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چکیده 

بر مزیت رقابتی بانک ملت استان  تأثیر نوآوري و خالقیت فرديسی هدف از این تحقیق برر

هاي داده ابزار جمع اوري. مبستگی استو هتوصیفی ع نواز هش وپژروش . باشد یاردبیل م

گانه  13گفتنی است که جامعه آماري این تحقیق، کارکنان شعب . تحقیق پرسشنامه است

ونه نفر می باشند و از طریق فرمول کوکران، نم 300هابانک ملت می باشند که تعداد آن

رگرسیون از  معادله   ر تجزیه و تحلیل داده ها از روشد. نفر براورد شده است 170آماري

خالقیت و نوآوري نتایج بدست آمده نشان داد. استفاده شده استSPSSنرم افزارطریق 

  . تأثیر مثبت و معناداري بر مزیت رقابتی دارد فردي

  

مزیت رقابتی، خالقیت و نوآوري فرديخالقیت و نوآوري سازمانی، : یديکلمات کل

  

  مقدمه

  

هایی مهارتآموزشنیازمندماجامعهامروزهاطالعات،گستردهجریانوتکنولوژيودانشروزافزونبا پیشرفت

کهباشدهایی انسانپرورشبایدهدف. برودپیش به فناوريوعلمتوسعهباهمگامبتواندآنکمکباکهاست

یکدیگرباخوبی بهبتوانندها انسانکهاي گونه به. بپردازندها آنحلبهوشدهروبرومشکالتباخالقبا مغزيبتوانند

نیازمندمامردمامروزه. بردارندمیانازرامشکالتنوافکارتولیدوجمعیدانشازگیري بهرهباوکردهبرقرارارتباط

سبباطالعات،ایندهفزرشد. بردارندقدمسعادتمندجامعهیکسوي بهنوافکارخلقباکههستندخالقیتآموزش

بهلذاباشد،نداشتهراها آنکسبفرصتدیگريکهباشدبرخورداردانشیوعلموتجربهازانسانیهرکهاستشده

. استامروزدنیايدرموفقیترموزازیکیها انسانبیندرتجربهودانشوعلمحاوياطالعاتانداختنجریان

زمانیاطالعاتاین. ببردپیاستنهفتهاوذهنگوشهدرکهکسهرواقعیاتاطالعمیزانبهنیستقادرکس هیچ

سرنوشتبهها انسانمرحلهایندر. شود میذهنبیرونبهآنشدنرهاسببقوياي انگیزهکهآید درمیحرکتبه

تجربیاتونشداوعلمازجریانیشود میسببدرنهایتوکوشند مییکدیگررشدجهتدرواند حساسیکدیگر

درخالقیتبروزدرمؤثرعواملازیکی .بودخواهدخالقیتونوآوريساز زمینهامرهمینکهشودجاريها آنمیان

برايتالشدرهمگانآندرکهاستفرهنگیایجادجهتها انسانبیندربسترسازيوسازي زمینهجامعه،یک

                                                            
دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی١

رانیل،ای، اردب یلیمقدس اردب یموسسه آموزش عالمدیریت، گروه 2
یلیمحقق اردبدانشگاه  ت،یریگروه مد اریدانش٣



برايالزمشرایطازیکی .کنند میکمکجامعهپیشرفتبهدیگریکرويبرتأثیرباوهستنددیگريدادنرشد

شرایطیجامعهدربکوشندها انساناستالزمخاطرهمینبه. استمغزبرايآرامشوجودنو،افکارشدنپدیدار

مهیاهجامعدرسازندگیبرايشرایطوشدهنوافکارسازسببویابدتکاملوبیندیشدمغزآنبستردرکهآیدپدید

دانش . امروزه دوره پژوهش و توسعه متمرکز در بسیاري از صنایع به پایان رسیده استبه همین خاطر است که . شود

