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هاي نامشهود خود شهرت دارد و در کشورمان نیز، سازمان امور اقتصاد و دارایی، بعنوان سازمانی که در حمایت از سرمایه–چکیده
هستند، ضرورت استفاده از این منابع را احساس کرده و به سمت مدیریت دارایی بسیاري از کارمندان آن داراي تحصیالت آکادمیک 

تواند به مدیران جهت اي بر عنلکرد سازمانی، میهاي نامشهود گام برداشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر سرمایه رابطه
و از نظر روش » کاربردي«کند.این تحقیق از نظر هدف هاي موجود در سازمانشان، کمک آفرینی و شکوفایی بیشتر قابلیتارزش

توان آن را خاطر اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی را مورد مطالعه قرارداده است، میاست و به» پیمایشی- توصیفی«ها گردآوري داده
باشند که با توجه قتصاد و دارایی مینفر از حوزه ستادي وزارت امور ا250حساب آورد.جامعه آماري پژوهش حاضر، مطالعه موردي به

نفر که به روش تصادفی 151به حجم باالي آن، از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد.با توجه به حجم جامعه آماري نمونه آماري 
دل اندازه سیستماتیک انتخاب خواهند شد.بانگاهی با نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین غیر استاندارد مدل متوجه می شویم که م

AGFIو GFIآن کم بوده و مقدار RMSEAگیري براي مدل مفهومی تحقیق مدل مناسبی است چون که مقدار کاي دو آن و مقدار 

درصد است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي مقادیر بار عاملی، مقادیر تی وسطح معناداري بدست آمده براي متغیرها و 90بیشتراز 
توان گفت این مدل قابلیت آن را دارد که به عنوان مدل اندازه گیري عاملی و،مقدار تی معنادار می باشد بنابراین میسواالت  با ضریب

براي مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شودفرضیه اصلی: سرمایه رابطه اي بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی 
.داري دارد

قابلیت بازاریابی ، شدت بازار، وفاداري مشتريسرمایه رابطه اي، عملکرد سازمانی،- کلید واژه

مقدمه- 1

2شهرام هاشم نیاو 1مریم صبري

ss_maria94@yahoo.com، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایران 1
dr.hashemnia@yahoo.com، ، ایران کرج، گروه مدیریت، کرجواحد پیام نوردانشگاه 2
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آالت و . . . از ارجحیت بیشتري برخوردار شده است. امروزه دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، نیروي کار، ماشین
ها یاد میترین مزیت رقابتی سازمانعنوان مهمترین عامل تولید محسوب شده و از آن بهبطوریکه در اقتصاددانشی، دانش مهم

هاي دانش، نامشهود بودن آن، یعنی غیرملموس و غیر محسوس بودن آن است و یکی از ویژگی)85، 1،2012شود(استرامن و همکاران
هاي سنتی حسابداري قادر بودند تا ها با استفاده از روشکه درگذشته سازمانگیري آن بسیار سخت است. درصورتیگذاري و اندازهرزشا

هاي حسابداري دیگر از کارایی الزم برخوردار نیستند. طور کامل محاسبه کنند. اما امروزه این روشتولید خود را بهارزش و اندازه عوامل 
ها مشهود بودند، اما هاي سازمانشود. اگر درگذشته بیشتر داراییهاي نامشهود حساب میترین اجزاي داراییعنوان یکی از مهمدانش به

).330، 2014، 2ها نامشهود هستند( سالیوان و همکارانزمانهاي ساامروزه اکثر دارایی
در راستاي رسیدن به عملکرد پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده مؤثر از آن و ایجاد ساختاري براي استفاده از اطالعات و 

وکار آن داشته باشند. در دنیاي جدید صنایع و کسباي به ها باید توجه ویژهشود که سازماندانش جدید، امري مهم و حیاتی شمرده می
ها براي مدیریت اثربخش هاي فکري از نیاز شرکتو سرمایهتر، مطالعه مدیریت دانششود و در سطح وسیعبر پایه دانش شناخته می

