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چکیده
در هر سازمان اعم از توليدي و خدماتي ،مهمترين عامل جهت حفظ و بقاي سازمان ،مشتريان آنها هستند .از طرف ديگر بهترين مسير
براي پيروزي در رقابت مشتري مداري و کسب رضايت مشتري است؛ زيرا محرک اصلي در سازمانهاي تجاري که به دنبال بهبودهاي
عمده در مسير پيشرفت خويش هستند ،مشتريان آن سازمانها هستند .از اين رو مديريت دانش سازماني اهميت بسيار دارد .هدف اصلي
اين تحقيق عبارت است بررسي نقش مديريت دانش سازماني در افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان بانک صادرات استان گلستان .سؤال
اصلي مقاله اين است که آيا مؤلفههاي جغرافيايي مديريت دانش سازماني در افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان نقش دارد؟ براي
پاسخگويي به اين سؤال اصلي فرضيهاي را که در صدد آزمون آن هستيم اين است که به نظر ميرسد مديريت دانش سازماني در افزايش
ميزان رضايتمندي مشتريان تأثير مثبت و معنادار دارد .تحقيق حاضر از نظر نوع هدف کاربردي و از نظر نوع روش تحقيق توصيفي-
پيمايشي و از نوع همبستگي است .روش کتابخانهاي ،عمدتاً به منظور مطالعه ادبيات موضوع و بررسي سابقه تحقيق و آشنايي با تجربيات
صورت گرفته و شناخت مديريت دانش سازماني در داخل و خارج از ايران مورد استفاده قرار گرفت .دادههاي اين پژوهش از طريق
پرسشنامه و به روش خوشهگيري چند مرحلهاي جمعآوري شدهاند .جامعه آماري تحقيق نيز شامل اساتيد دانشگاهي و مديران شعب
بانک صادرات استان گلستان است .جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق کارمندان بانک صادرات استان گلستان است .براي برآورد
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده ميکنيم .حجم نمونه برابر با  45نفر تعيين شد .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه بود که پايايي آن
 0/88بود .براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است .نتايج پاياننامه نشان داد که مديريت دانش سازماني
در افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان بانک صادرات استان گلستان تأثير مستقيم و معنيداري دارد و همه مؤلفههاي جغرافيايي مديريت
دانش سازماني بر رضايتمندي مشتريان تأثير مستقيم و معنيداري دارند.

واژگان کلیدی :مدیریت دانش سازمانی ،مؤلفههای جغرافیایی ،رضایتمندی مشتریان ،بانک صادرات استان گلستان.

( -1نویسنده مسئول) abbaskoohi93@yahoo.com
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مقدمه
در هر سازمان اعم از توليدی و خدماتی ،مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان ،مشتریان آنها هستند .با
افزایش تعداد سازمانهای خدماتی و پيرو آن رقابت فزاینده ،همچنين تغيير بیوقفه و مداوم سليقههای مشتریان و
باال رفتن سطح انتظارات آنها ،بزرگترین چالشی که این سازمانها با آن مواجه هستند ،حفظ و ایجاد مزیت رقابتی
است(حسينی برنتی و کاظمی بالف .)221 :1131 ،از طرف دیگر بهترین مسير برای پيروزی در رقابت مشتری
مداری و کسب رضایت مشتری است؛ زیرا محرک اصلی در سازمانهای تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در
مسير پيشرفت خویش هستند ،مشتریان آن سازمانها هستند .مشتریانی که رضایت بيشتری از سازمان دارند ،تجربيات
مثبت خود را برای دیگران بيان میکنند و به این ترتيب وسيله تبليغ برای سازمان میشوند که در نتيجه ،هزینه جذب
مشتریان جدید را کاهش میدهند .این مطلب ،به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفهای ،بسيار مهم است؛ زیرا
خوش نامی و شهرت آنها و بيان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگر ،منبع اطالعات کليدی برای مشتریان
جدید است .مشتریان و مصرفکنندگان ،همواره در جستجوی عرضهکنندگانی بوده که کاال یا خدماتی بهتر به آنها
ارائه کنند .شواهد و مدارک زیادی نيز نشان میدهند که در دنيای رقابتی امروز ،کشف نيازها و خواستههای مشتریان
و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا ،یک شرط اساسی موفقيت برای شرکتهاست(چاکرابورتی و همکاران:2661 ،
 .)103از این رو سازمانها و بنگاههای تجاری تالش میکنند تا از طریق دستيابی به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به
سایر رقبا به موقعيتی ممتاز دست یابند.
از طرفی وجود رقابت در بين موسسهها و بنگاههای خدماتی برای کسب سهم بيشتر از بازار و تالش مشتریان برای
رسيدن به رضایتمندی بيشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعيت ممتاز در بازار بوده و هم
مشتریان در پی یافتن سرنخهایی برای رسيدن به بهترین تأمينکنندگان باشند .رسيدن به این اهداف با بررسی دو
مفهوم ارتباط نزدیکی دارد ،کيفيت خدمات و ر ضایت مشتریان .بررسی این دو مفهوم در بازارهای خدماتی و
توليدی به دليل ویژگیهای خاص خدمات حساستر و مهمتر بوده و برای سازمانهای ارائهدهنده خدمات نيز از
اهميت ویژهای برخوردار است(محمدنيا و زند حسامی.)11 :1131 ،
اندازهگيری کيفيت خدمات از دیدگاه مشتریان و رضایت مشتریان از جمله اقدامات داخلی محسوب میشود که
نمایانگر جهتگيری سازمانها به سمت کيفيت میباشد .در تبيين اهميت بين کيفيت خدمات و رضایتمندی
مشتریان همين بس که صاحبنظران کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها
برشمرده و لزوم پایبندی هميشگی و پایدار مدیران عالی بر جلب رضایت مشتریان را پيششرط اصلی موفقيت به
حساب آوردهاند .کيفيت خدمات عامل حياتی و تعيين کنندهای در عملکرد فعاليت تجاری و سوددهی بلندمدت یک
بنگاه تجاری است چرا که کيفيت خدمات منجر به رضایتمندی مشتریان میگردد و به این ترتيب اثر مثبتی بر روی
تبليغات دهان به دهان ،وفاداری نگرشی و نيات خرید مشتری میگذارد .در این ميان یکی مهمترین از بنگاهها و
سازمان هایی که در زمينه ارائه خدمات فعاليت نموده و نقش و اهميت آنها در اقتصاد و توسعه کشور بر هيچ کس
پوشيده نيست ،بانکها هستند و به نظر میرسد کشف رابطه بين مفاهيم کيفيت خدمت و رضایت مشتری میتواند
در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه شده از جانب بانکها از یک سو و کسب رضایتمندی بيشتر مشتری از سوی
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دیگر تأثيرگذار باشد .فناوری اطالعات با تسهيل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثر بخشی آن ،زمينه بهبود
عملکرد و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم میکند(شکسته بند .)01-06 :1133 ،اکنون که در اقتصاد جهانی
مشتریان بقای شرکت را رقم میزند ،دیگر شرکتها نمیتوانند به انتظارات و خواستههای مشتریان بیتفاوت باشند.
آنها باید همه فعاليتها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند .چرا که تنها منبع برگشت سرمایه
مشتریان هستند؛ بنابراین ،نخستين اصل در دنيای کسب و کار امروزی ایجاد ارزشهای مشتریپسند است و تنها از
طریق فرایندهای شرکت میتوان ارزشهای مشتریپسند ایجاد کرد .رضایت مشتری به عنوان یک عامل اصلی برای
تعيين موفقيت سازمان در ارتباط با مشتریان میباشد و نشانه چگونگی عملکرد کلی سازمان در رابطه با مجموعه
انتظارات مشتری است .توجيه اساسی برای اندازهگيری رضایت مشتری فراهم آوردن اطالعاتی است که مدیران را
قادر سازد تا تصميمات صحيحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت مشتریها اتخاذ نمایند و در نتيجه موجب
بهبود حفظ مشتریها شوند .به همين دليل اندازهگيری رضایت مشتری بسيار مهم است.
رضایت مشتری اهميت خيلی زیادی برای تمام شرکتهای تجاری دارد زیرا بر تکرار خرید و تبليغات دهان به دهان
تأثيرگذار میباشد .مک کينزی طی مطالعهای دریافت که مشتریان ناراضی از تجربيات خود با  3تا  11نفر دیگر
صحبت خواهند کرد .در حقيقت  11درصد از مشتریان ناراضی ،عدم رضایتشان را به حداقل  26نفر خواهند گفت.
بازاریابی دهان به دهان اگر منفی باشد ،ضرر زیادی به برند شما خواهد زد .رضایت مشتریان به ميزان درآمد آنها و
تکرار خریدشان مرتبط است .اغلب ما از تأثير منفی عدم رضایت بر کسب و کارمان آگاه نيستيم .شاید ظاهراً ما در
اثر عدم رضایت ،یک مشتری از دست دهيم ،اما در حقيقت با بازاریابی دهان به دهان منفی او حداکثر  26مشتری را
از دست میدهيم .برای حذف این عدم رضایت نياز به سنجش رضایت مشتری بر اساس تحليلهای مداوم داریم-
(حق خواه.)12 :1130 ،
در گذشته تمرکز شرکتها و کسب و کارها به دنبال ارضای نيازهای گروههای بزرگ و بخشهای زیادی از جامعه
بود .امروزه هوشمندانهتر است که به دنبال بازاریابی روی مشتریهای سودآور باشيم .با این هدف که تا جای ممکن،
به مدت طوالنی این مشتریها را حفظ کرده و آنها را از دست ندهيم .رضایت مشتری کليد اساسی برای ایجاد
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 تصميمگيری خرید مصرف کننده شناخته میشود .رضایت مشتری باعث میشود که این فرآیند
سریعتر و به سود شرکت انجام شود .چرا که مشتری راضی دیگر زمان زیادی را صرف بررسی گزینههای رقبا
نمیکند .به عالوه اهميت رضایت مشتری در بازاریابی به خاطر خلق مشتری وفادار است .وفاداری مشتری کليد
موفقيت هر کسب و کار است .مشتری وفادار به صورت خودکار خریدهای آتی خود را از سازمان انجام خواهد داد
و بنابراین سودآوری باالیی را برای سازمان خواهد داشت .قدم اول در خلق مشتری وفادار ،برآورده کردن رضایت
مشتری است.
اهميت مقوله رضایت مشتریان و لزوم توجه به سيستم مدیریت دانش سازمانی آن نيز مورد توجه محققين و
پژوهشگران داخلی و خارجی نيز قرار گرفته است و حجم پژوهشهایی که در این باره در داخل و خارج انجام شده
است نشان دهنده اهميت این موضوع است که از جمله پژوهشهای ميرغفوری و همکاران( ،)1131زاهدی(،)1131

