه کـار رفتـه اسـت    » خوبی دوره هاي عمل موردنیاز براي مواجه با حوادث آینده را اجـرا کنـد  

ر مـی  هـاي انسـان تـاثی   ي نه تنها مستقیما بر روي فعالیـت فرایند خود کارامد).121: 2003هامیل،(
هـاي  زمینـه و  کـاري عملکـرد ابعـاد تعیین کننده ي غیر مستقیم در  گذارد ، همچنین داراي تاثیر

توانـد مـی بینیخوشکهکندمیبیان)1986(سیلگمانمارتین).29: 89حسن زاده، (دیگر است
یاوپایداروکلیاسنادهايبهرامثبتحوادث،فردکهشودتلقیاسناديسبکیکعنوانبه

خـاص هـاي موقعیـت وناپایـدار خـارجی، عوامـل بـه رامنفیحوادثودهدمینسبتخودش
د افراد خوش بین همواره نداربیان می) 2003(2کارور و شییر).28: 89حسن زاده، (میدهدنسبت

). 2002:215، 3جنسـن و لوتـانز  (سـتند در انتظار رخ دادن اتفاق هـاي خوشـایند در زندگیشـان ه   
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3.  Jensen & Luthans



141تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی

را به عنوان یک حالت انگیزشـی مثبـت کـه ناشـی از احسـاس تعـاملی        امیدواري1ریک سایندر
در ).2008:525اوي ، ورسـینگ و لوتـانز،   (است که از موفقیت مشتق شده اسـت مـی دانسـتند    

عواقـب مثبـت،    خـود اتکـایی،  امیـد و   یـک ارتبـاط مثبـت بـین    اسنایدر و همکـارانش  تحقیقات 
وجود دارد که نشان می دهد کسانی که امید دارنـد حرفـه   نتایجی  .سازگاري و موفقیت پیدا شد

گاريتاب آوري یا سـاز .)2002سیندر، (دهند هاي تنش زا نظیر خدمات انسانی را بهتر انجام می
قـایع  ظرفیت برگشت به عقل یا رجوع به قبل از بدبختی، تعارض، شکست یا حتی و« به صورت 

چه در سـطح   .)2008:240لوتانز، (شودمیتعریف » هاي افزایش یافتهمثبت، پیشرفت و مسئولیت
فردي یا سازمانی این بعد از رفتار سازمانی مثبت ممکن است داراي بیشـترین تـاثیر بـر توسـعه و     

  ).2،2006لوتانز،وجل جیسنگ و لستر( هاي وجود مشکل باشدحفظ عملکرد در زمان

  ازنوآوري ب
نظریه نوآوري باز بر اهمیت تکنولوژي و منابع خارجی تاکید دارد که آنرا از پارادایم سـنتی  

در پارادایم نوآوري بـاز، سـازمان نبایـد    ). 2010، 4و چن 3وو(نوآوري بسته متفاوت ساخته است
بــازار داخلــی اش محـــدود    دانشــی را کــه در تحقیقــاتش بدســت آورده در مســـیرهایی بــه     

هـدف از نـوآوري بـاز، گشـودن مرزهـاي مسـتحکم شـرکت، بـه         ).2003c :38،وچسبر(نماید
منظور به جریان انداختن دانش گرانبها از خارج شرکت، در جهت ایجاد فرصت براي همکاري 
باشرکا، مشتریان و تولیدکنندگان در راستاي فرایندهاي نوآوري است که شامل بهره بـرداري از  

اسـت  ) نسـبت بـه رقبـا   ( بـه منظـور ورود سـریعتر بـه بـازار     ) IP(ها و حقوق مالکیـت معنـوي  ایده
نوآوري موفق نیاز "فرض مربوط به مدل نوآوري بسته بیان میکند که).6،2004و انکل 5گاسمن(

وذ نشان می دهد که حفاظت از نوآوري تنهـا بـا بسـتن مرزهـاي شـرکت و نفـ       و "دبه کنترل دار
ایـن بـاز نـوآوري اصـلی ایـده .)1389:6ان،حجـازي و همکـار  (ناپذیر کردن آنها روي می دهد

طریـق ازآنهـا همهبهتواندنمیسازمانیابنگاهکهداردوجوددانشازوسیعیدنیايکهاست
فرآینـد اعطـاي  طریـق ازتحقیقـات سـایر ازبایدبلکهیابد،دستخودشتحقیقات اختصاصی

ریف اتع). 1387نژاد، واعظی(نمایداقدامهاکمپانیسایرازخریداريیااختراعثبتومجوزها
:شـاره شـده اسـت   امتفاوتی از نوآوري باز ارائه شده اسـت، در زیـر بـه برخـی از ایـن تعـاریف       
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سرچشـمه شرکتبیرونیادرونازتوانندمیارزشباهايایده«کهمعناستباز بدیننوآوري
دربنـدي و  (»باشـد هـا شـرك بیـرون یـا درونازتوانـد مـی نیـز آنهـا سـازي تجـاري وبگیرنـد 

هـاي فکـري خـارج از    به دنبال استفاده از دارایـی  هاسازماندر نوآوري باز ).4: 1388خورشید،
وسـت و  (ا در داخـل سـازمان خـود تولیـد کننـد     سازمان هستند تا دارایی هاي فکـري جدیـدي ر  

 توانـد و شـرکت مـی   کنـد مـی نوآوري بـاز پـارادایمی اسـت کـه فـرض      ).2006:325، 1اسکات
و  3، المکویسـت 2فردبـرگ (هـاي داخلـی اسـتفاده نمایـد     باید،ایده هاي خـارجی را هماننـد ایـده   

