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 چكیده 
يادگيري سازماني و توسعه سازمان يادگيرنده ايجاد زمينه و افزايش سطح خالقيت و يكي از اهداف ايجاد بستر 

نوآوري در سازمانهاست. بانکها به عنوان يکی از مهمترين نهادهای مالی می توانند با بهبود روشهای جذب منابع 
ی تاثير خالقيت کارکنان نقش عمده ای در پيشبرد اهداف اقتصادی بانکها داشته باشند. لذا هدف اين تحقيق، بررس

بر جذب منابع و ارائه خدمات به مشتريان در بانک تجارت آذربايجان غربی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف 
از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات همبستگی است. روش گردآوری اطالعات به صورت ميدانی 

 7/0ر گرفت و پايايی هر کدام از پرسشنامه ها بيشتر از پرسشنامه در اختيار کارکنان قرا 483بوده و تعداد 
بدست آمد. نتايج اين تحقيق نشان داد که از مولفه های خالقيت، ابعاد انگيزه پيشرفت کارکنان، كنجكاوي کارکنان، 

ه قدرت ابراز وجود کارکنان، پشتکار و انضباط کارکنان و انگيزه داشتن دانش وسيع کارکنان با جذب منابع رابط
معنی داری وجود دارند و ابعاد عالقه به نظم و ترتيب کارکنان، شخصيت غيرمتعارف کارکنان، استقالل 
کارکنان، طرز فکر انتقادی کارکنان و حساسيت به مسائل اجتماعی کارکنان با جذب منابع رابطه رابطه معنی 

 داری وجود ندارند. 
 

 ات، مشتريان، بانک تجارت.خالقيت، جذب منابع، ارائه خدمهاي كلیدي: واژه
 

  مقدمه -1
امروزه همة سازمانها براي بقا، نيازمند انديشه هاي نو و نظرات بديع و تازه اند. افكار و نظرات جديد همچنين 
روحي در كالبد ساز مان دميده مي شود و آنرا از نيستي و فنا نجات مي دهد. در عصر ما براي بقاء و پيشرفت و حتي 

د، بايد جريان نوجوئي و نوآوري را در سازمان تداوم بخشيد تا از ركود و نابودي آن جلوگيري شود. حفظ وضع موجو
براي آنكه بتوان در دنياي متالطم و متغير امروز به حيات ادامه داد با يد به نوآوري و خالقيت روي آورد و ضمن 

يع و تازه تدارك ديد و همراه تأثيرپذيري از اين شناخت تغييرات و تحوالت محيط براي رويارويي با آنها پاسخ هاي بد
 ( . 8488تحوالت بر آنها تأثير نهاد و بر آنها شكل دلخواه داد )الواني، 

از نظر استيفن پي رابينز خالقيت به معني توانايي تركيب ايده ها در يك روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي 
(. ازنگاهي ديگر، خالقيت، توسعه و گسترش عقايد، راه حلها و 8474بين ايده ها بيان مي كند )زارعي متين، 

 قضاوتهايي است كه اوال تازه و بديع باشد و ثانيا با توجه به موقعيت، مناسب و مطلوب باشد
خالقيت ايجاد انديشه هاي نو و بديع است و نوآوري يا ابداع، عملي و كاربري ساختن آن ايده هاي بديع است. پس 

ه نوآوري است ؛ بنابراين از نظر مديريت،خالقيت صرف كافي نيست. براي ايجاد تغيير و تحول در خالقيت الزم
سازمان، فكر بايد به عمل نيز درآيد والزمه اين امر به كار بستن فكر جديد با برنامه هاي مديريت است )الوانی، 

8488 . ) 
شکوفايی استعدادها و توان خالقيت و  يکی از رويکردهای اصلی يک سازمان نوآوری است. سازمان ها در