).136؛ 1386گیرد(الجوردي و خانبابایی، هاي اقتصاد جهانی شکل میمنابع در رقابت
ًبه معناي انتقال آگاهی و اطالعات نیست، بلکه منظور از دانش، خالقیت، آفرینندگی و پویندگی است. بر این اساس مفهوم دانش صرفا

).145؛ 1377کند (الوانی، هاي نو است و از این طریق به مزیت رقابتی دست پیدا مییک سازمان دانشی ایده ساز بوده و بکارگیرنده ایده
باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید تصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطالعات و دانش میبعد از قرن بیستم که قرن اق

هاي فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروي کار، پول و ... بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادي، ثروت ثروت اقتصادي، یکسري دارایی
دانش، بعنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه شد. در این اقتصاد، استفاده ازتولید می

کند. در اقتصاد دانشی هاي مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتري پیدا میبه عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی3فکري
شود و موفقیت هاي سازمان محسوب میهاي انسانی، جزء مهمترین داراییههاي فکري و بخصوص سرمایبر خالف اقتصاد صنعتی، دارایی

تواند در ها و بررسی توان رقابتی آنها میها ریشه در قابلیت فکري آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکري در سازمانبالقوه سازمان
).118؛ 1385پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 

1 Seetharaman et al
2 Sullivan et al
3 Intellectual Capital
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مدیریت عملکرد را می توان مجموعهاي از اقدامات و اطالعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در 
اصطالح عامی براي آن صورت می گیرد. مدیریت عملکرد	اثربخشیو	جهت دستیابی به هدفها به شیوهاي اقتصادي توأم با کارایی

مانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهاي شغلی و رفتاري کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی براي دسته از فعالیتهاي ساز
بیشتر نسبت به 	تسهیل برقراري ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاري و تعهد

).1390(تک فالح ،شودمنجر می	کیفیت خدمات
ها و افزایش قدرت ها در کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و براي همسویی با سایر سازماندر این میان موسسات و سازمان

هاي فکري سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر هاي داخلی و جهانی نیازمند استفاده از سرمایهپذیري، در عرصهرقابت
و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان 1384انی در سال کشورمان در سازمان تجارت جه

اي اي میان رشتهشود. درك سرمایه رابطه اي که زمینهها به سرمایه فکري بیش از پیش احساس میالمللی، لزوم نگرش سازمانبین
کند. به هر حال عقیده بر این است که نباید به ه و غیر قابل فهم و مبهم میگردند، کار دشواري است و آن را کمی پیچیدمحسوب می

هاي نامشهود باید هنگام تدوین استراتژي یک شرکت مورد هاي مدیریت داراییعلت دشواري، به طور کل این زمینه را رها کرد. ایده
ها با آن درگیر هستند این است که چگونه این استراتژي را به توجه قرار گیرند و در آن نقش داشته باشند. سئوالی که بسیاري از سازمان

؛ 1386واقعیت تبدیل کنند، در واقع چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان، مزیت رقابتی دست یابند؟ (الجوردي و خانبابایی، 
140.(

د هماهنگی در امور زمانی و اجراي سیاستهاي از آنجایی نقش  امور اقتصاد دارایی، تنظیم سیاستهاي اقتصادي و مالی کشور و ایجا
عملکرد هاي مشترك با کشورهاي خارجی می باشد بر این اساسگذاريهاي اقتصادي و سرمایهمالیاتی و تنظیم و اجراي برنامه همکاري

تر بوده و توجه یافتنیتمشی و استراتژي مدون، ممکن و دسسازمانی وزات امور اقتصاد و دارایی در عرصه تجارت جهانی با داشتن خط
تواند توان رقابتی باالیی براي این سازمان فراهم نموده و رقبا را تا حد باالیی از عرصه ها، میهاي نامشهود و مدیریت درست آنبه دارایی

