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  چكيده
 يدنش جدمداوم دانش و توسعه دا ها،كسب يتاز رشد و تداوم فعال ينانها اطم دانشگاه يژهها به و دانش در سازمان هاي يتهدف از فعال :مقدمه
  .اصفهان صورت گرفته است يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يندانش در ب يريتنمره مد يبا هدف بررس يقتحق ينرو ا يناز ا. است

اصفهان كه  يدانشگاه علوم پزشك ياننفر از دانشجو 190از جامعه مورد پژوهش تعداد  .است يفياين تحقيق از نوع تحقيقات توص :ها روش
دانش بوده كه اعتبار و روايي آن مورد تأييد قرار گرفته  يريتها پرسشنامه مد آوري داده ابزار جمع. انتخاب شدند يا طبقه يبه روش تصادف

  .استفاده شده است SPSSافزار  به كمك نرم يها از آمار توصيفي و استنباط تجزيه و تحليل داده يبرا. است
 يتدانش و جنس يريتمد يزانم ينب يبه طور كل .باشد يم 39/10 ياربا انحراف مع 22/60 ياندانشجو يندانش در ب يريتنمره مد :ها يافته
  ).p<05/0(ارتباط معنادار وجود نداشت يليدانش با سن و مقطع تحص يريتمد ينو ب) p>05/0(ارتباط معنادار وجود داشت  ياندانشجو
هاي  شاهد تغييرات بسيار سريع در حوزه ينبوده است و همچن فيضع ياندانشجو يندانش در ب يريتكه نمره مد يياز آنجا :گيري نتيجه

 يجادجهت ا در ييها برنامه يستيها با دانشگاه يرانمختلف علم و فناوري و همچنين پيچيدگي و پويائي روز افزون عوامل محيطي هستيم مد
  .ها داشته باشند دانش و نشر و انتقال آن در دانشگاه

  

  اصفهان يش، دانشجو، دانشگاه علوم پزشكدان يريتمد :هاي كليدي واژه
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اصفهان،  يتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكو اق يريتمد يقاتمركز تحق ي،درمان

  yaghoobbi997@gmail.com .يراناصفهان، ا
 يقاتمركز تحق ي،و درمان يخدمات بهداشت يريت، مديدكترمرضيه جوادي، دانشجوي 

. يراناصفهان، اصفهان، ا يو اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشك يريتمد
)m_javadi@mng.mui.ac.ir(كارشناس ارشد،  يدانشجو  زهرا آقا رحيمي، ؛

. يراناصفهان اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ي،و درمان يخدمات بهداشت يريتمد
)zahra.agharahimi@yahoo.com(  

اصالح شده و در  2/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  12/10/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 20/11/89تاريخ 

  مقدمه
ترين سرمايه  است زيرا به مهم  مديريت دانش، موضوع مهمي

). 1(شود ارزشمند سازماني يعني سرمايه فكري مربوط مي
هاي فكري  هاي انساني به دارايي ديل سرمايهمديريت دانش با تب

جذب ). 3و2(كند مي سازمان يافته براي سازمان ايجاد ارزش
عناصر دانش و تركيب آنها با يكديگر چالش مهم مديريتي است 

ور ساخته و نوع جديد  به نحوي كه جرقه نوآوري را شعله
مديريت . آورد اي را به وجود مي دانش يعني، دانش سرمايه

ش اساساً حول محور بهبود، نوآوري و نيل به اهداف دور دان
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دانش را از نظر اطالعات به  1998بويسوت در سال ). 4(زند مي
عنوان سرمايه فكري مهم در سازمان مورد تأكيد قرار داده 

هاي  از اين منظر دانش به عنوان سرمايه اطالعاتي از داده. است
اداره كردن  مديريت دانش. گردد استخراج شده تلقي مي

به عنوان يك فرايند يادگيري اجتماعي  هاي علمي  سرمايه
  ).5(است

ايجاد يكپارچگي مستمر بين دانش  هدف مديريت دانش،
دروني و محيطي به منظور انطباق با تغييرات دروني و 

حل مشكالت موجود و همچنين  بيروني سازمان و به منظور
  .نوآوري در توسعه كسب و كار است

سياسي و آموزشي دچار  هاي مختلف اقتصادي، فعاليت
هاي  نظام  شود و بر اين اساس، پيچيدگي روزافزون مي

شود كه  مديريت كسب و كار تغييرات زيادي را متحمل مي
دانش : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله آنها مي