دست  عواملی ازاین. ها را زود به کار گرفت مبادا که از دست بروند مفید در بسیاري از صنایع فراگیر است و باید ایده

رود و به دیگر  هاي بیرونی می کنار پژوهش و توسعه دورنی به سمت ایدهپارادایم نوآوري را بنیان نهادند که در 

هایی قرار  اي در موقعیت طور فزاینده ها به از طرفی سازمان. مند شوند ها بهره دهد از ایده ها هم اجازه می شرکت

هردرشرکتیهريچنین برا هم. ها امري ضروري است هاي نوآورانه براي آن گیرند که گرایش داشتن به فعالیت می

ها شرکتترین موفقوبهترینبلکهنیستمزیتکسببرايمنبعیکبراتکاتنهاموفقیتکلیدباشدکهصنعتی

بهرهرقابتیمزیتخلقبرايمنابعانواعازوبنگرندرقابتیمزیتبهاي تازهزوایايازبایدهموارهکهدانند می

کهخاصدالیلبهبتواندکهاسترقابتیمزیتدارايزمانیاقتصاديواحدیک).1391همکاران،وعطاران(بگیرند

نسبتراخودتولیداتپیوستهطور به...) وپرسنلیفناوري،مکانی،وضعیتمانند(استواحدآنهاي ویژگیازناشی

ه به اهمیت موارد ذکرشده، با توج).1391همکاران،ورودساز(کندعرضهباالترکیفیتوتر پایینهزینهبارقبایشبه

این تحقیق در نظر دارد تا با بررسی نوآوري و خالقیت در بانک ملت و تأثیر آن بر مزیت رقابتی بانک بتواند 

مشی گذاران سازمانی در راستاي افزایش شهرت و ثروت بانک ملت در اختیار  راهکارهاي  مناسبی را در اختیار خط 

هاي اقتصادي دنیا،  همگام با بسیاري از بنگاه ههاي اقتصادي خود، امروز امه فعالیتدر اد بانک ملت. آنان قرار دهد

و در صورت استفاده بهینه از خالقیت و  است نقش قدرتمند خود در میان مجموعه بانکی کشورایفاي  درصدد

فرد در کسب سود و  تواند عامل اصلی عملکرد برتر و صالحیت منحصربهنوآوري و تبدیل آن به خدمات جدید و نو می

ها  و مؤسسات بانک ملت بر آن است تا با توجه  در این راستا با توجه به روند افزایشی ایجاد بانک. سودآوري باال باشد

هاي  چنین بااقتدار به حفظ جایگاه خود در میان رقبا بپردازد و از طریق فعالیت به جایگاه بانکی خود بتواند هم

هاي مختلف در محیط رقابتی از  گیري چنین توجه به جهت هاي رقابتی خود و رقبا و هم بازاریابی و توجه به مزیت

شده،  مطالب گفته يدر راستا. هاي خصوصی و دولتی بتواند به فعالیت پایدار خود ادامه دهد سوي مؤسسات و بانک

 یرقابت تیبر مز توانندیم يریچه تأث فرديتیو خالق يسؤال است که نوآور نیبه ا ییگو در تالش پاسخ قیتحق

  داشته باشند؟ لیبانک ملت اردب

  

شناسی تحقیقروش 

روش تحقیق موردنظر از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري داده هاي تحقیق 

ستفاده اسوالی  3از پرسشنامه فردي براي اندازه گیري متغیرهاي خالقیت و نوآوري. توصیفی از نوع پیمایشی است

استفاده شده  )2010جونز،وهیل(پایداررقابتیمزیتو براي اندازه گیري متغیر مزیت رقابتی از پرسشنامه شد

پرسشنامه از روایی محتوایی بهره برده براي روایی .سؤال به مزیت رقابتی اختصاص یافته است 16و در مجموع است 

 نیز آمار استنباطی براي . آلفاي کرونباخ استفاده شده است براي سنجش پایایی پرسش نامه از روش ضریب شد و 

