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چکیده

در هر سازمان اعم از توليدي و خدماتي ،مهمترين عامل جهت فح ظ و بقاي سازمان ،مشتريان آنها هستند .از طرف دیگ ریسم نیرتهب ر    

برای پیروزی در رقابت مشتری مداری و کسب رضایت مشتری است؛ زیرا محرک اصلی در سازمانهای تجاری که ب هب لابند ه ب هدو اا ااااای
عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند ،مشتریان آن سازمانها هستند .از این رو مدیریت دانش سازمانی اهمیت بس یلصا فده .دراد رای    
اين تحقيق عبارت است بررسی نقش مدیریت دانش سازمانی در افزايش ميزان رضا تي مندي مشتريان بانک صادرات استان گلستان .س لاؤ
اصلي مقاله این است که آیا مؤلفههای جغرافیایی م مزاس شناد تیرید ا ین     در اف زیم شیاز ا نن ننن رضا ايرتشم يدنمتي نن ننن نق رب ؟دراد ش ای   
پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیهای را که در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر میرسد مدیریت دانش سازمانی در افزایش
میزان رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد .تحقیق حاضر از نظر ن عو

ف کا ظن زا و يدربر ر حت شور عون 
ده فف فف

ققق ققققی ییق توص صصیفی-

پیمایشی و از نوع همبستگی است .روش کتابخانهای ،عمدتًاًا به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربی ییات
صورت گرفته و شناخت مدیریت دانش سازمانی در داخل و خارج از ایران مورد اس فت اده ق اد .تفرگ رار د ههههه ها  ي اای یین پ ط زا شهوژ ررری ییق
پرسشنامه و به روش خوشهگیري چند مرحلهاي جمعآوری شدهاند .جامع یقحت یرامآ ه ق ش زین  ا ک لم ا دنمر ا ب ن ا رداص کن ات ناتسا   

      

گلستان است .جامعه آماری مورد بررسي در این تحقیق کارمندان بانک صادرات استان گلستان است .برای برآورد حجم نمونه از جدول
مورگان اس فت اده میکنیم .حجم نمونه برابر با  54نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که پایایی آن  0/ 88بود .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی اس فت اده شده است .نتایج پایاننامه نشان داد که م مزاس شناد تیرید ا ین     در اف زيم شياز ان   
رضا تي مندي مشتريان بانک صادرات استان گلستان تأثیر مستقیم و معنیداری دارد و همه مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی بر
رضایتمندی مشتریان تأثیر مستقیم و معنیداری دارند.

واژگان کلیدی :مدیریت دانش سازمانی ،مؤلفههای جغرافیایی ،رضايتمندي مشتريان ،بانک صادرات استان گلستان.
( -1نویسنده مسئول) abbaskoohi93@yahoo.com
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مقدمه
در هر سازمان اعم از توليدي و خدماتي ،مهمترين عامل جهت حف مزاس ياقب و ظ ا ننن نننن ،مش آ نايرت نننه نتسه ا دد ددد .با
افزا شي

تعداد سازمانهاي خدماتي و پيرو آن رقابت فزاينده ،همچنين تغ يي ر بیوقفه و مداوم س قيل هههه تشم يا ر و ناي

باال رفتن سطح انتظارات آنها ،بزرگترین چالشي که اين سازمانها با آن مواجه هستند ،حفظ و ايجاد مزيت رق يتبا
است(حسینی برنتی و کاظمی بالف .) 223 :5931 ،از طرف دیگر بهتر یسم نی ر پ یارب  ی اقر رد یزور بببب ب ببببببت مشتررری
مداری و کسب رضایت مشتری است؛ زیرا محرک اصلی در سازمانهای تجاری که ب هب لابند ه ب هدو ااا اااای عم رد هد
مسیر پیشرفت خویش هستند ،مشتریان آن سازمانها هستند .مشتریانی که رضایت بیشتری از سازمان دارند ،تجربیات
یشوند که در نتیجه ،هزینه جذب
یکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان م 
مثبت خود را برای دیگران بیان م 
یدهند .این مطلب ،به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفهای ،بسیار مهم اس  ؛ت زززی ییرا
مشتریان جدید را کاهش م 
خوش نامی و شهرت آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگررر ،منبع ک تاعالطا

لل لللی ییدی براای مشتررریان

جدید است .مشتریان و مصرفکنندگان ،همواره در جستجوی عرضهکنندگانی بوده که کاال یا خدماتی بهتر ب آ ه نننها
یدهند که در دنیای رقابتی امروز ،کشف نیازها و خواستههای مشتریان
ارائه کنند .شواهد و مدارک زیادی نیز نشان م 
و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا ،یک شرط اساسی موفقیت برای شرکتهاست( روبارکاچ تتی و همک ارا ننن: ۲۰۰۷ ،
 .) 368از این رو سازمانها و بنگاههای تجاری تالش میکنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به
سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند.
از طرفي وجود رقابت در بین موسسهها و بنگاههاي خدماتي برای کسب سهم بیشتر از بازار و تالش مشتریان بر یا
رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعی م ت م  هدوب رازاب رد زات و هم

  

مشتریان در پی یافتن سرنخهایی برای رسیدن به بهترین تأمینکنندگان باشند .رسیدن به ای ود یسررب اب فادها ن

  

مفهوم ارتباط نزدیکی دارد ،کیفیت خدمات و رض تشم تيا ر وهفم ود نيا يسررب .ناي م د  ر هرازاب  ا مدخ ي ات ييييييييييييييي و
ستر و مهمتر بوده و برای سازمانهای ارائهههدهن ا زین تامدخ هد ز   
توليدي به دليل و ژي گيهاي خاص خدمات حسا 
اهمیت ویژهای برخوردار است(محمدنیا و زند حسامی.)17 : 384 1 ،
اندازهگیری کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و رضایت مشتریان از جمله اقدامات داخل م بوسحم ی
نمایانگر جهتگیری سازمانها به سمت کیفیت میباشد .در تب ضر و تامدخ تيفيك نيب تيمها نيي

یش هک دو   
ییی ییی

اااااا ااااااایتمندددی

مشتريان همين بس كه صاحبنظران کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها
برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی بر جلب رضایت مشتریان را پیششرط اص هب تیقفوم يل    
حساب آوردهاند .يك فيت خدمات عامل حياتي و تع يي ن کنندهای در عملكرد فعاليت تجاري و سوددهي بلندمدت كي
یگردد و به اين ترتيب اثر مثبتي بر روي
بنگاه تجاري است چرا كه يك فيت خدمات منجر به رضایتمندی مشتريان م 
یگذارد .در اين ميان يكي مه مممترررین از بنگاههه و ا
تبليغات دهان به دهان ،وفاداري نگرشي و نيات خريد مشتري م 
سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آنها در اقتصاد و توسعه کشور بر ه سک چی   
یرسد کشف رابطه بین مفاه مي
یها هستند و به نظر م 
پوشیده نیست ،خودروساز 

يك فيت خ يرتشم تياضر و تمد    

یتواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه شده از جانب شرکتهای فوق از ی  وس ک و  بسک ر یاض
م

تمن ید
تتتت تتتت

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی405 ...

بیشتر مشتری از سوی دیگر تأثیرگذار باشد .فناوري اطالعات ب اب طابترا ليهست ا

 و نايرتشم ا تعرس شيازف

و      

اثربخشي آن ،زمينه بهبود عملكرد و نوآوري در ارائه خدمات را فراهم میکند (شکسته بنددد .) 64 - 60 : 1388 ،اکن نو
که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم میزند ،دیگر شرکتها نمیتوانن خ و تاراظتنا هب د وا سسس س سسسسستهه یا
یهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند .چرا که تنها
مشتریان بیتفاوت باشند .آنها باید همه فعالیتها و توانمند 
شه یا
منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند؛ بنابراین ،نخس ایند رد لصا نیت ی راک و بسک  داجیا یزورما ا زر ششششششش ششششششش
مشتریپسند است و تنها از طریق فرایندهای شرکت میتوان ارزشهای مشتریپسند ایجاد کرد .رضایت مش هب یرت   
عنوان یک عامل اصلی برای تعیین موفقیت سازمان در ارتباط با مشتریان میباشد و نش نا ههه چگ یلک درکلمع یگنو    
سازمان در رابطه با مجموعه انتظارات مشتری است .توجیه اساسی برای اندازهگیری رض تشم تیا ر ندروآ مهارف ی    
اطالعاتی است که مدیران را قادر سازد تا تصمیمات صحیحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت مشتریها اتخاذ ذ
یها شوند .به همین دلیل اندازهگیری رضایت مشتری بسیار مهم است.
نمایند و در نتیجه موجب بهبود حفظ مشتر 
رضایت مشتری اهمیت خیلی زیادی برای تمام شرکتهای تجاری دارد زیرا بر تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان
یباشد .مک کینزی طی مطالعهای دریافت که مشتریان ناراضی از تجربیات خ اب دو     9تا  15نفر رگید    
تأثیرگذار م 
تشان را به حداقل  02نفر خواهند گفت.
صحبت خواهند کرد .در حقیقت  13درصد از مشتریان ناراضی ،عدم رضای 
بازاریابی دهان به دهان اگر منفی باشد ،ضرر زیادی به برند شما خواهد زد .رضایت مشتریان به میزان درآمد آنه و ا
تکرار خریدشان مرتبط است .اغلب ما از تأثیر منفی عدم رضایت بر کسب و کارمان آگاه نیستیم .شاید ظ رها  ًاًا ماا در
ی را
اثر عدم رضایت ،یک مشتری از دست دهیم ،اما در حقیقت با بازاریابی دهان به دهان منفی او حداکثر  02مش رت ی ی

