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چکیده 

سایی و نوآوري یعنی شنا،فکر یا مفهوم جدید یکایجادبرايذهنیهايتواناییگیريکاربهیعنیخالقیت

مزیت رقابتی نیز  .استفاده از فرصت هاي جدید جهت ایجاد محصوالت، خدمات یا فعالیت هاي کاري جدید

عبارت است از توانایی شرکت در خلق ارزش براي مشتریان و حفظ قسمتی از آن به شکل سود به دست 

وري و یت رقابتی نیازمند نوآتیابی به مزپایدار و دسهايموفقیتبهدستیابیمنظوربههاسازمان. آیدمی

بر مزیت رقابتی  تأثیر نوآوري و خالقیت رهبريسی هدف از این تحقیق برر.باشندخالقیت سازمانی می 

هاي داده ابزار جمع اوري. مبستگی استو هتوصیفی ع نواز هش وپژروش . باشد بانک ملت استان اردبیل می

گانه بانک ملت می باشند  13این تحقیق، کارکنان شعب  گفتنی است که جامعه آماري. تحقیق پرسشنامه است

سپس از . نفر براورد شده است 170نفر می باشند و از طریق فرمول کوکران، نمونه آماري 300هاکه تعداد آن

 معادله   در تجزیه و تحلیل داده ها از روش. طریق نمونه گیري تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع شده است

 رهبريخالقیت و نوآوري نتایج بدست آمده نشان داد. استفاده شده استSPSSنرم افزارریق رگرسیون از ط

  .تأثیر مثبت و معناداري بر مزیت رقابتی دارد

  

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

  

بیان مساله

تر از گذشته  ها را بسیار متفاوت ها، محیط پیرامون سازمان کآشفتگی روند تجاري و افزایش رقابت در میان بان

 ها، کسب مزیت ها در امر حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان دیگر بانک امروزه رقابت شدید میان بانک. نموده است

ژیک نسبت به در این میان اتخاذ دیدي استرات. ها نموده است هاي رقابتی پویا را تبدیل به ضرورتی حیاتی براي بانک

هاي مختلف بانک  تواند با همسوسازي فعالیت توانند بر مزیت رقابتی تأثیر بگذارند از عواملی است که می عواملی که می

ها در محیط پویاي رقابت  سازمان. هاي رقابتی را در بازار تسهیل نمایدکارگیري این عوامل، فرایند در جهت کسب و به

هاي   اي به انجام فعالیت طور فزاینده هاي رقابتی به هانی، جهت بقا و دستیابی به موفقیتجهانی باوجود تغییرات سریع ج

هاي خالق و  گیرند که گرایش داشتن به سمت فعالیت هاي قرار می ها در موقعیت سازمان. اند کارآفرینانه متعهد شده

در کل سازمان، جو و روحیه نوآورانه ها امري ضروري است و باید شرایطی را فراهم آورند که  نوآورانه براي آن

به همین دلیل . هاي خالق و نوآور بپردازند ها به فعالیت طور فردي و گروهی، در سازمان فرما شده و افراد بتوانند به حکم

کریمی و (هاي نوآورانه در میان کارکنان خود هستند هاي مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت سازمان

. شود رایش کارآفرینی و نوآوري در سازمان بر نوآوري خدمات سبب خلق مزیت رقابتی پایدار میگ). 1394همکاران،

                                                            
یلیدانشگاه محقق اردب ت،یریگروه مد اریدانش١



هاي نوآورانه و خالق کنند، در این صورت، قابلیت  ها جزو  دسته خدماتی هستند و اگر خود را مجهز به قابلیت بانک

شود و همین امر زمینه تحقق و  ها منجر می آن دهند که این کار به موفقیت بیشتر کنند و توسعه می پویایی را تشویق می

  ).2،2013بوار و جنینگز(سازد ها فراهم می هاي رقابتی را براي آن حفظ مزیت

نوآوري و . تواند توجه بانک به خالقیت و نوآوري باشد یکی از این عوامل اثرگذار بر کسب مزیت رقابتی می