هاي دانش بـراي شـتاب دادن   ها وخروجینوآوري باز استفاده هدفمند از ورودي). 4،2008اولیال
و  6،چیئسـا 5چیئـارونی (نوآوري داخلی و توسعه بازارها براي استفاده خـارجی از نـوآوري اسـت   

شاخص نوآوري هـاي خـارجی، جسـتجو یـا منـابع اطالعـاتی،        4آوري باز با نو. )7،2009فراتینی
  .)233: 2006، 8و کروتر وچسبر(شودمیهمکاري ها و حفاظت از مالکیت فکري سنجیده 

ت نوآوري هاي خارجی نشان می دهد که چگونه شرکت ها از منابع دانش خارجی در جهـ 
وفنـاوري توسـعه منظـور بـه کـه رویکـرد ایـن  . )2008،لوتـانز (کننـد ایجاد نوآوري استفاده مـی 

باعث )تحقیق و توسعه(جستجو . )b2003چسبرو،(رودمیکاربهسازمانازخارججدیدهايایده
ازمفیـد نمونـه یـک ) 2008لوتـانز،  (شـود میبه وجود آمدن رفتارهاي پویشگرانه در این فرایند 

شامل همکاري ها.)2003aچسبرو،(استصولمحتوسعهیاآمیختهتوسعهوتحقیقبازنوآوري
همکـاري هـاي دو   (ترکیبی از فرایندهاي داخل به خـارج و خـارج بـه داخـل مرزهـاي سـازمان       

همکاري دو سویه به شدت بر اعتمـاد و تعهـد مشـترك بـه      .)2008:244لوتانز، (باشد می)سویه
ند منافع خودشان به حسـاب  طرف ها منافع یک دیگر را مان، همکاري در. درستکاري تکیه دارد

آورند و می توانند منافع طرفین را به سمت هر هدفی که براي هـر دو طـرف مطلـوب اسـت،     می
حمایت از مالکیت فکري در نگاه اول در تضاد با نـوآوري  ).1389میگون پوري، (راهبري نماید

د ایـده هـا و   انـد مسـبب ایجـا   انتخـاب و اسـتفاده از مطالعـات دیگـران خـود مـی تو      . آیـد باز می
هـایی کـه   اما به طور کلی بایـد توجـه داشـت کـه سـازمان      .هاي جدید براي سازمان باشدقابلیت

تواننـد از آن بـه عنـوان    دانند میهاي دارایی هاي فکري را میروش صحیح استفاده از استراتژي
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راي مالکیـت فکـري بـ   ).1،2004:37ریتزیـگ (عمل تسهیل کننده ي نوآوري باز اسـتفاده نماینـد  
بـه عنـوان مثـال بـراي یـک      بـاز مفیـد خواهـد بـود    ایجاد فضایی جهت بوجود آوردن نـوآوري 

کارآفرین داشتن پتنت باعث بهبود اساس مذاکره او با سرمایه گذاران مخاصره آمیز خواهد شـد   
  ).2009:77، 4و سالتر 3، کریسکولو2الکسی(

مزیت رقابتی
عمـل دیگـري ازبهتـر طریـق اینازتاکوشدمینهاديهرکهاستفراینديپذیريرقابت

هـاي چـالش ازیکیبهامروزجهاندررقابتیهايتوانمنديکسب .گیردپیشیويازکرده،
ومفـاهیم دارايقـابتی ر زیتم.استشدهتبدیلالمللیبینسطحدرمختلفکشورهاياساسی

درتمـایز رقـابتی، مزیـت :شـود مـی اشـاره آنمـورد چندبهزیردرکهاستمتعدديتعاریف
مشـتریان بـه رقبـا ازبهتـر تخـدما ارائـه بـه قـادر راآنکهاستشرکتیهرابعادیاهاویژگی

درشـرکت پیشـنهادهاي جـذابیت فزونیمیزانیا) 1384:14دیگران،وپور،زرآبادي(کندمی
سازمانیکرقابتی،مزیتبهدستیابیبراي) 5،1380کیگان(استمشتریاننظرازرقبابامقایسه
توجـه موردراداخلیهايتوانمنديهموکندتوجهخارجی خودموقعیتبههمبایدسازمان

عوامل یامجموعهشاملرقابتیمزیت،علويوصنایعینظراز).6،2001سدري و لیز(دهدقرار
ازدسمیقادررقباازبهترعملکرديدادننشانبهراشرکتهموارهکهاستهاییتوانمنديیا
دیگران، والدینیتاج؛1385شاد،علويصنایعی،(کنندتقلیدآنازراحتیبهتوانندنمیرقباو

سـازمان ،کـه ایـن نخسـت :استتعمققابلمهمنکتهدورقابتیمزیتایجادمسیردر). 1391
شمندارزمشتریانبرايکهکندخلقپایداريرقابتیمزیتخود،هايشایستگیواسطهبهبتواند
رقابـت، شـدت ومحیطـی هايافزایش پیچیدگیخاطربهدوم، .باشدرقباازبرترهموارهبوده،
وبـازد میرنگزوديبهمشتریاننظرازیاشودمیتقلیدرقباتوسطراحتیبهیارقابتیمزیت

کـردن پیـدا فکـر بـه بایـد سـازمان اساساینبرشوند؛جایگزینجدیديهايمزیتبابایستی
رقـابتی هـاي مزیتازدستهآنبهپایدار،رقابتیمزیت .باشدخودبرايپایداررقابتیهايزیتم

