
 

شاپوريآموزشجنديتوسعه    

2931يزمستاننامهسالچهارم،ویژه                                                                                                                                    

 

هیأت علمی دانشگاه  یضای مدیریت دانش با انگیزش شغلی و خشنودی شغلی اعبررسی رابطه

 علوم پزشکی اهواز

 

  .ایران ریزيآموزشی،دانشگاهآزاداسالمیدزفول،دزفول،دانشجويکارشناسیارشدبرنامه:*مریم شیرالی

 .ایران دزفول،دزفول، عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمی:عبدالزهرانعامی

 .ایران میدزفول،دزفول،عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسال :سکینه شاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ریزيآموزشی،دانشگاهآزاداسالمیدزفول،دزفول،ایراندانشجويکارشناسیارشدبرنامه: ي مسؤول سندهینو*


)Email: m.shiraali@yahoo.com  (  

  

يبینمدیریتدانشباانگیزششغلیوخشنوديشغلیاعضاءهیاتعلمییاینپژوهشباهدفبررسیرابطه: : چکیده

يشاملهمیهاعضیايروشتحقیق،توصیفیازنوعهمبستگیاستوجامعهآمار.دانشگاهعلومپزشکیاهوازانجامگردید

دهدوازبینآنهیاجامعهموردبررسیراتشکیلمیباشدنفرمی095هیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازکهکهبالغبر

ابزارهیاي.اندگیريتصادفیسادهانتخابشدهنفرازاعضايهیأتعلمیایندانشگاهبهعنوانافرادنمونهباروشنمونه05

يانگیزششغلیبیاآلفیايکرونبیاخنامه،پرسش31/5هايمدیریتدانشباآلفايکرونباخنامهاملپرسشمورداستفادهش

هايبدسیتآمیدهمیدیریتدانیشوباشد،براساسیافتهمی03/5يخشنوديشغلیباآلفايکرونباخنامهوپرسش08/5

باانگیزششغلیوخشنوديشیغلیهمبسیتگیمتبیت(سازيسازيوبُعددرونیبُعدترکیب،بُعداجتماعی)هايآنمولفه

سازيبیشترینسازيوبُعددرونیدارند،همچنیننتایجتحلیلرگرسیونچندگانهنشاندادندکهبُعدترکیب،بُعداجتماعی

 .نقشرادرتعیینواریانسانگیزششغلیوخشنوديشغلیبرخورداراست

 .دانشگاهتعلمی،أهیياعضاشغلی،خشنوديشغلی،انگیزشمدیریتدانش،:واژگان کلیدي
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 مقدمه
امییروزهمییدیریتدانییشبییهعنییوانیکیییازمهمتییرین

ختهشدهاستکهمنجربهافزایشهاياستراتژي،شناسالح

بیه،(1552چیويولیی)شودهايرقابتیسازمانمیمزیت

هابرايافزایشوبهبیودهاوشرکتنحويکهامروزهسازمان

عملکردخودناگزیربهاستفادهازرویکردهايمدیریتدانش

،دراینمییانصیا بنارانییماننید(1552چو.)هستند

(2330داونپیورتوپروسیا )،(2330ینوناکاوتاکهاوچ)

هاياخیردرمییاناندکهمدیریتدانشطیسالبیانکرده

ايتوجیهنسیبتازییاديجلیبدانشگاهیانوشاغالن رفیه

همچنیینبسییارياز(.1525بهنقلازکالکیان)کردهاست

برایینباورنید(1550هال)صا بناراندیگرنیزهمانند

هاشایستهتوجهخاصییدانش،دانشگاهکهدرموردمدیریت

هستند،زیرادرکمی بیهتشیکیلیی سیسیتگییادگیري

العمرنقشمهمیدارندواینامرناشیازآناستکیهمادام

هايعملرادربسیاريهاوشیوهها،ارزشهانگرشدانشگاه

نصیراصیفهانیو)دهنیدازابعادجامعهتحتتأثیرقیرارمیی

عبیارتازرامدیریتدانش(1558)اسکیگ(.2909رضایی

خلیق،يفرایندهادانشکهباآشکاروسیستماتی مدیریت

،اشاعهوکاربرددانیشپیونیدداردسازماندهی،،جمعآوري

ازمناییروالییزا (.2902بییهنقییلازآزادبخییت)دانییدمییی

مدیریتدانشعبارتاستازفراینديکهتسیخیر،(1550)