از دست میدهیم .برای حذف این عدم رضایت نیاز به سنجش رضایت مشتری بر اساس تحلیلهای م اد مواد ررری ییم-
(حق خواه.) 42 :6 38 1 ،
شهای زی ییادی از جامعه
در گذشته تمرکز شرکتها و کسب و کارها به دنبال ارضای نیازهای گروههای بزرگ و بخ 
یهای سودآور باشیم .با این هدف که تا جای ممکن،
بود .امروزه هوشمندانهتر است که به دنبال بازاریابی روی مشتر 
یها را حفظ کرده و آنها را از دست ندهیم .رضایت مشتررری کلی یید اساس سسی براای ایجاد د
به مدت طوالنی این مشتر 
قصد خرید در مشتری و ایجاد مشتری وفادار است .هر مشتری برای خرید یک فرآیندی را در ذهن خود طی میکند
که به عنوان فرآیند تصمیمگیری خرید مصرف کننده شناخته میشود .رضایت مشتری باعث میشود که ای یین فرآینددد
سریعتر و به سود شرکت انجام شود .چرا که مشتری راضی دیگر زمان زی ییادی را صر رب ف رسس سسسی گزینههههاای رقبا
یکند .به عالوه اهمیت رضایت مشتری در بازاریابی به خاطر خلق مشتری وفادار اس دافو .ت ا رر ررری مشتررری کلی یید
نم 
موفقیت هر کسب و کار است .مشتری وفادار به صورت خودکار خریدهای آتی خود را از سازمان انجام خواه داد د
و بنابراین سودآوری باالیی را برای سازمان خواهد داشت .قدم اول در خلق مشتری وفادار ،برآورده کر ضر ند

اا ااایت

مشتری است.
اهمیت مقوله رضایت مشتریان و لزوم توجه به سیس مت ریدم ی آ ینامزاس شناد ت ن زین  وم رد نیققحم هجوت و       
پژوهشگران داخلی و خارجی نیز قرار گرفته است و حجم پژوهشهایی که در این باره در داخل و خارج انجام شده
است نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله پژوهشهای میرغفوری و همکاران( ،)4931زاهدی(،)1931
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فیضی و همکاران( ،) 387 1برقی( ،)6931سویفت( ،)5931حس ني ييي ( ،)5931ميررر( ،)0931الوند ييي و كريم ييي ( ،) 1388
پاکویت ،راه و همکاران(  ،) 2005رینارتز و همکارانش(  ،) 2004گوردون(  ،) 2003یانگویی و همکاران(  ) 2004و دلوی
و همکاران( )1931در این زمینه قابل اشاره هستند.
رویکرد نظری

مدیریت دانش سازمانی 1را چه اسـتراتژی ،فـرایند ،فـناوری یا نوعی فلسفهی بازاریابی ب ـیروآ رامـش هـ ممممممم  ،بر یا
ف قابل طرح است .مدلهای مختلف زا ی
ی مختل 
تحقق اهداف تعیینشدهی خود دارای مراحلی است که از دیدگاهها 
سوی محققان در خصوص ابعاد مدیریت دانش سازمانی مطرح شده است این مدله داس زا ا هه هههترررین س ات نآ حطـ   
یشوند که در ذیل به چند مدل مهم اشاره میگردد:
لم 
پیچیدهترین آنها را شام 
 -1مدل چرخهی حیات

یدانددد کههه هر
کاالکوتا 2در مـدل خـود مدیریت دانش سازمانی آن را متشکل از سه مرحلهی جذب ،ارتقا و حفظ م 
تاند از:
یکند .این مراحل عبار 
مرحله از شناخت و درك رابطه بین سازمان و مشتریانش پشتیبانی م 
 -1جذب مشتریانجدید؛ از طـریق تـرویج رهـبری کاالها و خدمات
 -2ارتقای سودآوری از مشتریان موجود
ی حـیات خـود؛ از طریق تمرکز بر تحویل خدماتی که مشتریان میخواهنددد ن زاب ه ار   
 -3حفظ مشتریان سودآور برا 
یگ راذ د د
ی ارتباط با مشتریان تأثثیر م مم 
میخواهند .این نظریه بیان میدارد کـه هـر مـرحله به شیوههای مختلفی بر رو 
یها و تمرکز سازمان از هر مرحلهای به مرحلهی دیگر متف سا توا تت تتت .(Feinberg & Romano,
یکه استراتژ 
بهنحو 
)2003

 -2مدل یکپارچگی تـاکتیکی فـرایندهای
بـر اساس این مدل که توس 
ط سویفت ارائه شده است یک سازمان به منظور تـسهیل رشـد و تحقق اهداف م تیرید
یبایست بر چهار مؤلفهی کلیدی فرایند اولیه مدیریت دانش سازمانی یعنی تعامل ،ات صـ ال ،شـناخت
دانش سازمانی م 
ی : 387 1 ،ص .) 53
و ایـجاد ارتباط تمرکز کند (الهی و حیدر 
 -3مدل گارتنر

ی ،درآم و د
گارتنر 3و برخی دیگر از صاحبنظران ،مدیریت دانش سازمانی را نوعی استراتژی میدانند که س روآدو ی ی
یرساند(گارتنر.) 2001 ،
رضایت مشتری را از طرق زیر به حـداکثر م 
شهای مشتری.
 -1سازماندهی حول بخ 
یکند
 -2انجام رفتارهایی که مشتریان را ارضا م 
 -3پیادهسازی فرایندهای مـشتری مـحور
ی بی نیا .دومن نا    
ی م مزاس شناد تیرید ان ییی ییی
لهای گسترده ،گارتنر هشت عنصر سازنده را برا 
در پی تجزیه و تحلی 
یکند .عنصر کرم  زز زززی (تجرب اـب ه   
چارچوب بـر نـیاز سازمانها به ایجاد توازن بین نیازهای خود و مشتریان تأکید م 
1

. EKM
. Kalakota
3
. Gartner
2
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ارزش مـشتری و هـمکاری سازمانی) در هم ادغام شدهاند که نشانگر مکانی اس ارفا هک ت ددد دددد بـاا ی گیدکـ ررر تم سا
یشود .بسیاری از مبتکران مدیریت دانش سازمانی از
یگیرد و ارزش برای طرفین ایجاد م 
برقرار کرده ،روابط شکل م 
ی که نکته اصلی مدیریت دانش سازمانی ،دستیابی به ی زاوت ک نن ننن بیننن
یبرند در حال 
تمرکز درونی بر سازمان رن جـ م 
سهامداران ،صاحبان شـرکت و ارزش ایـجاد شده برای مشتری طی رواب لدم نـیا .تـسا هبناـجود روآدوس ط

    

ت تجاری خ ار دو
ک به سازمانها فـراهم نمود تا تصویر کلی سازمان را ببینند ،وضعی 
ی کم 
ساختار و چهارچوبی برا 
ث ت عسوـ ههه
بشناسند و نحوه پیادهسازی را طـراحی کنند .این چهارچوب میتوانددد بـر حـب و یلـخاد شزومآ یا ثثثث ثثثث
یتوانددد پای بایزرا ساسا و ه ییی ییی
ی
استراتژی و چشمانداز مدیریت دانش سازمانی مورداستفاده قـرار گیرد .هـمچنین م مم 
ی موردنیاز و موجود مدیریت دانش سازمانی بـرای کمک به درك وضعیت موج هدنـیآ یاهدربهار و دو    
تواناییها 
ی و جـعفری.) 1388 ،
قرار گیرد(موتمن 
یپردازد که شامل:
ایـن مدل به هشت بعد مـهم از ابـعاد مدیریت دانش سازمانی آن م 
-1چشمانداز مدیریت دانش سازمانی
-2راهـبرد مدیریت دانش سازمانی
-3تـجربه ارزشـمند مـشتری
-4فرهنگ همکاری درونسازمانی
-5فـرآیندهای مدیریت دانش سازمانی
-6اطـالعات مدیریت دانش سازمانی
-7تکنولوژی مدیریت دانش سازمانی
-8سنجههای مدیریت دانش سازمانی
ط با مشتري از ديدگاه آهوجا
ت ارتـبا 
-2چرخۀ مديري 

یتوان بـه ا ـي ن صـورت خـالصه ک ــ رد:
به عقیده آهوجا ) ٢٠٠١ ( 1چرخۀ مديريت ارتباط با مشتري را م 
 .1درک نيازهـاي مشـتريان
ي مشـتريان
 .2ايجـاد ارزش بـرا 
 .3ايجـاد وفـاداري در مشتريان
 .4جذب مشتريان جديد
ي مشتريان.
 .5سودآوري برا 
-5فرايند مديريت ارتباط با مشتري از ديدگاه تام
ي میداند که حول تبديل اطالعـات و دانش حاصل شده از مشتريان
ي را فرايند 
تام (  ) ٢٠٠٢مديريت ارتباط با مـشتر 
یچرخد .ا ـي ن فراينـد در بر گیرنده چنـد مؤلفـۀ مه مـ اسـت کـه عبارتاند از:
به تعامل و سپس ارتبـاط بـا آنها م 
 .1ب ـي نش (حاصـل از) مشـتري
. Ahuja

1
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 .2ارزش بـه دسـت آمده از مشتري
ی بازاريابي
 .2برنامهریز 
 .4تعامل با مشتري
 .5تجزيه و تحليل و پاال شي .
-6چرخۀ مديريت ارتباط با مشتري از ديدگاه ناجي و لي
ق نـظـر سـوئيفت(  ،) ٢٠٠١پاراتيگـار و شـس(  ،) ٢٠٠١ش يـ فرت و ميلـز(  ،) ٢٠٠٤مديريت ارتباط با مشتري داراي
طـب 
چهار بعد است که شامل موارد زير است:
ل بيشـتري بـه مـشتري شـدن دارند يا براي
فگیری افرادي است که تما ـي 
 -1شناسا يي مشتري :اين مرحله شامل هد 
شرکت مفيدترند.
 -2جذب مشتري :اين مرحله بعد از شناسـا يي مش ـق يرتـ رار مزاس .دراد  ا ننن ننننه سانش زا دـعب ا ا ايوپ نايرتشم يي      
شهای مشتري هـدف سـوق دهـند.
یتوانند تالشها و منابع خود را به سمت جذب بخ 
م
ط با مشتري است .رضايت مشتري جزء شر يارب مزال طيا   
 -3حفظ مشتري :اين مورد مرکز تـوجه مـديريت ارتـبا 
ي مشـتري شـامل بازاريابي نفر به نفر و مـديريت شـکايات اسـت.
ن عوامـل ابقـا 
حفظ مشتريان است .همچني 
ي ،ش ــ دت مـعاملـه و ارزش معامل سا هـ تت تتت .عوام تفرشيپ ل   
ل توسعۀ دائم 
-4رشد و ارتقاي مشتري :اين امر شام 
ي و معاملۀ عالمتدار و تجزیهوتحلیل سبد خريد است .در اين الگو ،مـديريت
مشتري شامل تحليل مدت عمر مشتر 
ارتـباط بـا مشتري کمک میکند که از طريق چرخۀ شناسا يي  ،جذب ،حـفظ و توسعۀ مشتري سازمانها بهتر متم زيا
شوند و منابع به طور مـؤثرتري بـه مف ـي دترين گروه از مشتريان اختصاص داده شود (.)Li etal, 2009
ش مشتري نـوعي سيسـتم مـديريت دان شـ
مديريت دان 