کارکنان شعب بانک ملت در سطح شهر اردبیل می شده است و جامعه آماري این تحقیق استفاده  spssاز نرم افزار 

نفر به عنوان  170ران تعداد براساس فرمول کوک می باشد و نفر کارمند300تعداد و شعبه  13که شامل باشد 

ونه آماري انتخاب شد و روش توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیري به صورت نمونه گیري تصادفی ساده می نم

  .باشد

  



  ات گذشتهمبانی نظري و مروري بر ادبی

  مفهوم مزیت رقابتی

رقابتی،مزیتمفهومکهاستاینبیانگررقابتیمزیتمورددرشده ارائهتعاریفسایروفوقتعاریفبهتوجه

شده عرضههاي ارزشاي هرچقدر مقایسهطیفیکدرکه نحوي بهدارد؛مشتريموردنظرهاي باارزشمستقیماطارتب

بهنسبتسازمانکهگفتتوان میباشدتر منطبقآنبایاتر نزدیکمشتريموردنظرهاي ارزشبهسازمانیک

  ).1384حسینی،ومهري(استمزیتوبرتريدارايرقابتیمعیارچندیایکدرخودرقباي

برتر،هاي روشکارگیري بهوباالترکاراییباسازد میقادرراسازمانیککهاستوضعیتیرقابتی،مزیت 

واحدیک. آوردفراهمسازمانبرايرابیشتريسودرقبابارقابتدرونمایدعرضهباالترباکیفیتراخدمات

مانند(استواحدآنهاي ویژگیازناشیکهخاصدالیلبهبتواندهکاسترقابتیمزیتدارايزمانیاقتصادي

بهنسبتراخودخدماتوتولیداتمدامطور به...) وانسانینیرويتکنولوژي،فیزیکی،امکاناتمکانی،وضعیت

هایی یستگیشامستلزمرقابتی،مزیتپایداريحفظوایجاد. کندعرضهباالترکیفیتوتر پایینهزینهبارقبایش

  ).1392آل داود و همکاران، (کندمیایجادارزشمشتریانبرايسازمان،هاي قابلیتبر تکیهباکهاست

  مزیت رقابتی از دیدگاه پورتر

المللی  خاصی به مزیت یا موفقیتی بین) صنایع(چرا یک کشور در صنعت"کند که  رتر این سؤال را مطرح میپو  

ها را به محیطی  وکار براي شرکت توانند محیط فعالیت و کسب عامل که میال در چهارپاسخ این سؤ "یابد؟ دست می

شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان و سرانجام . مشوق یا بازدارنده تبدیل نمایند، نهفته است

کننده  ر قالب یک سیستم، فراهمطور جداگانه و د راهبرد، ساختار و رقابت مندي شرکت، چهار عاملی هستند که به

یابند که کشور مبدأ  ها درجایی به مزیت رقابتی دست می باشند و شرکت ها می هاي مرتبط با رقابت شرکت زمینه

سوي  ها را به ها اعطا نماید و آن ترین امکان براي توسعه تخصص گرایی در کسب دارایی و مهارت را به آن ها سریع آن

  .هایشان هدایت نماید رش مزیتبهبود مستمر براي گست

پیوسته در نظر  هم ، چهار عامل مذکور را در قالب یک الگوي به)1990(پورتر در کتاب مزیت رقابتی مللمایکل   

الماس پورتر، یک سیستم تقویت دوطرفه است که تأثیر هر عامل بر . گرفته و به آن عنوان الماس ملی داده است

  .اص، به وضعیت و شرایط سایر عوامل وابسته استمزیت رقابتی ملی در هر صنعت خ

توانند به شکلی معنادار بر مزیت رقابتی ملی مؤثر  گفته، دو متغیر وجود دارند که می در کنار عوامل پیش   