بـوده، ارزشـمند مشـتریان براي،سازمانهايشایستگیازيوبهرهواسطهبهکهشودمیاطالق
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وشایسـته عملکـرد سـازمان بـراي نبـوده، بـرداري کپـی وتقلیـد قابـل راحتـی بـه رقبـا توسـط 
مـا نحـو همـین بـه همچنـین .)1391:93عطـاران، دیوانـدري،   (دآورارمغـان بـه راذیريپرقابت

هیـل و  (باشـد صنعتمیانگینازباالترآنسودنرخکهنامیممیرقابتیمزیتدارايراشرکتی
  ).1995جونز،

تئـوري سـازمان   :کنـد مـی تقسـیم دسـته سـه بـه رارقـابتی مزیـت هـاي تئوري) 1996(بارنی
دیـدگاه در .)4،1998چـابرت (3شومپترینتئوريو)منبع مدار(2چمبرلینیتئوري  (I\O)1صنعتی

شدهتوجههابنگاهدرونقوتوضعفنقاطبهپایداررقابتیمزیتبهدستیابیبرايمدار،منبع
انتقـال رقابـت، بـراي بنگـاه نیازموردمنابعبهبنگاهرقابتیمحیطازراتأکیددیدگاهاین. است

شـده متمرکـز آنهـا رفتـار وجـذاب منـابع گـروه رويمـدار منبـع دیـدگاه مشخصـًا،  .ددهـ می
ر زمینه مدل هاي رویکرد مبتنی بـر  یکی از کاملترین مدل هاي ارائه شده د. )2006استرند،(است

پاسـخگویی بـه   بعـد کیفیـت، کـارایی،     4ایـن مـدل    .منابع، مدل مزیت رقابتی هیل و جونز است
  .  استه کردبه عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی  را مشتریان و نوآوري

  
  کیفیت

و ادراکات و انتظـارات مشـتري را اصـلی    امروزه کیفیت را خواسته مشتري تعریف می کنند
کیفیت هیچ معنـا  . )1390رضایی دولت آبادي و همکاران،(دانندترین عامل تعیین کننده آن می

به عبارت دیگر، یک محصـول زمـانی بـا    . ندارد و مفهومی غیر از آنچه مشتري واقعا می خواهد
ــاق داشــته باشــد    ).1984، 5کروســبی(کیفیــت اســت کــه باخواســته هــا و نیازهــاي مشــتري انطب

اند به این معنا که کاري را که براي آن طراحی شده اند را بـه  اطمینانقابل صوالت با کیفیت مح
بـردن ارزش در نـزد مشـتري ایجـاد     هـاي متمـایزي را بـراي بـاال     دهند و ویژگـی خوبی انجام می

  :کنند اما اثر کیفیت بر مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بودمی
. دهنـد محصوالت با کیفیت باال، ارزش محصوالت را در نظر مشتریان متمایز و افـزایش مـی  

دهـد قیمـت بـاالتري بـراي محصـوالتش در نظـر       ارزش به شـرکت اجـازه مـی    ياین درك باال
.بگیرد
.)2008هیل و جونز، (آید االتر وقیمت پایین تر با محصوالت با کیفیت بدست میکارایی ب 
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کارایی 
به شـرکت کمـک   ) از طریق ساختار هزینه پایین(کارایی باالتر براي دستیابی به مزیت رقابتی

ي کارکنان است کـه معمـوال بـه    ورها بهرهبراي بسیاري از شرکت مهمترین جز کارایی. کندمی
کسـب کـارایی برتـر بـه منظـور دسـتیابی بـه        .  شودمیگیري وجی هر کارمند اندازهوسیله ي خر

هایی در قسمت هاي مختلف سازمان شامل بخش تولیـد،بازاریابی،  خصتی، توسط شامزیت رقاب
  ).2008هیل و جونز،(مدیریت مولد، تحقیق و توسعه، منابع انسانی و رهبري قابل استفاده است

  
  پاسخگویی به مشتریان

ارزش قائل شدن براي مشتري ، ارضاي نیازهاي او و انجام اقداماتی براي بهبود  :عبارتست از
بـاب طبـع مشـتري    ( کارایی فرایند تولید و کیفیت خروجی سازمان کـه شـامل سفارشـی سـازي    

و زمـان پاسـخ بـه    ) کردن کـاال و خـدمات بـراي نیازهـاي منحصـر بـه فـرد تـک تـک مشـتریان          
طبـق  .)1390رضایی دولت آبادي و همکـاران، ( یا انجام خدمات استزمان تحویل کاال(مشتري

پاسخگویی به مشتریان به منظـور برطـرف کـردن نیازهـاي آنهـا بهتـر از       ) 2008(نظر هیل و جونز
کـه آنهـا بـراي محصـوالت شـرکت       شودمیپاسخگویی برتر به مشتریان باعث . دیگر رقبا است

  .شودمیبه کسب مزیت رقابتی تمایز براي آن شرکت ارزش بیشتري قائل شده و در نتیجه منجر 
  

نوآوري 
ــات نــوآوري    ــات و مطالع ــورنیز،(تحقیق ــاران،  -1998ب ؛کریستنســن و 2006بــوین و همک

گـذاران و مـدیران   نشان می دهد که محققـان و سیاسـت  ) 2001؛تید و همکاران،2004همکاران،
ییرات صـنعتی و مزیـت هـاي    کسب و کار معتقدند که نـوآوري منبـع اصـلی رشـد اقتصـادي،تغ     

.)430: 2011، 1دامانپول و همکاران(رقابتی می باشد
ــدیریت   ــات م ــینکوال، (ادبی ــر و س ــاران، 2002بیک ــالکین و همک ــک 2000؛ ب ؛ داروك و م