محوري مديريت از حالت كاربردي به بروز خالقيت و 
ند با توجه به وجود چنين ميزاني از ك ابتكار گرايش پيدا مي

عدم قطعيت تجارب گذشته از اعتبار كمتري براي تصميم 
شود و به منظور توانايي در واكنش به  گيري برخوردار مي

تغييرات خارجي و پيش بيني آنها و در عين حال حفظ 
  ).6(بهروري يادگيري مستمر ضروري است

يند ايجاد، ثبت، مديريت دانش فرا: هاي مديريت دانش فرايند
عامل در حوزه  5اين . پااليش، انتشار وكاربرد دانش است

مديريت دانش براي يك سازمان زمينه آموزش، بازخورد، 
آوردكه معموالًبراي ايجاد، ثبت،  آموزش مجدد را فراهم مي

هاي سازمان مورد استفاده  پااليش، انتشار و احياي قابليت
بيشتر معيارهاي توسعه  براي دانستن هر چه. گيرد قرار مي

پي بردن به فرايند دانش و چارچوبي كه در حال حاضر به 
دهد تا به مديريت دانش بپردازند،  ها اجازه مي سازمان

فرايندهاي مديريت  هدهند مراحل زيركه نشان. اهميت دارد
  :بيان شده است) 2004(دانش است توسط ُبس 

تجربيات و دانش از ): Create Knowledge(ايجاد دانش  -

دانش توسط افراد با . شود هاي افراد ناشي مي مهارت
هاي جديد انجام كارها يا توسعه علم  مشخص كردن شيوه

گاهي اوقات چنانچه دانش در سازماني وجود . شود خلق مي
همه . شود نداشته باشد دانش بيروني وارد سازمان مي

انش هاي سازماني، د ها در قالب عملكردها و فعاليت سازمان
ايجاد دانش به توانايي . كنند را خلق و از آن استفاده مي

هاي نوين و مفيد اشاره  حل ها و راه ها در بسط ايده سازمان
هر سازماني با توسعه و تجديد ساختار دانش قبلي و . دارد

هاي مختلف به خلق واقعيت و معناهاي  فعلي از طريق روش
  .پردازد جديد مي

دانشي كه ايجاد : Capture Knowledge)(ثبت دانش  -
هاي اطالعاتي ذخيره  اش در پايگاه شده بايد به شكل اوليه

ها از انواع مختلف منابع جهت  بسياري از سازمان. شود
 .كند ضبط و نگهداري دانش استفاده مي

دانش جديد بايد : Refine Knowledge)(پااليش دانش  -
هاي  بينشاي قرار گيرد كه عملي شود، جايي كه  در زمينه

بشر يا دانش ضمني ضبط شود و همراه با دانش صريح 
 .اصالح گردد

دانش بايد ): Disseminate Knowledge(انتشار دانش  -
در دسترس هر كسي در سازمان قرار گيرد تا در هر زمان 
. و مكاني كه نياز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد

رنت، اينترانت و هاي جديد مانند كارهاي گروهي، اينت فناوري
انتشار دانش، . كند ها به انتشار دانش كمك مي ديگر فناوري

ارسال، فرستادن يا عرضه : مستلزم برداشتن دو گام است
منظور . اي بالقوه و جذب آن توسط شخص دانش به گيرنده

ها در انجام كارها  از انتشار دانش، افزايش توانايي سازمان
فقط ايجاد تغيير در . استبردن ارزش آنه و در نهايت باال

 صرف در. تواند گوياي انتقال مؤثر دانش باشد رفتار مي
 .دسترس بودن دانش به معناي انتشارآن نيست

به طور كلي : Application Knowledge)( كاربرد دانش -
دانش سازماني بايد در جهت محصوالت، خدمات و فرايند 
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د به راحتي شكل اگر سازماني نتوان. سازمان به كار گرفته شود
صحيح دانش را در جاي مناسب آن مشخص نمايد در 

زماني كه . هاي رقابتي با مشكل مواجه خواهد شد عرصه
نوآوري وخالقيت راه پيروزي در جهان امروزاست، سازمان 

 .)7(بايد بتواند دانش مناسب را درجاي مناسب خود به كار گيرد

و ادارات  ها در سازمان: معتقد است) Hovland(هووارد 
 يور بهره يمنجربه ارتقا يريادگيدانش و  تيريمد قيمختلف تلف

