مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال نهم ،شمارهی ،2تابستان 79

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز

عفت جهانبانی :ع ضو هیأت علمی ،گروه مدیریت خدمات بهدا شتی و درمانی ،دان شکدهی بهدا شت ،دان شگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
منیره داودی* :کار شنا سی ار شد مدیریت خدمات بهدا شتی و درمانی ،دان شکدهی بهدا شت ،دان شگاه علوم پز شکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
زهرا لطفیزاده :کارشننناسننی مدیریت خدمات بهداشننتی و درمانی ،دانشننکدهی بهداشننت ،دانشننگاه علوم پزشننکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
مرت ضی عرب زوزنی :دان شجوی دکترای سیا ست گذاری سالمت ،قطب علمی مبتنی بر شواهد ایران ،گروه مدیریت
خدمات سالمت ،دانشکدهی مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

چكیده :مدیریت دانش در دانشننگاه به عنوان سننازمانی که به دنبال پیشننرفت و یت مزیت رقابتی
میبا شد ،ییاتی ا ست .پژوهش یا ضر با هدف برر سی و ضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در
دان شگاه علوم پز شکی جندی شاپور اهواز انجام گردید .مطالعهی یا ضر تو صیتی-تحلیلی با ا ستتاده از
فرمول کوکران و به روش ت صادفی ساده بر روی  38نتر از اع ضای هیأت علمی دان شگاه علوم پز شکی
اهواز انجام گردید .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود .روایی پرسشنامه توسط صایبنظران و پایایی
آن از طریق آلتای کرونباخ و به مقدار 0/38مورد تأیید قرار گرفت .تحلیل داده ها با اسنننتتاده از آمار
توصننیتی رفراوانی ،درصنند و یره) و ضننریب همبسننتگی اسنندیرم در سننطم معناداری  0/00و با
بهکارگیری نرمافزار  SPSS 16انجام شد .به طور کلی نتایج ن شان داد که مدیریت دانش در و ضعیت
خوب با نمرات ر )SD =0/16،M =8/68بود .همچنی بی مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سننازمانی،
فناوری اطالعات ،منابع انسنننانی و آموزش ارتباط معناداری وجود داشنننت ر .)P≤ 0/00باالتری و
کمتری همبسننتگی به ترتیب مربوط به فرهنگ سننازمانی با ر )0/919و اشننتراگ گذاری با ر)0/817
بود .با توجه به نتایج ای پژوهش ارتباط مسننتقیمی میان مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سننازمانی،
فناوری اطالعات ،منابع ان سانی و آموزش وجود دارد ،لذا اجرای موفق مدیریت دانش توجه ویژه به زیر
ساختارهای شناسایی شده را میطلبد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،دانشگاه علوم پزشکی ،اهواز.

*نوی سندهی م سؤول :کار شنا سی ار شد مدیریت خدمات بهدا شتی و درمانی ،دان شکدهی بهدا شت ،دان شگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: Moniredavary@yahoo.com
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میکند ،ابداع و نوآوری را شننرط اسنناسننی کاهش ای