  .و دولت )شانس(اتفاقیاند از رویدادهاي باشند و عبارت

تواند  ترل شرکت و حتی دولت است، میرویدادهاي اتفاقی که خارج از کن):شانس(رویدادهاي اتفاقی -الف

  .ساختار صنعت را دچار تحول کرده و نقش مهمی را در انتقال و جابجایی مزیت رقابتی در صنایع ایفا نماید

ابتی را بهبود بخشد یا افول وسیله تصویب و اجراي قوانین مرتبط، مزیت رق تواند به دولت نیز می:دولت - ب

  ).1385سینی و احتیاطی، ح(دهد

اهمیت خالقیت

ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با  سازمان يبهساز.ها بستگی دارد آن يها به بهساز تداوم حیات سازمان

تواند دوام زیادي  ،سازمان نمی يبدون بهساز.شود حصول این اهداف انجام می يها وضعیت روز و اصالح و بهبود روش

 شوندیهاي غیر خالق از صحنه محو م باگذشت زمان سازمان.خالقیت براي بقاي هر سازمانی الزم است.بیاورد

موفق باشند ولی ها در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن هستند، گرچه ممکن است این نوع سازمان

اخیر تازگی دارد سرعت  يها آنچه در دهه.)1388رضاییان،(اند سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر در سازمان

ها آشکار گشته است،ضرورت  آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان.هاي مختلف استدرزمینه زیانگ الت شگفتتحو



که منظور رفع نیازهاي که ممکن است،در آینده به دنبال تغییرات احتمالی پدیدار شود، است به ییها راه ینیب شیپ

ده سازد یا اینکه خطر مواجهه باوضعیت بحران واقعی را هر سازمانی یا باید از پیش خود را براي چنین تغییراتی آما

باید سازمان بتواند خالقیت و نوآوري را که به رفع نیازها کمک کند، ییها راه ینیبشیبراي پ جهیدرنت.بپذیرد

دهنده اهمیت خالقیت و  و این بحث ما نشان.دیآیجدیدي به دست م يها نهادینه کند چون با خالقیت است که راه

با توجه به مطالب مطروحه ، براي نهادینه کردن خالقیت و نوآوري در سازمان سه عامل . وآوري در سازمان استن

  ).1392ایرانی، (ردیگیقرار م یموردبررسو ساختار سازمانیی سازمان، فرهنگيزیر برنامه: حیاتی، شامل

  تأثیر خالقیت فردي روي سازمان

ها در جهت  گذاري آن سرمایهها در راستاي نوآوري و خالقیت بیشتر، سازمانموفق موجود براي  يها یکی از راه

 يها ها و نقشه طرح بر هیسازمانی که صرفاً با تک.باشد میتر شدن  ارتقاي توانایی کارکنانشان در راستاي خالق

بیشتر مبتنی بر دانش وامروزه ، کار . پذیر است، یک نظام اجتماعی بسیار آسیبکندیمرفتارهاي معین و ثابت کار

هاي جدید و استفاده از  ایدهاز طریق توانایی در خلق توانندیدر این زمینه، کارکنان م. شده است رانهیگ کمتر سخت

محصوالت، خدمات و فرآیندهاي کاري جدیدتر و بهتر، به ارتقاي هاي ساختمانی براي ایجاد عنوان بلوك به ها دهیاین ا

که ابتکارات و کنندیاه را تأیید مگبسیاري از متخصصین و افراد آکادمیک این دید.دنعملکرد شرکت کمک نمای

  ).1385یی، آقا(هاي سازمانی بسیار مؤثر است به موفقیت دنیهاي فردي دررس نوآوري

  اهمیت نوآوري کارکنان

امروزه تقریباً تمام کشورهاي جهان در جهت افزایش بهره وري وضعیت اقتصادي در پی خالقیت و نوآوري  

هستند و یکی از دالیل عمده اهمیت فرایند خالقیت و نوآوري ایجاد رقابت بین کشورهاي مختلف در حال توسعه 