بـه نقـش   ) 1994؛ ولـف، 1990؛ وارکینـگ، 1994؛ پوتربـک، 2002؛ لیون و فرییـر، 2002ناگتون،
تـا   کنـد مـی ها کمک نوآوري به سازمان.کندیمکلیدي نوآوري در کسب مزیت رقابتی تاکید 
ین یکی از عوامل اصلی و کلیـدي موفقیـت   ابنابر. بتوانند با نوسانات محیطی خود را تطبیق دهند

براي بقـا در محـیط رقـابتی    . بلند مدت  در کسب و کار به ویژه در بازارهاي پویا، نوآوري است
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، 1جیمـز و والـی  (و تغییرات سریع را داشته باشند  ها باید توانایی تحمل پیچیدگی فزاینده سازمان
ها براي بهبود عملکرد کسـب و  در حقیقت دلیل اصلی براي نوآور بودن، تمایل شرکت. )2011

  ).2،2011جانداي و همکاران(باشدپذیري و کسب مزیت رقابتی میکار، افزایش رقابت
  

  پیشینه تحقیق
تی در داخـل و خـارج کشـور صـورت گرفتـه      تاکنون تحقیقات متعددي در مورد مزیت رقاب

از آنجا که ارتباط همزمان بین این سه متغیر که در این تحقیـق بـه کـار رفتـه انـد، پـس از       . است
جستجو و بررسی توسط محقق در منابع مختلف یافت نشد، لذا نوآوري تحقیق این است که سه 

. سـنجد تباط داده و تاثیر آنهـا را مـی  ار را متغیر رفتار سازمانی مثبت، نوآوري باز و مزیت رقابتی
:باشندبرخی از تحقیقات صورت گرفته به شرح زیر می

در تحقیق خود به ایـن سـوال کـه آیـا نـوآوري بـر کسـب مزیـت رقـابتی در          ) 2011(اپیتیمن
یافته هاي تحقیق نشـان داد کـه خالقیـت و    . صنعت بیمه تاثیرگذار است یا خیر پاسخ داده است 

ه خدمات جدید و نوآورانه عامل مهمی در ارضـاي نیازهـاي مشـتریان و کسـب     نوآوري در ارائ
در تحقیق خود به بررسی نقش نوآوري در بازاریابی ) 2010(رن و همکاران . مزیت رقابتی است

هدف ایـن تحقیـق فـراهم کـردن یـک      . در کسب مزیت رقابتی در یک شرکت چینی پرداختند
ه به آنها کمک نماید تا منابع مزیت رقابتی از طریـق  هاي چینی است کرویکرد باز براي شرکت
این تحقیق نوآوري را به عنوان منبع اصلی مزیـت رقـابتی شـرکت در    . نوآوري را شناسایی کنند

دهـد کـه نـوآوري باعـث کسـب مزیـت رقـابتی بـراي         نتیجه این تحقیق نشان مـی . نظر می گیرد
.و بهبود عملکرد سازمان می گردد هاسازمان

رابطه بین نوآوري سازمان و مزیت رقـابتی در  « در پژوهش خود که با عنوان ) 1392(فخیمی
به تبیین رابطه بین نوآوري سـازمانی و   نشگاه عالمه طباطبائی انجام شده در دا» شرکت هاي بیمه

طه مثبت و معناداري میان نوآوري با مزیت بباشد که رانتیجه این می. مزیت رقابتی پرداخته است
در پژوهش خود تحت عنـوان  ) 1389(مشدئی و تقوي . در شرکت هاي بیمه وجود دارد  یرقابت

بـه عنـوان عامـل    نـوآوري بـاز   نقـش  ،"بازاردرهاشرکترقابتیمزیتمهمترینبازنوآوري"
در تحقیـق خـود   ) 1390(قـوامی پـور    .کنـد مـی را بیـان  رقابتیمزایايورقابتاصلیبرندهپیش

تـاثیر   "هـا در ایـران    SMESهوري نوآوري باز و تاثیر آن بر عملکرد بسترهاي ظ "تحت عنوان
  .کندمیمشاهده را هاي نوآوري باز و عملکرد در صنعت مثبتی بین میزان استفاده از شاخص

                                                                                                                                                     
1. Jimes & Sanz Valle
2. Gunday et al
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  مدل مفهومی تحقیق 
بـراي سـنجش   ) 2008(لوتـانز و همکـاران  نظریات اساساً بر مبنايتحقیقایننظريمطالعات

و بـراي  ) 2006(و کـرودر  وثبـت و  بـراي سـنجش نـوآوري بـاز از مـدل چسـبر       رفتار سـازمانی م 
مفهومی مدل. استفاده شده است) 2008(سنجش مزیت رقابتی از مدل مزیت رقابتی هیل و جونز

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی،دهندهنشانکه)1نمودار (تحقیق
جهـت طراحـی   متغیرهـاي تحقیـق ابعـاد زیـر،     ذکر است در رابطه بـا  الزم به . استشدهطراحی

از آنجایی که متغیرهاي تحقیق ، متغیرهایی هستند کـه از یـک بسـتر     .پرسشنامه لحاظ شده است
اند، استفاده از پرسشنامه استاندارد روایی تحقیق را از لحـاظ عـدم   فرهنگی متفاوت نشأت گرفته

از این رو شاخص هاي مـورد سـنجش   . دهدما کاهش می تطابق با مشخصه هاي فرهنگی کشور
در این تحقیق پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشـته شـود در معـرض قضـاوت     

و استادان دانشگاه قرار گرفت و در نهایت از پرسشنامه مورد توافق به عنوان  1چند تن از خبرگان
اي تـک تـک متغیرهـا روایـی سـازه و آلفـاي       ها استفاده شـد همچنـین بـر   ابزار جمع آوري داده