 444فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

فيضی و همکاران( ،)1131برقی( ،)1130سویفت( ،)1131حسينی( ،)1131مير( ،)1136الوندی و کریمی(،)1133
پاکویت ،راه و همکاران( ،)2661رینارتز و همکارانش( ،)2661گوردون( ،)2661یانگویی و همکاران( )2661و دلوی
و همکاران( )1131در این زمينه قابل اشاره هستند.
رویکرد نظری
مدیریت دانش سازمانی 1را چه اسـتراتژی ،فـرایند ،فـناوری یا نوعی فلسفهی بازاریابی بـه شـمار آوریـم ،برای
تحقق اهداف تعيين شدهی خود دارای مراحلی است که از دیدگاههای مختلف قابل طرح است .مدلهای مختلفی از
سوی محققان در خصوص ابعاد مدیریت دانش سازمانی مطرح شده است این مدلها از سادهترین سـطح آن تا
پيچيدهترین آنها را شامل میشوند که در ذیل به چند مدل مهم اشاره میگردد:
 -1مدل چرخهی حیات
کاالکوتا 2در مـدل خـود مدیریت دانش سازمانی آن را متشکل از سه مرحلهی جذب ،ارتقا و حفظ میداند که هر
مرحله از شناخت و درک رابطه بين سازمان و مشتریانش پشتيبانی میکند .این مراحل عبارتاند از:
 .1جذب مشتریان جدید؛ از طـریق تـرویج رهـبری کاالها و خدمات
 .2ارتقای سودآوری از مشتریان موجود
 .1حفظ مشتریان سودآور برای حـيات خـود؛ از طریق تمرکز بر تحویل خدماتی که مشتریان میخواهند نه بازار
میخواهند .این نظریه بيان میدارد کـه هـر مـرحله به شيوههای مختلفی بر روی ارتباط با مشتریان تأثير میگذارد
بهنحویکه استراتژیها و تمرکز سازمان از هر مرحلهای به مرحلهی دیگر متفاوت است .(Feinberg & Romano,
)2003