زارت و سنجش اي مبتنی بر ایجاد و حفظ روابط با سازمان هاي زیر مجموعه وهاي ویژهرقابت خارج کند. در این سازمان، سیاست
اي و مستمر انجام نگرفته و عدم برقراري ارتباطات مناسب و اصولی با آنان موجب شده است که نیازهاي آنان طور دورهرضایت آنان به

توان سؤال بنیادین شده است. بنابراین میاي در این سازمان بزرگصورت کامل شناسایی نشده و این امر، موجب بروز مشکالت عدیدهبه
اي بر عملکرد سازمانی در امور اقتصاد. دارایی تأثیري مثبت و معناداري وجود دارد؟صورت تبیین نمود:آیا سرمایه رابطهن تحقیق را بهای

روش تحقیق -2
مند و تواند به عنوان فعالیتی نظامپژوهش میلذاتحقیق عبارت از فرایند جستجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین؛

هاي فکري و سازمان یافته براي بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه حلی است، تعریف شود. بنابراین تحقیق حاوي سلسله فعالیت
دانایی فرد، الوانی (رسند شوند و یا به حداقل میسازد؛ بدانیم چگونه مشکالت سازمانی برطرف میاجرایی دقیق است که ما را قادر می

سرمد و (شود ها تحت عنوان روش شناسی یاد میها و تبدیل آن به یافتهاین فرایند از چگونگی گردآوري داده). در1383:18و آذر، 
).1383:35همکاران، 

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و ارزش هر علمی بر روش شناسی آن علم استوار است. روش تحقیق مجموعه اي از قواعد، ابزار و 
).1387:29ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است (خاکی، مند براي بررسی واقعیتمهاي ممتد و نظاراه

توان با توجه به دو مالك زیر تقسیم بندي کرد؛هاي تحقیق در علوم رفتاري را میبه طور کلی روش
الف) هدف تحقیق؛

ها.ب) نحوه گردآوري داده
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ز تحقیق پیمایشی د. ادهباشد. زیرا تصویري از وضعیت موجود ارائه میی از نوع پیمایشی مینوع تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیف
شود. روش پیمایشی فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوري اطالعات هاي یک جامعه آماري استفاده میبراي بررسی توزیع ویژگی

پیمایشی به سه دسته مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم شود. تحقیق است، هرچند که عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می
گیري انجام ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونهشود که روش مقطعی به منظور گردآوري دادهانجام می

همایش در مقیاس کوچک یا به تحقیق توانیم). تحقیق همایش را بر حسب حجم جامعه مورد مطالعه 1387:212شود (خاکی، می
در مقیاس بزرگ تقسیم کرد.

مدل مفهومی تحقیق- 3
اي و دراین مدل، متغیر سرمایه رابطه)2014، 5(حیدري و همکاران)؛2013، 4( کوهن و وادلمانیاین تحقیق بر گرفته از تحقیق

مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد ابعاد آن شامل قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداري مشتري به عنوان متغیر 
مطالعه قرار گرفته شده است.

)2014)؛(حیدري و همکاران ، 2013( کوهن و وادلمانی، : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

با توجه به عنوان موضوع فرضییات تحقیق به صورت زیر بیان می شود:

4 Kotha, Vadlamani
5 Heidari et al
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فرضیه فرعی اول: 
عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.سرمایه رابطه اي بر 

قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.
شدت بازار بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.

امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.وفاداري مشتري بر عملکرد سازمانی وزارت
باشند که با توجه به حجم باالي آن، از فرمول نفر از حوزه ستادي وزارت امور اقتصاد و دارایی می250جامعه آماري پژوهش حاضر، 

ستماتیک انتخاب نفر که به روش تصادفی سی151حجم نمونه کوکران استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماري نمونه آماري 
خواهند شد.