مقدمه
مدیریت دانش مجموعهای از رویههایی است ،برای

فاصله مینماید ریسینی و همکاران .)2060 ،بنابرای ،

خلق و به اشنننتراگگذاری دانش در سنننازمان ،که

شنا ساندن ب سترهای الزم برای ایجاد نوآوری در ای

د ستیابی به مأموریت و اهداف سازمان را به یداکثر

نهادها از اهمیت زیادی برخوردار ا ست .در ای را ستا،

میرسننناند .همچنی مدیریت دانش به تالش هایی

مطالعات متعددی در ر شتههای گوناگون در پا سخ به

برای یافت ،

ای پرسنننش مهم که چه اقداماتی میتواند نوآوری را

نمودن سنننرمایههای

بهبود بخ شد ،انجام شده ا ست .در یقیقت داراییهای

نام شهود سازمان ،تقویت فرهنگ یادگیری م ستمر و

مبتنی بر دانش برای فعالیتهای نوآورانه ی

سازمان

تسننهیم دانش در سننازمان صننورت میگیرد رتونلی و

ییاتی هسنننتند ر جاناتون  .)2000،جهت تحقق ای

همکاران.)2008 ،

هدف ،ای نهادها باید در زمینهی اشاعه ،نشر دانش و

مدیریت دانش فرایندی اسنننت که صنننایبنظران

انتقال آن به جامعه و نسنننلهای جوان بیش از پیش

مرا یل مت تاوتی برای آن در نظر

تالش کنند رمح سنی زنوزی .)2007 ،بهعبارت دیگر،

می گیر ند ،که از بی آن ها ،ای جاد دانش ،ذخیرهی

مدیریت دانش را میتوان بهعنوان ی

عامل کلیدی

دانش ،ا شتراگ دانش و بهکارگیری دانش جزو مرایل

برای ک سب منتعت ،پی شرفت و یت مزیت رقابتی به

مشننترگ محسننوب میشننوند .دانش بهعنوان ابزاری

شمار آورد رجاناتان.)2000 ،

قدرتمند جهت مشارکت کشورهای در یال توسعه در

بسنیاری از سنازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و

انقالب دانشی به شمار میرود که نقش تعیی کنندهای

سرمایهگذاری گ سترده در زمینهی فناوری اطالعات

در کاهش فاصلهی بی کشورها دارد .در عصری که از

به دنبال دسننترسننی به مزایای یاصننل از مدیریت

آن به جامعهی دانشمدار و اقتصننناد دانشمدار یاد

دانش هسنننتند اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش

میشننود ،پیادهسننازی صننحیم مدیریت دانش تنها

نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف

مختص به سننازمانها و بنگاههای اقتصننادی نیسننت

سازمانی است .چالش اصلی سازمانها ،درگ مدیریت

رقهرمانی و همکاران .)2062 ،دان شگاهها نیز بهعنوان

دانش و چگونگی پیادهسنننازی آن اسنننت ریحیی و

یکی از مراکز خلق و اشننناعه دانش میتوانند از آن

همکاران.)2002 ،

بهرهی فراوان ببرننند رجهننانگیری فیض آبننادی و

امروزه بزرگتری آرزوی سننناز مان ها تعریف ی

همکاران .)2061 ،در ف ضای رقابتی یاکم بر دان شگاه

سی ستم مدیریت دانش منا سب و ادارهی آن به ی

ها و تالش های که برای تولید علم و ک سب رتبه بهتر

روش کارسننناز اسنننت ،اما اینکه چگونه در ای امر

از ای ییث می کنند ،مدیریت دانش راهبرد مناسننب

)طرایی و پیاده سازی مدیریت دانش( موفق خواهند

برای بهره برداری بهینه از دانش و نیروی فکری افراد

شنند از طریق بررسننی وضننعیت مدیریت دانش در

در دانشننننگنناه هننا ارا ننه می دهنندر ف تم ا ل هی و

سازمان و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی

همکاران.)2060،

آن ،امکانپذیر اسننت .از آنجایی که تاکنون پژوهشننی

خالقیت و نوآوری وایدهای آموزشی برای کشورهایی

در زمینهی مدیریت دانش در بی اعضای هیأت علمی

چون ایران شرط ییاتی ا ست ،زیرا شتاب فناوری و

دان شگاه علوم پز شکی جندی شاپور اهواز انجام ن شده

دانش و فاصلهی عمیقی که جهان پیشرفتهی صنعتی

است ،ای پژوهش بر آن است تا به بررسی وضعیت و

هر لح ظه با واقع یت های کنونی ای کشنننور ها پ یدا

عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در آن بدردازد.

اشنناره دارد که به طور سننیسننتماتی
سننناماندهی ،قابل دسنننتر

مختلف ،هر ی
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و بیش از  8/0به عنوان قوی دستهبندی شد .لذا بعد
از محا سبه میانگی امتیاز هر ی

مواد و روشها

از ابعاد ایجاد دانش

پژوهش یاضر مطالعهای توصیتی -تحلیلی است.

با  68سؤال ،ذخیرهی دانش با  7سؤال ،اشتراگ دانش

جامعهی آماری پژوهش ،اع ضای هیأت علمی دان شگاه

با  0سؤال ،منابع ان سانی با  9سؤال ،بهکارگیری با 8

علوم پزشننکی جندیشنناپور اهواز که  862نتر اسننت،

سنننؤال ،فناوری اطالعات با  62سنننؤال و آموزش با

بود .نمونهگیری به صورت ت صادفی ساده و با ا ستتاده

 60سؤال ،وضعیت مدیریت دانش بر اسا

سه رتبهی

از فرمول کوکران  38نتر تعیی شننند .برای گردآوری

یادشده تعیی شد.

