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توسعه
سالچهارم،ویژهنامهيزمستان2931

بررسی رابطهی مدیریت دانش با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه
علوم پزشکی اهواز
*

مریم شیرالی :دانشجويکارشناسیارشدبرنامهریزيآموزشی،دانشگاهآزاداسالمیدزفول،دزفول ،ایران .

عبدالزهرانعامی:عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمی دزفول،دزفول ،ایران.
سکینه شاهی :عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمیدزفول،دزفول ،ایران.

چکیده : :اینپژوهشباهدفبررسیرابطه يبینمدیریتدانشباانگیزششغلیوخشنوديشغلیاعضاءهیاتعلمیی
دانشگاهعلومپزشکیاهوازانجامگردید.روشتحقیق،توصیفیازنوعهمبستگیاستوجامعهآماريشاملهمیهاعضیاي
هیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازکهکهبالغبر095نفرمیباشدجامعهموردبررسیراتشکیلمیدهدوازبینآنهیا
 05نفرازاعضايهیأتعلمیایندانشگاهبهعنوانافرادنمونهباروشنمونهگیريتصادفیسادهانتخابشدهاند.ابزارهیاي
مورداستفادهشاملپرسشنامههايمدیریتدانشباآلفايکرونباخ،5/31پرسشنامهيانگیزششغلیبیاآلفیايکرونبیاخ
5/08وپرسشنامهيخشنوديشغلیباآلفايکرونباخ5/03میباشد،براساسیافتههايبدسیتآمیدهمیدیریتدانیشو
مولفههايآن(بُعدترکیب،بُعداجتماعیسازيوبُعددرونیسازي)باانگیزششغلیوخشنوديشیغلیهمبسیتگیمتبیت
دارند،همچنیننتایجتحلیلرگرسیونچندگانهنشاندادندکهبُعدترکیب،بُعداجتماعیسازيوبُعددرونیسازيبیشترین
نقشرادرتعیینواریانسانگیزششغلیوخشنوديشغلیبرخورداراست.
واژگان کلیدي:مدیریتدانش،انگیزششغلی،خشنوديشغلی،اعضايهیأتعلمی،دانشگاه.

*نویسندهي مسؤول :دانشجويکارشناسیارشدبرنامهریزيآموزشی،دانشگاهآزاداسالمیدزفول،دزفول،ایران.


()Email: m.shiraali@yahoo.com
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مقدمه
درونیسازي،فراینیدياسیتکیهطییآن

ت)درونیسازي:
امییروزهمییدیریتدانییشبییهعنییوانیکیییازمهمتییرین دانشعینیدرقالبذهنیتجسگمییابد.بهعبیارتدیگیر،
سالحهاياستراتژي،شناختهشدهاستکهمنجربهافزایش
اطالعیاتکسیبشیدهدرترکییببیادانسیتههیايپیشیین
مزیتهايرقابتیسازمانمیشود(چیويولیی،)1552بیه
پردازششدهوبهدانستهجدید،یادانشذهنیفردتبیدیل
نحويکهامروزهسازمانهاوشرکتهابرايافزایشوبهبیود
میشود(نوناکاوتاکهاوچی.)1558