گییريتسیهیلکاربرددانشرابرايتصیمیگایجادوتوزیع،

.کندمی

 : هاي مدیریت دانش مولفه

عبیارتسیازياجتمیاعیبهطورکلیی:سازياجتماعی(الف

هیاومهیارتاستازفرایندایجاددانشنهفتهجدییدناییر

اینفرایندبرتبیادلدانیشاز،بهنحويکهمفاهیگمشتر 

زنیدگیدرهگبیودن،اازجملهبهايمشتر طریقفعالیت

نوناکیاوکیانو)کنیدی محیطکیاريمشیتر تأکییدمیی

1550.)

سازيبییاندانیشضیمنیبیههدفبرونی :سازيبرونی(ب

نوناکیا،کیرخ،ولپیل)اسیتآشیکارصورتمفاهیگصیری و

سیازيمسیتلزمبییاندانیشبهعبارتدیگربرونیی.(1552

تواندبهمیاستکهابلدرکیانتقالدادناشکالقضمنیو

(.1558نوناکاوتاکهاوچی)وسیلهدیگراندر شود

هدفترکیببههیگپیوسیتنوترکییبکیردن :ترکیب(پ

نوناکا،کرخ،ولپل)استآشکارانواعمتفاوتومختلفدانش

آشیکاربهعبارتدیگرترکیبمستلزمتبدیلدانش.(1552

مسئلهعمیدهاستوشآشکاردانتريازمجموعهپیچیدهبه

سیستماتی ،انتشار،انتقاليفرایندهاومهگدراینمر له،

(.1550نانوکاوکانو)وناامندکردندانشاست



سازي،فراینیدياسیتکیهطییآندرونی :سازيدرونی(ت

بهعبیارتدیگیر،.یابددرقالبذهنیتجسگمیدانشعینی

هیايپیشیینانسیتهاطالعیاتکسیبشیدهدرترکییببیاد

،یادانشذهنیفردتبیدیلپردازششدهوبهدانستهجدید

(.1558نوناکاوتاکهاوچی)شودمی

هیاياخییرهمچنینعالوهبیرمیدیریتدانیشدرسیال     

موضوعانگیزشوخشنوديشیغلیکارکنیانونقیشآندر

وريافراد،توجهبسیاريازمحققانوپژوهشگرانرابهبهره

هیايوسیازمان(2900علیآبیادي)خودجلبکردهاست

کننیدرفتیاريهدفیداروبرانگیختیهرادرموفیقسیعیمیی

انگیزششغلی اصلتبیادلبیین .کارکنانخودایجادکنند

باشدوبهدلیلاینماهییتتبیادلیفردومحییطکارشمی

تواننیدانگییزششیغلیهايسازمانیمییمشیانگیزش،خط

ايمتبتیامنفیتحتتأثیرقراردهنید،نرابهگونهکارکنا

باشیداینماهیتتعاملیانگیزششغلیبیانگرایننکتهمیی

تواننیدتیأثیراتکهانواعمختلفتطابقشخصبامحیطمی

،1553مورویتز)ايبراینمتغیرداشتهباشندقابلمال اه

اردراهمیتانگیزشدرمحیطکی.(2902بهنقلازارشدي

،(2330میایر)ايکهبیشازنیگقرنپییشتوسیطمعادله

:استادپیشینویکتورورومانتشاریافتهمشخصشیدهاسیت

 عملکرد شغلی= توانایی × انگیزش 


دهیدکیهموضیوعدرواقعاینمعادلهبهوضوحنشانمی

هیايمیدیریتمنیابعانسیانی،انگیزشازمبانیمهیگ یوزه

وسیازمانیورفتیارسیازمانبیهشیمارروانشناسیصینعتی

،بییهنقییلازعلیییآبییادي،نییوروزيو2330مییایو)آیییدمییی

هیايتوانگفتتقریباًتمامینارییهلذامی(.2900 سینی

اندکهانگیزشبیهفراینیدهايمعاصربهاینتشخیصرسیده

،خشینودي(2900 لفی.)پویايتخصیصمنابعاشارهدارد

زیکیازمتغیرهايمهیگدر یطیررفتیارشغلیکارکناننی

باشدکهبهطورکلیامريروانشناختیاسیتوسازمانیمی

هیايمحییط،ماهییتکیار،جنبرفرديداردولیکنویژگیی

رضایتازسرپرستیوعواملاجتماعیبسییارينییزبیرآن

گذاردوهرگونهتغیییردرایینعوامیل،درمییزانتأثیرمی