.کرونباخ محاسبه شده است

  

  )محقق ساخته(مدل مفهومی تحقیق . 1نمودار

تحقیقفرضیات
.استزیرشرحبهیک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعیدارايحاضرتحقیق

تاثیر مثبت رفتار سازمانی مثبت و نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی در صنایع غذایی کاله . 1
  .و معنادار دارد

                                                                                                                                                     
تن از مدیران جامعه آماري دو.1
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  .رفتار سازمانی مثبت بر نوآوري باز تاثیر مثبت و معنادار دارد1,1
  .رفتار سازمانی مثبت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر معنادار و مثبت دارد1,2
  .نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادار دارد1,3

  
شناسی تحقیقروش

ــق در ا ــوع همبســتگی اســت  روش تحقی ــژوهش، توصــیفی از ن ــن پ ــه پاســخگویان. ی ، جامع
و غـذاي آمـاده   محصـوالت گوشـتی    ،شرکت محصـوالت لبنـی کالـه   کارشناسان و مدیران سه 

نفـر   170و سازمان مرکزي سولیکو تهران تشکیل میدهند که تعـداد آنهـا حـدود     تهرانسولیکو 
الزم به ذکر است برند شناخته شده و مطرح در صنایع غذایی، کاله می باشد لـذا در  . براورد شد

نفري  118نفره، حجم نمونه   170ازجامعه پاسخگویان . تحقیق از عنوان کاله استفاده شده است 
ابـزار گـردآوري اطالعـات در ایـن تحقیـق      . به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخـاب شـدند  

در راستاي انجام تحقیق یک پرسشنامه جهت ارزیابی رفتار سازمانی مثبت و  .پرسشنامه می باشد
ازآنجـایی کـه معیـار    . سئوال طراحی گردیـد 29نوآوري باز و مزیت رقابتی در مجموع در قالب 

امتیـازي    5کمی ساختن آنها از طیف باشند به منظور هاي ارزیابی مفاهیم مورد بررسی کیفی می
همچنین به منظور آزمون فرضیه ها و اثبات یا رد فرضـیات تحقیـق و   .لیکرت استفاده شده است

هــاي تحلیــل عــاملی تاییــدي معــادالت  یــافتن روابــط خــاص میــان متغیرهــاي جامعــه از آزمــون 
) PLS(بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات جزیـی     ) رگرسیون همزمـان چنـد متغیـره   (ساختاري

ار و پنهان و ناکارآمدي نرم افزار لیـزرل در ایـن   به دلیل تعدد متغیرهاي آشک. استفاده شده است
با استفاده از  نرم ) SEM(شرایط براي پاسخ به فرضیات تحقیق از مدل سازي معادالت ساختاري

. استفاده شده است 3نسخه   SMARTPLSافزار 

  روایی و اعتبار ابزارهاي گردآوري اطالعات
براي تمامی متغیرهاي تحقیـق نیـز نشـان    هاي روایی، پایایی و توصیفی را  جدول زیر شاخص

  .می دهد
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  مقدار آلفاي کرونباخ و میانگین براي متغیرهاي تحقیق) 1جدول 
  

  پرسشنامه
ضریب 
آلفاي 
  کرونباخ

  متغیر
ضریب 
آلفاي 
  کرونباخ

  ابعاد  میانگین
ضریب 
آلفاي 
  کرونباخ

میانگین

  0.752  تحقیق

رفتار 
سازمانی 

  مثبت
0.918  3.2232

3.4011  0.755  خودکارامدي
2.8616  0.813  تاب آوري
2.9294  0.785  امیدوراي

3.7006  0.836  خوش بینی

نوآوري 
3.2034  0.939  باز

3.1441  0.835  همکاري
3.0763  0.705  هاي خارجینوآوري

3.2203  0.721  جستجوي دانش
3.3729  0.875  مالکیت دارایی فکري

مزیت 
3.1017  0.905  ابتیرق

2.9407  -   کیفیت
3.2585  0.809  کارایی

2.9025  0.781  پاسخگویی
3.3051  -   نوآوري

  بررسی ضرایب روایی، پایایی
  هاي روایی، پایایی شاخص) 2جدول 

متغیرهاي پنهان
ــانگین  میـــ
واریــــانس  

تبیین شده

ــایی  پای
ترکیبی

ــاي  آلفــ
AVE2Rکرونباخ

GOF

0.6970.8740.785امیدواري

0.8770.8580.752

0.7820.8780.721جست و جوي دانش
0.6720.8600.755خودکارامدي

0.7530.9010.836خوش بینی
0.8310.9310.918رفتار سازمانی مثبت

0.7280.8890.813سازشکاري
0.8010.9240.875مالکیت دارایی فکري

0.8780.9270.905مزیت رقابتی
0.8230.9480.939نوآوري باز

0.7720.8710.705نوآوري هاي خارجی
0.6700.8900.835همکاري

0.7580.8620.781پاسخ گویی
0.8400.9130.809کارایی



93پاییز، 75سوم، شماره  ، سال بیست و)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت  150

هـاي   مشخص شد که تمـام سـازه  ) AVE1(واریانس استخراج شده با کمک شاخص میانگین
هـاي پایـایی    شـاخص . هسـتند  5/0مورد مطالعه داراي میانگین واریانس استخراج شـده بـاالتر از   

شـوند و الزمـه تاییـد     و آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می CR(2(ترکیبی
 7/0تمـامی ایـن ضـرایب بـاالتر از     . باشـد  مـی  7/0ار هـا از مقـد  پایایی باالتر بـودن ایـن شـاخص   