در این پژوهش نیز به منظور بررسی تاثیر متغیرهاي تحقیق سرمایه رابطه اي(قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداري مشتري) بر متغیر 
ز هاي فصل اول نیعملکرد سازمانی یک مدل فرضی براساس پیشینه تحقیق، طراحی شده که در فصل اول ارائه شده است. فرضیه

بیانگر روابط علّی میان متغیرهاي موجود در مدل است. 
گیرد. براي ارزیابی مدل فرضی این پژوهش ابتدا به برآورد در این تحقیق بررسی همزمان فرضیه ها در قالب مدل اولیه صورت می

باشد. در نهایت برآورد شده شامل ضرایب تاثیر میپردازیم. پارامترهاي پارامتر با استفاده از روش بیشینه احتمال به برآورد پارامترها می
هاي ارزشیابی برازندگی مدل و شکل مدل برازش شده گزارش شده است. در ادامه مدل مفهومی براي یادآوري بیشتر مورد شاخص

بحث قرار گرفته است:
ت بازار و وفاداري مشتري) برمتغیر مکنون شکل هاي زیرمیزان تاثیرمتغیرهاي مکنون برونزا سرمایه رابطه اي(قابلیت بازاریابی، شد

دهد.درونزا عملکردسازمانی را نشان می

مدل مفهومی تحقیق در حالت عدد معناداري:2شکل

آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري، اوالخروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش 
نیز نشان دهنده مناسب بودن RMSEA= 037/0باشد.میزان    می3کمتر از dfبه 2χیافته براي آزمون فرضیات هستند. نسبت 

اند.خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهاند:هاي برازش مدل در ادامه مورد بحث قرار گرفتهخصبرازش مدل ساختاري است. خالصه شا
بانگاهی با نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین غیر استاندارد مدل متوجه می شویم که مدل اندازه گیري براي مدل مفهومی تحقیق 

درصد است.90بیشتراز AGFIو GFIآن کم بوده و مقدار RMSEAمدل مناسبی است چون که مقدار کاي دو آن و مقدار 
نتیجهشاخص
AGFI93/0

GFI92/0
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خالصه نتایح آزمون شاخص هاي معادالت ساختاري: 1جدول 
متغیرها و سواالت  با ضریب نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي مقادیر بار عاملی، مقادیر تی وسطح معناداري بدست آمده براي

توان گفت این مدل قابلیت آن را دارد که به عنوان مدل اندازه گیري براي مدل مفهومی عاملی و،مقدار تی معنادار می باشد بنابراین می
تحقیق در نظر گرفته شود.

ها بر اساس زم به ذکر است که فرضیهشود. الهاي تحقیق پرداخته میسازي معادالت ساختاري به آزمون فرضیهبا استفاده از مدل
عدم رابطه بین متغیرها و فرض H0ها فرض گیرد. در همه فرضیهداري مورد آزمون قرار میو سطح معنیTمقادیر ضریب مسیر، آماره 

H1باشد.دار بین متغیرها میتایید رابطه معنی
قتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.فرضیه اصلی: سرمایه رابطه اي بر عملکرد سازمانی وزارت امور ا

شکل ریاضی فرض آماري به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
نشان داده شده است.» عملکرد سازمانی« بر  » سرمایه رابطه اي« شود، نتایج ضریب مسیر مشاهده می2گونه که در جدول همان

نتیجه آزمونداريسطح معنیTآماره ضریب مسیر(میزان تاثیر)
0,8912,88P < 0.01تأیید فرضیه

آزمون فرضیه  اصلی:2جدول 

بزرگتر از Tبه دست آمد. چون مقدار آماره = 12,88Tدرصد، مقدار 95بر اساس نتایج جدول فوق با انجام آزمون در سطح اطمینان 
نان در سطح اطمی» عملکرد سازمانی«بر » سرمایه رابطه اي«شود یعنی  مسیر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته میمی1,96