 -2مدل یکپارچگی تـاکتیکی فـرایندهای
بـر اساس این مدل که توسط سویفت ارائه شده است یک سازمان به منظور تـسهيل رشـد و تحقق اهداف مدیریت
دانش سازمانی میبایست بر چهار مؤلفهی کليدی فرایند اوليه مدیریت دانش سازمانی یعنی تعامل ،اتـصال ،شـناخت
و ایـجاد ارتباط تمرکز کند (الهی و حيدری :1131 ،ص .)11
 -3مدل گارتنر
گارتنر 1و برخی دیگر از صاحبنظران ،مدیریت دانش سازمانی را نوعی استراتژی میدانند که سودآوری ،درآمد و
رضایت مشتری را از طرق زیر به حـداکثر میرساند(گارتنر.)2661،
 -1سازماندهی حول بخشهای مشتری.
 -2انجام رفتارهایی که مشتریان را ارضا میکند
 -1پيادهسازی فرایندهای مـشتری مـحور
در پی تجزیه و تحليلهای گسترده ،گارتنر هشت عنصر سازنده را برای مدیریت دانش سازمانی بيان نمود .این
چارچوب بـر نـياز سازمان ها به ایجاد توازن بين نيازهای خود و مشتریان تأکيد میکند .عنصر مرکزی (تجربه بـا
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ارزش مـشتری و هـمکاری سازمانی) در هم ادغام شدهاند که نشانگر مکانی است که افراد بـا یـکدیگر تماس
برقرار کرده ،روابط شکل میگيرد و ارزش برای طرفين ایجاد میشود .بسياری از مبتکران مدیریت دانش سازمانی از
تمرکز درونی بر سازمان رنـج میبرند در حالی که نکته اصلی مدیریت دانش سازمانی ،دستيابی به یک توازن بين
سهامداران ،صاحبان شـرکت و ارزش ایـجاد شده برای مشتری طی روابط سودآور دوجـانبه اسـت .ایـن مدل
ساختار و چهارچوبی برای کمک به سازمانها فـراهم نمود تا تصویر کلی سازمان را ببينند ،وضعيت تجاری خود را
بشناسند و نحوه پيادهسازی را طـراحی کنند .این چهارچوب میتواند بـرای آموزش داخـلی و بـحث تـوسعه
استراتژی و چشمانداز مدیریت دانش سازمانی مورداستفاده قـرار گيرد .هـمچنين میتواند پایه و اساس ارزیابی
تواناییهای موردنياز و موجود مدیریت دانش سازمانی بـرای کمک به درک وضعيت موجود و راهبردهای آیـنده
قرار گيرد(موتمنی و جـعفری.)1133 ،
ایـن مدل به هشت بعد مـهم از ابـعاد مدیریت دانش سازمانی آن میپردازد که شامل:
-1چشمانداز مدیریت دانش سازمانی
-2راهـبرد مدیریت دانش سازمانی
-1تـجربه ارزشـمند مـشتری
-1فرهنگ همکاری درونسازمانی
-1فـرآیندهای مدیریت دانش سازمانی
-0اطـالعات مدیریت دانش سازمانی
-1تکنولوژی مدیریت دانش سازمانی
-3سنجههای مدیریت دانش سازمانی
-2چرخۀ مدیریت ارتـباط با مشتری از دیدگاه آهوجا
به عقيده آهوجا )2661( 1چرخۀ مدیریت ارتباط با مشتری را میتوان بـه ایـن صـورت خـالصه کــرد:
 -1درک نيازهـای مشـتریان
 -2ایجـاد ارزش بـرای مشـتریان
 -1ایجـاد وفـاداری در مشتریان
 -1جذب مشتریان جدید
 -1سودآوری برای مشتریان.
-5فرایند مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه تام
تام ( )2662مدیریت ارتباط با مـشتری را فرایندی میداند که حول تبدیل اطالعـات و دانش حاصل شده از مشتریان
به تعامل و سپس ارتبـاط بـا آنها میچرخد .ایـن فراینـد در بر گيرنده چنـد مؤلفـۀ مهـم اسـت کـه عبارتاند از:
 -1بيـنش (حاصـل از) مشـتری
. Ahuja
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 -2ارزش بـه دسـت آمده از مشتری
 -1برنامهریزی بازاریابی
 -1تعامل با مشتری
 -1تجزیه و تحليل و پاالیش.
-6چرخۀ مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه ناجی و لی
طـبق نـظـر سـوئيفت( ،)2661پاراتيگـار و شـس( ،)2661شـيفرت و ميلـز( ،)2661مدیریت ارتباط با مشتری دارای
چهار بعد است که شامل موارد زیر است:
 -1شناسایی مشتری :این مرحله شامل هدفگيری افرادی است که تمایـل بيشـتری بـه مـشتری شـدن دارند یا برای
شرکت مفيدترند.
 -2جذب مشتری :این مرحله بعد از شناسـایی مشـتری قـرار دارد .سازمانها بعـد از شناسایی مشتریان پویا
میتوانند تالشها و منابع خود را به سمت جذب بخشهای مشتری هـدف سـوق دهـند.
 -1حفظ مشتری :این مورد مرکز تـوجه مـدیریت ارتـباط با مشتری است .رضایت مشتری جزء شرایط الزم برای
حفظ مشتریان است .همچنين عوامـل ابقـای مشـتری شـامل بازاریابی نفر به نفر و مـدیریت شـکایات اسـت.
-1رشد و ارتقای مشتری :این امر شامل توسعۀ دائمی ،شــدت مـعاملـه و ارزش معاملـه است .عوامل پيشرفت
مشتری شامل تحليل مدت عمر مشتری و معاملۀ عالمتدار و تجزیهوتحليل سبد خرید است .در این الگو ،مـدیریت
ارتـباط بـا مشتری کمک می کند که از طریق چرخۀ شناسایی ،جذب ،حـفظ و توسعۀ مشتری سازمانها بهتر متمایز
شوند و منابع به طور مـؤثرتری بـه مفيـدترین گروه از مشتریان اختصاص داده شود (.)Li etal, 2009
مدیریت دانش مشتری نـوعی سيسـتم مـدیریت دانـش اسـت کـه کـارگزاران دانشـی آن مشتریان هستند .بنابراین،
هدف چـنين سـيستمی کـسب ،جمعآوری ،ذخيره ،توزیـع و بـه کـارگيری دانش مشتریان در سطوح سازمان است.
با چـنين سـيستمی ،سـازمان میتواند با مشتریان خـود بـه طور مؤثری تعامل داشته باشد و به مزیت رقـابتی نـيز
دسـت یابـد .امـروزه سازمانهای بـاهوش دریافتهاند که مشتریانشان آگاهتر از کارمندی هستند کـه دانـش را از ميان
فعل و انفعال مستقيم با مشتری و همچنين پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگی فـروش جـست و
جـو میکند.
مدیران دانش هم بر روی تالش در تبدیل کارمندان از جمع کنندگان دانش بـه تـسـهيم کـننـدگان دانش تمرکز
کردهاند .این امر معموالً به وسيلۀ نقشههای تسهيم دانش مـبتنـی بــر اینـترنـت اجـرا میشود (اخوان.)1131 ،
مدیریت دانش مشتری به این گونه مسائل میپردازد :چطـور شـخص متعهد دانـش مـشتری را به دست میآورد؛ در
سازمان چگونه دانش مشتری را از طریـق بهتـرین راه باال میبرد؛ سـرانجام ،چـگونه دانش مشتری را با روش معين
دستهبندی میکند و بـه طـور درست آن را به کار میگـيرد (.)Guo,2007
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-7مدل گیلبرت و لیبولد
بـه عقيده گيلبرت و ليبولد( ،)2661سازمانها به طور کلی میتواننـد مـدیریت دانـش مـشتری را بـه واسطۀ پنج
سبک زیر اجرا کنند:
 -1پروسومرسيم (توليدکننـده  +مصـرف کننـده)
تـافلر( )1336بـرای نخسـتين بـار اصطالح پروسومر را ،بـرای بـيان این که مشتری میتوانـد نقشهای توليدکننـده
و مصرف کننده را به طور هـم زمـان داشته باشد ،استفاده کـرد .فراینـد مـدیریت دانــش مـشتریان در چـنين
سازمانهایی مشتری را به خالق ارزشهای مـشترک تـغيير ماهيت داده است؛ به این معنی که خود را وقف
موقعيتها و فرصتهایی سودبخش میکند .این شيوه مشتری را از سبک و سياق گـذشته آزاد میکند و بـه
انـباشـت اطـالعـات از طریق تحریک مشتری به ایدههای ارزش زا و بـدون مـحدودیت میپردازد.
 -2آموزش جمعی و گروهی
روشی که موتور جستوجوی آمـازون  ،از نظـر ســاختاری ،خـود را به نمایش گذاشته است مجموعۀ کامالً
جدیدی از زنجيره ارزشمند از روابــط آمـوزشی است که دانش مشتریانش را بـه کـار میبندد .ارتباطات درونی با
پایگاه داده م شتریان و اجرای آموزش مشترک و تعاملی سازمان را بــه مـسـير ارتبـاطی جـذاب برای دیگر
سازمانها مـبدل نموده است.
 -1نـوآوری دوجـانبه
در دهۀ  1316ميالدی اریک فون هيپل پی بـرد کــه بيشـتر نوآوریهای محصوالت را استفاده کننده نهایی محصول
ایجاد میکند .اخيراً تامکـه و فـون هـيپـل شيوههایی پيشـنهاد کردهاند کـه طـبـق آنها مـشـتریان بــه نــوآوران
مشـترک و توسعهدهندگان مـشترک محصوالت تبدیل میشوند؛ اما فقـط پرسـيدن از مشـتریان درباره نيازهای
آیندهشان به محصوالت جـدید مـنتهی نمیشود (اگرچه میتوانـد بــه بـهبود مـستمر تـوليدات بـينجامد)؛ بخش
عمده موقعيتها حاصـل اقـدامات ابـداعی دوجانبه و تنگاتنگ است.
 -1انجمنهای نوآوری
انجمنهای نـوآوری ،بـه مثابـه سـبکی در مؤلفههای جغرافيایی مدیریت دانش سازمانی ،نتيجۀ فرایند کنار هم قرار
گـرفتن دانـش تـخصصی گروههای مـشتریانی است که نه فقط با سازمان بلکه مهمتر از آن ،با یکدیگر نيز در رابطه
و تعامل هستند.
-1دارایی هوشمند و مشترک
این سبک از مدیریت دانش مشتریان تقریباً فشردهترین پيوند ميان سـازمان و مشتری را سبب میشود؛ بـدین معنـی
کـه مشـتریان صـاحب سازمان هستند .در این گونه از سازمانها ،دارایی فکری انباشت نمیشود ،بلکه بخشی در
تملک مشتریان است .بـرای توليـد مشـترک محصـوالت و خـدمات ،سـازمان و مـشتریان بـا یکدیگر آینده شغلی
را خلق میکنند .درواقع ،در این سازمانها ،موفقيت مشتری به موفقيت سازمان میانجامد و بالعکس( & Leibold

.)Gilbbert, 2002
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استان گلستان
استان گلستان یکی از استانهای نوبنياد اما با پيشينهی تاریخی ایران است که طبيعت چشمنواز آن ،مردمانی با زبان و
فرهنگ گوناگون را در خود جای داده است .این استان تا سال  1110بخشی از استان مازندران بود ،اما در آن سال
به صورت استانی مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد .این سرزمين تا قرن هفتم موسوم
به ایاالت گرگان بوده و از قرن هفتم تا چهاردم ایالت استرآباد ناميده شد .سابقه تمدن در آن با توجه به کاوشهای
باستان شناسی به حدود هفت هزار سال قبل بر میگردد و در حقيقت یکی از قدیمیترین ایالتهای و مرکز عمده
تمدن نشين از آریائیها در شمال ایران بوده است .استان گلستان بزرگترین و آبادترین سرزمين در شمال ایران در
سدههای اوليه اسالمی و قبل از آن بوده است(هویان.)13 :1113 ،

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

این سرزمين تا قرن هفتم موسوم به ایاالت گرگان بوده و از قرن هفتم تا چهاردم ایالت استرآباد ناميده شد .سابقه
تمدن در آن با توجه به کاوش های باستان شناسی به حدود هفت هزار سال قبل بر میگردد و در حقيقت یکی از
قدیمیترین ایالتهای و مرکز عمده تمدن نشين از آریائیها در شمال ایران بوده است .در گذشته وسعت آن به
تنهایی بيش از وسعت ایالت طبرستان ،مازندران کنونی و گيالن بوده و با سرزمينهای وسيعی چون سغد و خوارزم
برابری میکرد(محمدی و دیگران .)21 :1131 ،این استان از زمان هخامنشيان به بعد به صورت یک ایالت ایران بوده
است .زمان سامانيان به همراه چندین ایالت دیگر در مجموعه سرزمين های خراسان ایران قرار داشت .با ورود اسالم
و در سدههای اوليه آن به خصوص دوران طالیی اسالم و بعد از آن گرگان نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ تمدن
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اسالمی و ایرانی داشته است .به طوری که دانشمندان و شاعران بزرگی چون عبدالقاهر جرجانی مؤلف اسرار البالغه
و دالیل العجاز و سيد اسماعيل جرجانی مؤلف ذخيره خوارزمشاهی اولين و بزرگترین دایره المعارف پزشکی به
زبان فارسی ،فخر الدین اسعد گرگانی سراینده ویس و رامين و ميرداماد مؤلف قبستات و صراط المستقيم و مير
فندرسکی و  ...از این دیار بودهاند(فاضلی و خوشفر.)111 :1133 ،