عملکردخودناگزیربهاستفادهازرویکردهايمدیریتدانش
همچنینعالوهبیرمیدیریتدانیشدرسیالهیاياخییر
هستند(.چو،)1552دراینمییانصیا بنارانییماننید
موضوعانگیزشوخشنوديشیغلیکارکنیانونقیشآندر
(نوناکاوتاکهاوچی(،)2330داونپیورتوپروسیا )2330
بهره وريافراد،توجهبسیاريازمحققانوپژوهشگرانرابه
بیانکردهاندکهمدیریتدانشطیسالهاياخیردرمییان
خودجلبکردهاست(علیآبیادي)2900وسیازمانهیاي
دانشگاهیانوشاغالن رفیهايتوجیهنسیبتازییاديجلیب
موفیقسیعیمییکننیدرفتیاريهدفیداروبرانگیختیهرادر
کردهاست(بهنقلازکالکیان.)1525همچنیینبسییارياز
کارکنانخودایجادکنند .انگیزششغلی اصلتبیادلبیین
صا بناراندیگرنیزهمانند(هال)1550برایینباورنید
فردومحییطکارشمیباشدوبهدلیلاینماهییتتبیادلی
کهدرموردمدیریتدانش،دانشگاههاشایستهتوجهخاصیی
انگیزش،خطمشیهايسازمانیمییتواننیدانگییزششیغلی
هستند،زیرادرکمی بیهتشیکیلیی سیسیتگییادگیري
کارکنانرابهگونهايمتبتیامنفیتحتتأثیرقراردهنید،
مادام العمرنقشمهمیدارندواینامرناشیازآناستکیه
اینماهیتتعاملیانگیزششغلیبیانگرایننکتهمییباشید
دانشگاههانگرشها،ارزشهاوشیوههايعملرادربسیاري
کهانواعمختلفتطابقشخصبامحیطمیتواننیدتیأثیرات
ازابعادجامعهتحتتأثیرقیرارمییدهنید(نصیراصیفهانیو
قابلمال اهايبراینمتغیرداشتهباشند(مورویتز،1553
رضایی.)2909اسکیگ()1558مدیریتدانشراعبیارتاز
بهنقلازارشدي.)2902اهمیتانگیزشدرمحیطکیاردر
مدیریتسیستماتی وآشکاردانشکهبافرایندهايخلیق،
معادلهايکهبیشازنیگقرنپییشتوسیط(میایر،)2330
جمعآوري ،سازماندهی،اشاعهوکاربرددانیشپیونیددارد،
استادپیشینویکتورورومانتشاریافتهمشخصشیدهاسیت:
میییدانیید(بییهنقییلازآزادبخییت.)2902ازمناییروالییزا 
انگیزش × توانایی = عملکرد شغلی

()1550مدیریتدانشعبارتاستازفراینديکهتسیخیر،
درواقعاینمعادلهبهوضوحنشانمیدهیدکیهموضیوع
توزیع،ایجادوکاربرددانشرابرايتصیمیگگییريتسیهیل
انگیزشازمبانیمهیگ یوزههیايمیدیریتمنیابعانسیانی،
میکند.
روانشناسیصینعتیوسیازمانیورفتیارسیازمانبیهشیمار
مولفههاي مدیریت دانش :
میییآییید(مییایو،2330بییهنقییلازعلیییآبییادي،نییوروزيو
الف)اجتماعیسازي:بهطورکلییاجتمیاعیسیازيعبیارت
سینی.)2900لذامیتوانگفتتقریباًتمامینارییههیاي
استازفرایندایجاددانشنهفتهجدییدناییرمهیارتهیاو
معاصربهاینتشخیصرسیدهاندکهانگیزشبیهفراینیدهاي
مفاهیگمشتر ،بهنحويکهاینفرایندبرتبیادلدانیشاز
پویايتخصیصمنابعاشارهدارد (.لفی،)2900خشینودي
طریقفعالیتهايمشتر ازجملهباهگبیودن،زنیدگیدر
شغلیکارکناننیزیکیازمتغیرهايمهیگدر یطیررفتیار
ی محیطکیاريمشیتر تأکییدمییکنید(نوناکیاوکیانو
سازمانیمیباشدکهبهطورکلیامريروانشناختیاسیتو
.)1550
جنبرفرديداردولیکنویژگییهیايمحییط،ماهییتکیار،
ب)برونیسازي :هدفبرونیسازيبییاندانیشضیمنیبیه
رضایتازسرپرستیوعواملاجتماعیبسییارينییزبیرآن
صورتمفاهیگصیری وآشیکاراسیت(نوناکیا،کیرخ،ولپیل
تأثیرمیگذاردوهرگونهتغیییردرایینعوامیل،درمییزان
.)1552بهعبارتدیگربرونییسیازيمسیتلزمبییاندانیش
خشنوديشغلیکارکنان،تغییرایجیادمیینمایید(ارشیدي
ضمنیوانتقالدادناشکالقابلدرکیاستکهمیتواندبه
،)2902بییهعقیییدهي(ال )2322درواقییعخشیینودي
وسیلهدیگراندر شود(نوناکاوتاکهاوچی.)1558
شغلیی  الیتهیجیانیمتبیتوخوشیاینداسیتکیهاز
پ)ترکیب :هدفترکیببههیگپیوسیتنوترکییبکیردن
ارزیابیهايفردنسبتبهشغلشوتجیاربشیغلیشنشیأت
انواعمتفاوتومختلفدانشآشکاراست(نوناکا،کرخ،ولپل
میگیردوبهبیاندیگر،خشنوديشغلیتابعرابطهيادرا 
.)1552بهعبارتدیگرترکیبمستلزمتبدیلدانشآشیکار
بینآنچهفردازشغلشانتایارداردوآنمقیدارکیهفیرد
بهمجموعهپیچیدهتريازدانشآشکاراستومسئلهعمیده
گمانمیکنیدشیغلشانتایاراتشرابیرآوردهکیردهاسیت،
ومهگدراینمر له،فرایندهايانتقال،انتشار،سیستماتی 
میباشد.
وناامندکردندانشاست(نانوکاوکانو.)1550
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شیرالی و همکاران
عاطفیبهشغلونشانهايازشرایطکاريتصورمیشیود
(توسلی،2920بهنقلاز لفی .)2900بنابراینضروري
استتانقشواهمیتمدیریتدانشورابطهبینابعادآن
(ترکیب،اجتماعیسازي،برونیسازي،درونیسیازي)بیا
انگیزششغلیوخشنوديشغلیموردبررسیقیرارگییرد.
یافته اصلازاینپژوهشمیتوانیدپیامیدهاينایريو
کاربرديخوبیبرايدانشگاههادرپیداشتهاست.