 يدر بررس) Massingham( نقاميماس). 8(شود يم يسازمان
: دارد يم انيب نيسازمان چن يريادگي تيدانش و ظرف نيرابطه ب

و محاوره  يماعاجت يها يتكنولوژ قيبه اشتراك دانش از طر
ها دو  سازمان يريادگي تيفدانش و ظر تيريبوده و مد سر يم

) Chao Hong(چائو هانگ ). 9(باشند يم گريكديمقوله موثر بر 
) رندهيادگيدانش درسازمان  تيريمد(در پژوهش خود با عنوان 

 يها مجبور هستند كه نوآور ناامروزه سازم: كه  افتيدر
 قياز طر يكه اصول نوآور شندداشته با تيريدر مد يداريپا
دانش  ميتسه قياز طر يريادگيب شده و مستمر كس يريادگي

 يابيدر ارز يدر پژوهش). 10(ديآ يافراد به وجود م نيدر ب
نمره  نيانگيم ها نامارستيكاركنان ب نيدانش در ب تيريمد
بوده است كه نمره  20. 1اريبا انحراف مع 39. 9دانش  تيريمد

 دانش در تيريبعد مد ما از يها نامارستيبوده و ب يفيضع
 نيتر باال يكه ثبت دانش دارا برند يبه سر م ينامناسب تيوضع

ابعاد  نينمره در ب نيكمتر يدانش دارا شيو پاال نيانگيم
سال از  50تر از  سن باال يو افراد دارا. دانش بوده است تيريمد
دانش  تيرينمره مد يدارا مارستانيب يسن يها گروه هيبق

  ).11(اند بوده يباالتر
است كه مديريت دانش پيش نياز خلق در پژوهش ديگر آمده 

يك سازمان يادگيرنده بوده و برخي نيز مديريت دانش را 
از طرفي . دانند فراسوي خلق سازمان يادگيرنده مي گامي 
نشان داده است كه بين مديريت دانش و سازمان ) 12(نادي

منطقه چهار رابطه  هاي آزاد اسالمي يادگيرنده در دانشگاه
در پژوهشي با عنوان ) 2000(مارتين . ردمعناداري وجود دا

به اهميت يادگيري و » از مديريت  مديريت دانش در مفهومي«
يادگيري سازماني و   كننده نياز به خلق فرايندهايي كه حمايت

پژوهش ديگر . )13(كند خلق دانش سازماني است تأكيد مي
نشان از آن دارد كه هدف مديريت دانش،ايجاد يكپارچگي 

ن دانش دروني و محيطي به منظور انطباق با مستمر بي
تغييرات دروني و بيروني سازمان و به منظور حل مشكالت 

  ).6(موجود و همچنين نوآوري در توسعه كسب و كار است
در پژوهشي توسط كرماني القريشي نشان داده شد كه 
تحصيل دانش، پااليش دانش، انتقال و ذخيره كردن دانش، 

ذوب آهن اصفهان   كت سهاميجمع آوري دانش در شر
پژوهشي توسط  ).14(كمتر از حد متوسط بوده است

مطالعه مديريت دانش در نظام «با عنوان ) 1384(الهيجانيان 
انجام شده است در اين » آموزشي عالي و ارائه مدل مناسب

گيري مديريت دانش در  تحقيق عوامل اساسي كه باعث شكل
ار زير معرفي نموده شود را به قر نظام آموزش عالي مي

بسترسازي فرهنگي و ايجاد فرهنگ مديريت دانش در : است
هاي آموزش  ها و دوره ها، ايجاد و تدوين برنامه دانشكده

مديريت دانش جهت افزايش دانش، بينش و مهارت مديران، 
 ).15(كاركنان و دانشجويان مراكز آموزش عالي

) 2003(گروه مشاوران دانشي مؤسسه كا پي ام جي 
 500اي را در مورد مديريت دانش در ميان  پژوهش گسترده

اين . سازمان در بريتانيا، فرانسه، آلمان وهلند انجام داد
گذاري در مديريت دانش منافع  پژوهش نشان داد كه سرمايه

راستوجي در پژوهشي  ).16(اقتصادي خواهد داشت
بعد خلق دانش، كسب و تحصيل  5مديريت دانش را در 

سيم دانش، انتشار و بكارگيري دانش معرفي نموده دانش، تق
اين نتيجه  يوسفي در ارزيابي مديريت دانش به ).17(است

هاي مديريت دانش ميانگين نمره  رسيد كه در حيطه
تر از  پاسخگويان با مدرك تحصيلي فوق ليسانس پايين