دهد کـه  شاخص ضریب تعیین نشان می. باشند گیري میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه می
  .چند درصد از تغییرات یک متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهاي مستقل توضیح داده شده اند

  
  )گیريدازههاي ان مدل(لی تاییدي نتایج تحلیل عام

اطمینـان یـافتن از صـحت     قبل از وارد شدن به مرحله آزمـون فرضـیات و مـدل مفهـومی تحقیـق،     
این کـار از طریـق تحلیـل عـاملی     . باشدزا ضروري میزا و درونگیري متغیرهاي برونهاي اندازهمدل

املی هـر  هـاي عـ   بـراي هـر یـک از بـار     tمقـادیر محاسـبه شـده    . مرتبه اول و دوم صورت گرفته است
تـوان همسـویی سـواالت پرسشـنامه بـراي       لذا می. است 96/1نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالي 

دهـد آنچـه محقـق     در واقع نتایج فـوق نشـان مـی   . معتبر نشان داد ،گیري مفاهیم را در این مرحلاندازه
لـذا  . شـده اسـت   توسط سواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسـط ایـن ابـزار محقـق    

 5/0تمـامی بارهـاي عـاملی مقـداري بزرگتـر از      . هاي پنهان قابل استناد است ها یا متغیرروابط بین سازه
  .باشدروایی و اعتبار باالي شاخص ها میاختیار کرده اند و نشان از 

  
  مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد) 2نمودار 

                                                                                                                                                     
1.Average Variance Extracted 
2. Composite reliability
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را در حالـت تخمــین ضــرایب  لیــل عـاملی تاییــدي  مــدل معـادالت ســاختاري و تح 2نمـودار 
رفتار سازمانی مثبت برونزا و متغیرهاي نوآوري بـاز و   در این مدل متغیر. دهد استاندارد نشان می

  . که متغیر نوآوري باز در این مدل نقش متغیر میانجی را دارد. مزیت رقابتی درونزا می باشند

  
  )t-value(لق معناداريمدل تحقیق در حالت قدرمط) 3نمودار 

-t(ضـرایب  مدل تحلیل عاملی تاییدي و معادالت ساختاري را در حالت معنـاداري   3نمودار 

value (این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیري و معادالت سـاختاري را بـا   . دهد نشان می
معنـادار  % 95ینان بر طبق این مدل، ضریب مسیر در سطح اطم. کند ، آزمون میtاستفاده از آماره 

  . بیشتر باشد 96/1از  tي  باشد اگر قدر مطلق مقدار آماره می
  

  نتایج فرضیات تحقیق
  

  و نتیجه فرضیه تحقیق tضرایب مسیر، آماره ) 3جدول 

  |t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,  

ضریب فرضیات تحقیق
  تاثیر

خطاي 
  تخمین

ضریب 
  نتیجه  tSigآماره   تعیین

تایید0.8020.0550.64314.555P<0.01نوآوري باز >- رفتار سازمانی مثبت

0.8230.116مزیت رقابتی >- رفتار سازمانی مثبت
0.828

7.069P<0.01تایید

عدم تایید0.1060.1280.831P>0.05مزیت رقابتی >-نوآوري باز
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کننده مزیت رقابتی محسـوب  ري باز از عوامل تبیینرفتار سازمانی مثبت و نوآو: 1فرضیه
  .شوندمی

شده بنابراین متغیرهاي رفتار سـازمانی مثبـت و نـوآوري بـاز روي      824/0ضریب تعیین برابر 
تـوان   با توجه به ضریب مسیر مـی . از تغییرات متغیر مزیت رقابتی را توضیح دهند% 4/82هم رفته 

ضـریب مسـیر   (یرگـذاري بیشـتر از نـوآوري بـاز اسـت      گفت سـهم رفتـار سـازمانی مثبـت در تاث    
با توجه به این که رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی در سطح خطاي کمتر از ). بزرگتري دارد

توان گفت که رفتار سازمانی مثبت و نوآوري باز از عوامل تبیین کننده تاثیر گذار بوده می 01/0
تاییـد   تحقیـق بـوده و فرضـیه اصـلی    % 4/82ن تبیـین  شوند که میزان ایمزیت رقابتی محسوب می

  . گرددمی
  

  .رفتار سازمانی مثبت بر نوآوري باز تاثیر معنادار و مثبت دارد: 1,1فرضیه 
خالصـه شـده در    tبر اساس نتایج به دسـت آمـده از ضـرایب معـادالت سـاختاري و آمـاره       

د در ناحیه رد فرض صفر بـراي  طبق قاعده خطاي یک درص(براي این پارامتر  t، مقدار 7جدول 
لـذا  . بـرآورد شـده اسـت    58/2بزرگتـر از  ) هـر پـارامتر مـدل    -58/2تـا   58/2مقادیر خارج بـازه  

شود و با توجـه بـه مثبـت بـودن      درصد اطمینان تایید می 99توان بیان نمود که فرض محقق با  می
ثبـت و معنـادار دارد، و   توان گفت رفتار سازمانی مثبت بـر نـوآوري بـاز تـاثیر م     ضریب مسیر می

. منجر به مثبت شـدن نـوآوري بـاز گـردد    % 95مثبت شدن رفتار سازمانی مثبت در سطح اطمینان 
از % 3/64شده بنابراین رفتار سازمانی مثبـت بـه تنهـایی توانسـته      643/0مقدار ضریب تعیین برابر 

.یرات متغیر نوآوري باز را تبیین کندیتغ
  

  .مثبت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادار دارد رفتار سازمانی: 1,2فرضیه 
خالصـه شـده در    tبر اساس نتایج به دسـت آمـده از ضـرایب معـادالت سـاختاري و آمـاره       