تواند از رفتارهاي  باشد که می کسب موفقیت سازمان میعوامل درزمینهترین  یکی از مهمنانوآورانه در سازم هاي رویه

یک مزیت رقابتی مهم در راستاي ارتقاء سهم  عنوان تواند، به این مفهوم می. مدیریتی سازمان تأثیرات فراوانی بپذیرد

  ).1396امینی و همکاران،(بازار، پدیدار گردیده و توسعه یابد

بر مزیت رقابتی  رهبريحقیق حاضر بر آن متمرکزشده است، تأثیر نوآوري و خالقیت اي که ت بر این اساس، مسئله

هاي اخیر نوآوري در فرایندهاي کاري و مدیریتی و خدمات جدید  به عبارتی در سال. باشد بانک ملت شهر اردبیل می

هاي یشتاز در فعالیتشود در بانک ملت به دلیل اینکه بانک پ صورت جدي دنبال می هاي رقیب به که توسط بانک

رسد در سیستم بانکی کشور به مقوله نوآوري و خالقیت  به نظر می،شودکاربرده می شود، بیشتر بهبانکداري محسوب می

این تحقیق در تالش است تا با فراهم آوردن . شود که درواقع عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار است، کمتر توجه می

گذارد بتواند باعث  عنوان معیارهایی که بر مزیت رقابتی بانک ملت تأثیر می القیت بهنوآوري و خاطالعاتی در مورد

ها به روندي افزایشی  که امروزه رقابت در میان بانک ازآنجایی. بهتر کردن موقعیت رقابتی بانک ملت گام بردارد هرچه

میان رقبا و مشتریان بکوشد، که این امر بایستی ها بایستی بتوانند در حفظ موقعیت خود در  شده است،بنابراین بانک تبدیل

-ها و قابلیتبر توانایی در رضایت و برآورده کردن نیاز مشتري مدنظر قرار گیرد و براي برآورده کردن آن بایستی با تکیه

حنه زیرا براي موفق شدن درص. گذاردو صنعت، تأثیر مثبتیچنین توجه به نیروهاي محیطی سو، و هم هاي خود از یک

ازپیش در  نیاز روزافزون جامعه به سیستم بانکی خوب و متعادل بیش. رقابتی وجود عملکردي چشمگیر ضروري است

  .شود کشور احساس می

چه  ل است که نوآوري و خالقیت رهبريگویی به این سؤا شده، تحقیق در تالش پاسخ در راستاي مطالب گفته

  ت اردبیل داشته باشند؟توانند بر مزیت رقابتی بانک مل تأثیري می

  

شناسی تحقیقروش 

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

هم چنین در گردآوري مبانی نظري و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه اي نظیر . توصیفی از نوع پیمایشی است

امه ها و پژوهش هاي موجود و مرتبط با موضوع و جستجو در اینترنت استفاده شد و براي مقاالت، بررسی پایان ن

 5از پرسشنامه براي اندازه گیري متغیرهاي خالقیت و نوآوري.عات از پرسشنامه استفاده شده استگرداوري اطال

پایداررقابتیمزیتز پرسشنامها مزیت رقابتی براي اندازه گیري متغیرو شداستفاده ) 1390(رمضان سوالی مقیمی و 

براي روایی و .سؤال به مزیت رقابتی اختصاص یافته است 16و در مجموع استفاده شده است  )2010جونز،وهیل(

پرسشنامه به منظور اطمینان بیشتر و با توجه به ماهیت و ،توجه به استاندارد بودن پرسشنامه رواییباپایایی پرسشنامه

م جابار محتوایی با نظر خواهی اساتید با صاحب نظران انجام گرفت و پس از تایید پرسشنامه و اناهداف تحقیق اعت

                                                            
2. Beaver,Jennings



و براي سنجش پایایی پرسش نامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اصالحات الزم قابلیت اجرا کسب نمود