روش مطالعه
پییژوهش اضییرازلحییاکهییدفکییاربرديوازناییر
گردآوريدادههاتوصیفی-همبستگیاست.جامعهآمیاري
اینتحقیقشاملهمهاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیوم
پزشکیاهوازاستکیهبیالغبیر095نفیربودنید،درایین
تحقیق225نفیرازاعضیايهییأتعلمییاییندانشیگاه
بااستفادهازجدولمورگانبهعنیوانافیرادنمونیهانتخیاب
شدهاند،کهمتأسیفانه05پرسشینامهبرگشیتدادهشید.
انتخابافرادنمونهنیزازروشنمونهگیريتصیادفیسیاده
استفادهشدهاست.
ابزارپژوهش
دراییینپییژوهشازسییهپرسشیینامهذیییلبییهمناییور
جمعآورياطالعاتاستفادهشدهاست:
-2پرسشیینامهمییدیریتدانییش:درتحقیییق اضیییراز
پرسشنامه10گویهاي(آزادبخت)2900استفادهشدهکه
مقدارآلفايکرونباخگزارششیدهبیرايکیلپرسشینامه
5/31برآوردگردید.همچنینمقدارآلفیايکرونبیاخبیراي
هری ازابعادمدیریتدانشیعنیجامعهپذیري(،)5/09
برونیییسییازي(،)5/22ترکیییب()5/25ودرونیییسییازي
()5/23بدستآمد.رواییپرسشنامهنیزتوسیطبرخییاز
متخصصیندانشگاهیموردتأییدقرارگرفیت.هیریی از
ابعادفوقداراي2سؤالمیباشند.
-1پرسشنامهانگیزششغلی:مقیاسانگیزشیکهدراین
مطالعهمورداستفادهقرارگرفتهاست،توسیط(رابینسیون
)1558طرا یشده،کهانگییزششیغلیافیرادرامیی
سنجد.اینمقیاسشامل22گوییهاسیتوازشیرکت
کنندگانمی خواهدکهانگییزهشیانرابیرايانجیامدادن
فعالیتهايکاريمتفاوت،دری مقیاس0درجیهاي
از«کامالًموافقگ»تا«کامالًمخالفگ»مشخصکنند.این
مقیاسدرایاالتمتحدهبهصورتمقدماتیآزمونشدهو
0کارشییناسمتخصییصدرزمینییهروانشناسییصیینعتیو
سازمانیپاییاییوروایییآنرامطلیوبگیزارشدادهانید.
(جاج،تورسنوایرز)1559پایاییاینمقیاسرابیاروش
آلفايکرونبیاخرويچهیارنمونیه5/09،5/00،5/02و
5/00گزارشدادند.

22
-9پرسشنامهخشنوديشیغلی:پرسیشنامیهخشینودي
شییغلیتحییتعنییوانپیمییایشخشیینوديشییغلیتوسییط
(اسییپکتور)2300سییاختهشییدهوداراي92مییادهاسییت.
پایاییپرسیشنامیهبیااسیتفادهازآلفیايکرونبیاخ5/03
محاسبهگردیدورواییآننیرتوسیطبرخییازخبرگیان
دانشگاهموردتاییدقرارگرفت.همچنیندرپژوهش اضر
ازآمییارتوصیییفیوآمییاراسییتنباطیهمچییونضییریب
همبستگیپیرسونوهمبستگیچندگانهبهمناورتجزیه
وتحلیلدادههااستفادهشدهاستودادههابیااسیتفادهاز
نرمافزارSPSSموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاند.مقدار
آلفییايکرونبییاخگییزارششییدهبییرايکییلپرس یشنامییه
5/31برآوردگردید.