عملکرد سازمانی « بر »سرمایه رابطه اي « باشد که حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت  مسیر می0,89% موثر است میزان تاثیر برابر با 95
گردد.% تأیید می95است. بدین ترتیب فرضیه  اصلی تحقیق در سطح اطمینان » 

مور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.فرضیه فرعی اول: قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی وزارت ا
شکل ریاضی فرض آماري به صورت زیر است:

3 -1-

NFI92/0
RMSEA0,021

H0:  ρ = 0

0H1:  ρ ≠

سرمایه رابطه اي بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري ندارد.

دارایی تاثیر معنی داري دارد.سرمایه رابطه اي بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد .

H0:  ρ = 0

0H1:  ρ ≠

قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري ندارد.

قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصاد دارایی تاثیر معنی داري دارد.
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آزمون فرضیه
نشان داده شده » عملکرد سازمانی« بر   » قابلیت بازاریابی «شود، نتایج ضریب مسیر ) مشاهده می8-4گونه که در جدول (همان

است.
نتیجه آزمونداريسطح معنیTآماره ضریب مسیر(میزان تاثیر)

078=0,88*0,8911,5612,88P < 0.01تأیید فرضیه
آزمون فرضیه فرعی اول: 3جدول 

Tبه دست آمد. چون مقدار آماره = 12,88Tو 11,56درصد، مقدار 95بر اساس نتایج جدول فوق با انجام آزمون در سطح اطمینان 

در سطح »عملکرد سازمانی «بر» قابلیت بازاریابی«شود یعنی مسیرباشد فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته میمی1,96بزرگتر از 
مستقیم و باشد که حاکی از تاثیر می0,78که حاصلضرب برابر است با 0,89و0,88% موثر است و میزان تاثیر، برابر با 95اطمینان 

% تأیید 95است. بدین ترتیب فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح اطمینان »عملکرد سازمانی« بر» قابلیت بازاریابی«مثبت مسیر
گردد.می

به منظور بررسی وضعیت متغیرهاي تحقیق نظیر وضعیت متغیرهاي تحقیق شامل متغیر مستقل سرمایه رابطه  اي بر متغیر وابسته 
ز آزمون فرض آماري میانگین یک جامعه یا به عبارتی از آزمون تی یک نمونه اي استفاده شده که در واقع تفاوت عملکرد سازمانی ا

بین میانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می دهد. قابل ذکر است که وضعیت بعد ها چگونه است؟ 
تایی لیکرت به این صورت است:5به طیف فرضیه صفر در تمام متغیرهاي تحقیق با توجه

آزمون فرض:
H0:(فرضیه صفر)μ =3
H1:(فرضیه مقابل)μ ≠3

به معناي خیلی 5تا 4آمده در بازه با توجه به این که تمامی سوال هاي پرسشنامه به صورت مستقیم طراحی شده اند میانگین بدست 
به معناي خیلی کم می باشد. طیف زیر 2تا 1به معناي کم و در بازه  3تا 2به معناي وضعیت زیاد، در بازه 4تا 3زیاد، در بازه 

دهد:وضعیت تفسیر متغیرها را نشان می دهد.ستون آخر در هر جدولی چگونگی وضعیت متغیرها را به طور خالصه نشان می 

وضعیتمیانگینTآماره )SIGضریب معناداري(متغیر هاي تحقیق
سرمایه رابطه اي

1 -1 -1 -0.0001 -1 -2 -18.1111 -1 -3-3.53
تقریبامناسب

شدت بازار یابی
1 -1 -4 -0.0001 -1 -5 -15.8171 -1 -6 -3.105

تقریبامناسب

قابلیت بازار یابی
1 -1 -7 -0.011 -1 -8 -20.1151 -1 -9 -3.433

مناسب

١ ٥

بحرانی نامناسب
ناسب بودن

متوسط مطلوب

٢ ٣ ٤
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)3= وضعیت متغیرها (ارزش آزمون: میانگین:4جدول 