داده ها از پرسنننش نامهی  96گویهای مدیریت دانش

دادهها با استتاده از روشهای آمار توصیتی رمیانگی ،

رج هانگیری فیض آ بادی و هم کاران )2061 ،که در

فروانی ،درصننند ،نمودار و یره) و تحلیلی رضنننریب

پژوهشهای پی شی تدوی شده بود و فقط تغییراتی

همبستگی اسدیرم بهدلیل توزیع یرنرمال دادهها) و

از جمله :شمارهگذاری سؤاالت ،نامگذاری پرسشنامه

با استتاده از نرمافزار آماری  SPSS 16پردازش شد.

به صنننورت ) (KMQو یذف اطالعات دموگرافی

یافتهها

روی آن صننورت گرفت اسننتتاده شنند .روایی صننوری

پژوهش یا ضر مدیریت دانش را در  3بعد شامل:

پر س شنامه تو سط صایبنظران و پایایی آن از طریق

ا یجنناد دا نش ،ذ خ یرهی دا نش ،اشننن تراگ دا نش،

آلتای کرونباخ و به مقدار  0/38مورد تأیید قرار گرفت.

بهکارگیری دانش ،فرهنگسننازمانی ،فناوری اطالعات،

0

م نابع انسننننانی و آموزش مورد سننننجش قرار داد.

در جهای لیکرت رخیلی کم ،کم تا یدودی ،ز یاد و

خالصهی نتایج آماری در جدول ر )6آورده شده است.

خیلی ز یاد) به ترت یب با نمرات  6تا  0ارزش گذاری

نتایج بهدسنننت آمده نشنننان میدهد که بیشنننتری

شد .سدس با ا ستتاده از طبقهبندی ا ستتاده شده در

میانگی مربوط به فناوری اطالعات و کمتری مربوط

مطالعات پی شی رنظری و همکاران ،)2068 ،میانگی

به فرهنگ سازمانی است .جدولر.)6

سننؤاالت پرسننشنننامه بهصننورت بسننته با مقیا

امتیازات کمتر از  2/0ضعیف ،بی  2/0تا  8/0متوسط
جدول .1خالصهی آماری امتیاز ابعاد مدیریت دانش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

ایجاد دانش

3/151

5/55

1/55

1/31

ذخیرهی دانش

3/50

5/155

2/22

1/33

اشتراک دانش

3/25

5/636

1/15

1/65

به کارگیری دانش

3/16

5/156

2/55

1/55

فناوری اطالعات

3/66

5/26

2/53

1/33

فرهنگ سازمانی

2/52

5/51

1/11

3/56

منابع انسانی

3/11

5/16

1/56

1/11

آموزش

3/55

5/30

2/55

3/65

کل

3/16

5/10

2/56

1/35
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اطالعات مربوط به فراوانی و درصد فراوانی ابعاد

 )8.0برای دانشگاه مورد پژوهش در جدول  2آورده

هشتگانه مدیریت دانش در سه سطم ضعیف رکمتر

شده است.

از  ،)2.0متوسط ربی  2.0تا  )8.0و قوی رباالتر از
جدول .2وضعیت ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه مورد نظر
ابعاد مدیریت دانش

سطح

فراوانی

درصد فراوانی

ضعیف

5

6/5

متوسط

55

66/6

ایجاد دانش

ابعاد مدیریت دانش

سطح

فراوانی

درصد فراوانی

ضعیف

-

-

متوسط

23

20/0

فناوری اطالعات
قوی

25

21/1

قوی

65

02/3

کل

53

155

کل

53

155

ضعیف

6

0/2

ضعیف

20

32/5

متوسط

65

02/3

متوسط

13

53/5

قوی

10

25/5

قوی

12

11/5

کل

53

155

کل

53

155

ضعیف

5

6/6

ضعیف

6

0/2

متوسط

15

51/2

متوسط

53

63/6

فرهنگ سازمانی

ذخیرهی دانش

منابع انسانی

اشتراک دانش
قوی

35

36/1

قوی

21

25/6

کل

53

155

کل

53

155

ضعیف

0

5/1

ضعیف

6

15/5

متوسط

65

05/3

متوسط

01

55/5

آموزش

بهکارگیری دانش
قوی

11

13/3

قوی

3

6/3

کل

53

155

کل

53

155

نتایج جدول  2نشننان میدهد که وضننعیت فناوری

مورد پژوهش به ترتیب دارای نمرهی متوسط با درصد

اطالعات در دان شگاه مورد پژوهش دارای نمرهی قوی

فراوانی03/0 ،88/7 ،08 ،93/8 ،01/2 ،92/8 ،87/7 :

با درصننند فراوانی  92/8درصننند بود .همچنی ابعاد

بود.