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

مرکز این استان گلستان گرگان است .بزرگترین و پرجمعيتترین شهرستان آن گرگان است .مذهب اکثریت این
استان تشيع و اقليت قابل مالحظهای از آنان اهل سنت است .جمعيت استان گلستان بر اساس سرشماری سال 1136
بالغ بر  1111611نفر است که از این تعداد  6/11درصد شهرنشين و  6/13درصد روستانشين میباشند .جمعيت
استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1131یک ميليون و  303هزار و  313نفر
است که از این تعداد  331هزار و  011نفر شهرنشين و  311هزار و  110نفر روستایی و یک هزار و  013نفر غير
ساکن می باشند .بيشترین تراکم جمعيت در گرگان با  2311نفر و کمترین آن در مراوه تپه با  13نفر در هر کيلومتر
است(بردی آنامرادنژاد.)02 :1131 ،
اقوام متعددی در این استان زندگی میکنند که شامل ترکمنها ،فارسی زبانان ،سيستانیها ،بلوچها ،ترکها-
(آذربایجانی و قزلباش) ،مازندرانی و قزاقها میشوند .فارسها به دو دسته بومی و مهاجر تقسيم میشوند.
فارسهای بومی بيشتر به گویشهای گرگانی ،کتولی و مازندرانی تکلم میکنند .مهاجرین به استان هم بيشتر
سيستانی ،بلوچ ،سمنانی و خراسانی هستند .فارسی زبانها بيشتر در مرکز و جنوب استان و مازندرانیها در
روستاهای نيمه غربی استان سکونت دارند .آذریها در شهرستان گنبدکاووس و قزاقهای استان گلستان نيز بيشتر در
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گرگان سکونت دارند .ترکمن ها در بخش شرقی ،مرکزی و شمالی استان و همچنين در مرکز استان سکونت دارند،
سنی مذهب هستند و به زبان ترکمنی تکلم میکنند .در بين شهرستانهای استان ،باالترین نرخ رشد جمعيت مربوط
به شهرستان ترکمن با  36/1درصد و پایينترین نرخ رشد جمعيت مربوط به شهرستان بندرگز با نرخ رشد منفی
 63/6است ،نرخ رشد شهرستان مينودشت نيز منفی  61/6است(بردی آنامرادنژاد.)02 :1131 ،
استان گلستان تا سال  1110با عنوان ایالت یا والیت گرگان(استرآباد) ناميده میشد که البته سرزمين پهناورتری را در
بر میگرفت .سپس ،از سال  1110همراه با استان های کنونی تهران ،مازندران ،قم و سمنان بخشی از استان دوم ایران
به شمار آمد .این استان تا سال  1110بخشی از استان مازندران بود و در این سال به صورت استانی مستقل درآمد و
شهر گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد .این استان دارای  11شهرستان 21 ،بخش 16 ،دهستان 1611 ،روستا و
 13شهر کوچک و بزرگ است .بيشتر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نيستند و از بزرگ شدن
روستاها به وجود آمدهاند و به عبارتی روستا شهر به شمار میآیند(بردی آنامرادنژاد .)11 :1131 ،با این همه،
شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخ دارند .روستاهای استان گلستان به صورت متمرکز و نزدیک به هم
هستند .این روستاها در راستای جادهها و رودها به صورت طولی و در بخشهای کوهستانی به صورت پلهای
هستند .روستایيان برای ساختن خانه های خود ،بسته به محيط جغرافيایی که در آن به سر میبرند ،از سنگ و چوب
و آجر بهره گرفتهاند و داشتن سقف شيروانی در آنها بسيار دیده میشود .پس از انقالب اسالمی ،بيشتر این
روستاها دارای راه ارتباطی مناسب و شبکهی آب ،برق و ارتباط از راه دور شدهاند .روستایيان به کار کشاورزی،
باغداری ،دامپروری ،زنبورداری ،پرورش کرم ابریشم ،صنایع دستی ،ماهيگيری و پرورش ماهی میپردازند و برخی
از آنها نيز در کار جنگلداری به سازمانهای مربوطه یاری میرسانند(بردی آنامرادنژاد.)11 :1131 ،
شهرستان گرگان
دارای دو بخش مرکزی و بهاران است .بخش مرکزی سه دهستان استرآباد جنوبی ،انجيرآباد و روشنآباد را در بر
می گيرد و بخش بهاران شامل دو دهستان استرآباد شمالی و قرق است .گرگان ،مرکز استان ،مهمترین شهر و
روستاهای جلين آباد عليا ،رنگيان ،لمسک ،سرخنکالته و نوده ملک ،از روستاهای مهم این شهرستان
هستند(عمادالدین و نامجو.)31 :1131 ،
شهرستان گنبدکاووس
دارای دو بخش مرکزی و داشلیبرون است .بخش مرکزی سه دهستان آقآباد ،باغلیماراما و فجر سلطانعلی را در
بر میگيرد و بخش داشلی برون شامل دو دهستان اترک و کرند است .گنبدکاووس و اینچهبرون دو شهر مهم و
روستاهای آقآباد ،باغلیمارمارا ،فجرسلطانعلی ،داشلیبرون و کرند ،از روستاهای مهم این شهرستان
هستند(اسماعيلی.)111 :1136 ،
شهرستان ترکمن
دارای دو بخش مرکزی و گميشان است .بخش مرکزی فقط یک دهستان به نام جعفربای جنوبی دارد و بخش
گميشان شامل دو دهستان جعفربای شرقی و جعفربای غربی است .بندر ترکمن و گميشتپه دو شهر و روستاهای
سيجوال ،بناور و خواجه نفس از روستاهای مهم این شهرستان هستند(خانی و دیگران.)111 :1131 ،
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شهرستان علی آباد
دارای دو بخش مرکزی و کماالن است .بخش مرکزی شامل دو دهستان زرینگل و کتول و بخش کماالن نيز شامل
دو دهستان شيرنگ و استرآباد است .علیآباد تنها شهر و روستاهای کردآباد ،مزرعه ،شيرنگ و فاضلآباد از
روستاهای مهم این شهرستان هستند(نجفی کانی و زنگانه.)121 :1132 ،
شهرستان کردکوی
تنها یک بخش مرکزی دارد که شامل سه دهستان چهار کوه ،سدنروستاق شرقی و سدنروستاق غربی است.
کردکوی تنها شهر و روستاهای سرکالته ،یساقی و چهارده از روستاهای مهم این شهرستان هستند(کردی:1131 ،
.)226
شهرستان آق قال
دارای دو بخش مرکزی و وشمگير است .بخش مرکزی سه دهستان آقالتين ،شيخموسی و گرگانبوی را در بر
میگيرد و بخش وشمگير شامل دو دهستان مزرعهی شمالی و مزرعهی جنوبی است .آققال تنها شهر و روستاهای
عطاآباد ،گریدوجی ،قنقرمه ،انبارآلوم و چينسيولی از روستاهای مهم این شهرستان هستند(مطيعی لنگرودی و
دیگران.)01 :1136 ،
شهرستان آزاد شهر
دارای دو بخش مرکزی و چشمهساران است .بخش مرکزی دو دهستان نظامآباد و خرمارود شمالی و بخش
چشمهساران نيز دو دهستان چشمهساران و خرمارود جنوبی را شامل میشود .آزادشهر تنها شهر و روستاهای
فارسيان ،نودهخاندوز ،نظاماباد و ازدارتپه از روستاهای مهم این شهرستان هستند(فرج زاده و همکاران.)11 :1136 ،
شهرستان راميان
دارای دو بخش مرکزی و فندرسک است .بخش مرکزی دو دهستان دلند و قلعهميران و بخش فندرسک نيز دو
دهستان فندرسک شمالی و فندرسک جنوبی را شامل میشود .راميان ،خانببين و دلند سه شهر و روستاهای
سعدآباد ،دارکالته و باقرآباد از روستاهای مهم این شهرستان هستند(محمدی و همکاران.)113 :1131 ،
شهرستان مينودشت
دارای دو بخش مرکزی و گاليکش است .بخش مرکزی سه دهستان چهلچای ،قلعهقافه و کوهسارات را در بر
می گيرد و بخش گاليکش شامل سه دهستان قراوالن ،نيلکوه و ینقاق است .مينودشت و گاليکش دو شهر و
روستاهای الفجر ،قلعهقافه ،دوزین ،آققميش ،فارسيان و ینقاق از روستاهای مهم این شهرستان هستند(ایمانی و
دیگران.)11 :1131 ،
شهرستان کالله
دارای دو بخش مرکزی و مراوهتپه است .بخش مرکزی چهار دهستان آقسو ،تمران ،زاوکوه و کنگور را در بر
میگيرد و بخش مراوهتپه شامل دو دهستان مراوهتپه و گلیداغ است .کالله و مراوهتپه دو شهر و آجنسنگرلی،
تمرقره قوزی سفلی ،پيشگمر ،کنگور و گلیداغ از روستاها مهم این شهرستان هستند(ثروتی و همکاران.)31 :1133 ،
شهرستان بندر گز
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دارای دو بخش مرکزی و نوکنده است .بخش مرکزی دو دهستان انزان غربی و انزان شرقی و بخش نوکنده نيز دو
دهستان بنفشه تپه و ليوان را شامل می شود .بندرگز و نوکنده دو شهر و روستاهای نوکنده ،گز غربی ،گلفرا ،نوکنده و
ليوان شرقی از روستاها مهم این شهرستان هستند .در محدوده جغرافيایی  11درجه تا  10درجه طول شرقی و
 10/16تا  13/11عرض شمالی و در بين استانهای مازندران ،سمنان و خراسان شمالی قرار دارد .گلستان با کشور
ترکمنستان نيز همجوار و دارای  113کيلومتر مرز خاکی و  36کيلومتر مرز آبی با این کشور است .این استان به دليل
جایگاه جغرافيایی ویژه خود از آب و هوای گوناگونی برخوردار است(احمدی پور و دیگران.)11 :1136 ،
بخشی از رشته کوه البرز شرقی از غرب به سوی شرق استان کشيده شده که گرایش زیادی به سوی شمال شرقی
دارد و رفتهرفته از بلندی کوههای آن کاسته میشود .شاهوار با بلندی  1126متر از سطح دریا که بلندترین قله استان
است ،در جنوب غربی استان جای دارد .در پایه این بلندیها ،بهویژه در جنوب و شرق استان ،کوهپایههایی از
رسوبهای دانهریز و دانه درشت دیده میشود که سفرههای آب زیرزمينی فراوانی را در خود دارند و به صورت
چاه و قنات از آنها بهرهبرداری میشود .بخش زیادی از پهنه استان گلستان به صورت جلگه است .در بخش
جلگهای دو گونه آب و هوا دیده میشود .بيش از  2/1این جلگه آب و هوای خشک و نيمه خشک دارد که هر چه
به سوی شمال و مرز ترکمنستان نزدیک میشویم بر خشکی آن افزوده میشود 1/1 .دیگر که مانند نواری سبز بين
بخش کوهستانی در جنوب و بخش خشک و نيمهخشک در شمال جای گرفته است ،آب و هوای معتدلی دارد و از
نظر کشاورزی بسيار پربازده است .بيشتر شهرها و روستاهای استان نيز در این ناحيه سرسبز جای گرفتهاند .دو توده
هوا در تعيين آب و هوای استان نقش مهمی دارند(احمدی پور و دیگران .)11 :1136 ،توده شمالی از سيبری به
استان وارد میشود و طی پایيز و زمستان با ریزش برف در بلندیهای جنوبی و باران در کوهپایهها و نوار معتدل
ميانی همراه میشود .توده دیگر ،توده غربی از اقيانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه میگيرد و در زمستان به
بارندگی و در تابستان به افزایش رطوبت و شرجی شدن هوای استان میانجامد؛ بنابراین ،بيشترین بارندگی در
ماههای زمستان و کمترین آن در ماههای تابستان دیده میشود .با این همه ،نيمه شمالی استان ،بخش نيمهخشک و
خشک ،از کمترین بارندگی بهرهمند است و به دليل تبخير زیاد آب ،زمينهای شور و کم بازده نيز بسيار دارد .استان
گلستان از طریق راه آهن سراسری (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساری و سوادکوه و
گرمسار و تهران متصل شده است  .همه ساله به دليل موقعيت خوب استان در مسير مسافرین عازم به مشهد از سمت
استان مازندران پذیرای هزاران گردشگر ایرانی است .استان گلستان بيش از پنج هزار کيلومتر راه اصلی و فرعی
دارد(احمدی پور و دیگران.)11 :1136 ،
استان گلستان دارای قوميت های مختلف اعم از فارس ،ترکمن ،سيستانی ،ترک ،کرد ،بلوچ ،قزاق و ...است و افزون
بر  26قوم در این استان زندگی میکنند .فارسهای بومی استان بيشتر به گویشهای گرگانی ،کتولی و مازندرانی
تکلم دارند و شيعه مذهب هستند .ترکمن ها به دو تيره یموت و گوکالن تعلق دارند .سنی مذهب هستند و در
نواحی شمالی منطقه در جلگه گرگان سکونت دارند و به زبان ترکمنی تکلم میکنند .اکثر مهاجرین استان از استان-
های سيستان و بلوچستان ،خراسان (رضوی ،شمالی ،جنوبی) و سمنان میباشند .به واسطه کثرت قوميتها در
گلستان آیينها و رسوم مختلفی در استان دیده میشود(قدیر معصوم و حبيبی.)111 :1131 ،
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مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی
دانش در هر سازمان میتواند به شکلهای زیر موجود باشد -1 :دانش محصول :شامل دانش خود محصول و نحوه
توليد آن میباشد .دانش خود محصول به معنی رفع مشکالت ناشی از استفاده از محصول میباشد و دانش نحوه
توليد به معنی بهترین و مقرون به صرفهترین روش توليد محصول میباشد .این نوع دانش ،ساختیافته و
درونسازمانی است -2 .دانش متخصصان :دانش افراد فعال در سازمان که باعث شکلگيری محصوالت و خدمات
آن سازمان میشود .بيشترین فعاليت سازمانها در مدیریت دانش ،استخراج ،مستندسازی و قابل استفاده مجدد نمودن
این نوع دانش است -1 .دانش رهبری :شامل تمام قوانين و فرآیندها و ابزارهای مدیریت کارکنان برای رسيدن به
اهداف سازمانی است .این نوع دانش یک دانش درونی است که معموالً توسط افراد سطح اول هر سازمان تعيين می-
گردند -1 .دانش محيطی :این نوع دانش شامل برداشتهایی است که از یک محيط میتوان داشت .این نوع دانش به
سختی به شکلی خارجی مشاهده میشود و عموماً دانش درونی است -1 .دانش اجتماعی :تصویری که از یک
سازمان و یا مجموعه در اذهان شکل میگيرد ،دانش اجتماعی است(رضایی شریفآبادی و پازوکی.)211 :1131 ،
در دانش جغرافيا ما همواره با دو دسته از پدیدهها سروکار داریم:
دسته اول :پدیدههای طبيعی
دسته دوم :پدیدههای که در نتيجهی روابط متقابل انسان و طبيعت به وجود میآیند.
میتوان گفت که در علم جغرافيا این پدیده ها قابل تفکيک و جدا سازی از همدیگر نيستند یعنی عمل انسان و ميدان
فعاليت او از تولد تا مرگ در محيط طبيعی اتفاق میافتد .از طرفی از طلوع تمدن انسان همواره سعی داشته که
چهره های طبيعت را دگرگون سازد و آن را به دلخواه خود شکل ببخشد در همان حال طبيعت نيز در همه
فعاليتهای او نقش مؤثری را به خود اختصاص میدهد(.)Pour Ahmad, 1377: 142
جورج کارتر( 1جغرافيدان آمریکایی) در شناخت مفهوم جغرافيا عقيدهای بدینسان ارائه میکند :انسان در یک سياره
فيزیکی زندگی می کند که در نقاط مختلف آن عوامل محيط طبيعی از نظر آب و هوا ،انواع خاک و چهرهی زمين
یکسان و یکنواخت نيست در این قلمروها متضاد اشکال گوناگونی از مفاهيم زندگی ظاهر میگردد .انسان چهرهی
سياره زمين را با ایجاد راهها ،مزارع ،سدها و شهرها تغيير می دهد و جغرافيدان نوع پراکندگی زندگی انسان را مطالعه
می کند و به ماهيت روابط بين عوامل مختلف طبيعی و اشکال گوناگون حيات آگاهی مییابد .انسان وابسته به
طبيعت است آن را تغيير میدهد و خود بخشی از آن است ولی در همان حال بهوسيله عوامل فرهنگیاش جدا از آن
محسوب میشود(.)Madeline and Alinharth, 1378: 38
با توجه به عوامل محيط طبيعی و ویژگیهای جامعه انسانی علم جغرافيا را میتوان به دو بخش اصلی تقسيم کرد:
الف -جغرافيای طبيعی