ارشیدي)نماییدنان،تغییرایجیادمییخشنوديشغلیکارک

درواقییعخشیینودي(2322ال )ي،بییهعقیییده(2902

شغلیی  الیتهیجیانیمتبیتوخوشیاینداسیتکیهاز

هايفردنسبتبهشغلشوتجیاربشیغلیشنشیأتارزیابی

يادرا گیردوبهبیاندیگر،خشنوديشغلیتابعرابطهمی

ارداردوآنمقیدارکیهفیردبینآنچهفردازشغلشانتای

کنیدشیغلشانتایاراتشرابیرآوردهکیردهاسیت،گمانمی

.میباشد
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شیودعاطفیبهشغلونشانهايازشرایطکاريتصورمی

بنابراینضروري (.2900،بهنقلاز لفی2920توسلی)

استتانقشواهمیتمدیریتدانشورابطهبینابعادآن

بیا(عیسازي،برونیسازي،درونیسیازيترکیب،اجتما)

.شنوديشغلیموردبررسیقیرارگییردانگیزششغلیوخ

توانیدپیامیدهاينایريویافته اصلازاینپژوهشمی

.هادرپیداشتهاستکاربرديخوبیبرايدانشگاه

روش مطالعه
پییژوهش اضییرازلحییاکهییدفکییاربرديوازناییر

جامعهآمیاري.همبستگیاست-هاتوصیفیگردآوريداده

اینتحقیقشاملهمهاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیوم

نفیربودنید،درایین095پزشکیاهوازاستکیهبیالغبیر

 نفیرازاعضیايهییأتعلمییاییندانشیگاه225تحقیق

بااستفادهازجدولمورگانبهعنیوانافیرادنمونیهانتخیاب

.شیتدادهشیدپرسشینامهبرگ05فانهشدهاند،کهمتأسی

گیريتصیادفیسیادهانتخابافرادنمونهنیزازروشنمونه

.استفادهشدهاست

 ابزارپژوهش
دراییینپییژوهشازسییهپرسشیینامهذیییلبییهمناییور

 :آورياطالعاتاستفادهشدهاستجمع
درتحقیییق اضیییراز:پرسشیینامهمییدیریتدانیییش-2

فادهشدهکهاست(2900آزادبخت)گویهاي10پرسشنامه

مقدارآلفايکرونباخگزارششیدهبیرايکیلپرسشینامه

همچنینمقدارآلفیايکرونبیاخبیراي.برآوردگردید31/5

،(09/5)ريیهری ازابعادمدیریتدانشیعنیجامعهپذ

ودرونیییسییازي(25/5)،ترکیییب(22/5)برونیییسییازي

رواییپرسشنامهنیزتوسیطبرخییاز.بدستآمد(23/5)

هیریی از.دانشگاهیموردتأییدقرارگرفیتخصصینمت

.سؤالمیباشند2ابعادفوقداراي

مقیاسانگیزشیکهدراین:پرسشنامهانگیزششغلی-1

رابینسیون)مطالعهمورداستفادهقرارگرفتهاست،توسیط

مییطرا یشده،کهانگییزششیغلیافیرادرا(1558

شیرکتازاسیتوگوییه22اینمقیاسشامل.سنجد

خواهدکهانگییزهشیانرابیرايانجیامدادنکنندگانمی

درجیهاي0تفاوت،دری مقیاسفعالیتهايکاريم

این.مشخصکنند«کامالًمخالفگ»تا«کامالًموافقگ»از

مقیاسدرایاالتمتحدهبهصورتمقدماتیآزمونشدهو

یصیینعتیوکارشییناسمتخصییصدرزمینییهروانشناسیی0

.انیدسازمانیپاییاییوروایییآنرامطلیوبگیزارشداده

بیاروشپایاییاینمقیاسرا(1559جاج،تورسنوایرز)

و02/5،00/5،09/5آلفايکرونبیاخرويچهیارنمونیه

.گزارشدادند00/5

نامیهخشینوديپرسیش:نامهخشنوديشیغلیپرسش-9

یتوسییطشییغلیتحییتعنییوانپیمییایشخشیینوديشییغل

.مییادهاسییت92سییاختهشییدهوداراي(2300اسییپکتور)