نوآوری نيروی انسانی نقش بسزايی دارند. سازمان زمانی موفق است که بتواند نيازهای نيروی انسانی موجود را 
برآورده سازد و به پرورش قوه ابتکار و خالقيت آنها بپردازدو آن ها را به تالش و کوشش وادار نمايد و از اين 
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(. فی الواقع خالقيت و نوآوری برای ماندگاری هر 43، 8430مان را ارتقاء بخشد )هاشمی، وری سازرهگذر بهره
سازمانی الزم است و در طی زمان، سازمانهای غيرخالق از صحنه محو می شوند و اگر چه چنين سازمانی ممکن 

ور به تعطيل يا تغيير است در عملياتی که در يک مقطع از عمر خود درگير آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجب
(. بر اين اساس بسيار ضروری است که در دنيايی با شرايط متغير و پويا 8487سيستم خواهد شد )محمدی و طبری، 

و در شرايطی که توليد ديگر هنر نيست و بلکه درست ارائه کردن و فروختن؛ هنر است سازمانها يا از خالقيت و 
ا از صحنه رقابت حذف شده بدانند. سازمان موفق سازمانی است که هميشه چند نوآوری بهره گيرند و يا از قبل خود ر

قدم فراتر از انتظار مشتريان خود گام بردارد و حتی نيازهای آينده  آنان را پيش بينی و تعريف کرده، به مرحله ی 
 (.  8481اجرا در آورد )جعفری و همکاران، 

ژگی آن عدم اطمينان، پيچيدگی، جهانی سازی و تغييرات فزاينده ما اکنون در عصری قرار داريم که مهمترين وي
تکنولوژيکی است. موفقيت سازمانی تحت اين شرايط، تغيير در فعاليتهای سازمانی و بويژه رهبری و اداره سازمانهای 

و پياده (. امروزه مهمترين دغدغه اکثر سازمانها، تدوين 8488هزاره سوم را ضروری می سازد )اعرابی و موسوی، 
هايی است که موفقيت و بقای آنها را در شرايط متحول و پيچيده محيطی، تضمين نمايد. در سازمانهای سازی استراتژی

 پژوهشی حفظ مزيت رقابتی منوط به خالقيت است. 
مل کارگيری عواترين داليل تشکيل بنگاه است. بنگاه از طريق بهتخصيص بهينه منابع و امکانات توليدی از عمده

گيری از منطق اقتصادی در اداره دهد. بهرهتوليد در فرايند توليد، کاال يا خدمت را در اختيار سيستم اقتصادی قرار می
ترين هدف تشکيل بنگاه که همانا داری است، چرا که در غير اين صورت عمدهکردن بنگاه جزو اصول مسلم بنگاه

گيرد. بديهی است که عامل حيات و بقاء يک سيستم تاثير قرار میتخصيص بهينة منابع و امکانات توليدی است، تحت
کند، استفاده کارآمد از منابع و امکانات اقتصادی در دنيای امروزی که فناوری در آن با سرعت بسيار بااليی رشد می

و هماهنگ کردن  باشد. بر اين اساس،  چگونگی نهادينه کردن خالقيت و نوآوریموجود و دستيابی به فناوری برتر می
آن با اهداف سازمانی جهت تدوين و به خصوص اجرای استراتژی های رقابتی مؤثر در سازمان؛ مسأله ای حائز 

 (.1080ضرغامی،  اهميت خواهد بود )مهدوی مزده و
 لذا اين مقاله تالش دارد به بررسی تاثير خالقيت کارکنان بر ميزان جذب منابع بانک تجارت بپردازد.  

ی مولفه های خالقيت و جذب منابع در بانک های زير را در خصوص رابطهن راستا محقق فرضيهدر اي
 مفروض داشته و صحت و سقم آنها را بررسی می نمايد:

 .بين انگيزه پيشرفت و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

 ود دارد.بين كنجكاوي و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وج 

 .بين عالقه زياد به نظم و ترتيب و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

 .بين قدرت ابراز وجود و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

 .بين شخصيت غيررسمی و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

 ارها و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد.بين پشتکارو انضباط در ک 

 .بين استقالل و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

 .بين طرز فکر انتقادی و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 

  رابطه معنی داری وجود دارد.بين انگيزه ی داشتن دانش وسيع کارکنان و جذب منابع در بانك تجارت 