2

استيپ جغرافيدان معروف انگليسی جغرافيا طبيعی را بدینسان تعریف میکند :مطالعه جغرافيایی از چهرههای طبيعی
سياره زمين .این رشته از جغرافيا به تجزیه و تحليل سنجش پراکندگی اشکال زمين ،آب و هوا ،آبها و خاکها،
. George Carter
. natural geography

1
2
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گياهان ،حيوانات ،معادن و سایر پدیدههای طبيعی میپردازد (تعریف جغرافيای طبيعی) .شاخههای اصلی جغرافيا
طبيعی را میتوان به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد:
 - 1ژئومورفولوژی

1

از اشکال زمين پيدایش و تکوین و پراکندگی آنها بحث میکنند .ژئومورفولوژی بهوسيله ویليام دویس (-1311
 1316ميالدی) جغرافيدان آمریکایی شکل گرفت و با تحقيقات ارزشمند جغرافيدانانی نظير (والتر پنگ ،کينگ ،لئو،
چرلی) که به قوانين و اصول علمی خود رسيد(.)Shayan, 1394: 2
 - 2کليماتولوژی:2
به طبقهبندی و پراکندگی انواع آب و هوا و نقش آن در عوامل محيط طبيعی بهویژه در مقياس جهانی توجه دارد.
 - 1جغرافيای خاک:1
بررسی عوامل و مراحل تشکيل خاک و عوامل آلی و غير آلی در آن .نقش آب و هوا در نوع خاک ،بهرهبرداری از
خاک ،طبقهبندی و پراکندگی انواع خاکها در قلمرو این رشته مورد مطالعه قرار میگيرد.
جغرافيای خاک وابستگی خاصی به جغرافيای طبيعی و جغرافيای کشاورزی و روستایی دارد؛ و تا این اواخر به علت
کمبود متخصص و محدود بودن بخش مربوط به آن در کتاب های دانشگاهی تقریباً فراموش شده بود .امروزه اغلب
جغرافيدانان در شروع کار تحصيالت دانشگاهی انتخاب چند واحد درسی را از جغرافيای خاک به دانشجویان رشته
جغرافيا توصيه میکنند(.)Shokoee, 1376: 54
ب -جغرافيای انسانی