ميانگين نمره پاسخگويان با مدرك ليسانس و فوق ديپلم 
يانگين نمره پاسخگويان مرد از ميانگين و نيز م. بوده است
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رجايي پور در  ).3(نمره پاسخگويان زن بيشتر بوده است
پژوهش خود همبستگي مثبت و معناداري را بين ابعاد 

جنس و رشته تحصيلي نشان  مديريت دانش و سن،
در پژوهش نيك بخت ثبت دانش داراي ) 18(دهد نمي

  ).2(باالترين نمره بوده است
ها به عنوان يك سازمان آموزشي  كه دانشگاهاز آنجايي 

هاي مربوط به آموزش را انجام  از فعاليت بخش عظيمي 
دهند، از اين رو الزم است كه جايگاه مديرت دانش در  مي

بين دانشگاهيان و دانشجويان مشخص و دانشجويان به 
هاي فكري اصلي در كشور با چگونگي  عنوان سرمايه

دانش آموخته شده به ايشان  ...مديريت، ذخيره، نشر و
از اين رو اين پژوهش با هدف بررسي . آشنايي پيدا نمايند

وضعيت مديريت دانش در بين دانشجويان دانشگاه علوم 
 .پزشكي اصفهان صورت گرفت

  
  ها روش

كه .است مقطعي - توصيفي از نوع تحقيقاتاين تحقيق 
جمعيت مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

پس از مطالعه آزمايشي و تعيين واريانس . باشد ان مياصفه
بندي  گيري تصادفي طبقه نظرات، حجم نمونه به وسيله نمونه

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تعيين  شده در دانشكده
 5هاي به دست آمده در سطح خطاي  تعداد نمونه. گرديد
كه بر اين اساس اين تعداد . به دست آمده است 196درصد،

. تا از آنها برگشت پيدا نمودند 190سشنامه توزيع كه پر
ساخته مديريت دانش  محققپرسشنامه آوري آن  ابزار جمع

پااليش،انتشار و  ايجاد، ثبت،(مؤلفه  5بوده كه و بر اساس 
با يك پرسشگري اوليه . تنظيم شده است) كاربرد دانش

پرسشنامه پايلوت شده و ضريب پايايي آن محاسبه شده 
 ).r=93/0(زان آلفاي كرونباخ آن محاسبه شده است كه مي

و جهت تحليل است  1389زمان انجام اين طرح سال 
 .استفاده شده است SPSS-18افزار  اطالعات از نرم

  
 نتايج

ها نتايج زير  از تجزيه و تحليل صورت گرفته بر پرسشنامه
  :به دست آمد

فر ن 8سال، 18-25در رده سني ) درصد 92(نفر  175تعداد 
در ) درصد 5/3(نفر  6سال و 30-26در رده ) درصد 5/4(

  .سال به باال قرار داشتند 30رده سني 
بوده  22/60ميانگين نمره مديريت دانش در بين دانشجويان 

انتشار دانش و ) 57/68(كه ثبت دانش داراي باالترين نمره 
  ).1جدول ( بوده است) 13/57(داراي كمترين نمره 

و  92/63 ريت دانش در بين دانشجويان دخترميانگين نمره مدي
بوده، در واقع ميانگين نمره  38/48در بين دانشجويان پسر 

  .مديريت دانش در بين دختران بيشتر بوده است
  

  ميانگين و انحراف معيار مديريت دانش و ابعاد آن :1جدول
 انحراف معيار±ميانگين  نام متغير

  573/0±05/11  ايجاد دانش
  57/68±40/13  ثبت دانش

  14/57±92/10  پااليش دانش
  13/57±96/7  انتشار دانش
  42/56±74/8  كاربرد دانش
  22/60±39/10  مديريت دانش

  
هاي  بررسي رابطه بين مديريت دانش و ويژگي :2جدول 

 دموگرافيك دانشجويان

مقطع   جنسيت  سن  متغيرها
  حصيليت

P F  P  t P F 
  43/0  72/0  15/3  01/0  59/0  62/0  مديريت دانش

  35/0  78/0  23/2  069/0  32/0  80/0  ثبت دانش
  12/0  92/0  26/3  013/0  42/0  72/0  پااليش دانش

  72/0  55/0  40/3  008/0  77/0  52/0  دانش ايجاد
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  68/0 57/0  84/3  006/0  76/0  52/0  دانش انتشار
  57/0 64/0  11/2  07/0  79/0  51/0  كاربرد دانش