03/5نامیهبیااسیتفادهازآلفیايکرونبیاخپایاییپرسیش

محاسبهگردیدورواییآننیرتوسیطبرخییازخبرگیان

همچنیندرپژوهش اضر.دانشگاهموردتاییدقرارگرفت

ازآمییارتوصیییفیوآمییاراسییتنباطیهمچییونضییریب

ونوهمبستگیچندگانهبهمناورتجزیههمبستگیپیرس

هابیااسیتفادهازهااستفادهشدهاستودادهوتحلیلداده

مقدار.اندموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهSPSSنرمافزار

نامییهآلفییايکرونبییاخگییزارششییدهبییرايکییلپرسییش

.برآوردگردید31/5

 هاي پژوهشیافته
ابعادآنباانگییزشرابطهبینمدیریتدانشو(2جدول 

شغلی
 نتیجه r sig متغیر ها

 تایید 000/0 95/0 مدیریت دانش و انگیزش شغلی

 تایید 000/0 99/0 ترکیب و انگیزش شغلی

 تایید 000/0 84/0 سازی و انگیزش شغلیاجتماعی

 رد 038/0 63/0 سازی و انگیزش شغلیبرونی

 تایید 000/0 90/0 سازی و انگیزش شغلیدرونی


رابطهبیینمیدیریتدانیشوابعیادآن"بهمناوربررسی

بیا(سیازيسیازي،درونییسازي،برونییترکیب،اجتماعی)

ازضیریبهمبسیتگیپیرسیوناسیتفاده"انگیزششغلی

گرددشدتهمانطوريکهدرجدولفوقمشاهدهمی.شد

03/5يبینمدیریتدانشوانگیزششغلیبرابربارابطه

دارایینرابطیهمعنییP≤552/5هدرسیط باشدکمی

بهعبارتدیگر،مدیریتدانشدرسازمان،باعث.باشدمی

افزایشانگیزششغلیدربیناعضاءهیاتعلمیدانشیگاه

گیرددهمچنینمشیاهدهمیی.گرددعلومپزشکیاهوازمی

سیازيسیازيودرونییمیزانبینابعادترکیب،اجتمیاعی

یزششغلیبهترتیببرابیراسیتبیامدیریتدانشباانگ

معنیادار P≤552/5کهدرسیط 02/5و00/5،80/5

بییهعبییارتدیگییر،افییزایشبُعییدترکیییب،.باشییندمییی

سازيمدیریتدانش،باعثافزایشسازيودرونیاجتماعی

انگیزششغلیدربیناعضاءهیأتعلمییدانشیگاهعلیوم

ریبهمبسیتگینشیاننتیایجضی.گیرددپزشکیاهوازمی

سازيمدیریتدانشوانگییزشدهدکهبینبُعدبرونیمی

بیهعبیارتدیگیر.داريوجیودنیداردشغلیرابطهمعنیی

سیازيمیدیریتدانیش،باعیثافیزایشبرونیبُعدافزایش

انگیزششغلیدربیناعضاءهیأتعلمییدانشیگاهعلیوم

سیهگ"همچنینبهمناوربررسی.گرددپزشکیاهوازنمی

ازيیدرونیسازي،برونیسازي،یسابعادترکیب،اجتماعی
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مدیریتدانشدرپیشبینیانگیزششغلیازرگرسییون