1

استيپ 1جغرافيا انسانی را چنين تعریف میکند:
مطالعه جغرافيایی از چهرههای و پدیدهای سطحی سياره زمين که مستقيماً با انسان و فعاليتهای او در رابطه است.
هربرت کریل 0جغرافيدان آمریکایی معتقد است جغرافيایی انسانی به تجزیه و تحليل پراکندگی انسان و فعاليتهای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سياسی او میپردازد .با توجه به دو تعریف فوق میتوان خطوط اصلی جغرافيای
انسانی را چنين تعریف کرد(.)Pour Ahmad, 1380: 614
الف -در جغرافيای انسانی عواملی مورد مطالعه قرار میگيرد که انسان بهوسيله آنها قادر است به بخشهایی از
سطح سياره زمين شکل دهد.
ب  -در جغرافيای انسانی به بخشهایی از سطح سياره مين که به وسيله انسان شکل پذیرفته است مورد برسی قرار
میگيرد.
بعضی از جغرافيدانان به جای جغرافيای انسانی جغرافيای اجتماعی به کار میبرند (سوسيال جغرافيا) و به نظر
عدهای نمی توان جغرافيای اجتماعی را معادل جغرافيای انسانی دانست زیرا جغرافيای اجتماعی آن قسمت از
1

. Geomorphology
. Climatological
3
. Geography, Soil
4
. human geography
5
. Steep
6
. Herbert Krill
2
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جغرافيای انسانی است که از جمعيت سکونتگاههای شهری و روستایی و فعاليتهای اجتماعی که جدا از
فعاليتهای اقتصادی و سياسی است بحث می کند .تقسيمات اصلی جغرافيا انسانی به شرح زیر مورد مطالعه قرار
میگيرد:
 -1جغرافيای اقتصادی

1

جغرافيای اقتصادی یعنی مطالعه پراکندگی فعاليتهای انسانی در حوضههای توليد و مصرف کاال و خدمات
جغرافيای اقتصادی بيش از همه با تراکم جمعيت و عوامل جغرافيای طبيعی گره خوردگی دارد.
 - 2جغرافيای سياسی

2

جغرافيا سياسی از واحدهای سياسی سياره زمين و نقش و فعاليتهای سياسی در مسائل جغرافيای انسانی و
اقتصادی بحث میکنند .بخشی از این علم به شناخت اثرات عوامل طبيعی و فرهنگی در ظهور فعاليتهای واحدهای
پرقدرت سياسی اختصاص دارد.
با توجه به اثرات ناگوار ژئوپليتيک و استفاده نابغ و قانع از آن در بحرانها و کشمکشهای سياسی و جنگی بعضی
از جغرافيدانان الزم آمد که علم جغرافيا را جهت به زیستی گروههای بشری به خدمت گيرند از این رو در
سال ( 1311ميالدی) عنوان ژئوپاسفيک 1به وسيله پرفسور گریفت تيلر ارائه شده که هدف از آن مطالعه جغرافيا
برای دریافت صلح و صفا و آزادی و انسان دوستی است(.)Golfeshan and Waseg, 1395: 199
 - 1جغرافيای فرهنگی

1

از پراکندگی جمعيت و فرهنگ آنها و همچنين از اصول و عوامل وابسته به آنها بحث میکند .جغرافيای سکونت
از تکوین ،وسعت ،شکل ،نقش و نوع پراکندگی ساختمانها و بناهای شهری و روستایی که جمعيت سکونت انسان
بهرهگيریهای اقتصادی او ساخته شده است بحث میکند؛ و به بيان دیگر جغرافيا سکونت تجزیه و تحليل پراکندگی
ساختمانهایی است که انسان به وسيله آنها خود را به زمين معين وابسته میداند.
جغرافيای سکونت رابطه نزدیکی به جغرافيای جمعيت دارد زیرا پراکندگی جمعيت و نتایج ناشی از آن بهشدت در
وسعت فضا و استقرار واحدهای سکونتی مؤثر میافتد .ازاینرو از یک مسکن ساده روستایی در یک دهکده تا
شهرهای اقماری در یک جامعه شهری غول آسا زیر نفوذ عامل جمعيت قرار میگيرد .اصوالً هر واحد سکونتی یا
گروهی نو واحدهای مسکونی اندک سی او تعداد انسانها ،نوع وضعيت ،ميزان رشد اقتصادی در سبک معماری و
بهطور کلی نمایشگر مطمئنی نو فرهنگ انسان ها در زمان معين ،با توجه به محيط طبيعی آنها است( Mahdavi and

.)Ahmadi, 1390: 184
 - 1جغرافيای شهری

1

از پراکندگی جغرافيای شهرها و علت وجودی آنها هم چنين از مورفولوژی وسعت نقش بهرهبرداری از زمينهای
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 تأثير شهر در نواحی اطراف و منطقه نفوذ
خود و باالخره از مسائل و مشکالت شهری در زمان حال و آینده بحث میکند(.)Momeni, 1383: 33
 - 1جغرافيای تاریخی

1

بخشی از علم جغرافيا به جغرافيای تاریخ ی اختصاص دارد ولی در مورد تعيين حدود و قلمرو آن هيچ گونه توافقی
بين جغرافيدانان صورت نگرفته هر یک از آنها در مطالعات خویش از یک یا چند تعبير زیر تبعيد میکنند.
 - 1جغرافيای تاریخی تأثير محيطهای جغرافيایی در پدیدههای تاریخی مورد بررسی واقع میگردد.
 - 2در جغرافيای تاریخی ساختمان و اسکلت محيطهای جغرافيایی در دورههای تاریخی تجدید بنا میگردند.
 - 1در جغرافيای تاریخی با توجه به پدیدها و اتفاقات دورههای گذشته به پيش بينی و آیندهنگری میپردازند.
 - 1تکامل کشورها و نقش یابی آنها در دورههای تاریخی مورد توجه قرار میگيرد.
 - 1در این بخش از جغرافيا تاریخ اکتشافات جغرافيایی مطالعه میشود.
جغرافيدان سعی دارد در مطالعه شاخههای مختلف جغرافيا از اصول و روشهای معينی تبعيت نمایند و آگاهیهای
خویش را در زمينهی پدیدههای جغرافيایی در موازین زیر قرار دهد:
الف :موقع پدیدهها
ب :پراکندگی فضایی آنها در سطح سياره زمين
ج :مطالعه تأثير متقابل پدیدهها در داخل ناحيه و بخش معين.
د :علت وجودی پدیدهها جابجایی و حرکت آنها ،بررسی روابط وابستگیها بين پدیدهای داخلی و عوامل خارجی.
جغرافيدان با مطالعه عوامل باال به این نتيجه میرسد که هر پدیده جغرافيایی نمونهای از پدیدههای کلی است و
نمایشگر اصليت و کليت یک یا چند قانون جغرافيایی است که همه پدیدهها از آن تبعيت میکنند .جغرافيدان برای
شناخت قوانين و اصول جغرافيایی و یا به وجود آوردن اصول تازه کوشش میکند که به حقایق زیر دست
یابد:
-1پدیدههای جغرافيایی چگونه به وجود میآیند و تحت تأثير چه نظام و قائدهای شکل میگيرند و نقش مییابند.
-2چگونه میتوان این پدیدهها را تحت نظام کلی در آورد و آنها را طبقهبندی کرد(.)Golka, 1379: 38
یافتهها
-1یافتههای توصیفی
مقاله حاضر که مستخرج از رساله دکترای می باشد در مرحله کيفی از تيم تصميم(مشارکت کننده) که شامل اساتيد
دانشگاهی و مدیران شعب بانک صادرات که دارای ویژگی هایی نظير در دسترس بودن ،تجربه ،تناسب رشته
تحصيلی ،مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد ،اشتغال به تدریس در دانشگاه ،سابقه پژوهشی و تأليفی در این زمينه
بودند ،به تعداد  16نفر به عنوان تيم تصميم در شناسایی شاخصها و ابعاد متغيرها در این تحقيق حضور داشتند
استفاده شد که جهت انتخاب آنها از روش غيرتصادفی(هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است.
. Historical Geography

1
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همچنين در مرحله کمی جهت گردآوری دادهها از جامعه آماری مشتریان بانک صادرات استان گلستان تشکيل می
دهند که تعداد آنان نامحدود است .برای تعيين حجم نمونه مشتریان از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد .تعداد
حجم نمونه کلی تحقيق  131نفر تعيين شدکه شامل خبرگان دانشگاهی ،مدیران بانک ومشتریان بودند .در نهایت با
عنایت به موضوع پژوهشی این مقاله فقط یکی از جوامع آمار تححقيق یعنی  11نفر از مدیران شعب بانک صادرات
که دارای ویژگی هایی نظير در دسترس بودن ،تجربه ،تناسب رشته تحصيلی ،مدرک کارشناسی وباالتر ،وسوابق
علمی در این زمينه بودند انتخاب شدند.
جدول  :1توزیع جامعه آماری مورد بررسی برحسب سن (تعداد ،درصد)
سن