 .بين حساسيت به مسائل اجتماعی و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد 
 

 مبانی نظری پژوهش -2
 

 خالقیت 1-2
 شود؛تعاريف متعددی راجع به خالقيت ونوآوری ارائه شده است که در زير به تعدادی از آنها اشاره می 

ی بديع برای حل تناقضات، درقالب يک ايده است که خارج از محدوده جواب موجود خالقيت، آفرينش آميزه ا 
 (.  8481قرار می گيرد )مير ميران، 

مدل ها تلفيقی تمامی تا به حال مدلهای زيادی برای خالقيت ارائه شده اما در اينجا به اولين مدل که پايه و اساس 
 معرفی می گردد؛از ساير مدل هاست 
: اين مدل شامل مراحل دوره آمادگی، دوره خواب )پرورش(، دوره روشنايی 8391االس، مدل گراهام و

 (.  8 ،8480 ،)بصيرت(، دوره آزمايش و ارزش گذاری می شود )صمد آقايی
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 تاثیر خالقیت فردی روی سازمان 1-1-2

گذاري آنها در جهت يكي از راههاي موفق موجود براي سازمانها در راستاي نوآوري و خالقيت بيشتر، سرمايه
ً با تكيه بر طرحها و نقشه هاي  ارتقاي توانايي كاركنانشان در راستاي خالق تر شدن می باشد. سازماني كه صرفا

پذير است.  امروزه، كار بيشتر مبتني بر دانش و رفتارهاي معين و ثابت كار مي كند،  يك نظام اجتماعي بسيار آسيب
هاي جديد و استفاده از ين زمينه،  كاركنان مي توانند از طريق توانايي در خلق ايدهكمتر سخت گيرانه شده است.  در ا

هاي ساختماني براي ايجاد محصوالت،  خدمات و فرآيندهاي كاري جديدتر و بهتر، به ارتقاي اين ايده ها به عنوان بلوك
را تأييد مي كنند كه ابتكارات و عملكرد شركت كمك نمايند. بسياري از متخصصين و افراد آكادميك اين ديدگاه 

 هاي سازماني بسيار مؤثر است )جزوه دوره آموزشی علوم پزشکی همدان،هاي فردي در رسيدن به موفقيتنوآوري
8430.) 
 
  خالقیت گروهی 2-1-2

مشاركت همه جانبه و به ويژه فکري كاركنان سازمان جهت تحقق اهداف آن سازمان ضرورتي اساسي است،  
فراد خالق و صاحب انديشه تعالي سازمان با تفكر و خالقيت مشاركتي سازمان را ياري دهند انواع مسائل چنانچه ا

تك ¬تر و سريع تر حل خواهد شد.  تفكر و خالقيت مشارکتي،  موجب هم افزائي تفكر وخالقيت تك¬سازماني راحت
هنگ سازماني و مديريت فرهنگ خالقيت و افراد سازمان مي شود.  الزمه توسعه اين تفكر فرهنگ سازي،  اصالح فر

نوآوري در سازمان مي باشد.  موانعي همچون فقدان انگيزه و عدم اعتماد به كار گروهي،  عدم توجه به نظرات 
كاري و مديريت مستبدانه،  از مهمترين موانع تفکر و خالقيت مشارکتي محسوب مي ¬کارکنان،  نقد ناپذيري،  محافظه

فرهنگ سازماني،  آموزش و فرهنگ سازي،  مهندسي مجدد نظام هاي مديريتي از جمله نظام گردد مهندسي مجدد 
پيشنهادات،  تقويت كار گروهي و تقدير از كاركنان خالق،  از جمله مهمترين راهکارهاي توسعه فرهنگ خالقيت 

 (.8487ی،  ماهوشمشارکتي در سازمان مي باشد )
 
 خالقیت در سازمان  3-1-2

خالقيت مسئله است که کليه ی جنبه های سازمان را،  از فرهنگ تا ساختار و سيستم،  محصوالت و  دستيابی به
خدمات آن،  تحت تأثير قرار می دهد.  خالقيت يا فقدان آن مشکلی مجرد نيست که بتوان به طور جداگانه بررسی و به 