مدیریت دانش شنننامل :ایجاد دانش ،ذخیرهی دانش،

برای بررسننی همبسننتگی بی عوامل مؤثر بر مدیریت
دانش و فرآیند مدیریت دانش از ضننریب همبسننتگی
اسنندیرم ربهدلیل توزیع یرنرمال دادهها) اسننتتاده
شننند .ن تایج آزمون همبسنننتگی بی عوا مل مؤثر بر

اشننتراگ دانش ،بهکارگیری دانش ،فرهنگسننازمانی،
و ضعیت منابع ان سانی و و ضعیت آموزش در دان شگاه
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مدیر یت دانش و فرآی ند مدیر یت دانش در جدول
شماره  8آمده است.
جدول شماره .3نتایج آزمون همبستگی
ابعاد

میزان همبستگی ()r

p-value

میزان خطا

فناوری اطالعات

5/316

5/551

5/55

فرهنگسازمانی

5/010

5/551

5/55

آموزش

5/165

5/551

5/55

منابع انسانی

5/650

5/551

5/55

ایجاد دانش

%501

5/551

5/55

ذخیرهی دانش

%606

5/551

5/55

اشتراک دانش

%566

5/551

5/55

بهکارگیری دانش

%612

5/551

5/55

نتایج جدول نشان میدهد ،میزان همبستگی اشتراگ

مختلف طرایی و اسننتقرار سننیسننتم مدیریت دانش

دانش ،ایجاد دانش ،فرهنگسننازمانی ،منابع انسننانی،

است.

ذخیرهی دانش و بهکارگیری دانش با مدیریت دانش
به ترتیب با نمرات،0/839 ،0/919 ،%391 ،378% :
898%و  812%به دست آمد که نشاندهندهی ارتباط
قوی و مسنننتقیم ای ابعاد با فرآیند مدیریت دانش
میبا شد .همچنی میزان همب ستگی فناوری اطالعات
و آموزش با مدیریت دانش به ترتیب با نمرات0/817 :
و 0/180به دسنننت آمد که نشننناندهندهی ارتباط
متوسنننط و مسنننتقیم فناوری اطالعات و آموزش با
فرآیند مدیریت دانش میباشد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه شنناید بزرگتری آرزوی سننازمانها تعریف
ی

سی ستم مدیریت دانش منا سب و ادارهی آن به

ی

روش موفق ا ست ،چالش ا صلی سازمانها درگ

مدیریت دانش و چگونگی پیادهسننازی آن اسننت .بی
ش

دان شگاهها و مؤ س سات آموز شی و پژوه شی به

عنوان سنننازمان های دانش بنیان باید در طرایی و
اسننتقرار سننیسننتم مناسننب مدیریت دانش ،در نقش
سننازمانهای پیشرو ظاهر شننوند و ای امر مسننتلزم
شنا سایی و ضعیت موجود ،عوامل کلیدی موفقیت و
اقدام عملی بر مبنای ای عوامل تأثیرگذار در مرایل

یافته های ای پژوهش که در زمینه وضنننعیت عوامل
فرآیندی رایجاد دانش ،ذخیرهی دانش ،اشتراگ دانش
و به کارگیری دانش) نشننان میدهد ،اشننتراگ دانش
بیشتری میانگی ر )8/20را داشنننت و تمامی عوامل
فرآی ندی مدیر یت دانش در وضنننع یت متوسنننطی
میبا شند .ای در یالی ا ست که وضعیت ابعاد مذکور
در پژوهش و هم کاران در دانشننن گاه یزد نامطلوب
میبا شد رکنجکاو منترد .)2061 ،همچنی یافتههای
یا صل از و ضعیت عوامل زیر ساختی یا همان عوامل
مؤثر بر مدیر یت دانش رف ناوری اطال عات ،فره نگ
سازمانی ،منابع ان سانی و آموزش) ن شان میدهد که
فناوری اطالعات دارای بیشتری میانگی ر )8/87بود
و فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و آموزش در وضعیت
متو سطی بودند و فناوری اطالعات در و ضعیت قوی
بود که ای نتایج با یافتههای پژوه شی که در شرکت
ملی نتت ایران توسننط صننلواتی و همکاران صننورت
گرفت ،همسنننویی ندارد .آنان دریافتند که سننناختار
سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت به فناوری اطالعات
در وایدهای ستادی شرکت ملّی نتت ایران از آمادگی
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کمتری برای به کارگیری مدیر یت دانش برخوردار