  
راي تخصصي داراي دانشجويان داراي مقطع تحصيلي دكت

دانشجويان در ). 61/62(اند نمره مديريت دانش باالتري بوده
ت دانش باالتري سال داراي نمره مديري 30-26گروه سني 

  ).39/65(اند بوده
رابطه معناداري  p>05/0و  t-test با كمك آزمون آماري

همچنين . بين جنسيت و ميزان مديريت دانش وجود دارد
  . يريت دانش با جنسيت داردهاي مد مؤلفه تمامي 

رابطه معناداري  Anova 05/0>pبا كمك آزمون آماري  
 همچنين هيچ. بين سن و ميزان مديريت دانش وجود ندارد

انش نيز با سن رابطه نداشته هاي مديريت د كدام از مؤلفه
  .است

رابطه  p<05/0و  ANOVAبا كمك آزمون آماري 
و ميزان مديريت معناداري بين دو مؤلفه مقطع تحصيلي 

هاي مديريت  دانش وجود ندارد همچنين هيچ كدام از مؤلفه
  ).2جدول (دانش با مقطع تحصيلي رابطه ندارد 

  
  بحث

 32/10با انحراف معيار  22/60ميانگين نمره مديريت دانش 
باشد كه حاكي از نمره خوب اين متغيردر بين  مي

در . باشد جويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ميدانش
واقع مديريت در اين دانشگاه فرهنگي را در سازمان ايجاد 
ننموده كه كسب، خلق و انتقال دانش بعنوان يك ارزش 

  .بنياني در سازمان در نظر گرفته شود
از طرفي باالترين نمره در خصوص ثبت دانش بوده كه 

در درون سازمان حذف تواند موانع داخلي دانش را  مي
از نظر . باشد و كمترين نمره از بعد انتشار دانش مي. نمايد

دانشجويان دسترسي به دانش در هر زمان و مكاني كه نياز 
هاي جديد  ايجاد فناوري. باشد دارد به خوبي ميسر نمي

ها  مانند كارهاي گروهي، اينترنت، اينترانت و ديگر فناوري
  .دكن به انتشار دانش كمك مي

 ميانگين نمره مديريت دانش در بين دانشجويان دختر -

در واقع  بوده، 38/48و در بين دانشجويان پسر  92/63
ميانگين نمره مديريت دانش در بين دختران بيشتر بوده 
است كه در اين ميان ثبت دانش در دانشجويان دختر باالتر 

  .وليكن پااليش دانش در پسران بيشتر بوده است
حاكي از آن است كه از نظر پسران در دانشگاه  اين مسأله

دانش را در چارچوب مفاهيم فني و  براي ايجاد دانش بهتر،
هاي  و با ارائه نمونه. دهد تخصصي به دانشجويان ارائه مي
 .گردد عملي اهداف درسي مشخص مي

و از نظر دانشجويان دختر، در دانشگاه نتايج مباحث علمي 
شود و در بازنگري دروس و  سازي مي به خوبي ذخيره 

. گردد هاي آموزشي از نظر دانشجويان استفاده مي فعاليت
هاي مورد مطالعه، در  در حقيقت از نظر اين گروه دانشكده

هاي اطالعاتي مناسب توانايي داشته  ذخيره دانش در پايگاه
  .است

دانشجويان داراي مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي داراي 
دانشجويان در ). 61/62(اند تري بودهنمره مديريت دانش باال

سال داراي نمره مديريت دانش باالتري  30-26گروه سني 
رسد كه فعاليت  در واقع به نظر مي). 39/65(اند بوده

دانشجويان داراي مقطع تحصيلي باالتر با كسب دانش، 
هاي  و با تأكيد فزاينده بر سازمان. تر همراه است درك عميق

هاي توليد محور و  زماندانش محور به جاي سا
  .كنند برخورداري از دانش و اطالعات روزآمد فعاليت مي

هاي سني زير  هاي مديريت دانش در بين گروه در بين مؤلفه
سال كاربرد دانش از بهترين وضعيت برخوردار بوده  25

در واقع از نظر دانشجويان اين دانشگاه به ارائه . است
هاي گردآوري  ايجاد تيمدهد و به  اطالعات تخصصي بها مي

تر كردن دانش ارائه شده همت نموده  دانش جهت كاربردي
اي كه قراراست  بكارگيري اين دانش جديد در زمينه. است
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 .استعملي شود، قوي عمل نموده 