.گامبهگاماستفادهگردید

نتایج اصلازروشرگرسیونگامبهگامبراي(2 جدول

ابعیادمیدیریتدانیشوانگییزشبیینبررسیرابطرپیش

شغلی
سططططط   

 معناداری

t 2R R  
 استاندارد

b
 

 مدل

 ثابت 01/95     

 بعد ترکیب 90/0 04/0 63/0 06/0 15/9 000/0

بعد اجتمطاعی   60/0 94/0 89/0 04/0 96/8 000/0

 سازی

بعططد درونططی  94/0 91/0 89/0 90/0 58/6 000/0

 سازی

 اکیازآناستکه1نتایجبدستآمدهازجدولشماره

دآنیعنییبعیدازمیانچهاربعدمدیریتدانشسیهبعی

،بعداجتماعیسازيباضریب20/5ترکیبباضریببتاي

پییش12/5وبعددرونیسازيباضریببتاي10/5بتاي

بینیکنندهانگیزششغلیاعضايهییأتعلمییدانشیگاه

امیابعیدبرونییسیازيسیهگ.علومپزشکیاهوازبودهاند

معناداريدرپیشبینییانگییزششیغلیاعضیايهییأت

بهعبیارت.میدانشگاهعلومپزشکیاهوازنداشتهاستعل

دیگر،درپیشبینیانگیزششغلیاعضیايهییأتعلمیی

دانشگاهعلومپزشکیاهوازسهگبعدبرونیسیازينیاچیز

رابطهبینمیدیریت"همچنینبهمناوربررسی.بودهاست

،دانشوابعادآنترکیب،اجتماعیسیازي،برونییسیازي

ازضیریبهمبسیتگی"خشنوديشیغلیبادرونیسازي

.پیرسوناستفادهگردید

بارابطه( 9جدول  آن ابعاد و دانش مدیریت بین

خشنوديشغلی
 نتیجه r sig متغیر ها

 تایید 000/0 91/0 مدیریت دانش و خشنودی شغلی

 تایید 000/0 98/0 ترکیب و خشنودی شغلی

 تایید 000/0 84/0 اجتماعی سازی و خشنودی شغلی

 تایید 000/0 88/0 برونی سازی و خشنودی شغلی

 تایید 000/0 90/0 درونی سازی و خشنودی شغلی

همانطوريکهازجدولفیوقمشیاهدهمییگیرددشیدت

02/5رابطهبینمدیریتدانشوخشنوديشغلیبرابربیا

بهعبیارت.است دارمعنیP≤552/5استکهدرسط 

اینسازمان،باعثافزایشدیگرافزایشمدیریتدانشدر

خشنوديشغلیدربیناعضايهیأتعلمیدانشگاهعلوم

يبینابعیادهمچنینمیزانرابطه.گرددپزشکیاهوازمی

سییازيسییازيودرونیییسییازي،برونیییترکیییب،اجتمییاعی

ببرابراستیغلیبهترتیینوديشیشباخشیریتدانیمدی



P≤552/5کییهدرسییط 02/5و08/5،80/5،88/5

بهعبارتدیگر،بیاافیزایشایینابعیاد.معنادارمیباشند

سط خشنوديشغلیاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیوم

درادامهبیهمنایوربررسیی.یابدپزشکیاهوازافزایشمی

سییازي،سییازي،برونیییسییهگابعییادترکیییب،اجتمییاعی"