 يا،  ماهرانه و پيچيده عمل می کند.  آسانی به آن سامان داد.  بلکه چيزی است که در سازمانها به نحوی پو
  (89، 8481برای ايجاد خالقيت در سازمان بايد به موارد زير توجه کرد )لوايز، 

 کار گروهی و همکاری موثر 

  پرورش تخصصی 

 روحيه و انگيزه 

 کار و سبک مديريت  
 
 جذب منابع بانکها 2-2

 ا نقش عامل اعتماد پذيري مشتريان در جذب منابع مالي بانک ه
دارد.  مباحث زيادي در باره اختالف وارتباط بين کيفيت خدمات و اعتماد پذيري مشتريان از سازمان وجود

معتقد است ( 8331) 8کونرمي کند.   تحقيقات تجربي بسياري،  رابطه علت و معلولي بين کيفيت واعتماد را تائيد
د که محققان بازاريابي در باره کرداشاره وی . دارد وجودمعلولي بين کيفيت خدمات و اعتماد مشتريان  رابطهُ علت و

د که مطالعات تجربي بيشتري براي ذيري توافق ندارند و پيشنهاد کردرابطهُ علت ومعلولي بين کيفيت خدمات واعتمادپ
که کيفيت خدمات دريافت شده های مختلف نشان می دهد گزارش  تحليلتعيين ماهيت حقيقي اين رابطه الزم است. 

 ذيل باعث اعتماد مشتريان مي شود.  موارد. (70:ص8477به اعتماد مي شود. )شکري، طالب،  منجر
 انجام کار ياخدمت وعده داده شده تازمان معين.  -8
 نشان دادن عالقه خالصانه براي حل مشکالت مشتري.  -1
 انجام اصالحات در خدمات در اولين زمان.  -4
 است.  ارائه وانجام خدمت در زماني که وعده داده شده -3

 
 هاهاي الزم براي جذب منابع مالي در بانكانواع مهارت 1-2-2

                                                           
1 Conner, Daryl R. 
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داشتن استعداد ذاتی و خالقيت افراد، پايه و اساس مهمی برای داشتن جامعه ای خالق است. غنی سازی خالقيت 
يه های افراد از طريق داشتن فرهنگ و سنت تغيير پذير و متحول، تاسيس موسسات آموزشی به منظور افزايش سرما

منابع انسانی و پربار نمودن آن و توجه به ارزش های جامعه که به پيشرفت و ابتکار نيروی انسانی منتهی شود، ميسر 
گروه اصلي  4بندي كلي مهارت هاي مورد نياز كاركنان در (. ولی در يك تقسيم 813، 8434خواهد شد )هاشمی، 

ها با اين شوند. تمامي كاركنان در سازمانبندي ميدراكي دستههاي اهاي انساني و مهارتهاي فني، مهارتمهارت
ها بستگي به نوع شغل و پست سازماني افراد دارد ها سروكار دارند، ليكن درجه استفاده و كاربرد اين مهارتمهارت

 (. 11، 8481)دهنوی يزداني،  
 
 نقش عوامل سرمایه فیزیکي در جذب منابع مالي بانک ها  3-2

های مورد نظر استقرار شعب بانک: باتوجه به افزايش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل الف: محل
ها و ديگر سازمان های کننده درجذب و نگهداری مشتريان است. به همين دليل امروزه بانکمشتريان عاملی تعيين

بهتر، حوزه وسيعتری را تحت پوشش اند تا ضمن ارائه خدماتی خدماتی به ايجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته
 قراردهند.