کارکنان شعب بانک معه آماري این تحقیق شده است و جااستفاده  spssاز نرم افزار  نیز آمار استنباطی براي . است

ران براساس فرمول کوک می باشد و نفر کارمند300تعداد و شعبه  13که شامل ملت در سطح شهر اردبیل می باشد 

نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شد و روش توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیري به صورت نمونه گیري  170تعداد 

  .شدتصادفی ساده می با

  

  ات گذشتهمبانی نظري و مروري بر ادبی

هاي کاري جدید تعریف  نوآوري را شناسایی و استفاده از فرصت هاي جدید جهت ایجادمحصوالت،خدمات یا فعالیت

).3،2005کاستیاکس(می کنند

انواع نوآوري در سازمان ها 

نوآوري اداري و فنی)الف

نوآوري اداري با تغییر در ساختار سازمانی و . ار اجتماعی استوار استتمایز بین نوآوري هاي اداري و فنی بر ساخت 

هاي اداري سازمان و  صورتی که نوآوري سازمان اداري ارتباط نزدیکی با فعالیت فرایندهاي اداري سروکار دارد به

و فناوري فرایند تولید نوآوري فنی با تغییر در محصول خدمات . هاي کارکنان سازمان دارد ارتباط غیرمستقیمی با فعالیت

ر محصوالت و فرایند هاي یک سازمان سرو کار و یا تغییرات د این نوع نوآوري سازمانی مستقیماً با فعالیت. ارتباط دارد

  .)2003، 4اسکاربورگ(ارتباط دارد

  نوآوري محصول و فرایند) ب

تولید تازه یا پاسخ  "نوآوري محصول به . ندک آوري براي ایجاد مزیت رقابتی استفاده میسازمان عموماٌ از این دو نو 

عناصر جدیدي هستند که  "شود و نوآوري هاي فرایندي در واقع اطالق می "به یک مصرف کننده خارجی یا نیاز بازار

  ).همان منبع("هاي خدماتی سازمانی به کار می روند در تولیدات یا فعالیت

  نوآوري بنیادي و توسعه اي) ج

تغییر نگرش مدیران و تقویت منابع دانش حتی سازمان و نوآوري توسعه اي بر پیچیدگی ساختار و  نوآوري بنیادي به 

کند و فرایندهاي مدیریتی را بهبود می  عدم تمرکز تأکید دارد هنگامی که سازمان ها محصوالت تازه اي را تولید می

، توسعه و رویکردهاي نوآوري و ایجاد فرصت هاي ها انگیزه و استعداد سرمایه انسانی براي خلق ایده هاي تازه بخشد آن

  )2003، 5اسکاربورگ(تازه نیاز دارند 

هاي سازمان؛ مثال افزایش بهره  خالقیت یعنی ارائه طرح و فکر نوین که براي بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت

  ).1390ی و شکیبا،کاظم(شود  وري، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها و غیره استفاده می

                                                            
3. Castiaux
4. Scarborough
5. Scarborough



اهمیت خالقیت

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

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

گرچه ممکن  شوندیهاي غیر خالق از صحنه محو م باگذشت زمان سازمان.سازمانی الزم استخالقیت براي بقاي هر 

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

  .)1388رضاییان،(اند تعطیل یا تغییر در سازمان

مزیت رقابتی

مزیتافزایشبهاست،مدیریت استراتژیکاصلیهدفکهپایدارهايموفقیتبهدستیابیمنظوربهسازمان ها

بهآنازقسمتیحفظومشتریانبرايارزشخلقدرشرکتاز تواناییرقابتیمزیت. دارندنیازرقبابرابردررقابتی

صحت و (باشد ارزش میحفظوارزشخلقاصلیقسمتدوشاملآید؛ بنابراینمیدستسود بهشکل

  ).1394همکاران،

  پنج نیروي رقابتی پورتر

یافته توسط مایکل پورتر است  وتحلیل محیط کاري و یا صنعت، الگوي توسعه هاي تجزیهترین روشیکی از معمول