طبق قاعده خطاي یک درصد در ناحیه رد فرض صفر بـراي  (براي این پارامتر  t، مقدار 7جدول 
لـذا  . بـرآورد شـده اسـت    58/2بزرگتـر از  ) هـر پـارامتر مـدل    -58/2تـا   58/2مقادیر خارج بـازه  

شود و با توجـه بـه مثبـت بـودن      درصد اطمینان تایید می 99توان بیان نمود که فرض محقق با  می
توان گفت رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقـابتی تـاثیر مثبـت و معنـادار دارد، و      ضریب مسیر می

  . گردد جر به افزایش مزیت رقابتی میمن% 99مثبت شدن رفتار سازمانی مثبت در سطح اطمینان 
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  .نوآوري باز بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادار دارد1,3فرضیه 
خالصـه شـده در    tبر اساس نتایج به دسـت آمـده از ضـرایب معـادالت سـاختاري و آمـاره       

بـراي  طبق قاعده خطاي پنج درصد در ناحیه رد فرض صـفر  (براي این پارامتر  t، مقدار 7جدول 
توان بیان  لذا می. درون بازه برآورد شده است) هر پارامتر مدل -96/1تا  96/1مقادیر خارج بازه 

شود و نوآوري باز بر بهبود مزیـت رقـابتی در    درصد اطمینان رد می 95با  تحقیقنمود که فرض 
  .تاثیر معنادار ندارد% 95سطح اطمینان 

  

گیرينتیجه
یات این تحقیـق و بـا توجـه بـه نظـر پاسـخ دهنـدگان جامعـه         هاي حاصل از آزمون فرضیافته

رفتار سازمانی مثبـت و نـوآوري بـاز از عوامـل تبیـین کننـده مزیـت        آماري حاکی از آن بود که 
. دیـ گرد بوده اسـت و فرضـیه اصـلی تاییـد     % 4/82رقابتی محسوب می شوند که میزان این تبیین 

با افزایش میزان رفتار سازمانی مثبت در شـرکت   بیان رابطه مستقیم در فرض بدین معنا است که 
. و استفاده از نوآوري باز توسط مدیران شرکت ، مزیت رقابتی بهبود و نیز افزایش خواهد یافت 

از طرف دیگر با اثبات فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین رفتار سـازمانی مثبـت   
ح نـوآوري بـاز در شـرکت بـا افـزایش سـطح رفتـار        توان بیان داشت کـه سـط  و نوآوري باز  می

  .یابدسازمانی مثبت سازمان ارتقاء می
با اثبات فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین رفتـار سـازمانی مثبـت و مزیـت      

رقابتی، می توان نتیجه گرفت که با افزایش به کارگیري رفتار سازمانی مثبت سطح مزیت رقابتی 
بنابراین به کارگیري بیشتر رفتار سـازمانی مثبـت نـه تنهـا سـطح مزیـت       . یافت ش خواهدنیز افزای

رقابتی را به طور مستقیم افزایش می دهـد بلکـه باعـث افـزایش سـطح نـوآوري بـاز در شـرکت         
بیـان مـی دارنـد کـه مـداخالت خـرد سـرمایه        ) 2007(به عنوان مثال لوتـانز و همکـاران  . شودمی

و همچنین بـا توجـه بـه نتـایج     . گذارنددرصد بر روي عملکرد تاثیر می 10روانشناختی تا حداقل 
ــاران  ــات اووي و همک ــل   ) 2010(تحقیق ــاالتر و قاب ــزوده ب ــناختی داراي ارزش اف ــرمایه روانش س

هـاي  تري براي نتایج مطلـوب سـازمانی نسـبت بـه ویژگـی هـاي دمـوگرافیکی، ویژگـی        مالحظه
و در این پژوهش وجود رابطـه مثبـت بـین رفتـار      هاي شخصیتی فرد استخودارزیابی و ویژگی

  .کندمیسازمانی مثبت و مزیت رقابتی، نتایج تحقیقات فوق را تایید 
در خارج از کشور انتظار مـی رفـت کـه    ، )2008سارکر و کاستا، (با توجه به نتایج تحقیقات 

رغم گردد ولی علی فرضیه سوم مبنی بر تاثیر نوآوري باز بر مزیت رقابتی در صنایع غذایی تایید
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انتظار این فرضیه تایید نشد و  برخالف انتظار تاثیر نوآوري باز بر مزیـت رقـابتی از نظـر آمـاري     
هـاي صـورت گرفتـه بـا برخـی      از نظـر محقـق، و بـا توجـه بـه مصـاحبه      .میـزان قابـل قبـولی نبـود    

  :کارشناسان،برخی دالئل عدم اثبات فرضیه در زیر اشاره خواهد شد
از دالئل عدم اثبـات ایـن فرضـیه بـرخالف تحقیقـات مشـابه خـارجی ضـعف         شاید یکی ◙

عملکرد واحد تحقیق و توسعه در بومی سازي مناسب محصوالت غذایی خارجی مطابق با ذائقه 
. ایرانی باشد

از طرف دیگر با توجه به محدود شدن سبد غذایی خانوارها در شرایط اقتصادي کنـونی،  ◙
دشده خارجی شرکت در بین عامه مردم پایین و این محصوالت جز میل به مصرف کاالهاي تقلی

.محصوالت لوکس به حساب می آید
دلیل دیگر شاید انحصاري بودن مزیت رقـابتی در برنـدهاي خـاص در کشـور باشـد کـه       ◙