ت کـه کـارگزاران دانش يـ آن مشتريان هستند .بن ياربا ننن،
اسـ 

ی ،ذخيره ،توز عـي و بـه کـارگيري دانش مشتريان در سطوح سازمان است.
هدف ـچ نين س يـ ستمي کـسب ،جمعآور 
ن س يـ ستمي ،سـازمان میتواند با مشتريان خـود بـه طور مؤثري تعامل داشته باشد و به مز زيـن يتباـقر تي    
با ـچ ني 
ي هستند کـه دان شـ
دسـت يابـد .امـروزه سازمانهای بـاهوش دریافتهاند که مشتريانشان آگاهتر از کارمند 

را از ميان

فعل و انفعال مستق مي با مشتري و همچنين پرس و جوي دانش در مورد مش  تسـج شورـف يگدنيامن زا نايرت وووو ووووو
یکند.
جـو م 
ش هم بر روي تالش در تبديل کارمندان از جمع کنندگان دانش ب زکرمت شناد ناگدـننـک ميهـسـت هـ      
مديران دان 
یشودد (اخ او ننن.) ١٣٨٧ ،
ت اجـراا م مم 
ش مـبتن يـ  ب ــ ر رر اينـترنـت ت
کردهاند .اين امر معمو ًالًال به وسيلۀ نقشههاي تسه مي دان 
مديريت دانش مشتري به اين گونه مسائل میپردازد :چطـور شـخص متعهد دان شـ

مـشتري را به دست میآورد؛ در

ن راه باال میبرد؛ سـرانجام ،ـچ گونه دانش مشتري را با روش معين
ق بهتـري 
سازمان چگونه دانش مشتري را از طر ـي 
یکند و بـه طـور درست آن را به کار ميگ يـ رد (.)Guo,2007
دستهبندی م 
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-7مدل گيلبرت و ليبولد
بـه عقیده گيلبرت و ليبولد(  ،) ٢٠٠٣سازمانها به طور کلي میتواننـد مـديريت دان شـ

م جنپ ۀطساو هـب ار يرتشـ     

سبک زير اجرا کنند:
 -1پروسومرس مي (توليدکننـده  +م ـص رف کننـده)
شهای توليدکنن هدـ
یتوانـد نق 
تـافلر(  ) ١٩٨٠بـراي نخسـتين بـار اصطالح پروسومر را ،بـراي ب يـ ان اين که مشتري م 
و مصرف کننده را به طور ه مـ زمـان داشته باشد ،استفاده کـر يدـم دـنيارف .د ر نينـچ رد نايرتشـم شــناد تي       
ي را به خالق ارزشهای مـشترک ت رييغـ ماه عم نيا هب ؛تسا هداد تي ن فقو ار دوخ هک ي        
ی مشتر 
سازمانهای 
یکن هـب و د   
ک و س م دازآ هتشذـگ قاي ییی ییی
موقعیتها و فرصتهایی سودبخش میکند .اين ش تشم هوي ر  ار ي ا زز ززز سبک ک
یپردازد.
انـباشـت اطـالعـات از طريق تحريک مشتري به ایدههای ارزش زا و بـدون مـحدوديت م 
ي
 -2آموزش جمعي و گروه 
ی آمـازون ،از نظـر س ــ اختاري ،خـود را ب ماک ۀعومجم تسا هتشاذگ شيامن ه       ًالًال
ي که موتور جستوجو 
روش 
یبندد .ارتباطات درون ب ي اا ااا
جديدي از زنجیره ارزشمند از رواب ــ ط آمـوزشي است که دانش مشتريانش را بـه کـار م 
پايگاه داده مشتريان و اجراي آموزش مش کرت

مزاس يلماعت و ا ار ن ب ـــــــــ ـه مـس رگيد يارب باذـج يطاـبترا ريـ      

سازمانها مـبدل نموده است.
 -3نـوآوري دوجـانبه
در دهۀ  ١٩٧٠میالدی اريک فون هيپل پي بـرد ک ــ ه بيشـتر نوآوریهای محصوالت را استفاده کننده نها يي مح لوص
ق آنها مـش ناروآوــن هــب نايرتـ    
ايجاد میکند .اخیرًاًا تامکـه و فـون ه يـ پـل شیوههایی پيشـنهاد کردهاند کـه طـبـ 
مشـترک و توسعهدهندگان مـشترک محصوالت تبديل میشوند؛ اما فق تـشم زا نديـسرپ طـ ر ابرد ناي ره      نيازها ييي
ت ب يـ ننجامد)؛ بخش
آیندهشان به محصوالت جـديد مـنتهي نمیشود (اگرچه میتوانـد ب ــ ه بـهبود مـستمر ت اديلوـ ت ت
تها حاصـل اقـدامات ابـداعي دوجانبه و تنگاتنگ است.
عمده موقعی 
نهای نوآوري
 -4انجم 
انجمنهای نـوآوري ،بـه مثابـه سـبکي در مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی ،نتيجۀ فرايند کنار هم قر را
گـرفتن دان شـ  تـخ يصص  گروههای مـشترياني است که نه فقط با سازمان بلکه مهمتر از آن ،با يکديگر نيز در رابطه
و تعامل هستند.
-5دارا يي هوشمند و مشترک
یشود؛ بـدين معن يـ
اين سبک از مديريت دانش مشتريان تقریبًاًا فشردهترین پيوند ميان سـازمان و مشتري را سبب م 
یشودد ،بلک د يشخب ه رر ررر
کـه مشـتريان صـاحب سازمان هستند .در اين گونه از سازمانها ،دارا يي فکري انباشت نمی ی
ک مشتريان است .بـراي تول ـي د مشـترک مح ـص والت و خـدمات ،سـازمان و مـشتريان بـا يکديگر آینده ش يلغ
تمل 
یانجامددد و ب کعلا سسس( & Leibold
یکنند .درواقع ،در اين سازمانها ،موفقيت مشتري به موفقيت سازمان م مم 
را خلق م 

.)Gilbbert, 2002
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استان گلستان
استان گلستان یکی از استانهای نوبنیاد اما با پیشینهی تاریخی ایران است که طبیعت چشمنواز آن ،مردمانی با زبان و
فرهنگ گوناگون را در خود جای داده است .این استان تا سال  ١٣٧٦بخشی از استان مازندران بود ،ام لاس نآ رد ا   
به صورت استانی مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد .این سرزمین تا قرن هفتم موس مو
به ایاالت گرگان بوده و از قرن هفتم تا چهاردم ایالت استرآباد نامیده شد .سابقه تمدن در آن با توجه به ک وا شششه یا
باستان شناسی به حدود هفت هزار سال قبل بر میگردد و در حقیقت یکی از قدیمیترین ایالتهای و مرک هدمع ز   
تمدن نشین از آریائیها در شمال ایران بوده است .استان گلستان بزرگترین و آبادترین سرزمین در ش رد ناریا لام   
سدههای اولیه اسالمی و قبل از آن بوده است(هویان.)93 : 1378 ،

نقشه شماره  -1موقعیت استان گلستان منبع)http://anthropology.ir( :

این سرزمین تا قرن هفتم موسوم به ایاالت گرگان بوده و از قرن هفتم تا چهاردم ایالت استرآباد نامی هقباس .دش هد    
یگردد کی تقیقح رد و  ی زا 
تمدن در آن با توجه به کاوشهای باستان شناسی به حدود هفت هزار سال قبل بر می ی

  

ت .در گذش هب نآ تعسو هت    
قدیمیترین ایالتهای و مرکز عمده تمدن نشین از آریائیها در شمال ایران ب سا هدو تت تت
تنهایی بیش از وسعت ایالت طبرستان ،مازندران کنونی و گیالن بوده و با سرزمینهای وسیعی چون سغد و خ مزراو
برابری میکرد(محمدی و دیگران .) 24 :5931 ،این استان از زمان هخامنشیان به بعد به صورت یک ایالت ایران بوده
است .زمان سامانیان به همراه چندین ایالت دیگر در مجموعه سرزمینهای خراسان ایران قرار داشت .با ورود اس مال
و در سدههای اولیه آن بهخصوص دوران طالیی اسالم و بعد از آن گرگان نقش مهمی در ش یافوک ی رف  هههن ندمت گ   

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی114 ...