تعداد

درصد

 16-21سال

16

13/11

 11-16سال

26

11/61

 11سال و باالتر

21

11/11

کل

11

166

منبع( :یافتههای پژوهش)

دادههای جدول نشان میدهد13/11 ،درصد پاسخگویان مورد بررسی دارای سن  16-21سال 11/61 ،درصد سن
 11-16و  11/11درصد دارای سن  11سال و باالتر بودند.
جدول شماره  :2توزیع پاسخگویان مورد بررسی برحسب میزان تحصیالت(تعداد ،درصد)
تعداد

درصد

ليسانس

16

11/1

سطح تحصيالت
فوق ليسانس و باالتر

21

11/1

کل

11

166

منبع( :یافتههای پژوهش)

دادههای جدول نشان میدهد 11/1 ،درصد پاسخگویان دارای مدرک ليسانس و  11/1درصد دارای مدرک فوق
ليسانس و باالتر بودند.
جدول  :3توزیع پاسخگویان برحسب بیان معیارهای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی موثر در رضایت مشتریان(تعداد ،درصد)
علت

تعداد

درصد

جغرافيای طبيعی

1

3/20

جغرافيای انسانی

16

13/11

جغرافيای اقتصادی

11

21/13

جغرافيای فرهنگی

1

3/20

جغرافيای شهری

1

3/20

جغرافيای تاریخی

1

3/20

سایر

3

10/01

کل

11

166

منبع( :یافتههای پژوهش)

دادههای جدول نشان میدهد بيشترین تعداد پاسخگویان مورد بررسی با درصدهای 13/11 ،21/13درصد معيار
رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان را توجه به در نظر گرفتن جغرافيای اقتصادی و انسانی دانستند.
-2یافتههای تحلیلی
برای بررسی فرضيه اصلی مطرح شده در این تحقيق ،آزمون فرضيهای به شکل زیر مطرح گردیده است:
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توجه به مؤلفههای جغرافيایی بر مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
ندارند .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافيایی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير دارد.
فرضH1

برای آزمون فرضيه اصلی تحقيق از آزمون دو جملهای بهره گرفته شده است که در آن رضایت مشتریان با توجه به
متغيرهای هفت گانه و هشت شاخص مطرح شده در پرسشنامه ،در پنج سطح بسيار کم (با امتياز  ،)1کم (با امتياز
 ،)2متوسط (با امتياز  ،)1زیاد (با امتياز  )1و خيلی زیاد (با امتياز  )1مورد سؤال قرار گرفته شده است .نتایج به دست
آمده در مقایسه با امتياز ( 1سطح متوسط) به دست آمده است که نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده
است:
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون دو جملهای مربوط به تأثیر کاربرد مدیریت دانش سازمانی در رضایت مشتریان
شاخص

گروهبندی

تعداد

نسبت مشاهده شده

نسبت آزمون

عدد معنیداری

رضایت مشتریان

گروه 1=<1

16

6/11

6/16

6/6661

گروه 1<2

21

6/10

منبع( :یافتههای پژوهش)

و با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری صورت گرفته و با توجه به آنکه عدد معنیداری مشاهده شده برابر با
 6/6661بوده و از سطح معنیداری استاندارد ( )6/61کمتر میباشد ،لذا فرضيه  Hoمبنی بر این که مدیریت دانش
سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير ندارند در سطح اطمينان  31درصد تائيد نمیشود؛ به
عبارت دیگر میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافيایی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک
صادرات استان گلستان تأثير دارد.
آزمون فرضيه فرعی اول:
توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی اول به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
ندارد .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
دارد .فرض H1

نتایج حاصل از آزمون تک نمونهای فرضيه فرعی اول در جداول ذیل آمده است:
جدول  :5شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به وجود سایت اینترنتی جامع و کامل برای اطالعرسانی و ارائه خدمات
شاخص

آزمون  tتک نمونهای

توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی مدیریت دانش سازمانی

12/161

درجه آزادی

عدد معنیداری

11

6/6661

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به خروجی ، SPSSشماره ، tمحاسبه شده برابر با ( )12/161است .مقدار عدد معنیداری مشاهده شده برابر
 6/6661بوده است که از سطح معنیداری استاندارد ( )6/61کمتر است .لذا فرضيه  Hoدر سطح اطمينان  311درصد
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تائيد نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت
مشتریان آن تأثيرگذار میباشد.
آزمون فرضیه فرعی دوم:
توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی دوم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
ندارد .فرضHo

توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
دارد .فرضH1

نتایج حاصل از آزمون ،تک نمونهای در مورد شاخص دسترسی به خدمات در جداول ذیل آمده است:
جدول  :6شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به پاسخگویی کارکنان
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی

11

ميانگين امتيازات

انحراف معيار

1/11

6/11

منبع( :یافتههای پژوهش)

جدول  :7آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص دسترسی به خدمات
شاخص

آزمون  tتک نمونهای

درجه آزادی

عدد معنیداری

توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی

11/13

11

6/6661

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به نتایج حاصل از تحليل آماری صورت گرفته ،آماره  tمحاسبه شده برابر با ( )11/13است .مقدار عدد
معنیداری مشاهده شده برابر  6/6661بوده است که از سطح معنیداری استاندارد ( )6/61کمتر است .لذا فرضيه Ho

در سطح اطمينان  31درصد تائيد نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافيای انسانی مدیریت
دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير دارد.
آزمون فرضيه فرعی سوم:
توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان
تأثير دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی سوم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان
تأثير داردHo .

توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان
تأثير نداردH1 .

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در مورد شاخص توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش
سازمانی در جداول ذیل آمده است:
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جدول  :8شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی

11

ميانگين امتيازات

انحراف معيار

1/11

6/16

منبع( :یافتههای پژوهش)

جدول  :9آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

آزمون  tتک نمونه ای

درجه آزادی

عدد معنیداری

توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی

12/16

11

6/6661

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به خروجی  SPSSآماره  tمحاسبه شده برابر با ( )11/13است .مقدار عدد معنیداری مشاهده شده برابر
 6/6661بوده است که از سطح معنیداری استاندارد ( )6/61کمتر است .لذا فرضيه  Hoدر سطح اطمينان  31درصد
تائيد نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که توجه به مؤلفههای جغرافيای اقتصادی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت
مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثيرگذار میباشد.
آزمون فرضيه فرعی چهارم:
توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
دارد.
آزمون آماری فرضيه فرعی چهارم به شرح زیر است:
توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان بانک صادرات استان گلستان تأثير
نداردHo .

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

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در مورد توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی در
جداول ذیل آمده است:
جدول شماره  :10شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

تعداد پاسخ دهندگان

توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی

11

انحراف معيار

ميانگين امتيازات
1/13

6/33

منبع( :یافتههای پژوهش)

جدول  :11آماره آزمون  tتک نمونهای مربوط به شاخص توجه به مؤلفههای جغرافیای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی
شاخص

آزمون  tتک نمونهای

درجه آزادی

عدد معنیداری

توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی مدیریت دانش سازمانی

3/13

11

6/6662

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به نتایج حاصل از تحليل آماری صورت گرفته ،آمارها محاسبه شده برابر با ( )11/13میباشد .مقدار عدد
معنیداری مشاهده شده برابر  6/6662بوده است که از سطح معنیداری استاندارد ( )6/61کمتر است .لذا فرضيه Ho

در سطح اطمينان  31درصد تائيد نمیشود؛ یعنی میتوان گفت که شاخص توجه به مؤلفههای جغرافيای فرهنگی
مدیریت دانش سازمانی بر رضایت مشتریان آن تأثيرگذار میباشد.

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی479 ...