تغییر و تحول مستمر از عمده ترین جریان با شتاب رو افزون تحوالت و دگرگونی ها در دنیاي کنونی، فرایند . است

هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند  هاي حاکم بر حیات بشري است از این رو شرکت ها و سازمان

ها شده است  مجبور به انعطاف پذیري و پذیرش تغییرات می باشند در چنین دوره اي نوآوري تکیه گاه اصلی سازمان

شان وابسته به خالقیت، نوآوري، هاي مبتنی بر دانش هستند که بقا و موقعیتاي پسا صنعتی سازمانه امروزه سازمان

  .)1388احمدي و نصیري واحد، (باشد کشف و ابتکار می

براي توسعه و پیشرفت جامعه یا بهره جویی از فنون خالقیت و نوآوري خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثر  

برسیم و سازمان و جامعه اي توسعه یافته و بهتر داشته باشیم خالقیت و نوآوري الزمه و پیش بخش به اهداف خود 

درآمد و توسعه و پیشرفت تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک هاي آن ضرورتی اجتناب 

  .)1380ته فرد، پیراس(مندان به این رشته است ناپذیر براي مدیران، دانشجویان، پژوهشگر و عالقه

  

  

  و آزمون فرضیه ها تجزیه و تحلیل

 ت آمد که حاکی از نرمال بودنبه دس 0.000متغیرها براي فسمیرنووف اکلوموگرن موآزسطح معناداري در 

که طبق  داده ها استفاده کرد لیتحل يبرا کیپارامتر ياز آزمونها توانیم متغیرهاي تحقیق می باشد و بنابراین 

  :به شرح زیر می باشد موارد ذکر شده

  

  تحقیقفرضیه 

  .خالقیت و نوآوري فردي تأثیر معناداري بر مزیت رقابتی دارد



ساده ترین ست که امل بر یکدیگر امعلولی عوو علت ات سی تأثیرربري هاشاز روگرسیونی یکی رتحلیل و تجزیه 

:دمی شون داده یر نشارت زست که به صواخطی ن گرسیون، رگرسیول رمد

Yi=β0+β1 X i+έi  
ل ین مدده از استفاابا . ستابسته وامتغیر Yو متغیر مستقل Xد می شوه که مشاهدر همانطول ین مددر ا

و  یتخالقبین ل ئه مدو اراسی رجهت برا لذ. ستار اتأثیرگذYبر متغیر ر چقدXات که تغییرن داد نشاان میتو

ئه اراست به ه امدآیرول زجددر که ل کفایت مدي هاصسی شاخربراز پس ، (Y)مزیت رقابتیو ) (Xيفرد ينوآور

  .هد شداخته خودایافته پرازش برل مد

  

  مزیت رقابتیفردي و يو نوآور یتهاي کفایت مدل بین خالقشاخص

  ضریب تعیین  همبستگی
ضریب تعیین تعدیل 

  شده

انحراف معیار 

  خطا

آماره دوربین 

  نوواتس

44/0196/0192/062730/0856/1

  داده هاي پژوهش: ماخذ
  

ات صد تغییردر 19سیربررد جامعه مودر هد که دمی ن نشاار ین مقده و امدآبدست 19/0ضریب تعیین ار مقد

ل شکاالبته ا. داردبستگی ي یگردمل ابقیه به عود و شوط مربوفردييو نوآور یتخالقند به امی تویرقابت یتدر مز

ضریب از ین مشکل معموالً اي رفع الیل بردبه همین . نمی گیردنظر در آزادي را جه اد درست که تعداین روش این ا

در مهمی که ارد مواز یکی . شدبامیصد در 19بر با ابرن موآزین در اهم آن که شود می  ده ستفاه اتعیین تعدیل شد

باال ول جددر ست که امستقل ي همبستگی بین متغیرهاد بطه خود راجود وتوجه کرآن چندگانه باید به ن گرسیور