یافتههاي پژوهش
جدول )2رابطهبینمدیریتدانشوابعادآنباانگییزش
شغلی
sig

نتیجه

متغیر ها

r

تایید
تایید

مدیریت دانش و انگیزش شغلی

0/95

0/000

ترکیب و انگیزش شغلی

0/99

0/000

اجتماعیسازی و انگیزش شغلی

0/84

0/000

تایید

برونیسازی و انگیزش شغلی

0/63

0/038

رد

درونیسازی و انگیزش شغلی

0/90

0/000

تایید


بهمناوربررسی"رابطهبیینمیدیریتدانیشوابعیادآن
(ترکیب،اجتماعیسازي،برونییسیازي،درونییسیازي)بیا
انگیزششغلی"ازضیریبهمبسیتگیپیرسیوناسیتفاده
شد.همانطوريکهدرجدولفوقمشاهدهمیگرددشدت
رابطهيبینمدیریتدانشوانگیزششغلیبرابربا5/03
میباشدکهدرسیط P≥5/552ایینرابطیهمعنییدار
میباشد.بهعبارتدیگر،مدیریتدانشدرسازمان،باعث
افزایشانگیزششغلیدربیناعضاءهیاتعلمیدانشیگاه
علومپزشکیاهوازمیگردد.همچنینمشیاهدهمییگیردد
میزانبینابعادترکیب،اجتمیاعیسیازيودرونییسیازي
مدیریتدانشباانگیزششغلیبهترتیببرابیراسیتبیا
5/80،5/00و5/02کهدرسیط  P≥5/552معنیادار
میییباشییند.بییهعبییارتدیگییر،افییزایشبُعییدترکیییب،
اجتماعیسازيودرونیسازيمدیریتدانش،باعثافزایش
انگیزششغلیدربیناعضاءهیأتعلمییدانشیگاهعلیوم
پزشکیاهوازمیگیردد .نتیایجضیریبهمبسیتگینشیان
میدهدکهبینبُعدبرونیسازيمدیریتدانشوانگییزش
شغلیرابطهمعنییداريوجیودنیدارد.بیهعبیارتدیگیر
افزایشبُعدبرونیسیازيمیدیریتدانیش،باعیثافیزایش
انگیزششغلیدربیناعضاءهیأتعلمییدانشیگاهعلیوم
پزشکیاهوازنمیگردد.همچنینبهمناوربررسی"سیهگ
ابعادترکیب،اجتماعیسیازي،برونیسازي،درونیسیازي
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مدیریتدانشدرپیشبینیانگیزششغلیازرگرسییون
گامبهگاماستفادهگردید.
جدول )2نتایج اصلازروشرگرسیونگامبهگامبراي
بررسیرابطرپیشبیینابعیادمیدیریتدانیشوانگییزش
شغلی
t
b
سططططط
مدل

R2 R
معناداری

استاندارد
ثابت

95/01

بعد ترکیب

0/90

0/04

0/63

0/06

9/15

0/000

بعد اجتمطاعی

0/60

0/94

0/89

0/04

8/96

0/000

بعططد درونططی

0/94

0/91

0/89

0/90

6/58

0/000

سازی

5/88،5/80،5/08و5/02کییهدرسییط P≥5/552
معنادارمیباشند.بهعبارتدیگر،بیاافیزایشایینابعیاد
سط خشنوديشغلیاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیوم
پزشکیاهوازافزایشمییابد.درادامهبیهمنایوربررسیی
"سییهگابعییادترکیییب،اجتمییاعیسییازي،برونیییسییازي،
درونیییسییازيمییدیریتدانییشدرپیییشبینیییخشیینودي
شغلی"ازرگرسیونگامبهگاماستفادهگردید.
جدول )4نتایج اصلازروشرگرسیونگامبهگامبراي
بررسیرابطهيپیشبینابعادمدیریتدانشوخشینودي
شغلی
مدل