همچنين در پایان به منظور رتبهبندی هر یک از متغيرهای جغرافيایی مدیریت دانش سازمانی که شامل :جغرافيای
طبيعی ،جغرافيای انسانی ،جغرافيای اقتصادی ،جغرافيای فرهنگی ،جغرافيای شهری ،جغرافيای تاریخی از آزمون
فریدمن استفاده شد که جداول مربوط به آن در ذیل آمده است:
جدول  :12میانگین رتبههای هر یک از متغیرهای جغرافیایی تشکیل دهنده مدیریت دانش سازمانی حاصل از آزمون فریدمن
عوامل چهارگانه تشکيل دهنده مدیریت دانش سازمانی

ميانگين رتبهها

جغرافيای طبيعی

2/32

جغرافيای انسانی

2/11

جغرافيای اقتصادی

2/11

جغرافيای فرهنگی

2/23

جغرافيای شهری

2/2

جغرافيای تاریخی

1/2
منبع( :یافتههای پژوهش)

همان طور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،باالترین رتبه مربوط به جغرافيای طبيعی با ميانگين رتبه()2/32
است ،دومين رتبه مربوط به جغرافيای اقتصادی با ميانگين رتبه ( )2/11است ،جغرافيای انسانی با ميانگين رتبه
( )2/11در رتبه سوم قرار دارد.
بر اساس یافتههای ناشی از مبانی نظری و نتایج و یافتههای تحليلی اطالعات جمعآوریشده از طریق عمليات
ميدانی ،میتوان نتایج پژوهش حاضر را به شرح زیر ارائه نمود:
با آزمون فرضيه اصلی ،رابطه مستقيم و معنیدار بين توجه به مؤلفههای جغرافيای طبيعی ،جغرافيای انسانی،
جغرافيای اقتصادی ،جغرافيای فرهنگی ،جغرافيای شهری و جغرافيای تاریخی مدیریت دانش سازمانی و رضایت
مشتریان از بانک صادرات استان گلستان تائيد شد .سازمانهایی که بدون توجه به عوامل محيطی از راهبردهای
مدیریت دانش در بخش محصول استفاده کنند ،در آینده مجبورند تاوان عدم توجهشان را به محيط بپردازند.
شرکتهایی در این ميان برنده رقابت هستند که با توجه به عوامل محيطی به انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش
برای محصوالت خویش مبادرت کنند.
در شرایط کنونی قرن بيست و یکم که سازمانها به عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محيط ،موقعيتهای آشوب
ناک و نامطمئن را تجربه میکنند ،تمرکز بر مفهوم عدم اطمينان محيطی اهميت بسزایی دارد .همه سازمانها در متن
شرایط فيزیکی ،فناورانه ،فرهنگی و اجتماعی خاصی که محيط آنها ناميده میشود ،فعاليت میکنند .هيچ سازمانی
مستقل از محيطی که در آن قرار دارد ،نمیتواند به حيات خود ادامه دهد؛ اما ،سختی و آسانی آن حيات و بقا به طور
کامل به نوع رابطه سازمانها با محيطها که در واقع خود جزئی از آن به شمار میآیند ،مربوط است .تا مطمئن بودن
محيط بدین معنی است که تصميمگيرندگان درباره عوامل محيطی اطالعات کافی ندارند و برای پيش بينی تغييرات
خارجی با مشکل روبرو میشوند.
پيچيدگی و آشفتگی فزاینده محيطهای بيرونی ،تقاضای بيشتر اطالعات و دانش را به منظور تصميمگيری سریعتر بر
سازمانها تحميل کرده است .در چنين شرایطی ،واکنش سازمان به تغييرات محيط ،عاملی حياتی است .با توجه به
این مسئله و تنوع و سليقه مشتریان و اینکه عرضه خدمات جدید بانکی از طرف رقبا روز به روز در حال افزایش
است ،استفاده از راهبردهای مناسب مدیریت دانش برای هر یک از سطوح عدم اطمينان محيطی در حوزه محصول
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حائز اهميت دو چندان خواهد شد .استفاده از راهبردهای مدیریت دانش مناسب در سطوح مختلف عدم اطمينان
محيطی در حوزه محصول منجر به صرفه جوییهای زیادی در زمان ،هزینه و انرژی میشود و این باعث میگردد
شرکت بهتر به رقابت بپردازد و در برابر محيطهایی متالطم دست و پا بسته و بدون برنامهریزی عمل نکند.
این نتایج با یافتههای جاورسکی و کلی که بيان میکند بين پویایی محيطی و استفاده راهبردی از منابع دانش سازمان
رابطه مستقيم وجود دارد) )Jaworski and Vekkli, 1999همخوانی دارد .همچنين یافتههای این پژوهش ،رابطه
نزدیکی با یافتههای برخی پژوهشها( Miles and Snow 1978; Pisano 1994; Zahra 1996; Zack1999; Aragon

 )and Sherma 2003; Revilla et al. 2008).دارد.
عالوه بر این ،یافتههای این پژوهش ،نتيجه پژوهش رویال و همکاران را که بيان میکند رقابت موفقيتآميز شرکت
مستلزم تطابق راهبرد دانش شرکت با ویژگیهای محيطی است( )2008 Revilla et al,را تأیيد میکند.
-6

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی

مدیریت ارتباط با مشتری یا  ،CRMیک ابزار ارزشمند برای کمک به این تالشها است .در فرایند مدیریت ارتباط با
مشتری سـعی میشود سـودمندترین مشتریان شناسایی ،جذب و به بهترین شکل نگهداری شوند .مدیریت ارتباط بـا
مـشتری فرایندی است مستمر و مشتمل بر ایجاد و به کارگيری دانش و هوشمندی بازار جهت ایجاد و حفظ سبدی
از روابـط مـشتریان کـه بيشترین بازده را داشته باشند .پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که استقرار فـرایند
مـدیریت ارتـباط با مشتری در بسياری از سازمانها موجب افزایش توان رقابتی ،افزایش درآمد و کاهش هزینههـای
عـملياتی شـده است .مدیریت کارا و مؤثر ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان مـیگردد.
کسب برتری رقابتی مستلزم بهبود خدمات ارائه شده ،است .بـه نـظر مـیرسد الزم است که اثر بخشی مدیریت
ارتباط با مشتری از طریق تأثير آنها بر افـزایش رضـایت مشتریان سنجيده شود .در حقيقت با توجه به این که
مشتری ،رمز موفقيت بانک صادرات استان گلستان و هـرگونه فـعاليت تجاری اقتصادی میباشد .اعتبار بانک موفق،
بر پایه روابط بلندمدت آن با مـشتریان بـنا گـردیده است .کليدیترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان ،ارائه
خدمات مناسب است .سازمانی که یکی از اهـداف عـملی خـود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نيازهای
مشتری طرحریزی نموده باشد ،میتواند با تکيهبر سـایر اصول تجارت ،موفق باشد .ارائه خدمات مناسب جز بر پایه
شناخت نيازها ،عالقهمندیها ،امکانات و انـتظارات مـشتریان امـکانپذیر نيست .گردآوری اطالعاتی از این قبيل به
صورت یکپارچه ،خودروساز را در جهت ارائه خدمات مناسب ،مطابق با نـيازها و انـتظارات مشتریان یاری می-
رساند؛ که در این زمينه مدیریت ارتباط با مشتری ضمن شناسایی نيازها و خواستههـای مـشتریان ،زمـينه جذب
سرمایه بيشتر و به تبع آن کسب رضایت مشتریان را فراهم میآورد .به عبارتی دیگر تعهد مـدیران بـه مشتری مداری
ضامن افزایش کيفيت خدمات بانک صادرات است که با ایجـاد شـرایط مـناسب در تأمين نيازها و انتظارات
مشتریان ،رضایتمندی آنان را فراهم میکند .شرایط مناسب معموالً در قالب توجه بـه خـواست مـشتریان در امر
کيفيت خدمات ،قيمت مناسب و انجام به موقع تقاضا ،هم چنين توجه جـدی بـه رعایت حرمت مشتریان و برخورد
صادقانه به مفهوم واقعی آن تعریف میشود که تمامی این موارد در نحوه ارتباط بـا مـشتری و مدیریت آن میباشد
که باعث افزایش اثربخشی بانک صادرات میشود.

نقش مؤلفههای جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی474 ...

امروزه ،دانش به عنوان منبع ارزشمند و راهبردی و یک دارایی ،مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات با کيفيت
مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحيح از این منبع ارزشمند امری سخت و شاید ناممکن است.
پيچيدگی و آشفتگی فزاینده محيطهای بيرونی ،تقاضای بيشتر اطالعات و دانش را به منظور تصميمگيری سریعتر بر
سازمانها تحميل کرده است .در چنين شرایطی ،واکنش سازمان به تغييرات محيط ،عاملی حياتی است .با توجه به
این مسئله و تنوع سليقه 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 اطمينان محيطی در حوزه محصول حائز
اهميت دو چندانی خواهد شد .اگر چه پژوهشهای قبلی نقش عوامل محيطی را در انتخاب راهبرد دانش مهم
دانستند ،پژوهشهای کمتری نقش عوامل محيطی را در انتخاب دانش هم در بعد اکتشاف و هم در بعد بهرهبرداری
دانش در حوزه محصول مورد مطالعه قرار داده است .این مطالعه به درک بهتر تعامل بين محيط و راهبرد در قالب
بررسی تأثير عدم اطمينان محيطی به عنوان یکی از متغيرهای مهم محيطی بر راهبرد دانش اکتشاف دانش و
بهرهبرداری دانش در حوزه محصول کمک کرد.
منابع
احمدی پور ،زهرا و محمدرضا حافظ نيا و عبدالوهاب خوجم لی( ،)1136تحليل حوزههای انتخاباتی استان گلستان بعد از انقالب
اسالمی ،فصلنامه ژئوپليتيک ،شماره .21
اسماعيلی ،عليرضا( ،)1136نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت سياسی در شهرستان گنبدکاووس ( ،)1136فصلنامه مطالعات سياسی ،شماره
.11
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