شته باشد ار داقر5/2لی ا 5/1منه ره در داماآین اتی که رصودر . سته امحاسبه شدن تسووابین ره دورماآطریق از 

ن که نشاده بو85/1بر با ابرن موآزین اي ابره مدآست دبه ره ماآ.همبستگی بین متغیرهاستد خود جوم ولیل بر عدد

محاسبه  Fن موآزسیله وبه ن گرسیودن ربومعنی دار  زیر ول جدرد. همبستگی بین متغیرهاستد خود جوم وعداز 

  .شده است
  

  یرقابت یتو مز فردييو نوآور یتجدول آنالیز واریانس مدل خالق

  سطح معناداريFآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

159/161159/16063/41000/0  مدل رگرسیون

109/66168394/0  باقی مانده ها

268/82169  مجموع

دن بودار معنی ن از نشاده و بو000/0بر ابرره ماآین اي ابره محاسبه شدداري سطح معنی ق فوول توجه به جد

ل فرضیه نرمان گرسیول رمدرد موه در سم شدام رهیستوگردار نمو. دارد) sig=000/0% (99سطح ن در گرسیور

  .می باشدل قبورد موه شدآورد خطی برن گرسیول رین مدابنابر، ستده اتأئید کررا ها ه باقیمانددن بو



  نرمال بودن باقیمانده ها

  

یرقابت یتو مز فردييو نوآور یتمدل رگرسیون خالق

ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد
t سطح معناداري

B Std. Error Beta

فردييو نوآور یتخالق
531/2 112/0 518/22 000/0

209/0 033/0 443/0 408/6 000/0

  

  یرقابت یتمز: متغیر وابسته

له دمعا. سته امدآباال ولجددر که می باشد نگرسیورصلی تحلیل اگرسیونی هسته رله دمعاه در شدوارد متغیر 

  :دیر محاسبه کرح زبه شرBن ستوده از ستفاابا ان می تورا گرسیونی ر

Y=2.53+0.443X+έ
  یرقابت یتمز= 2.53+209/0رديفيو نوآور یتخالق+ خطا 

  یرقابت یتمز= 0.443فردييو نوآور یتخالق+ خطا 

tن موآز. دهد کراخوا پیدء تقاار یرقابت یتمزحد وا 44/0فردي يو نوآور یتخالقحد وایک ي تقاارتی با رعبابه 

آورد برو در ) sig=0/000(ده بودار ین ضریب معنی اکه ن می دهد نشاول ین جددر انیز ن گرسیوربه ضریب ط مربو

  .استموثر یرقابت یتمز

بحث و نتیجه گیري 

ها شرکت. استشده تبدیلمختلفصنایعهاي اصلی چالشازیکیبهامروزجهاندررقابتیهاي توانمنديکسب

اند و هبودموفقکههایی شرکتدیگر عبارت بهقرار گیرند؛ها بهترینزمرددرتوانند رقابتی نمیمزیتداشتنبدون



کهاستهایی توانمنديیامجموعه عواملشاملرقابتیمزیت. هستندرقابتیمزیتدارايباشند میها بهترینجزو

وحیاتیمنابعازیکیعنوان بهنوآوري. سازد از دیگران و رقبا میبهترعملکرديدادننشانبهراشرکتهمواره

بهگویی پاسخبرايبایدها سازمان .شود میمحسوبامروزیندهفزاحال تغییردرمحیطدررقابتیمزیتکلیدي

وفناوريتوسطایجادشدههاي فرصتازبرداري بهرهمنظور بهو همچنینمشتریانشانمتغیرزندگیسبکوتقاضا

، طی چند سال گذشته. شود تغییرات بازار، نوار باشند که این مسئله از عوامل اصلی موفقیت بلندمدت محسوب می

شدنبزرگارتباطات،واطالعاتفناوريهاي پیشرفتمالی،اصالحاتناشی ازتغییراتاي دستخوش مجموعه