b

سازی



R

R2

t

معناداری

استاندارد

نتایجبدستآمدهازجدولشماره 1اکیازآناستکه
ازمیانچهاربعدمدیریتدانشسیهبعیدآنیعنییبعید
ترکیبباضریببتاي،5/20بعداجتماعیسازيباضریب
بتاي5/10وبعددرونیسازيباضریببتاي5/12پییش
بینیکنندهانگیزششغلیاعضايهییأتعلمییدانشیگاه
علومپزشکیاهوازبودهاند.امیابعیدبرونییسیازيسیهگ
معناداريدرپیشبینییانگییزششیغلیاعضیايهییأت
علمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازنداشتهاست.بهعبیارت
دیگر،درپیشبینیانگیزششغلیاعضیايهییأتعلمیی
دانشگاهعلومپزشکیاهوازسهگبعدبرونیسیازينیاچیز
بودهاست.همچنینبهمناوربررسی"رابطهبینمیدیریت
دانشوابعادآنترکیب،اجتماعیسیازي،برونییسیازي،
درونیسازيباخشنوديشیغلی"ازضیریبهمبسیتگی
پیرسوناستفادهگردید.
جدول  )9رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد آن با
خشنوديشغلی

سطططط

ثابت

94/46

بعد ترکیب

0/61

0/69

0/89

0/90

8/10

0/000

0/60

0/94

0/89

0/04

8/96

0/000

بعططططططد
اجتمططاعی-
سازی
بعد برونطی-

0/90

0/99

0/99

0/91

9/31

0/003

بعد درونی-

0/89

0/05

0/98

0/95

9/45

0/001

سازی
سازی

نتایجبدستآمدهازجدولفوق اکیازآناسیتکیهاز
میانچهاربعدمدیریتدانشتنهادوبعدآنیعنییبعید
ترکیبباضریببتاي5/90وبعداجتماعیسازيباضریب
بتاي5/10پیشبینیکنندهخشنوديشغلیاعضايهیأت
علمیدانشیگاهعلیومپزشیکیاهیوازبیودهانید.امیاابعیاد
برونیسازيودرونیسازيسهگمعنیاداريدرپییشبینیی
خشنوديشغلیاعضايهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی
اهوازنداشتهاست.بهعبارتدیگر،درپیشبینیخشنودي
شغلیاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیومپزشیکیاهیواز
سهگبعدبرونیسازيودرونیسازيناچیزبودهاست.

متغیر ها

r

sig

نتیجه

بحث و نتیجهگیري

مدیریت دانش و خشنودی شغلی

0/91

0/000

تایید

ترکیب و خشنودی شغلی

0/98

0/000

تایید

اجتماعی سازی و خشنودی شغلی

0/84

0/000

تایید

برونی سازی و خشنودی شغلی

0/88

0/000

تایید

درونی سازی و خشنودی شغلی

0/90

0/000

تایید

مهگترینراهبقیا،دوام،موفقییتوافیزایشبهیرهوري
سازمانهادرمحیطمتغیرامروزي،بهبودعملکردفیردي،
گروهی،سیازمانیونییز فیینییرويانسیانیکارآمیدو
اثربخشاست.درواقیعنییرويمحیر سیازمان،نییروي
انسانیمفیدوکارآمدآناست،بنیابراینعملکیردشیغلی
ضعیف،نگرشهیايشیغلیمنفییوبییانگیزشییشیغلی
کارکنانسازمان،مؤلفههاياصیلیومهمییهسیتندکیه
منجربهکاهشبهرهوريسیازمانمییگردنید.ازایینرو
میتوانگیفتایجادانگیزهوخشنوديدرافرادومدیریت
انگیزشیازجملهوظایفمهگی مدیراستوباوجیودي
که یافتههايبیشترتحقیقاتبرلزومایجادو فیانگییزه
درکارکنانوهمچنینافیزایشخشینوديشیغلیتأکیید
دارندولیاغلبمدیرانقادرنیستندبهنحوياثربخشاین