اسالمی و ایرانی داشته است .به طوری که دانشمندان و شاعران بزرگی چون عبدالقاهر جرجانی مؤلف اسرار البالغه
گترین دایره المع هب یکشزپ فرا    
و دالیل العجاز و سید اسماعیل جرجانی مؤلف ذخیره خوارزمشاهی اولین و بزر 
زبان فارسی ،فخرالدین اسعد گرگانی سراینده ویس و رامین و میردام ریم و میقتسملا طارص و تاتسبق فلؤم دا

    

فندرسکی و  ...از این دیار بودهاند(فاضلی و خوشفر.) 34 1 : 1389 ،

نقشه شماره  -2تقسیمات سیاسی استان گلستان منبع)amar.golestanmporg.ir( :

ن
ب اکثریتتت این ن
مرکز این استان ِلِلُگُگستان گرگان است .بزرگترین و پرجمعیتترین شهرستان آن گرگان است .م هذ ب ب
استان تشیع و اقلیت قابل مالحظهای از آنان اهل سنت است .جمعیت استان گلستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
ن می ی
بالغ بر  ۱ ۷۷۷۰۱۴نفر است که از این تعداد  ۰/ ۵۱درصد شهرنشین و  ۰/ ۴۹درصد روستانشین ن
یباشنددد .جمعیت
استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،5931ی و نویلیم ک

 868ه و راز

 819نفر

است که از این تعداد  995هزار و  615نفر شهرنشین و  871هزار و  546نفر روستایی و یک ه و راز  856نفر غغغیررر
ساکن میباشند .بیشترین تراکم جمعیت در گرگان با  2974نفر و کمترین آن در مراوه تپه با  19نفر در هر رتمولیک    
است(بردی آنامرادنژاد.) 62 : 384 1 ،

چهاا ،تر کککهاا-
یهاا ،بلوچ چ
اقوام متعددی در این استان زندگی میکنند که شامل ترکمنهاا ،فارس انابز ی نن ننن ،سیس نات ی ی
یش نو ددد.
ی و مه جا ررر تقسی ممم می ی
یش نو ددد .ف را سسسه هتسد ود هب ا     ب مو ی ی
قها م 
(آذربایجانی و قزلباش) ،مازندرانی و قزا 

یکنن تسا هب نیرجاهم .د ا رتشیب مه ن       
فارسهای بومی بیشتر به گویشهای گرگانی ،کتولی و مازندرانی تکلم م یی یی
یه رد ا
ی زبانننه تشیب ا ر ردنزام و ناتسا بونج و زکرم رد  ان یییییی یییییی
سیستانی ،بلوچ ،سمنانی و خراسانی هستند .فارسی ی
روستاهای نیمه غربی استان سکونت دارند .آذریها در شهرستان گنبدکاووس و قزاقهای استان گلستان نیز بیشتر در
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گرگان سکونت دارند .ترکمنها در بخش شرقی ،مرکزی و شمالی استان و همچنین در مرکز استان س نراد تنوک دد ددد،
ط
سنی مذهب هستند و به زبان ترکمنی تکلم میکنند .در بین شهرستانهای استان ،باالترین نرخ رشد جمعیت مربوط ط
ی
به شهرستان ترکمن با  ۹۰ /۱درصد و پایین ترین نرخ رشد جمعیت مربوط به شهرستان بندرگز باا نر خخخ رشددد منفی ی
 ۰۸ /۰است ،نرخ رشد شهرستان مینودشت نیز منفی  ۰۵ /۰است(بردی آنامرادنژاد.) 62 : 384 1 ،
استان گلستان تا سال  ١٣١٦با عنوان ایالت یا والیت گرگان(استرآباد) نامیده میشد که البته سرزمین پهناورتری را در
بر میگرفت .سپس ،از سال  ١٣١٦همراه با استانهای کنونی تهران ،مازندران ،قم و سمنان بخشی از استان دوم ایران
به شمارآمد .این استان تا سال  ١٣٧٦بخشی از استان مازندران بود و در این سال به صورت استانی مستقل درآم و د
شهر گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد .این استان دارای  ١١شهرستان ٢١ ،بخ ششش  ٥٠ ،دهس ات ننن ١٠٧٥ ،روس و ات
 ١٨شهر کوچک و بزرگ است .بیشتر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ ش ند
ی آن اژندارما دد .)55 : 384 1 ،ب مه نیا ا ه هه هههه،
یآینددد(بردی ی
روستاها به وجود آمدهاند و به عبارتی روستا شهر به ش م رام یی یی
شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخ دارند .روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک

ب مه ه

هستند .این روستاها در راستای جادهها و رودها به صورت طولی و در بخ شششه لپ تروص هب یناتسهوک یا

ههههه ههههههای

هستند .روستاییان برای ساختن خانههای خود ،بسته به محیط جغرافیایی که در آن به سر میبرند ،از سنگ و بوچ
ی ،بی شششتر نیا    
و آجر بهره گرفتهاند و داشتن سقف شیروانی در آنها بسیار دیده میش مالسا بالقنا زا سپ .دو یییی یییی
ی،
روستاها دارای راه ارتباطی مناسب و شبکهی آب ،برق و ارتباط از راه دور شدهان زرواشک راک هب ناییاتسور .د ییییی ییییی
باغداری ،دامپروری ،زنبورداری ،پرورش کرم ابریشم ،صنایع دستی ،ماهیگیری و پرورش ماهی میپردازن یخرب و د   
یرسانند(بردی آنامرادنژاد.)55 : 384 1 ،
لداری به سازمانهای مربوطه یاری م 
از آنها نیز در کار جنگ 
شهرستان گرگان
نآب رب رد ار دا   
دارای دو بخش مرکزی و بهاران است .بخش مرکزی سه دهستان استرآباد جنوبی ،انجیرآب شور و دا نن نن
میگیرد و بخش بهاران شامل دو دهستان استرآباد شمالی و قر رگ .تسا ق گا ننن نننن ،مرک اتسا ز نن ننن ،مه مممتر هش نی ر و 
نآب یلع دا اااا ا ،رنگیا نن ن ،لمس کک ک ،سر و هتالکنخ
روس هات ا یلج ی نننن 

لم هدون کککککک ک ،از روس هات ا هم ی م نیا  هش ر ناتس         

هستند(عمادالدین و نامجو.) 87 :3931 ،
شهرستان گنبدکاووس
دارای دو بخش مرکزی و داشلیبرون است .بخش مرکزی سه دهستان آقآباد ،باغلیماراما و فجر س اطل نننعل رد ار ی
بر میگیرد و بخش داشلیبرون شامل دو دهستان اترک و کرند اس و سوواکدبنگ .ت
یبر و نو
یمارمارااا ،فجرس اطل نن نعل یی ی ،داشل یی 
قآبا دد د ،ب لغا یی 
روس هات ا آ ی قق 

چنیا ههه ههههبر هش ود نو ر هم  م و 

نرک دددد د ،از روس هات ا هم ی م نیا  هش ر ناتس         

هستند(اسماعیلی.) 44 1 :0931 ،
شهرستان ترکمن
دارای دو بخش مرکزی و گمیشان است .بخش مرکزی فقط یک دهس دراد یبونج یابرفعج مان هب نات

شخب و

گمیشان شامل دو دهستان جعفربای شرقی و جعفربای غربی است .بندر ترکمن و گمیشتپ هش ود ه ر و 

یاهاتسور    

سیجوال ،بناور و خواجه نفس از روستاهای مهم این شهرستان هستند(خانی و دیگران.) 111 :1931 ،

   

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی314 ...

شهرستان علی آباد
دارای دو بخش مرکزی و کماالن است .بخش مرکزی شامل دو دهستان زرینگل و کتول و بخش کماالن نیز ش لما
لآب زا دا
دو دهستان شیرنگ و استرآباد است .علیآب ر و رهش اهنت دا و ابآدرک یاهاتس د دددد دددددد ،مزرعههه ،ش ضاف و گنری لل لل
روستاهای مهم این شهرستان هستند(نجفی کانی و زنگانه.) 121 :2931 ،
شهرستان کردکوی
تنها یک بخش مرکزی دارد که شامل سه دهستان چهار کوه ،سدنننروس و یقرش قات

دس ننن ننننروس .تسا یبرغ قات    

ی: 1381 ،
کردکوی تنها شهر و روستاهای سرکالته ،یساقی و چهارده از روستاهای مهم ای نتسه ناتسرهش ن ددد دددد(کردی ی
.)0 22
شهرستان آق قال
خموس اگرگ و ی نن نننب رب رد ار یو   
دارای دو بخش مرکزی و وشمگیر است .بخش مرکزی سه دهستان آقالتیننن ،شیخ خ
میگیرد و بخش وشمگیر شامل دو دهستان مزرعهی شمالی و مزرعهی جنوبی است .آققال تنها ش هاتسور و ره ای   
ی لنگر و یدو
عطاآباد ،گریدوجی ،قنقرمه ،انبارآلوم و چینسیولی از روستاهای مهم نتسه ناتسرهش نیا دددد ددددد(مطیعی ی
دیگران.) 67 :0931 ،
شهرستان آزاد شهر
دارای دو بخش مرکزی و چشمهساران اس ود یزکرم شخب .ت د اظن ناتسه ممممم ممممممآب امرخ و دا ر شخب و یلامش دو    
یش هشدازآ .دو ر اهنت      ش هاتسور و ره ای   
چشمهساران نیز دو دهستان چشمهساران و خرمارود جنوبی را ش م لما یی یی
فارسیان ،نودهخاندوز ،نظاماباد و ازدارتپه از روستاهای مهم این شهرستان هستند(فرج زاده و همکاران.) 45 :0931 ،
شهرستان رامیان
دارای دو بخش مرکزی و فندرسک است .بخش مرکزی دو دهستان دلن علق و د هه هههمیر ود زین کسردنف شخب و نا

  

دهستان فندرسک شمالی و فندرسک جنوبی را شامل میش ایمار .دو نن ننن ،خانننبب ش هس دنلد و نی ه  و ر ر یاهاتسو      
سعدآباد ،دارکالته و باقرآباد از روستاهای مهم این شهرستان هستند(محمدی و همکاران.)851 :4931 ،
شهرستان مینودشت
دارای دو بخش مرکزی و گالیکش است .بخش مرکزی سه دهستان چهلچای ،قلعهقافه و کوهسارات را در بر میگیرد و
بخش گالیکش شامل سه دهستان قراوالن ،نیلکوه و ینق ود شکیلاگ و تشدونیم .تسا قا

رهش

جفلا یاهاتسور و رررررر ررررررررر،

قلعهقافه ،دوزین ،آققمیش ،فارسیان و ینقاق از روستاهای مهم این شهرستان هستند(ایمانی و دیگران.) 75 :4931 ،

شهرستان کالله
قسووو ،تمراننن ،زاوک وگنک و هو ر ر رب رد ا    
دارای دو بخش مرکزی و مراوهتپه است .بخش مرکزی چه آ ناتسهد را قق قق
میگیرد و بخش مراوهتپه شامل دو دهستان مراوهتپه و گلیداغ است .کالل وارم و ه هه هههتپ هش ود ه ر و 