ت شاهد تعداد شعب بانک: طی سال های اخير و به ويژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالي :ب
رقابتی شديد در تأسيس شعبه های بانکی بوده ايم که اين وضعيت که بيشتر جنبه رقابتی پيدا کرده است. در اين شرايط 
بانکی موفق است که بتواند با آينده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بين توسعه فيزيکی و توسعه مجازی خود فراهم 

 اد شعب شاخص مهمی در آنها نيست موفق تر عمل کند.کند تا در رقابت های آينده که قطعاً تعد
تواند بر رشد ارزش های کارکنان و طراحی و زيبايی فضای داخلی و خارجی شعب: يک محيط خوب، می :ج

های مديران اجرايی و مديران ارشد وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوين اين امر از دغدغهافزايش توان و بهره
بايست به محيط های کاری مناسب که دارای ها برای جذب بيشتر منابع مالی مشتريان میباشد. بانکها میبانک

 شاخص های محيط کاری از نظر فيزيکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند.
امکانات فيزيکی شعب بانک: امکانات فيزيکی شعب بانک باعث سهولت فعاليت مشتريان و کارکنان شعب  :د

های فيزيکی مختلفی را بانک بايستی مد نظر داشته باشد که می توان به برخی از اين د. امکانات و ويژگیبانک می شو
موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتريان، سهولت 

کان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی به وضعيت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، ام
 (.8483نياز )دائی کريم زاده و همکاران،  دسترسی مناسب به ملزومات مورد

  
 نقش عامل تنوع خدمات بانكي در جذب منابع مالي  1-3-2

 خدمت يا خدمات داراي چهار ويژگي كلي به شرح ذيل است. 

 گيري است.نامحسوس بودن: خدمت غيرقابل ثبت و اندازه  

 سازي براي مصرف در آينده. ناپذيري: غيرقابل جداسازي. شمارش، انبار و ذخيرهتفكيك 

 پذيري: نسبت به زمان، مكان و فرد ارائه دهنده و گيرنده داراي شرايط متفاوت است. تغيير 

 (81، 8473توان آنرا براي ارائه يا مصرف بعدي ذخيره كرد. )كاتكر و آرمسترانگ، پذيري: نميفنا 
  

 روش تحقیق -3
اين مطالعه از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات همبستگی است. روش گردآوری 

 اطالعات به صورت ميدانی بوده و پرسشنامه ها محقق ساخته می باشد. 
ر مي باشد. نف 700جامعه آماری در اين تحقيق، شامل كاركنان بانکهای تجارت آذربايجان غربی که تعداد آنها 

نفر انتخاب گرديد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه خالقيت با ضريب  884حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران شامل 
( روا بوده و پايايی پرسشنامه ها مورد تاييد می باشد. برای 38/0( و پرسشنامه جذب منابع )878/0آلفای کرونباخ )

 روش های آماری ضريب همبستگی و رگرسيون چندگانه استفاده شد.و  spssآزمون فرضيه ها از نرم افزار 
 

 یافته های تحقیق -4
بر اساس آزمون کلموگروف اسميرنوف متغيرهای تحقيق نرمال بوده و نتايج ضريب همبستگی پيرسن مطابق 

 ( می باشد؛8جدول )
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 ( : آماره های مربوط به رابطه متغیرهای مستقل و جذب منابع1جدول )

 منابع جذب
 متغيرهای مستقل

 ضريب همبستگی سطح معنی داری نتيجه آزمون

 انگيزه پيشرفت کارکنان 181/0 001/0 قبول

 كنجكاوي کارکنان 888/0 044/0 قبول

 عالقه به نظم و ترتيب کارکنان 013/0 881/0 رد

 قدرت ابراز وجود کارکنان 898/0 013/0 قبول

 کارکنانشخصيت غيرمتعارف  041/0 038/0 رد

 پشتکار و انضباط کارکنان 88/0 088/0 قبول

 استقالل کارکنان 081/0 171/0 رد

 طرز فکر انتقادی کارکنان 018/0 780/0 رد

 انگيزه ی داشتن دانش وسيع کارکنان 18/0 001/0 قبول

 حساسيت به مسائل اجتماعی کارکنان 091/0 109/0 رد

 