همانطوريکهازجدولفیوقمشیاهدهمییگیرددشیدت
رابطهبینمدیریتدانشوخشنوديشغلیبرابربیا5/02
استکهدرسط P≥5/552معنیدار است.بهعبیارت
دیگرافزایشمدیریتدانشدراینسازمان،باعثافزایش
خشنوديشغلیدربیناعضايهیأتعلمیدانشگاهعلوم
پزشکیاهوازمیگردد.همچنینمیزانرابطهيبینابعیاد
ترکیییب،اجتمییاعیسییازي،برونیییسییازيودرونیییسییازي
مدییریتدانیشباخشینوديشیغلیبهترتییببرابراست
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یافتههاودانشرادرسازمانخودبهکاربرند.استراتژيهیاي
متنوعیبرايانگیزشوخشنوديوجودداردوآشناییبااین
استراتژيها،دانشهاوانواعتئوريهیايانگیزشییمییتوانید
مدیرانرادرپرکردنخالءهايموجودمیانوضعیتفعلیو
وضعیتمطلوبهری ازکارکنانیاريدهد،ازاینروایین
پژوهشباهدفبررسیرابطهيبینمدیریتدانشباانگیزش
شغلیوخشنوديشغلیاعضايهیأتعلمییدانشیگاهعلیوم
پزشکیاهوازانجامگردید.کهبراساسیافتههايبدستآمده
ازتجزیهوتحلیلدادههامیتواننتیجهگیريکردکهافزایش
مدیریتدانشدرسازمان،باعثافیزایشانگییزششیغلیدر
بیناعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازمیگردد.
همچنینافزایشبُعیدترکییب،بُعیداجتمیاعیسیازيوبُعید
درونیسازيمدیریتدانیش،باعیثافیزایشانگییزششیغلی
اعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازمییگردد،کیه
اینامربیانتیایجتحقییق(آرامیی)2900و( اضیري)2900
همسومیباشد،همچنیندریافتههايدیگرمشیخصگردیید
افزایشبُعدبرونیسازيمدیریتدانش،باعثافزایشانگیزش
شیغلیاعضییايهییأتعلمیییدانشیگاهعلییومپزشیکیاهییواز
نمیگردد.درادامهمشخصگردیدافزایشمدیریتدانیشدر
اینسازمان،باعثافزایشخشنوديشیغلیدربییناعضیاي
هیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازمییگیردد.همچنیین
افزایشمولفههايترکیب،اجتمیاعیسیازي،درونییسیازيو
برونیسازيمدیریتدانشباعثافزایشخشنوديشیغلیدر
بیییناعضییايهیییأتعلمیییدانشییگاهعلییومپزشییکیاهییواز
میگردد،کهنتایجبدستآمدهباتحقیقیاتدولتیی()2900و
سیماراصل()2902همسومیباشد.درپایاننیزازیافتیههیاي
بدستآمدهمشخصگردیدکه12درصدوارییانسانگییزش
شغلیاعضايهیأتعلمیتوسطمتغیرهايپییشبیینقابیل
تبیینمیباشدوازمیانمتغیرهاي(ترکیب،اجتماعیسیازي،
درونیسازيوبرونیسازي)بیهعنیوانمتغیرهیايپییشبیین
مییدیریتدانییشدرمؤلفییههییايترکیییب،اجتمییاعیسییازيو
درونیسازيبهترتیبپیشبینیکنندهانگیزششغلیاعضاي
هیأتعلمیمیباشندو13درصدواریانسخشنوديشیغلی
اعضايهیأتعلمیتوسطمتغیرهايپیشبیینقابیلتبییین
میباشد.همچنینمشیخصگردییدکیهازمییانمتغیرهیاي
(ترکیب،اجتماعیسازي،درونیسازيوبرونیسازي)بهعنوان
متغیرهايپیشبینومدیریتدانشهمهمؤلفههايترکییب،
اجتمییاعیسییازي،برونیییسییازيودرونیییسییازيبییهترتیییب
پیییشبینیییکننییدهخشیینوديشییغلیاعضییايهیییأتعلم یی
میباشند.
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Abstract: The present paper reviewed the relationship between knowledge management with
incentive of career and job satisfaction within academic members of Ahvaz University of
Medical Sciences. The present study was a correlative-descriptive research. The control group
comprised 530 academic members at Ahvaz university of medical sciences from whom 80
faculty members were simply selected randomly to participate in this study. The relative
instruments consisted of CronBach’s alpha for questionnaires of knowledge management 92%,
CronBach’s alpha of job incentive 84%, and CronBach’s alpha of job satisfaction
questionnaire 89%. According to findings have been taken, knowledge management and
related components (combination, socialization, and internalization aspect) demonstrated
positive correlation with job incentive and career satisfaction. Moreover, the result of multiple
regression analysis revealed dimensions such as combination, socialization, and internalization
would have more effective role in the variance of job incentive and career satisfaction.

Keywords: Knowledge Management, Career Incentive, Job Satisfaction of Academic
Member University.
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