 بر طبق الگوي پورتر توانایی یک شرکت در کسب سود تحت).1985پورتر،(ي رقابتی مشهور استکه به مدل پنج نیرو

کنندگان، تهدید  تهدید ورود، رقباي بالقوه، قدرت خریداران، قدرت تأمین: گیردتأثیر پنج نیروي رقابتی قرار می

.ها موجود در صنعتمحصوالت جانشین و شدت رقابت بین شرکت

تواند سودآوري یک صنعت و جذابیت آن را تحت در چارچوب مدل پورتر قوت و ضعف هر یک از این نیروها می

تواند یک فرصت در افزایش فروش، یک نیروي قوي براي مدیران تهدید و یک نیروي ضعیف می. یر قرار دهدتأث

کند براي دستیابی به اهداف و استراتژي شرکت مدیران باید پورتر بیان می. افزایش قیمت و کسب سود باالتر باشد

زنی خریداران را کاهش دهد و  ال کنند که قدرت چانههایی را دنبمدیران باید استراتژي. نیروي مختلفی را تقویت کنند

اکنون به . شودپنج نیروي رقابتی قواعد رقابت در هر صنعت تعریف می. درنتیجه تهدید توسط این نیروها را تقلیل نماید

  ).1397اللهی، سیف( پردازیمبررسی هر یک از این نیروها می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تهدید تازه واردها

قدرت چانه زنی خریداران  شدت رقابت  قدرت چانه زنی تأمین کنندگان  

تهدید کاالهاي جانشین



  

  )1397لهی، ال سیف(الگوي نیروهاي رقابتی پورتر

  

نشان داد که رقابت در هر صنعتی تنها ریشه در عملکرد رقباي موجود  1998مایکل پورتر در تحقیقات خود در سال 

هاي محیطی و سود  هاي پورتر بین بررسی طبق یافته. اي اقتصادآن صنعت نیز ریشه دارد ندارد، بلکه در ساختار پایه

هاي فراروي  صنعت شامل مجموعه عواملی است که بسیاري از چالش محیط هر. شرکت رابطه مستقیم وجود دارد

سازمان را جذب و به دست آوردن منابع الزم یا تالش براي فروش سودآور کاالها و خدمات از آن ناشی 

  ).1389آبادي و جلیلی ابوالحسنی،  شفیعی نیک(شود می

  

عملکرد برتر و مزیت رقابتی

وکار عملکرد برتر داراي معناي روشن  براي شرکت کسب. لکرد برتر استها عم هدف مهم بسیاري از سازمان

. تر و افزایش سود در طول زمان عبارت است از توانایی شرکت در خلق سودآوري بیش) عالی(عملکرد برتر : باشد می

ب با تغییرات و سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از طریق توانایی انطباق مناس

هاي کلیدي و رفتار مناسب با  واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت

یک وظیفه اصلی مدیران این است . یابد هاي رقیب دست می ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان عنوان اصلی کارکنان به

یابی به عملکرد برتر که از طریق سودآوري و رشد سود  ها را جهت دست قیب کنند که آنهایی را تع که استراتژي

یک دلیل اصلی این است که . باشد تر از انجام آن در عمل می البته، گفتن آن آسان. شود، توانمند نماید گیري می اندازه

  ).1396صر،اللهی، نا سیف(ها باید در مقابل رقبا براي منابع کمیاب رقابت کنند شرکت

  

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

  :ح زیر می باشدذکر شده به شر

  

  تحقیقفرضیه 

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

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

Yi=β0+β1 X i+έi  

ن نشاان می تول ین مدده از استفاابا . ستابسته وامتغیر Yومتغیر مستقل Xد می شوه که مشاهدر همانطول ین مددر ا

و  )X(يرهبر يو نوآور یتخالقبین ل ئه مدو اراسی رجهت برا لذ. ستار اتأثیرگذYبر متغیر ر چقدXات که تغییرداد 

ه یافتازش برل ئه مداراست به ه امدآیرول زجددر که ل کفایت مدص هايسی شاخربراز پس ، (Y)مزیت رقابتی