د بين متغيرهای )انگيزه پيشرفت کارکنان با ضريب همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شو
(، پشتکار و انضباط کارکنان 898/0(، قدرت ابراز وجود کارکنان )888/0(، كنجكاوي کارکنان )181/0همبستگی)

درصد رابطه معنی  8( و جذب منابع در بانك تجارت در سطح 18/0ی داشتن دانش وسيع کارکنان )(، انگيزه88/0)
 د و در بقيه موارد رابطه معنی داری مشاهده نشد.داری مشاهده ش

 برای بررسی بيشتر تاثير متغيرهای فوق بر جذب منابع در بانک از رگرسيون چندگانه استفاده شد؛
 

 ( پیش بینی جذب منابع در بانك تجارت از روي متغیرها2جدول )

 
 متغيرها

 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده
 دارينيسطح مع tمقدار 

B خطای معيار Beta 

 000. 14.732 - 7.503 110.525  عدد ثابت

 X1 3.056 1.047 .206 2.918 .004 انگيزه پيشرفت کارکنان

 X2 2.621 1.207 .153 2.171 .031 پشتکار و انضباط کارکنان

 X3 3.214 1.094 .207 2.938 .004 انگيزه ی داشتن دانش وسيع کارکنان

 
 داريسطح معني Fمقدار آماره  دوربين واتسون تعديل شده ضريب تعيين

881/0 800/0 13/8 79/7 000/0 

   

ی داشتن با توجه به جدول فوق، فقط متغيرهاي )انگيزه پيشرفت کارکنان ، پشتکار و انضباط کارکنان ، انگيزه
ند؛ به بيان ديگر، فقط متغيرهاي دانش وسيع کارکنان( در معادله رگرسيون جاي گرفتند و بقيه متغيرها حذف شد

)انگيزه پيشرفت کارکنان ، پشتکار و انضباط کارکنان ، انگيزه ی داشتن دانش وسيع کارکنان( هستند كه تغييرات 
 متغير وابسته )جذب منابع در بانك تجارت( را تبيين مي كنند.

است؛ به بيان ديگر، اين دو  888/0( حاصل از تحليل فوق برابر R Squareالزم به ذكر است كه ضريب تعيين )
 كند.تغييرات متغير وابسته )جذب منابع در بانك تجارت( را تبيين مي  %88متغير هم 

 يكي از شروط استفاده از رگرسيون، استقالل باقيمانده هاست؛ با توجه به اينكه آزمون دوربين واتسون
 8/1  >13/8 =D.W   >8/8  هستند.مي باشد پس باقيمانده ها مستقل 



 

 6 

مدل  شوداست، لذا نتيجه می  08/0کمتر از  Fبراي آماره   Sig= 000/0همانطور كه مشاهده مي شود مقدار 
است، مقادير ضرايب قابل قبول بوده و مدل  08/0کمتر از  tبراي آماره    Sigرگرسيون معتبر است. چون مقدار 

 رگرسيوني به صورت زير خواهد بود: 
 Y=   (  08/4) (+ )انگيزه پيشرفت کارکنان(*91/1(+ )پشتکار و انضباط(* )18/4ی داشتن دانش وسيع(* )+ )انگيزه  81/880 

 
متغير مذكور به قرار زير  4بعد از حذف عوامل خارجي تاثير گذار در اين معادله رگرسيوني، ميزان تاثير 

 بدست آمد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های خالقیتابع در بانك تجارت از روي مولفه( : نمودار تحلیل مسیر جذب من1نمودار )

 

 نتیجه گیری -5
در تخمين مدل تحقيق مشاهده شد که برخی از ابعاد خالقيت دارای ارتباط مستقيم با جذب منابع بوده و برخی 

 ديگر دارای چنين شرايطی نيستند. لذا قسمتی از اين فرضيه تاييد می گردد. 
 ر بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد.بين انگيزه پيشرفت و جذب منابع د .8
 بين كنجكاوي و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد. .1
 بين عالقه زياد به نظم و ترتيب و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود ندارد. .4
 وجود دارد.بين قدرت ابراز وجود کارکنان و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معنی داری  .1
 بين شخصيت غيررسمی و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود ندارد. .8
 بين پشتکار و انضباط در کارها و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود دارد. .9
 بين استقالل کارکنان و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معنی داری وجود ندارد. .7
 و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود ندارد. طرز فکر انتقادیبين  .8
 بين انگيزه ی داشتن دانش وسيع کارکنان و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معنی داری وجود دارد. .3