سازمانی ،ساختار سازمانی ،فرایندها و منابع مالی در

میباشند رصلواتی و همکاران.)2060 ،

و ضعیت نامنا سب و دو عامل نیروی ان سانی و فناوری

نتایج آزمون ا سدیرم ن شان داد که بی عوامل مؤثر

در و ضعیت منا سبی قرار دارند .در مطالعهی پار سیان

بر مدیریت دانش و فرآیند مدیرت دانش در دانشنننگاه

و همکاران ر )2061که با هدف شناسایی و رتبهبندی

علوم پزشننکی جندیشنناپور اهواز رابطهی مسننتقیم و

عوامنل مؤثر در پینادهسننننازی مندیرینت دانش در

معنی داری وجود دارد .مشنننا به با یاف ته های ای

کتابخانه های دانشنننگاهی اسنننتان یزد انجام گرفت،

پژوهش ،در م طال عهی دوالنی و هم کاران ر،)2061

یافتهها نشننان داد از میان عوامل مؤثر در پیادهسننازی

مشننخص شنند که سننه عامل :فرهنگ سننازمانی،

مدیر یت دانش ،تن ها دو عا مل فره نگ سننناز مانی و

تکنولوژی اطالعات و نیروی انسنننانی ،اثرگذارتری

امکانات فناوری از وضننعیت مناسننبی برخوردار بودند.

عوامل بر چرخهی مدیریت دانش هستند .همچنی در

یقیقت منترد و هوشننیار ر )2066نیز در مطالعهی

مطالعهای که توسننط یمید ر )2002صننورت گرفت،

خود در یافت ند که راب طهی مع ناداری بی فره نگ

نتایج نشان داد که تمام ابزار و توانمندهای بهکارگیری

سازمانی و ابعاد مدیریت دانش در ای

سازمان وجود

و پیادهسنننازی مدیریت دانش را در کتابخانهی ملی

دارد .که با نتایج پژوهش یاضر همخوانی دارد.

مالزی دارد ،اما توجه بیشنننتر به فرهنگ سنننازمانی و

نکته اساسی پشت پردهی مدیریت دانش ای است که

فناوری اطالعات و زیرساختهای آن در کم

به روند

بهبود تمام عوامل منجر به موفقیت ی

سازمان ،مثل

پیادهسننازی مدیریت دانش در سننازمان کم

خواهد

خالقیت سننازمانی ،کیتیت محصننوالت و خدمات ،در

نمود .در مطالعهای دیگر توسننط یحیا و گو ر)2002

گرو د ستر پذیری و ا ستتاده کارآمد از دانش برتر و

صورت گرفت ،نتایج نشان داد که مدیریت دانش شکل

بهتر ا ست .م سلما تا چند سال آتی ،مقولهی دانش

تکامل یافتهای از مدیریت انسنننانی و فناوری اطالعات

به عنوان جزء جدایی نا پذیر ت مامی مجمو عه های

عامل مهمتر و

سننازمانی خواهد شنند و سننازمانهایی در ای زمینه

تأثیرگذارتر بر فرایند مدیریت دانش اسننت .که تا ید

موفق خواه ند بود که زیرسنننا خت های الزم برای

زیادی همسو با نتایج تحقیق یاضر است.

پیاده سازی آن را فراهم کرده و چارچوب منا سب آن

یافتههای یاصننل از پژوهش هریس و همکاران نشننان

را طرایی کنند.

داد که مدیر یت دانش کارآ مد ،ن یازم ند ترکیبی از

نتایج مطالعهی فوق یاکی از آن اسنننت که در بحث

عناصر سازمانی شامل :فناوری ،منابع انسانی ،فرهنگ

زیرسننناختی مدیریت دانش دانشنننگاه علوم پزشنننکی

و سننناختار سنننازمانی میباشننند ردوالن و همکاران،

جندی شاپور اهواز در وضعیت مطلوب و متوسطی قرار

 .)2061نتایج پژوهش یا ضر در مطالعهای که تو سط

دارد و چون ای عوا مل با فرآی ند مدیر یت دانش

محمدی ا ستانی و همکاران ر )2062در دان شگاههای

رابطهی معنادار دا شتند ،در نتیجه ای امر باعث شده

اصننتهان انجام شنند ،اشننتراگ دانش و ایجاد دانش در

که و ضعیت مدیریت دانش در دان شگاه مطلوب با شد.