  .هد شداخته خوداپر



  مزیت رقابتیرهبري و يو نوآور یتشاخص هاي کفایت مدل بین خالق

  نوآماره دوربین واتس  انحراف معیار خطا  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  همبستگی

355/0126/0121/065422/0774/1

ات در صد تغییردر 12سیربررد ه موجامعدر هد که دمی ن نشاار ین مقده و امدآبدست 12/0ضریب تعیین ار مقد

ین ل اشکاالبته ا. داردبستگی ي یگردمل ابقیه به عود و شوط مربورهبرييو نوآور یتخالقند به امی تویرقابت یتمز

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

ن گرسیودر رمهمی که ارد مواز یکی . می باشدصد در 12بر با ابرن موآزین در اهم آن که . ده می شوداستفه اتعدیل شد

ن تسووابین ره دورماآطریق از ست که امستقل ي همبستگی بین متغیرهاد بطه خود راجود وتوجه کرآن چندگانه باید به 

همبستگی د خود جووم لیل بر عددشته باشد ار داقر5/2لی ا 5/1منه ره در داماآین اتی که رصودر . سته امحاسبه شد

همبستگی بین د خود جوم وعدن از که نشاده بو77/1بر با ابرن موآزین اي ابره مدآست دبه ره ماآ. بین متغیرهاست

  .محاسبه شده است Fن موآزسیله وبه نیز  نگرسیودن ربومعنی دار  . متغیرهاست

  یرقابت یتو مز رهبرييورو نوآ یتجدول آنالیز واریانس مدل خالق

  سطح معناداريFآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

364/101364/10214/24000/0  مدل رگرسیون

904/17168428/0  باقی مانده ها

268/82169  مجموع

دنبودار معنی ن از نشاو  دهبو000/0بر ابرره ماآین اي ابره محاسبه شدداري سطح معنی ق فوول توجه به جد

دن بول 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 باقیماند

  

یبترقا یتو مز رهبرييو نوآور یتمدل رگرسیون خالق

ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد
t سطح معناداري

B Std. Error Beta

رهبرييو نوآور یتخالق
318/2 182/0 702/12 000/0

278/0 056/0 355/0 921/4 000/0

  یرقابت یتمز: متغیر وابسته

له دمعا. سته امدآزیر  ول جددر که ن می باشد گرسیورصلی تحلیل اگرسیونی هسته رله دمعاه در شدوارد متغیر 

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

Y=2.31+0.278X+έ

  یرقابت یتمز=2.31+278/0رهبري يو نوآور یتخالق+ خطا 

  یرقابت یتمز= 0.355رهبري يو نوآور یتخالق+ خطا 

tن موآز. دهد کراخوا پیدء تقاار یرقابت یتمزحد وا 35/0رهبرييو نوآور یتخالقحد وایک ي تقاارتی با رعبابه 

یرقابت یتآورد مزبرو در ) sig=0/000(ده بودار ین ضریب معنی اکه ن می دهد نیز نشان گرسیوربه ضریب ط مربو

  .استموثر 



  

بحث و نتیجه گیري 

رقابتیوضعیتبهبودوارسهم بازحفظوافزایشجهتسازمانیهرموفقیتکنونی،رقابتیوپویامحیطدر

هاي رقابتی در جهان امروز به  کسب توانمندي.گردند میمزیت رقابتیایجادباعثکهاستعواملیشناساییدرگرو

توانند در زمره  مزیت رقابتی نمی ها بدون داشتن شرکت. شده است هاي اصلی صنایع مختلف تبدیل یکی از چالش

. باشند داراي مزیت رقابتی هستند ها می اند و جزو بهترین هایی که موفق بوده یگر شرکتد عبارت ها قرار گیرند؛ به بهترین

هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردي بهتر از دیگران  مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندي

در محیط در حال تغییر فزاینده امروز  عنوان یکی از منابع حیاتی و کلیدي مزیت رقابتی نوآوري به. سازد و رقبا می