ی،
نس لرگن ی ی
جآ ننن ننن

تمرقره قوزی سفلی ،پیشگمر ،کنگور و گلیداغ از روستاها مهم این شهرستان هستند(ثروتی و همکاران.) 97 : 1388 ،
شهرستان بندر گز
دارای دو بخش مرکزی و نوکنده است .بخش مرکزی دو دهستان انزان غربی و انزان شرقی و بخش نوکن ود زین هد   
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دهستان بنفشه تپه و لیوان را شامل میشود .بندرگز و نوکنده دو شهر و روستاهای نوکنده ،گز غربی ،گلفرا ،نوکنده و
یو
ی  ۵۴درجههه تاا  ۵۶درجههه طوللل شرقی ی
لیوان شرقی از روستاها مهم این شهرستان هستند .در محدددوده جغرافی یا ی ی
 36 / 30تا  38 / 15عرض شمالی و در بین استانهای مازندران ،سمنان و خراسان شمالی قرار دارد .گلس ات ننن باا کشوررر
ترکمنستان نیز همجوار و دارای  ۳۴۸کیلومتر مرز خاکی و  ۹۰کیلومتر مرز آبی با این کشور است .این استان به دلیل
جایگاه جغرافیایی ویژه خود از آب و هوای گوناگونی برخوردار است(احمدی پور و دیگران.)41 :0931 ،
ی
ی ش ام للل شرقی ی
بخشی از رشته کوه البرز شرقی از غرب به سوی شرق استان کشیده شده که گرایش زیادی به سوی ی
دارد و رفتهرفته از بلندی کوههای آن کاسته میشود .شاهوار با بلندی  ۳۳۲۰متر از سطح دریا که بلندترین قله اس ات ننن
ی از
ق اس ات ننن ،کوهپایهههه یا ی ی
ب و شرق ق
است ،در جنوب غربی استان جای دارد .در پایه این بلندیها ،بهویژهه در جنوب ب
رسوبهای دانهریز و دانه درشت دیده میشود که سفرههای آب زیرزمینی فراوانی را در خود دارنددد و بههه ص رو تتت
ت جلگ .تسا ه
چاه و قنات از آنها بهرهبرداری میشود .بخش زیادی از پهنه اس ات ننن گلس ات ننن بههه ص رو ت ت

   در بخ ششش

جلگهای دو گونه آب و هوا دیده میشود .بیش از  ۲/۳این جلگه آب و هوای خشک و نیمه خشک دارد که هر چههه
ن
به سوی شمال و مرز ترکمنستان نزدیک میشویم بر خشکی آن افزوده میشود ۱/۳ .دیگر که مانند نواری سبززز بین ن
ی دارد و از
بخش کوهستانی در جنوب و بخش خشک و نیمهخشک در شمال جای گرفته است ،آب و هوای معت لد ی ی
نظر کشاورزی بسیار پربازده است .بیشتر شهرها و روستاهای استان نیز در این ناحیه سرسبز جای گرفتهاند .دو توده
ی بههه
ی از س ربی ی ی
هوا در تعیین آب و هوای استان نقش مهمی دارند(احمدی پور و دیگراننن .)41 :0931 ،ت دو ه ه ش لام ی ی
استان وارد میشود و طی پاییز و زمستان با ریزش برف در بلندیهای جنوبی و باران در کوهپایههههاا و ن او ررر معتدللل
میانی همراه میشود .توده دیگر ،توده غربی از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه میگیرد و در زمس ات ننن بههه
ی در
ن ،بی ششش تریننن بارن گد ی ی
بارندگی و در تابستان به افزایش رطوبت و شرجی شدن هوای استان میانجامد؛؛ بن یاربا ن ن
ماههای زمستان و کمترین آن در ماههای تابستان دیده میشود .با این همه ،نیمه شمالی استان ،بخ ششش نیمهههخشککک و
خشک ،از کمترین بارندگی بهرهمند است و به دلیل تبخیر زیاد آب ،زمینهای شور و کم بازده نیز بسیار دارد .استان
گلستان از طريق راه آهن سراسري (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به س و هوکداوس و يرا
گرمسار و تهران متصل شده است .همه ساله به دليل موقعيت خوب استان در مسير مسافرين عازم به مشهد از سمت
استان مازندران پذيراي هزاران گردشگر ايراني است .استان گلستان ب شي

از پ  هار رتموليک رازه جن ا يعرف و يلص      

دارد(احمدی پور و دیگران.)41 :0931 ،
استان گلستان دارای قومیتهای مختلف اعم از فارس ،تركمن ،سيستاني ،ترك ،كرد ،بلوچ ،قزاق و ...اس نوزفا و ت   
ی ،کت دنزام و یلو ر ینا   
شه ناگرگ یا یی یی
یکنند .فارسهای بومی استان بیشتر به گوی 
بر  02قوم در این استان زندگی م 
تکلم دارند و شیعه مذهب هستند .ترکمنها به دو تیره یموت و گ رد و دنتسه بهذم ینس .دنراد قلعت نالکو

  

یکنند .اكثر مهاجرین استان از اس ات ننن-
نواحی شمالی منطقه در جلگه گرگان سکونت دارند و به زبان ترکمنی تکلم م 
ته رد ا
هاي سيستان و بلوچستان ،خراسان (رضوي ،شمالي ،جنوبي) و سمنان ميباش یموق ترثک هطساو هب .دن تتتتت تتتتت

گلستان آیینها و رسوم مختلفی در استان دیده میشود(قدیر معصوم و حبیبی.) 47 1 : 1383 ،

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی514 ...

مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی
دانش در هر سازمان میتواند به شکلهای زیر موجود باشد -1 :دانش محصول :شامل دانش خود مح وص للل و نحوهه
یباشددد و دان ششش نحوهه
تولید آن میباشد .دانش خود محصول به معنی رفع مشکالت ناشی از استفاده از محصول می ی
تیافتههه و
یباشددد .ایننن نوععع دان ششش  ،س خا ت ت
ن روش تولی وصحم د لل للل می ی
تولید به معنی بهترین و مقرون به صرفهههترین ن
درونسازمانی است -2 .دانش متخ صص ان :دانش افراد فعال در سازمان که باعث شکلگیری مح الوص تتت و خ امد ت ت
ت
آن سازمان میشود .بیشترین فعالیت سازمانها در مدیریت دانش ،استخراج ،مستندسازی و قابل استفاده مجدد نمودن
ی رس دی ننن بههه
این نوع دانش است -3 .دانش رهبری :شامل تمام قوانین و فرآیندها و ابزارهای مدیریت کارکنان برای ی

اهداف سازمانی است .این نوع دانش یک دانش درونی است که معمو ًالًال توسط افراد سطح اول هر سازمان تعیین می-

گردند -4 .دانش محیطی :این نوع دانش شامل برداشتهایی است که از یک محیط میتوان داشت .این نوع دانش به
ی کههه از یککک
ی :ت ریوص ی ی
ت -5 .دان ششش اجتم عا ی ی
سختی به شکلی خارجی مشاهده میشود و عمومًاًا دانش درونی است ت
فآبادی و پازوکی.) 233 :5931 ،
یگیرد ،دانش اجتماعی است(رضایی شری 
سازمان و یا مجموعه در اذهان شکل م 
در دانش جغرافیا ما همواره با دو دسته از پدیدهها سروکار داریم:
دسته اول :پدیدههای طبیعی
یآیند.
دسته دوم :پدیدههای که در نتیجهی روابط متقابل انسان و طبیعت به وجود م 
میتوان گفت که در علم جغرافیا این پدیدهها قابل تفکیک و جدا سازی از همدیگر نیستند یعنی عمل انسان و میدان
فعالیت او از تولد تا مرگ در محیط طبیعی اتفاق میافتد .از طرفی از طلوع تم اومه ناسنا ند ر هک هتشاد یعس ه       
چهرههای طبیعت را دگرگون سازد و آن را ب نامه رد دشخبب لکش دوخ هاوخلد ه

د زین تعیبط لاح ر همه    

  

    

یدهد(.)Pour Ahmad, 1377: 142
تهای او نقش مؤثری را به خود اختصاص م 
فعالی 

یکند :انسان در یک س هرای
نسان ارائه م 
جورج کارتر( 1جغرافیدان آمریکایی) در شناخت مفهوم جغرافیا عقیدهای بدی 
فیزیکی زندگی میکند که در نقاط مختلف آن عوامل محیط طبیعی از نظر آبو هوا ،ان او ععع خ کا

رهچ و هه هههی زم نی

یکسان و یکنواخت نیست در این قلمروها متضاد اشکال گوناگونی از مفاهیم زندگی ظاهر میگردد .انس رهچ نا هه هههی
سیاره زمین را با ایجاد راهها ،مزارع ،سدها و شهرها تغییر میدهد و جغرافیدان نوع پراکندگی زندگی انسان را مطالعه
ییاب  هتسباو ناسنا .د ببب ب بببببه
میکند و به ماهیت روابط بین عوامل مختلف طبیعی و اشکال گوناگون حی م یهاگآ تا ییی ییی
طبیعت است آن را تغییر میدهد و خود بخشی از آن است ولی در همان حال بهوسیله عوامل فرهنگیاش جدا از آن
یشود(.)Madeline and Alinharth, 1378: 38
محسوب م 
یتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
یهای جامعه انسانی علم جغرافیا را م 
با توجه به عوامل محیط طبیعی و ویژگ 
الف -جغرافیای طبیعی

2

یکند :مطالعه جغرافیایی از چهرههای طبیعی
استیپ جغرافیدان معروف انگلیسی جغرافیا طبیعی را بدینسان تعریف م 
به اخ و ا کککککهاا،
سیاره زمین .این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل سنجش پراکندگی اشکال زمین ،آبو هواا ،آ 
. George Carter
. natural geography

1
2
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گیاهان ،حیوانات ،معادن و سایر پدیدههای طبیعی میپردازد (تعریف جغرافیای طبیعی) .شاخهه ایفارغج یلصا یا    
یتوان به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد:
طبیعی را م 
 - 1ژئومورفولوژی

1

از اشکال زمین پیدایش و تکوین و پراکندگی آنها بحث میکنند .ژئومورفولوژی بهههوس د مایلیو هلی وو ووویسسس (-4391
گ ،لئووو،
 18 50میالدی) جغرافیدان آمریکایی شکل گرفت و با تحقیقات ارزشمند جغرافیدانانی نظیر (والتر پنگ ،کینگ گ
چرلی) که به قوانین و اصول علمی خود رسید(.)Shayan, 1394: 2