همچنین تولید مشابه کاالهاي خارجی در در داخـل شـاید   . تر کرده استامکان رقابت را سخت
لی صورت نگیرد از این رو مصرف کننده با سطح درامدي متوسـط بـه بـاال     با کیفیت کاالي اص

.رجی اصلی را ترجیح می دهدامعموال خرید کاالهاي خ
در صنایع غذایی، حالت انحصاري بودن و غیر قابل کپی بـودن یـک محصـول نسـبت بـه      ◙

یی بسـیار  در واقع تکنولوژي تولید یک کاالي خـارجی در صـنایع غـذا   . سایر صنایع کمتر است
.و سایر صنایع است  ITساده تر و ارزان تر از تکنولوژي تولید در صنعت 

متاسفانه در کشور مـا  . یکی از شاخص هاي نوآوري باز مالکیت دارایی هاي فکري است◙
هاي جدید به راحتی و بدون هیچ به دلیل ضعف در حوزه حفظ حق انحصار، محصوالت و ایده

.باشندو تقلید می اي قابل کپی برداريهزینه
  .شودمیپیشنهاد  4در نتیجه بحث فوق مدل نهایی تحقیق به صورت نمودار شماره 

  
  

  
  
  
  
  

  مدل نهایی تحقیق: 4نمودار شماره 

R2= 643/0

مزیت رقابتی

نوآوري باز

R2=0.82رفتار سازمانی 
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:شودبا توجه به آنچه که گفته شد و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می
کـه   شـود مـی پیشـنهاد  رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقـابتی   براساس فرضیه اول مبنی بر تاثیر

بهـره وري بـاالتر و عملکـرد بهتـر کارکنـان خـود و پیـاده سـازي رفتـار          مدیران سازمان جهـت  
مورد توجه  کارمندان  به ترتیب اولویتموارد زیر را در رابطه با  سازمانی مثبت در شرکت خود

قرار دهند
ر کننده و حمایتی در سازمان توسط مدیران پیاده سازي زبان مثبت، امیدوا

ایجاد فرهنگ سازشکاري و انعطاف پذیري در سازمان
ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خود کارآمدي در کارکنان

لوتـانز و  (البته در تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبت باید توجـه داشـت کـه طبـق نظـر محققـین      
  .اد کرد تا منجر به مثبت گرایی صرف در سازمان نشودباید بین این ابعاد تعادل ایج) همکاران

فـراهم همچنـین و)دیـدن رالیـوان پـر نیمـه (کارکنانمثبتنقاطبرکردندر نهایت تکیه
  .میشودکارکنان و ارتقاي مزیت رقابتیبهترعملکردباعثصمیمیتواعتمادآوردن جو

مـدیران سـازمان مـورد     ،)سـوم  فرضیه فرعـی (نوآوري باز بر مزیت رقابتیجهت بهبود سطح 
  :شوندمیهاي زیر پیشنهادنظر به انجام اقداماتی در حوزه

گذاري فزاینـده  با توجه به نیاز شرکت به بومی سازي بیشتر محصوالت تولید شده، سرمایه -
در واحدهاي تحقیق و توسعه ضرورت دارد و شرکت عملکرد قوي تـري در شناسـایی و تولیـد    

  .ا ذائقه ایرانی داشته باشدمحصوالت متناسب ب
ه نسبت بـه  نهاي خصماگیريایجاد جو اعتماد در داخل و خارج شرکت و دوري از جهت -

  .گیري از تجربیاترقبا و تسهیم اطالعات غیر حساس بین صنایع و رقباي داخلی جهت بهره
شدهيزیاداهمیتنوآوري دارايمناسبفراینداکتسابودر شناساییسازمانراهبرد-

سازمان بهدروناصلیهايمزیتبابیرون سازمانازایدهونوآوريادغامدرسازمانیککه
ورفتـار سـازمانی  بـین ارتبـاط بـا توانـد مـی حوزهدر اینمناسبراهبردیک .استنیازمندآن

  .بزندمزیت رقابتیایجادبهدستبازنوآوري
وسـازمان ارتباطـات داخـل  ایجـاد توانایییزنوسازمانداخلافراد درهمکاريتوانایی -
.باشدمیجدیدمحصولاکتسابوتوسعه محصوالتي هايهمکاردرخارج

. شـود مـی حمایت مدیران عالی سازمان براي حفظ دارایـی فکـر در داخـل شـرکت پیشـنهاد      
تحمـل   مدیران عالی سازمان تمایل خود را به قبول فعالیت ها و ایـده هـاي خالقانـه نـو از طریـق     
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ــت     ــول مســئولیت فعالی ــت و قب ــاملی مثب ــوان ع ــه عن ــذیرش ریســک ب هــاي انحــراف از قواعد،پ
همچنـین بـه طـور کلـی در خـارج از شـرکت ایـن امـر بـه          . کارآفرینانه، به کارکنان نشان دهنـد 

.ي مسئوالن ذي ربط می باشد که امید میرود حق انحصار در ایران به رسمیت شناخته شودعهده
یکی از ابعاد نـوآوري  :هاي خارجی هاي جدید از طریق نوآوريبه نوآوريتسهیل دسترسی 

طریـق خـارجى از دانـش تطبیـق وجـذب شناسـایى، . باز میزان نوآوري هاي خارجی می باشد
قـدرت بـه افـزایش  منجـر توانـد مىسازمانداخلىتوسعهتحقیق ووخارجىمحیطشناسایى
کهشودسازماناهداف تجارىبهدستیابىهدفباآنهاهبانتقال دانشورقباباارتباطبرقرارى

  .بازنوآورىفرایندجهت تقویتدراستگامى
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