نتیجه گیري - 4
گردد:ها، پیشنهادات پژوهش حاضر در دو بخش زیر ارائه میبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

(قابلیت اساسی بازاریابی، شدت بازار و وفاداري مشتریان) بر عملکرد اي و ابعاد آن با توجه به تاثیر مثبت و معنادار سرمایه رابطه
توان راهکارهایی بدین صورت ارائه داد: سازمانی وزارت امور اقتصادو دارایی ، می

شود با اد میقابلیت اساسی بازاریابی: با توجه به رابطه مثبت این متغیر با عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصادو دارایی به مدیران پیشنه
هاي هاي داده مشتري و تولید بر طبق سالیق و نیازهاي آنها، در راستاي توسعه قابلیتشناسایی نیازهاي مشتریان هدف، ایجاد پایگاه

بازایابی سازمان خود کوشیده و بدین ترتیب، بر توان رقابتی وزارت در مقابل سایر وزارت خانه ها بیفزایند. همچنین به مدیران این 
شود با توسعه منابع سازمانی، استفاده از فنون نوین بازاریابی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی اینترنتی و ازمان توصیه میس

الملل، تمرکز بر نیازهاي مشتریان هدف و ایجاد موانع در سر راه ورود رقباي جدید به بازار، در جهت توسعه هر چه بیشتر بازرگانی بین
شدت بازار: شدت بازار، دیگر عامل تاثیرگذار و مهمترین آنها بر عملکرد سازمانی وزارت امور ي سازمان خود گام بردارند. اسرمایه رابطه

هاي هاي استراتژیک و بلندمدت جهت توسعه سهم بازار، استفاده از کانالریزيباشد. در این راستا، اجراي برنامهاقتصادو دارایی می
اي و عملکرد سازمانی هاي رابطهتواند راهکارهایی در جهت مدیریت بهتر سرمایهخدمات به مشتریان نهایی میتوزیع متعدد براي ارائه

وزارت امور اقتصادو دارایی محسوب گردند. از آنجا که این عامل، مهمترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصادو 
اي داشته باشند. انجام بموقع تعهدات شود توجه خاصی بر روي این بعد سرمایه رابطهوصیه میباشد، بنابراین به مدیران تدارایی می
گویی درست، دقیق و به دور از غرض به آنان و شناساندن هر چه بیشتر  ارائه خدمات وزارت از ، مضاربه و . به مشتریان، پاسخمانند وام

باشند. بود شدت بازار میطریق تبلیغات بیشتر نیز راهکارهاي دیگري براي به
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.صاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرسدانشکده اقت

وفاداري مشتري
1 -1 -10-0.0021 -1 -11 -4.5181 -1 -12-3.17

تقریبامناسب

سازمانیعملکرد 
1 -1 -13 -0.0001 -1 -14-3.3121 -1 -15 -3.56

تقریبامناسب
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نقشه استراتژي ، تبدیل دارایی هاي نا مشهود به پیامدهاي مشهود ، اکبري حسین ، سلطانی مسعود ، ملکی امیر ، گروه 1386کاپالن ، ر ، نورتون ، د ، [8]

.پژوهشی و صنعتی آریانا ،چاپ دوم

الملل، ترجمه مهدي تقوي و تیمور محمدي، پژوهشکده امور اقتصادي، تهران، چاپ اول. ، تجارت بین1380گاندالفو، ژ، [9]

.،مقایسه انواع مدل هاى ارزیابى عملکرد ،دپارتمان مدیریت استراتژیک و کارت امتیازى متوازن1388گروه مشاوران پنکو،[10]

.97) ، ص76مدیریت دانش در تیم هاي کاري ، دانش مدیریت، () ، بررسی عوامل تسهیل کننده 1386الجوردي، س و خانبابایی، ع، ([11]
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