 - 2کلیماتولوژی:2

به طبقهبندی و پراکندگی انواع آبو هوا و نقش آن در عوامل محیط طبیعی بهویژه در مقیاس جهانی توجه دارد.
 - 3جغرافیای خاک:3

بررسی عوامل و مراحل تشکیل خاک و عوامل آلی و غیر آلی در آن .نقش آبو هوا در نوع خا ککک  ،بهره هبر اد ررری از
کها در قلمرو این رشته مورد مطالعه قرار میگیرد.
خاک ،طبقهبندی و پراکندگی انواع خا 
جغرافیای خاک وابستگی خاصی به جغرافیای طبیعی و جغرافیای کشاورزی و روستایی دارد؛ و تا این اواخر به علت
کمبود متخصص و محدود بودن بخش مربوط به آن در کتابهای دانشگاهی تقریبًاًا فراموش شده بود .امروزه اغلب
جغرافیدانان در شروع کار تحصیالت دانشگاهی انتخاب چند واحد درسی را از جغرافیای خاک به دانشجویان رش هت
یکنند(.)Shokoee, 1376: 54
جغرافیا توصیه م 
ب -جغرافیای انسانی

4

یکند:
استیپ 5جغرافیا انسانی را چنین تعریف م 
مطالعه جغرافیایی از چهرههای و پدیدهای سطحی سیاره زمین که مستقیمًاًا با انسان و فعالیتهای او در رابطه است.

هربرت کریل 6جغرافیدان آمریکایی معتقد است جغرافیایی انسانی به تجزیه و تحلیل پراکندگی انسان و فعالیته یا

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی او میپردازد .با توجه به دو تعریف فوق میت یفارغج یلصا طوطخ ناو ای     
انسانی را چنین تعریف کرد(.)Pour Ahmad, 1380: 614
الف -در جغرافیای انسانی عواملی مورد مطالعه قرار میگیرد که انسان بهوسیله آنها ق خب هب تسا ردا شششششششششه یا ی زا 
سطح سیاره زمین شکل دهد.
ب  -در جغرافیای انسانی به بخشهایی از سطح سیاره مین که بهوسیله انسان شکل پذیرفته است مورد برس ارق ی ر   
یگیرد.
م
یبرن هب و )ایفارغج لایسوس( د رظن     
بعضی از جغرافیدانان به جای جغرافیای انسانی جغرافیای اجتماعی به کار می ی
یتوان جغرافیای اجتماعی را مع غج اریز تسناد یناسنا یایفارغج لدا را زا تمسق نآ یعامتجا یایف      
عدهای نم 

  
1

. Geomorphology
. Climatological
3
. Geography, Soil
4
. human geography
5
. Steep
6
. Herbert Krill
2
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جغرافیای انسانی است ک اگتنوکس تیعمج زا ه ههه ههههه هش یا ر و ی

ته زا ادج هک یعامتجا یا
اتسور ییی ییییی و فعالیت ت

  

فعالیتهای اقتصادی و سیاسی است بحث میکند .تقسیمات اصلی جغرافیا انسانی به شرح زیر م ارق هعلاطم درو ر    
یگیرد:
م
 -1جغرافیای اقتصادی

1

جغرافیای اقتصادی یعنی مطالعه پراکندگی فعالیته ضوح رد یناسنا یا ههه ههههه و دیلوت یا

تامدخ و الاک فرصم      

جغرافیای اقتصادی بیش از همه با تراکم جمعیت و عوامل جغرافیای طبیعی گره خوردگی دارد.
 - 2جغرافیای سیاسی

2

جغرافیا سیاسی از واحدهای سیاسی سیاره زم و شقن و نی

ته یفارغج لئاسم رد یسایس یا ا و یناسنا ی    
یلاعف تتت تتت

تهای واحدهای
اقتصادی بحث میکنند .بخشی از این علم به شناخت اثرات عوامل طبیعی و فرهنگی در ظهور فعالی 
پرقدرت سیاسی اختصاص دارد.
با توجه به اثرات ناگوار ژئوپلیتیک و استفاده نابغ و قانع از آن در بحرانها و کشمکشهای سیاسی و جنگ یضعب ی   
از جغرافیدانان الزم آمد که علم جغرافیا را جهت به زیستی گروههای بشری ب ا دنریگ تمدخ ه ززز زززز ای اس رد ور ن لل للل

ی
ف از آن مطالعههه جغرافیاا برای ی
( 947 1میالدی) عنوان ژئوپاسفیک 3به وسیله پرفسور گریفت تیلر ارائه شده که هدف ف
دریافت صلح و صفا و آزادی و انسان دوستی است(.)Golfeshan and Waseg, 1395: 199
 - 3جغرافیای فرهنگی

4

ی س نوک تتت
یکند .جغرافیای ی
از پراکندگی جمعیت و فرهنگ آنها و همچنین از اصول و عوامل وابسته به آنها بحث م 
از تکوین ،وسعت ،شکل ،نقش و نوع پراکندگی ساختمانها و بناهای شهری و روستایی که جمعیت سکونت انساننن
یکند؛ و به بیان دیگر جغرافیا سکونت تجزیه و تحلیل پراکندگی
یهای اقتصادی او ساخته شده است بحث م 
بهرهگیر 
یداند.
ساختمانهایی است که انسان بهوسیله آنها خود را به زمین معین وابسته م 
جغرافیای سکونت رابطه نزدیکی به جغرافیای جمعیت دارد زیرا پراکندگی جمعیت و نتایج ناشی از آن بهش رد تد
وسعت فضا و استقرار واحدهای سکونتی مؤثر میافتد .ازاینرو از یک مس  نک سس سسساده روس یات ی ات هدکهد کی رد     
شهرهای اقماری در یک جامعه شهری غول آسا زیر نفوذ عامل جمعیت قرار میگیرد .اصو ًالًال هر واح  یتنوکس د یا    
گروهی نو واحدهای مسکونی اندک سی او تعداد انسانها ،نوع وضعیت ،میزان رشد اقتصادی در س امعم کب ر و ی
نها است(( Mahdavi and
بهطور کلی نمایشگر مطمئنی نو فرهنگ انسانها در زمان معین ،با توجه به محیط طبیعی آ 

.)Ahmadi, 1390: 184
 - 4جغرافیای شهری

5

نه یا
از پراکندگی جغرافیای شهرها و علت وجودی آنها هم چنین از مورفولوژی وسعت نقش بهرهبرداری از زمین ن
1

. Economic geography
. Political geography
3
. Geospatial
4
. Cultural geography
5
. Urban geography
2
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داخل شهرها بررسی نقش یابی مناطق شهری و توسعه شهر و نتایج آن تأثیر شهر در ن و فارطا یحاو

ذوفن هقطنم     

یکند(.)Momeni, 1383: 33
خود و باالخره از مسائل و مشکالت شهری در زمان حال و آینده بحث م 
 - 5جغرافیای تاریخی

1

بخشی از علم جغرافیا به جغرافیای تاریخی اختصاص دارد ولی در مورد تعیین حدود و قلمرو آن هیچ گونه ت یقفاو
یکنند.
بین جغرافیدانان صورت نگرفته هر یک از آنها در مطالعات خویش از یک یا چند تعبیر زیر تبعید م 
طهای جغرافیایی در پدیدههای تاریخی مورد بررسی واقع میگردد.
 - 1جغرافیای تاریخی تأثیر محی 
طهای جغرافیایی در دورههای تاریخی تجدید بنا میگردند.
 - 2در جغرافیای تاریخی ساختمان و اسکلت محی 
 - 3در جغرافیای تاریخی با توجه به پدیدها و اتفاقات دورههای گذشته به پیش بینی و آیندهنگری میپردازند.
یگیرد.
 - 4تکامل کشورها و نقش یابی آنها در دورههای تاریخی مورد توجه قرار م 
 - 5در این بخش از جغرافیا تاریخ اکتشافات جغرافیایی مطالعه میشود.
یهای ی
ی
شهای معینی تبعیت نمایند و آگاههه 
جغرافیدان سعی دارد در مطالعه شاخههای مختلف جغرافیا از اصول و رو 
خویش را در زمینهی پدیدههای جغرافیایی در موازین زیر قرار دهد:
الف :موقع پدیدهها
ب :پراکندگی فضایی آنها در سطح سیاره زمین
ج :مطالعه تأثیر متقابل پدیدهها در داخل ناحیه و بخش معین.
یها بین پدیدهای داخلی و عوامل خارجی.
د :علت وجودی پدیدهها جابجایی و حرکت آنها ،بررسی روابط وابستگ 
جغرافیدان با مطالعه عوامل باال به این نتیجه میرسد که هر پدیده جغرافیایی نمونهههای از پدیدههه و تسا یلک یا
نمایشگر اصلیت و کلیت یک یا چند قانون جغرافیایی است که همه پدیدهها از آن تبعیت میکنند .جغرافی یارب ناد   
شناخت قوانین و اصول جغرافیایی و یا به وجود آوردن اص م ششوک هزات لو

یکن یاقح هب هک د ق ز  یر تسد
یییی یییی

    

یابد:
ییابند.
یگیرند و نقش م 
یآیند و تحت تأثیر چه نظام و قائدهای شکل م 
-1پدیدههای جغرافیایی چگونه به وجود م 
-2چگونه میتوان این پدیدهها را تحت نظام کلی در آورد و آنها را طبقهبندی کرد(.)Golka, 1379: 38
یافتهها
یافتههای توصیفی
جدول شماره  -2-4توز عي جامعه آماری مورد بررسی برحسب سن (تعداد ،درصد)
سن

تعداد

درصد

 15 - 25سال

01

18 / 51

 25 - 35سال

02

37 / 03

 35سال و باالتر

34

62 / 96

كل

54

00 1

. Historical Geography

1
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دادههای جدول نشان میدهد 18 / 51 ،درصد پاسخگویان مورد بررسی داراي سن  15 - 25ساللل 37 / 03 ،درصددد سن
 25 - 35و  62 / 96درصد داراي سن  35سال و باالتر بودند.