وبازارساختاروري، تغییر بهرهکارایی،برتوجهی قابلاثرتغییراتاین. استشدهاقتصاديتوسعۀوخدمات مالی

کارکردهايوها رویهدرنوروشیاخدمتجدید،محصولاز یکاستفادهبهکهنوآوري. استداشتهبانکعملکرد

گذارد  میتأثیرملی بانک ملترقابتیفزایندهبازارهايدربازارسهمواقتصاديهاي موفقیتبردارداشارهوکار کسب

کسب رو ارائه خدمات بهتر براي  ازاین. شود ها می هاي مربوط به ایجاد مزیت رقابتی در بانک و باعث پیشبرد فعالیت

سرعت در دنیاي خدمات مالی است که بر  مزیت رقابتی و به دست آوردن رضایت و وفاداري مشتریان منوط به

صحت و می توان به تحقیقات و و غیر همسو در راستاي تحقیقات همس. نوآوري در این دنیاي رقابتی متکی است

 ۀبیان کردند که رابط مهیب يها در شرکت یرقابت تیو مز یسازمان ينوآور نیرابطه ب قیدر تحق) 1394(همکارانش

وجود دارد و در  مهیهاي ب در شرکت یرقابت تیو انواع آن با مز یطورکل به ینوآوري سازمان انیم يمثبت و معنادار

 جهیدارد که با نت مهیهاي ب در شرکت یرقابت تیرا با مز بطهرا نیشتریانواع نوآوري، نوآوري در محصول، ب انیم

 تیبر مز نانهیکارآفر شیباز و گرا ينوآور ریتأث قیدر تحق) 1394(و همکارانش یمیکر. دارد یمخوانحاضر ه قیتحق

و  یحسن. دارد يمثبت و معنادار ریتأث یرقابت تیبر مز نانهیکارآفر شیباز و گرا يبیان کردند که نوآور یرقابت

نوآوري سازمانی با نقش متغیر میانجی یادگیرنده بر مزیت رقابتی و  يها سازمان ریتأث قیدر تحق) 1396(گلرد

محیط یادگیري، فرآیند یادگیري و تقویت یادگیري از (یادگیرنده و ابعاد آن  يها خالقیت بیان کردند که سازمان

نقش متغیر میانجی خالقیت در شرکت صنایع غذایی  ابر مزیت رقابتی و نوآوري سازمانی ب) سوي رهبري سازمان

جادیا يبیان کردند که برا  یرقابت تیو مز یسازمان تیخالق قیدر تحق) 2016(و همکاران   هیتواب. دارد ریبهروز تأث

 يریکارگ کرد، مستلزم به ادهیمختلف پ يها را در بخش يو نوآور تیبتوان در آن خالق نکهیجامعه خالق و ا کی

 يریادگیتیظرف ریتأث یبررس قیدر تحق) 2017(سوتانتو   نیچن هم. است ندهیدر آ تیموفق يبرا یاتیح يورهافاکت

 يریادگیتیظرف ریهند بیان کردند که هر دو متغ يها در دانشگاه یسازمان يبر نوآور یسازمان تیو خالق یسازمان

حاضر  قیتحق افتهیمعنادار دارند که با  ریتأث یلتو دو یخصوص يها دانشگاه يبر نوآور یسازمان تیو خالق یسازمان

  :ات تحقیق در رابطه با موضع تحقیق می تواند اینگونه باشدپیشنهاد.دارد یهمخوان

سازمانها جهت دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به ایجاد ابزار و سازکارهاي مناسب براي مدیریت خالقیت 

شود ، پرورش تفکر خالق و توسعه قابلیتهاي اندیشه ورزي و ایجاد انگیزه در کارکنان کارکنان سازمان پیشنهاد می

بازاریابی بانک براي خالقیت و ایده هاي بکر و ایجاد فرهنگ نوآوري در بین اعضاي بخش بازرگانی و بازاریابی بخش 

.بانک داشته باشند
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