بینیییخشیینوديسییازيمییدیریتدانییشدرپیییشدرونییی

.ازرگرسیونگامبهگاماستفادهگردید"شغلی

نتایج اصلازروشرگرسیونگامبهگامبراي(4 جدول

ابعادمدیریتدانشوخشینوديبینيپیشبررسیرابطه

شغلی

نتایجبدستآمدهازجدولفوق اکیازآناسیتکیهاز

نییبعیدمیانچهاربعدمدیریتدانشتنهادوبعدآنیع

سازيباضریبوبعداجتماعی90/5ترکیبباضریببتاي

کنندهخشنوديشغلیاعضايهیأتبینیپیش10/5بتاي

امیاابعیاد.انیدعلمیدانشیگاهعلیومپزشیکیاهیوازبیوده

بینییسازيسهگمعنیاداريدرپییشسازيودرونیبرونی

خشنوديشغلیاعضايهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی

بینیخشنوديبهعبارتدیگر،درپیش.هوازنداشتهاستا

شغلیاعضايهیأتعلمیدانشیگاهعلیومپزشیکیاهیواز

.سازيناچیزبودهاستسازيودرونیسهگبعدبرونی
 

 گیريبحث و نتیجه
وريترینراهبقیا،دوام،موفقییتوافیزایشبهیرهمهگ     

ملکردفیردي،هادرمحیطمتغیرامروزي،بهبودعسازمان

گروهی،سیازمانیونییز فیینییرويانسیانیکارآمیدو

درواقیعنییرويمحیر سیازمان،نییروي.اثربخشاست

انسانیمفیدوکارآمدآناست،بنیابراینعملکیردشیغلی

انگیزشییشیغلیهیايشیغلیمنفییوبییضعیف،نگرش

هاياصیلیومهمییهسیتندکیهکارکنانسازمان،مؤلفه

ازایینرو.گردنیدوريسیازمانمییبهرهمنجربهکاهش

توانگیفتایجادانگیزهوخشنوديدرافرادومدیریتمی

وديیانگیزشیازجملهوظایفمهگی مدیراستوباوج

هايبیشترتحقیقاتبرلزومایجادو فیانگییزهیافته که

درکارکنانوهمچنینافیزایشخشینوديشیغلیتأکیید

مدیرانقادرنیستندبهنحوياثربخشایناغلبدارندولی

سطططط  

 معناداری

t 2R R  
 استاندارد

b
 

 مدل

 ثابت 46/94     

 بعد ترکیب 61/0 69/0 89/0 90/0 10/8 000/0

بعططططططد  60/0 94/0 89/0 04/0 96/8 000/0

-اجتمططاعی

 سازی

-بعد برونطی  90/0 99/0 99/0 91/0 31/9 003/0

 سازی

-بعد درونی 89/0 05/0 98/0 95/0 45/9 001/0

 سازی
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هیاياستراتژي.دانشرادرسازمانخودبهکاربرندهاویافته

متنوعیبرايانگیزشوخشنوديوجودداردوآشناییبااین

توانیدهیايانگیزشییمییهاوانواعتئوريها،دانشاستراتژي

علیومدیرانرادرپرکردنخالءهايموجودمیانوضعیتف

وضعیتمطلوبهری ازکارکنانیاريدهد،ازاینروایین

انگیزشبینمدیریتدانشبايبررسیرابطهپژوهشباهدف

تعلمییدانشیگاهعلیومأهیيخشنوديشغلیاعضاشغلیو

هايبدستآمدهکهبراساسیافته.انجامگردیدپزشکیاهواز

ريکردکهافزایشگیتواننتیجههامیازتجزیهوتحلیلداده

مدیریتدانشدرسازمان،باعثافیزایشانگییزششیغلیدر

.گرددبیناعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازمی

سیازيوبُعیدهمچنینافزایشبُعیدترکییب،بُعیداجتمیاعی

سازيمدیریتدانیش،باعیثافیزایشانگییزششیغلیدرونی

گردد،کیههوازمییاعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیا

(2900 اضیري)و(2900آرامیی)اینامربیانتیایجتحقییق

هايدیگرمشیخصگردییدباشد،همچنیندریافتههمسومی

سازيمدیریتدانش،باعثافزایشانگیزشافزایشبُعدبرونی

شیغلیاعضییايهییأتعلمیییدانشیگاهعلییومپزشیکیاهییواز

مدیریتدانیشدردرادامهمشخصگردیدافزایش.گرددنمی

اینسازمان،باعثافزایشخشنوديشیغلیدربییناعضیاي

همچنیین.گیرددهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیاهوازمیی

سیازيوسیازي،درونییهايترکیب،اجتمیاعیافزایشمولفه

سازيمدیریتدانشباعثافزایشخشنوديشیغلیدربرونی

اهییوازبیییناعضییايهیییأتعلمیییدانشییگاهعلییومپزشییکی

و(2900)گردد،کهنتایجبدستآمدهباتحقیقیاتدولتییمی

هیايدرپایاننیزازیافتیه.باشدهمسومی(2902)سیماراصل

درصدوارییانسانگییزش12بدستآمدهمشخصگردیدکه

بیینقابیلشغلیاعضايهیأتعلمیتوسطمتغیرهايپییش

سیازي،اجتماعیترکیب،)باشدوازمیانمتغیرهايتبیینمی

بیینبیهعنیوانمتغیرهیايپییش(سازيسازيوبرونیدرونی

سییازيوهییايترکیییب،اجتمییاعیمییدیریتدانییشدرمؤلفییه

کنندهانگیزششغلیاعضايبینیسازيبهترتیبپیشدرونی

درصدواریانسخشنوديشیغلی13باشندوهیأتعلمیمی

بیلتبییینبیینقااعضايهیأتعلمیتوسطمتغیرهايپیش

همچنینمشیخصگردییدکیهازمییانمتغیرهیاي.باشدمی

بهعنوان(سازيسازيوبرونیسازي،درونیاجتماعیترکیب،)

هايترکییب،بینومدیریتدانشهمهمؤلفهمتغیرهايپیش

سییازيبییهترتیییبسییازيودرونیییسییازي،برونیییاجتمییاعی

یکننییدهخشیینوديشییغلیاعضییايهیییأتعلمییبینیییپیییش

.باشندمی
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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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