نمودار شماره  -2-4توز عي پاسخگویان مورد بررسی برحسب سن (تعداد ،درصد)
جدول شماره  -3-4توزيع پاسخگویان مورد بررسی برحسب ميزان تحصيالت (تعداد ،درصد)
سطح تح يص الت

درصد

ت ع داد

لیسانس

30

55/5

فوق لیسانس و باالتر

24

44 /5

كل

54

00 1

دادههای جدول نشان میدهد 55/5 ،درصد پاسخگویان داراي م رد ككك لیس و سنا  44 /5درص دم یاراد د ر قوف ک    
لیسانس و باالتر بودند.

نمودار شماره  -3-4توزيع پاسخگویان مورد بررسی برحسب ميزان تحصيالت (تعداد ،درصد)
جدول شماره  -6-4توزيع پاسخگویان برحسب بيان معیارهای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی موثر در رضایت مشتریان(تعداد ،درصد)
تعداد

درصد

علت
جغرافیای طبیعی

02

13 /3

جغرافیای انسانی

02

13 /3

جغرافیای اقتصادی

02

13 /3

جغرافیای فرهنگی

25

61/6

جغرافیای شهری

25

61/6

جغرافیای تاریخی

02

13 /3

سایر

02

13 /3

كل

051

00 1
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دادههای جدول نشان میدهد بيشترين تعداد پاس ایوگخ ننن م رب درو ر اب یس     درص اهد ييي  13 /3 ،61/6درصد معی را
رضایت از مدیریت دانش سازمانی خودروسازی زامیاد را وجود تلفن سخنگو برای اطالعرسانی و دریافت خدمات،
کافی بودن تعداد خطوط تلفن برای پاسخگویی به مشتریان و میزان پاسخگویی کارکنان دانستند.

نمودار شماره  -6-4توزيع پاسخگویان برحسب بيان معیار رضایت از مدیریت دانش سازمانی خودروسازی زامیاد(تعداد ،درصد)

یافتههای تحلیلی
برای بررسی فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق ،آزمون فرضیهای به شکل زیر مطرح گردیده است:
توجه به مؤلفههای جغرافیایی بر مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بان تارداص ک   

اس اتسلگ نات نن ننن ت یثأ ررر

ندارند .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلس ات ننن ت یثأ ررر دارد.
فرضH1

برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از آزمون دو جملهای بهره گرفته شده است که در آن رضایت مشتریان با توجههه بههه
متغیرهای هفت گانه و هشت شاخص مطرح شده در پرسشنامه ،در پنج سطح بسیار کم (با امتیاز  ،)۱ك ممم (باا امتیاززز
 ،)۲متوسط (با امتیاز  ،)۳زیاد (با امتیاز  )۴و خیلی زیاد (با امتیاز  )۵مورد سؤال قرار گرفته شده است .نتایج به دست
آمده در مقایسه با امتیاز ( ۳سطح متوسط) به دست آمده است که نتایج حاصل از این آزموننن در ج ود للل ذیللل آمدهه
است:
جدول شماره  -7-4نتایج حاصل از آزمون دو جملهای مربوط به تأثیر کاربرد مدیریت دانش سازمانی در رضایت مشتریان
شاخص

گروهبندی

رضایت مشتریان

تعداد

نس ب ت مش اه ده ش ده

گروه 3=<1

30

0/ 54

گروه 3<2

24

0/ 46

نسبت آزمون
0/ 50

عدد معنیداری
0/ 0004

یداری مش دها هه شدهه برابررر باا
و با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری صورت گرفته و با توجه به آنکه عدد معن 
یداری استاندارد (  )0/ 05کمتر میباشد ،لذا فرضیه  Hoمبنی بر این ک ریدم ه ی شناد ت   
 0/ 0004بوده و از سطح معن 
سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثیر ندارند در سطح اطمینان  ۹۵درصد تائید نمیشود؛ به
یتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش
عبارت دیگر م 
صادرات استان گلستان تأثیر دارد.

ی بررر رض یا تتت مش ایرت ننن بانک
نامزاس یی یی

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی1 42 ...

آزمون فرضیه فرعی اول:
توجه به مؤلفههای جغرافیای طبیعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی اول به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافیای طبیعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
ندارد .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافیای طبیعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
دارد .فرض H1

نتایج حاصل از آزمون تک نمونهای فرضیه فرعی اول در جداول ذیل آمده است:
جدول  -8-4شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به وجود سایت اینترنتی جامع و کامل برای اطالعرسانی و ارائه خدمات
شاخص

آمارهt

درجه آزادی

توجه به مؤلفههای جغرافیای طبیعی مدیریت دانش سازمانی

12 / 04 1

38 2

یداری
عدد معن 
0/ 0007

یداری مشاهده شده برابررر
با توجه به خروجی ، SPSSشماره ، tمحاسبه شده برابر با ( ) 12 / 04 1است .مقدار عدد معن 
 0/ 0007بوده است که از سطح معنیداری استاندارد (  )0/ 05کمتر است .لذا فرضیه  Hoدر سطح اطمینان  ۹۵۱درصد
تائید نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافیای طبیع ریدم ی ی شناد ت   

ت
س ب ینامزا ررررر رض یا ت ت

مشتریان آن تأثیرگذار میباشد.
آزمون فرضیه فرعی دوم:
توجه به مؤلفههای جغرافیای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی دوم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافیای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
ندارد .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافیای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان ت یثأ ررر
دارد .فرضH1

نتایج حاصل از آزمون ،تک نمونهای در مورد شاخص دسترسی به خدمات در جداول ذیل آمده است:
جدول  -9-4شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به پاسخگویی کارکنان
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

میانگین امتیازات

انحراف معیار

توجه به مؤلفههای جغرافیای انسانی

54

3/ 53

0/17

جدول  - 10 -4آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص دسترسی به خدمات
شاخص
توجه به مؤلفههای جغرافیای انسانی

آمارهt
11 / 49

درجه آزادی
38 2

یداری
عدد معن 
0/ 0005
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ت .مق اد ررر عددد
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل آماری صورت گرفته ،آماره  tمحاسبه شدهه برابررر باا (  ) 11 / 49است ت
یداری استاندارد (  )0/ 05کمتر است .لذا فرضیه Ho
معنیداری مشاهده شده برابر  0/ 0005بوده است که از سطح معن 

در سطح اطمینان  ۹۵درصد تائید نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفهههه یا

ی انس ریدم ینا یت   
جغرافیای ی

دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثیر دارد.
آزمون فرضیه فرعی سوم:
توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بان ناتسا تارداص ک     گلس ات ننن
تأثیر دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی سوم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بان اتسلگ ناتسا تارداص ک نننن ننننن
تأثیر داردHo .

ص اتسلگ ناتسا تاردا ننن نننن

توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک
تأثیر نداردH1 .

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در مورد شاخص توجه ب فلؤم ه هه هههه یا

ی اقت ریدم یداص ی شناد ت   
جغرافیای ی

سازمانی در جداول ذیل آمده است:
جدول  -11-4شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

میانگین امتیازات

انحراف معیار

توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی

051

3/55

0/ 70

جدول  - 12 -4آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

آمارهt

درجه آزادی

توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی

12 /01

38 2

یداری
عدد معن 
0/ 3000

یداری مش دها هه شدهه برابررر
با توجه به خروجی  SPSSآماره  tمحاسبه شده برابر با (  ) 11 / 49است .مقدار عددد معنی ی
 0/ 0003بوده است که از سطح معنیداری استاندارد (  )0/ 05کمتر است .لذا فرضیه  Hoدر سطح اطمیناننن  ۹۵درصددد
تائید نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش

ت
س ب ینامزا ررررر رض یا ت ت

مشتریان خودروسازی زامیاد تأثیرگذار میباشد.
آزمون فرضیه فرعی چهارم:
توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثیر
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی چهارم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثیر
نداردHo .

توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثیر
داردH1 .

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی423 ...

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در مورد توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگ ریدم ی ی شناد ت   

س د ینامزا ررر

جداول ذیل آمده است:
جدول شماره  - 13 -4شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی

932

میانگین امتیازات

انحراف معیار

3/ 48

0/88

جدول  - 14 -4آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

آمارهt

درجه آزادی

یداری
عدد معن 

توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی

8/93

38 2

0/ 002 0

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل آماری صورت گرفته ،آمارها محاسبه شده برابر با (  ) 11 / 49میباشددد .مق اد ررر عدد د
معنیداری مشاهده شده برابر  0/ 002 0بوده است که از سطح معنیداری استاندارد (  )0/ 05کمتر است .لذا فرضیه Ho

یتوان گفت که شاخص توجه به مؤلفهه یا
در سطح اطمینان  ۹۵درصد تائید نمیشود؛ یعنی م 

ی فرهنگی
جغرافیای ی

یباشد.
مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان آن تأثیرگذار م 
ل :جغرافیای ی
ی
همچنین در پایان به منظور رتبهبندی هر یک از متغیرهای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی کههه ش ما ل ل
ی ت یخیرا
ی ،جغرافیای ی
طبیعی ،جغرافیای انسانی ،جغرافیای اقتصادی ،جغرافیای فرهنگی ،جغرافیای ش ره ی ی

از آزموننن

فریدمن استفاده شد که جداول مربوط به آن در ذیل آمده است:
جدول  - 15 -4میانگین رتبههای هر یک از متغیرهای جغرافیایی تشکیل دهنده مدیریت دانش سازمانی حاصل از آزمون فریدمن
عوامل چهارگانه تشکیل دهنده مدیریت دانش سازمانی