و ضعیت منا سبی نبوده و کمتر از متو سط بود .نتایج

پس میتوان گتت در صنننورتی که دانشنننگاه به ابعاد

قهرمانی و همکاران ر )2062نیز در دانشنننگاه تبریز

زیرسننناختی توجه نماید ،میتواند وضنننعیت مدیریت

نشان داد که میزان آشنایی جامعهی پژوهش با متهوم

دانش را بهبود بخ شد و شرایط را برای پیاده سازی و

مدیریت دانش در سننطم پایینی قرار دارد و از میان

استقرار کامل مدیریت دانش در دانشگاه فراهم نماید.

اسنننت و عامل فناوری اطالعات ی

عوامل زیرسنناختی بررسننیشننده چهار عامل :فرهنگ
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پیشنهادها
یافته های پژوهش موارد زیر جهت

بر اسنننا

ارتقای وضنننعیت مدیریت دانش در ای دانشنننگاه
:پیشنهاد میشود
 الگوگیری از دانشنننکدههای مدیریت دنیا که در.6
زمینهی اسنتقرار سنیسنتم مدیریت دانش نمایندهی
.بهتری عملکرد هستند
 ارزیابی و انتقال دانش برون سازمانی به دانشکدهها.2
.و مؤسسات آموزش عالی مدیریتی
، تسنننهیم، درگیر کردن افراد در فرایندهای خلق.8
 و ارزیابی دانش از طریق طرایی و استقرار ساز،کاربرد
.و کارهای مناسب
 توسعهی منابع انسانی دانش بنیان به عنوان عنصر.1
.کلیدی در سیستم مدیریت دانش
 جهتگیری دانایی محور در تعریف و تدوی چ شم.0

Hamid S, Nayan JM, Bakar ZA &
Norman AA, 2007, Knowledge
management
adoption
and
implementation readiness: a case study
of national library of Malaysia,
Malaysia:
Proceeding
of
the
international conference on libraries.
Hosseini M, Sadeghi T, 2010, Factors
affecting the creativity and innovation
in faculty members and providing
solutions to enhance, Journal of
teaching strategies, vol.13, No. 1, PP.160. [in Persian]
Jantunen A, 2005, Knowledge–
processing capabilities and innovative
performance: an empirical study,
Journal of innovation management,
Vol. 8,No. 3,PP. 336-349.
Jahangir Fizabadi M, 2014, Study of
Knowledge Management [Proposals],
Mahshad:
Ferdosi
University,
Vol.7,No3 ,PP.215-222[in Persian].

 و راهبردهای دان شکدهها و مؤ س سات، اهداف،اندازها
.آموزش عالی
 طرایی و ا ستقرار سی ستمهای اطالعاتی مورد نیاز.8
.به مثابهی زیرساخت سیستم مدیریت دانش
سپاسگزاری
از اع ضای محترم هیأت علمی دان شگاه علوم پز شکی
جندیشننناپور اهواز که به عنوان جامعهی پژوهش در
جمعآوری اطالعات نهایت همکاری را با پژوهشنننگر
. تشکر و قدردانی میگردد،داشتند
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Abstract: Knowledge management plays crucial role in university as an
organization that seeks to develop and maintain a competitive advantage. This
study aimed to investigate the status and influencing factors on knowledge
management at the Jundishapur University of Medical Sciences. Present study
was a descriptive-analytic research which included 83 faculty members that were
selected by Cochran formula and simple random sampling method. Data was
collected through a questionnaire which included71 questions with 8 dimensions.
The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and its reliability
(r=0.86) confirmed by Cronbach's alpha. Then, data was analyzed by descriptive
and analytic statistics SPSS20. According to the results, knowledge management
was in a good condition (M±3.16, SD=0.41). Findings also showed there was a
significant correlation between knowledge management and organizational
culture factors, information technology, human resources and training (p≤0. 05).
Moreover, the highest correlations were related to organizational culture (0.747)
and knowledge share (0. 349), respectively. There was a relationship between
knowledge management and organizational culture, information technology,
human resources and education. Therefore, implementing Knowledge
Management as a successful agent for all organizations will require special
attention in terms of infrastructure preparation.
Keywords: Knowledge Management, University of Medical Sciences, Ahvaz.
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