منظور  گویی به تقاضا و سبک زندگی متغیر مشتریانشان و همچنین به ها باید براي پاسخ سازمان.شود محسوب می

باشند که این مسئله از عوامل اصلی موفقیت  ه توسط فناوري و تغییرات بازارهاي ایجادشد برداري از فرصت بهره

هاي  اي تغییرات ناشی از اصالحات مالی، پیشرفت طی چند سال گذشته، دستخوش مجموعه. دشو بلندمدت محسوب می

توجهی بر  این تغییرات اثر قابل. فناوري اطالعات و ارتباطات، بزرگ شدن خدمات مالی و توسعۀ اقتصادي شده است

استفاده از یک محصول جدید، نوآوري که به . وري، ساختار بازار و عملکرد بانک داشته است کارایی، تغییر بهره

هاي اقتصادي و سهم بازار در بازارهاي  وکار اشاره دارد بر موفقیت ها و کارکردهاي کسب خدمت یا روش نو در رویه

ها  هاي مربوط به ایجاد مزیت رقابتی در بانک گذارد و باعث پیشبرد فعالیت فزاینده رقابتی ملی بانک ملت تأثیر می

ئه خدمات بهتر براي کسب مزیت رقابتی و به دست آوردن رضایت و وفاداري مشتریان منوط رو ارا ازاین. شود می

  .سرعت در دنیاي خدمات مالی است که بر نوآوري در این دنیاي رقابتی متکی است به

جدیدخدماتومحصوالتها، فرایندها، فنّاوريها، ایدهکارگیري بهوپذیرشایجاد،شاملها شرکتدرنوآوري

تازههاي ایدهاینکاربردکهداردتازگیشرکتبرايکهاستهایی کاربرد ایدهسازمانی،نوآوري. استسازمانرد

ایجادموجبتواند و میاستضروريبسیاربانک ملتبازاریابیسیستموخدماتفرایندها،سیستم مدیریت،بدنۀدر

متأثرراکشورمانصنعت بانکداريجدیديتحوالتهاي اخیر السدر. شودبیشتربازارسهمبهدستیابیورقابتیمزیت

موجبسازي سیاست خصوصیاعمالکهرود میانتظار. هاست آنترین مهمسازي به خصوصیاقدامکهاستکرده

موجبپایدار،اقتصاديو رشداقتصاديکاراییافزایشبادرنهایتها و بانکرقابتیقدرتکارایی، افزایشافزایش

مشتریانبهخودخدماتارائۀها براي بین بانکدرشرایطی، رقابتدر چنین. گرددمردمعامهاقتصاديفاهر

و کیفیت دادهکاهشراخودهاي هزینهمشتریان،جذبوحفظبرايها شرکتاینکهنیاز استویافته افزایش

صحت و یز می توان به تحقیقات در راستاي تحقیقات همسو و غیر همسو ن .خدمات خود را بهبود بخشند

مثبت  ۀرابط اذعان دارندکه مهیب يها در شرکت یرقابت تیو مز یسازمان ينوآور نیرابطه ب قیدر تحق) 1394(همکارانش

انواع  انیوجود دارد و در م مهیهاي ب در شرکت یرقابت تیو انواع آن با مز یطورکل به رهبرينوآوري  انیم يو معنادار

حاضر  قیتحق جهیدارد که با نت مهیهاي ب در شرکت یرقابت تیرا با مز بطهرا نیشتریدر محصول، ب نوآوري، نوآوري

 کیجادیا يبیان کردند که برا  یرقابت تیو مز یسازمان تیخالق قیدر تحق) 2016(و همکاران   هیتواب. دارد یهمخوان

 يورهافاکت يریکارگ کرد، مستلزم به ادهیختلف پم يها را در بخش يو نوآور تیبتوان در آن خالق نکهیجامعه خالق و ا

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



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

  .دارد یحاضر همخوان قیتحق افتهیمعنادار دارند که با  ریتأث یلتو دو یخصوص يها دانشگاه يبر نوآور یانسازم
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