میانگین رتبهها

جغرافیای طبیعی

2/28

جغرافیای انسانی

2/ 43

جغرافیای اقتصادی

2/ 47

جغرافیای فرهنگی

2/82

جغرافیای شهری

2/2

جغرافیای تاریخی

1/2

ن رتبههه()2/28
ی باا می یگنا ن ن
ی طبیعی ی
همان طور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،باالترین رتبه مربوط بههه جغرافیای ی
ن رتبههه
ی باا می یگنا ن ن
ی انس نا ی ی
ت ،جغرافیای ی
است ،دومین رتبه مربوط به جغرافیای اقتصادی با میانگین رتبه (  )2/ 47است ت
(  )2/ 43در رتبه سوم قرار دارد.
یشدهه از طریققق عملیات ت
ت
ت جم ععع آور 
ی اطالعات ت
بر اساس یافتههای ناشی از مبانی نظری و نتایج و یافتههای تحلیلی ی
یتوان نتایج پژوهش حاضر را به شرح زیر ارائه نمود:
میدانی ،م 
یدار بین توج فلؤم هب ه ههه ههههه یا
با آزمون فرضیه اصلی ،رابطه مستقیم و معن 

ی،
ی انس نا ی ی
ی ،جغرافیای ی
ی طبیعی ی
جغرافیای ی

جغرافیای اقتصادی ،جغرافیای فرهنگی ،جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی مدیریت دانش

ی و رض یا ت ت
ت
نامزاس یی یی

ی از راهبردهای ی
ی
ل محیطی ی
مشتریان از بانک صادرات استان گلستان تائید شد .سازمانهایی که ب ود ننن توجههه بههه عوامل ل
مدیریت دانش در بخش محصول استفاده کنند ،در آینده ه مجبورنددد ت اوا ننن عدممم توجهش نا

ط بپردازنددد.
را بههه محیط ط

ت دان ششش
شرکتهایی در این میان برنده رقابت هستند که با توجه به عوامل محیطی به انتخاب راهبرد مناسب م یرید ت ت
برای محصوالت خویش مبادرت کنند.
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در شرایط کنونی قرن بیست و یکم که سازمانها به عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط ،موقعیتهای آشوببب
ن
یکنند ،تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت بسزایی دارد .همه سازمانها در متن ن
ناک و نامطمئن را تجربه م 
ی
چ س نامزا ی ی
یکننددد .هیچ چ
شرایط فیزیکی ،فناورانه ،فرهنگی و اجتماعی خاصی که محیط آنها نامیده میشود ،فعالیت م 
یتواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما ،سختی و آسانی آن حیات و بقا به طور
مستقل از محیطی که در آن قرار دارد ،نم 
یآیند ،مربوط است .تا مطمئن ب دو ننن
کامل به نوع رابطه سازمانها با محیطها که در واقع خود جزئی از آن به شمار م 
ی تغییرات ت
ت
محیط بدین معنی است که تصمیمگیرندگان درباره عوامل محیطی اطالعات کافی ندارند و برای پیش بینی ی
یشوند.
خارجی با مشکل روبرو م 
پیچیدگی و آشفتگی فزاینده محیطهای بیرونی ،تقاضای بیشتر اطالعات و دانش را به منظور تصمیمگیری سریعتر بر
سازمانها تحمیل کرده است .در چنین شرایطی ،واکنش سازمان به تغییرات محیط ،عاملی حیاتی است .باا توجههه بههه
این مسئله و تنوع و سلیقه مشتریان و اینکه عرضه محصوالت جدید از طرف رقبا روز به روز در حال افزایش است،
استفاده از راهبردهای مناسب مدیریت دانش برای هر یک از سطوح عدم اطمینان محیطی در ح زو ه ه مح وص للل ح ئا ززز
ی
اهمیت دو چندان خواهد شد .استفاده از راهبردهای مدیریت دانش مناسب در سطوح مختلف عدم اطمینان محیطی ی
یگرددد شرکت ت
ت
یهای زیادی در زمان ،هزینه و انرژی میشود و این باعث م مم 
در حوزه محصول منجر به صرفه جوی 
طهایی متالطم دست و پا بسته و بدون برنامهریزی عمل نکند.
بهتر به رقابت بپردازد و در برابر محی 
یکند بین پویایی محیطی و استفاده راهبردی از منابع دانش س امزا ننن
این نتایج با یافتههای جاورسکی و کلی که بیان م 
ن پ هوژ ششش  ،رابطههه
ی این ن
رابطه مستقیم وجود دارد) )Jaworski and Vekkli, 1999همخوانی دارد .همچنین یافتههههای ی
نزدیکی با یافتههای برخی پژوهشها( Miles and Snow 1978; Pisano 1994; Zahra 1996; Zack1999; Aragon

 )and Sherma 2003; Revilla et al. 2008).دارد.
ت
عالوه بر این ،یافتههای این پژوهش ،نتیجه پژوهش رويال و همکاران را که بیان میکند رقابت موفقیتآمیززز شرکت ت
مستلزم تطابق راهبرد دانش شرکت با ویژگیهای محیطی است( )2008 Revilla et al,را تأیید میکند.
نتیجهگیری
ک به اين تالشها است .در فرايند مديريت ارتباط با
ي کم 
مديريت ارتباط با مشتري يا  ،CRMيک ابزار ارزشمند برا 
ن مشتريان شناسا يي  ،جذب و به بهترين شکل نگهداري شوند .مديريت ارتباط بـا
یشود سـودمندتري 
مشتري سـعي م 
ل بر ايجاد و به کارگيري دانش و هوشمندي بازار جهت ايجاد و حفظ سبدي
مـشتري فرايندي است مستمر و مشتم 
یدهد که اس ارقت ررر فـر نيا ددد
ن بازده را داشته باشند .پژوهشهای صورت گرفته نشان م 
از روابـط مـشتريان کـه بيشتري 
ط با مشتري در بسیاری از سازمانها موجب افزا شي
مـديريت ارتـبا 

توان رقابتي ،افزا شي

ي شـده است .مديريت کارا و مؤثر ارتباط با مشتري منجر به افزا شي
عـمليات 

درآمد و کاهش هزينههـا 
ي

ي مشتريان م يـ گردد د.
رضايت و وفادار 

کسب برتري رقابتي مستلزم بهبود خدمات ارائه شده ،است .بـه نـظر م يـ رسد الزم است کههه اثررر بخش تيريدم ي   
ي از طريق تأثير آنها بر افـزا شي  رضـايت مشتريان سنجيده شود .در حقيق ب هجوت اب ت ه نيا هک   
ارتباط با مشتر 

   

مشتري ،رمز موفقيت بانک صادرات استان گلستان و هـرگونه فـعاليت تجاري اقتصادي ميباشد .اعتبار بانک موفققق،
ط بلندمدت آن با مـشتريان بـنا گـرديده است .کليديترين عامل کسب رضايت و وفاداري مشتريان ،ارائه
بر پايه رواب 
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خدمات مناسب است .سازماني که يکي از اهـداف عـملي خـود را ارائه خدمات مناسب بر پايه انتظارات و نيازهاي
مشتري طرحریزی نموده باشد ،میتواند با تکیهبر سـاير اصول تجارت ،موفق باشد .ارائه خدمات مناسب جز بر پايه
ي اطالعاتي از اين قبيل به
ت .گردآور 
شناخت نيازها ،عالقهمندیها ،امکانات و انـتظارات مـشتريان امـکانپذير نيس 
صورت يکپارچه ،خودروساز را در جهت ارائه خدمات مناسب ،مطابق با ن يـ ازها و ان تشم تاراظتـ ر م يراي ناي

ييييييييي -

ن شناسا يي نيازها و خواستهه ايرتشـم ياـ نن ننن ،زم بذج هنيـ   
ي ضم 
رساند؛ که در اين زمينه مديريت ارتباط با مشتر 
سرمايه بيشتر و به تبع آن کسب رضايت مشتريان را فراهم ميآورد .به عبارتي ديگر تعهد مـديران بـه مشتري مداري
ضامن افزا شي

ن نيازه اظتنا و ا رات   
ط م ـــ ناسب در ت یمأ ن ن
ت خدمات بانک صادرات است ک  اب ه ا اـجي ددد دددد شـر يا ط ط
کيفي 

مشتريان ،رضایتمندی آنان را فراهم ميکند .شرايط مناسب معمو ًالًال در قالب توجه بـه خ د نايرتشـم تساوـ رر ررر امررر
ن توجه جـدي بـه رعايت حرمت مشتريان و برخورد
ت ،قيمت مناسب و انجام به موقع تقاضا ،هم چني 
ت خدما 
کیفی 
ط بـا مـشتري و مديريت آن ميباشد
صادقانه به مفهوم واقعي آن تعريف ميشود که تمامي اين موارد در نحوه ارتبا 
که باعث افزا شي

اثربخشي بانک صادرات ميشود.

امروزه ،دانش به عنوان منبع ارزشمند و راهبردی و یک دارایی ،مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات باا کیفیتتت
ن استتت.
ی سختتت و ش یا ددد ن ما مکن ن
ن منب ععع ارزش نم ددد امری ی
مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این ن
پیچیدگی و آشفتگی فزاینده محیطهای بیرونی ،تقاضای بیشتر اطالعات و دانش را به منظور تصمیمگیری سریعتر بر
سازمانها تحمیل کرده است .در چنین شرایطی ،واکنش سازمان به تغییرات محیط ،عاملی حیاتی است .باا توجههه بههه
این مسئله و تنوع سلیقه مشتریان و اینکه عرضه محصوالت جدید از طرف رقبا روز به روز در حال اف یاز ششش استتت،
استفاده از راهبردهای مناسب مدیریت دانش برای هر یک از سطوح عدم اطمینان محیطی در ح زو ه ه مح وص للل ح ئا ززز
ب راهبردد دان ششش مه ممم
ی را در انتخاب ب
ل محیطی ی
اهمیت دو چندانی خواهد شد .اگر چه پژوهشهای قبلی نقش عوامل ل
دانستند ،پژوهشهای کمتری نقش عوامل محیطی را در انتخاب دانش هم در بعد اكتشاف و هم در بعد بهرهبر اد ررری
ب
ط و راهبردد در قالب ب
دانش در حوزه محصول مورد مطالعه قرار داده است .این مطالعه به درک بهتر تعامل بین محیط ط
ف دان ششش و
ی بررر راهبردد دان ششش اكتشاف ف
ی مه ممم محیطی ی
ی از متغیرهای ی
بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی به عنوان یکی ی
بهرهبرداری دانش در حوزه محصول کمک کرد.
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