 بين حساسيت به مسائل اجتماعی و جذب منابع در بانك تجارت رابطه معناداري وجود ندارد. .80
وثر بر جذب منابع در بانك تجارت مشاهده شد که بيشترين همبستگی بين انگيزه های مهمچنين با رتبه بندي مولفه

پيشرفت کارکنان و جذب منابع وجود دارد و از بين اين مولفه ها کمترين همبستگی بين متغيرهای پشتکار و انضباط 
 کارکنان و جذب منابع وجود دارد. 

نک و نيز سودآوری اين بنگاههای مالی جذب منابع از با توجه به اينکه يکی از عوامل موثر بر کارايی هر با
سوی مشتريان است و نيز در راستای رقابتی شدن فضای بازار سرمايه بانکها بايد در جهت جذب بهتر منابع مالی 
تمامی نيروی خود را به کار گيرند. يکی از اين عوامل مهم که می تواند نقش بسيار مهمی در جذب منابع بانکها داشته 

اشد، کارکنان بانکها می باشند که خالقيت آنها در درجه اول می تواند در جذب مشتری نقطه عطفی باشد. لذا در اين ب
تحقيق به بررسی رابطه بين خالقيت و جذب منابع پرداخته شد. نتايج نشان داد که بين کنجکاوی، انگيزه پيشرفت و 

ری وجود دارد. يعنی اينکه هر چه کارکنان دارای انگيزه فراوان پشتکار و نظم در کارها با جذب منابع رابطه معنی دا
برای پيشرفت در کارها و نيز کنجکاوی بااليی باشند می توانند در راستای جذب منابع و نيز جلب توجه مشتريان بهتر 

نکها دارند و نيز عمل نمايند. يعنی اينکه مشتريان بانکها توجه ارزنده ای به نظم و ترتيب و نيز پشتکار کارکنان با
ساير عوامل مانند شخصيت غير رسمی، طرز فکر انتقادی و نيز حساسيت به مسائل اجتماعی نتوانسته است در بهبود 
جذب منابع عوامل مهم و معنی داری به شمار آيد. به عبارت ديگر از ديدگاه مشتريان، شخصيت غير رسمی، طرز 

ی کارکنان نکات مثبتی برای جلب اعتماد مشتريان و نيز افزايش جذب فکر انتقادی و نيز حساسيت به مسائل اجتماع
منابع نمی باشند. لذا پيشنهاد می شود که بانک تجارت تبليغات خود را در رسانه های ديداری و شنيداری افزايش 

02/2  

02/2  

جذب منابع در 

 بانك 

 پشتکار و انضباط کارکنان

51/2  

 کارکنان شرفتيپ زهيانگ

 کارکنان عیاشتن دانش وسد ی زهیانگ
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يان را جزو چشمگيری دهد و به علت اينکه در مجموع مشتريان بانکها، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتر
مهمترين نقاط قوت اين بانکها می دانند، بايد اين بانکها بايد توجه ويژه ای به آن مبذول نمايند. از طرف ديگر ويژی 
های فردی مناسب کارکنان اطالع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتريان و همچنين رعيات حقوق مشتريان جز 

ارت با ارزش دادن به نيروی انسانی خود از طريق آموزشهای الزم به عواملی هستند که پيشنهاد می گردد بانک تج
کارکنان، جذب نيروی انسانی مورد نظر و انگيزش آنان از طريق افزايش حقوق و دستمزد، باعث افزايش بهره وری 

د قرار نيروی کار خود گردد و نيز بهتر شدن طرز برخورد مطلوب کارکنان بانک با مشتريان را در سرلوحه کار خو
 دهد. 
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