رابطه معناداري بين  T-testاز طرفي با كمك آزمون آماري 
جنسيت و ميزان مديريت دانش وجود داردكه اين نتايج با 

) 11(و با پژوهش.متفاوت است) 18(پور پژوهش رجايي
  .مشابه است

در اين پژوهش در بررسي وضعيت مديرت دانش در بين 
بعد ايجاد دانش، ثبت دانش، پااليش دانش،  5دانشجويان از 

ايم با برخي از  انتشار دانش وكاربرد دانش بهره جسته
 ).18و17و11و2(هاي مورد بررسي مشابه است پژوهش

هاي  رين نمره در خصوص ثبت دانش بوده و گروهباالت
اند كه با  ت دانش باالتري بودهيسني باالترداراي نمره مدير

  ).11و2(هاي مورد بررسي مشابه است برخي از پژوهش
نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه به كمك آزمون 

رابطه معناداري بين  p<05/0و  ANOVAآماري 
سن با ميزان مديريت دانش  هاي مقطع تحصيلي و مؤلفه

  .مشابه است) 18(پور وجود ندارد كه با پژوهش رجايي
  

  گيري  نتيجه
هاي امروزي براي حفظ  همانطور كه گفته شد سازمان

مزيت رقابتي خود، نياز دارند كه به سرعت به سمت منابع 
  ).22تا19(دانش حركت نمايند

آيد وضعيت  همان طور كه از نتايج اين پژوهش بر مي
دانشگاه در خصوص ثبت دانش از وضعيت مناسبي 
برخوردار بوده است از اين رو بايستي در ساير ابعاد 
مديريت دانش به ويژه انتشار و پااليش دانش توجه بيشتر 

هاي  گذاري بيشتر در بانك سرمايه. معطوف و فعاليت نمايد
المللي، مشاركت  هاي بين اطالعاتي مناسب، برگزاري همايش

هايي از اين دست، اهميت  گيري شجويان در تصميمفعال دان
هاي خالقانه از طرف دانشجويان و  بيشتر به ايده

ها  گذاري دانشگاه براي اين قبيل ايده و نوآوري سرمايه
  .ها است هايي از اين فعاليت نمونه

ها بايستي به محيطي در جهت  در نهايت امروزه دانشگاه
نشر دانش و ايجاد . رشد و توسعه همه جانبه تبديل شوند

هاي موثر بر افزايش  ترين مؤلفه محيطي دانش محور از مهم
ها به دليل توليد  از طرفي دانشگاه.عملكرد هر سازماني است

خدمات دانشي، و اهميتي كه دانش در ارتقاي جايگاه هر 
كشوري دارد از نظر مديريت دانش در سطحي حساس و از 

ز اين رو مديران در اي برخوردار هستند ا جايگاه ويژه
ها بايستي حركت به سمت يادگيرنده بودن را آغاز  دانشگاه
در حقيقت در چنين محيطي است كه خالفيت،  .نمايند

ها و تبديل آنها به دانش  نوآوري، خودباوري و باروري ايده
  .گيرد صورت مي

  
  منابع

1. Yaghoubi Maryam. KM ring lost in health Organization, 5th annual Congress of Student of Health Services 
Administration. Tabriz .9-12 April 2006:355 [Persian]. 

2. Nikbakht A, Siadat S, Hoveida R, Moghadam A. Study of the Relationship between Knowledge Management 
and Chairpersons Leadership Styles at Isfahan University of Medical Sciences from Faculty View Points. 
Health Information Management 2010; 7(2): 224. [Persian]. 

3. Yousefi AR. Evaluation factors of knowledge management in selected teaching hospitals in Isfahan 1386. [BS 
Thesis]. Health Management and Economics Research Centre. Isfahan University of Medical Sciences .2006. 
[Persian]. 

4. Sarraf Zadeh M, Hazeri A. Knowledge management and reference services in libraries. Electronic journal 
Research Scientific Information and Documentation: 2006; Available from: 
http://www.aftab.ir/articles/applied_sciences/management /c12c115 1830911 _management_science_p1.ph. 
[Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               6 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1527-en.html


  ياندانشجو يكدموگراف هاي يژگيدانش و و يريتمد ينرابطه ب مريم يعقوبي و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   837/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

5. Haji karimi MH. Barresi va tahlil bekargiri modiriat danesh dar sanat sakht az manzar mazaya va 
mahdodiatha. Mahname beynolmelali rah sakhtman. 2009:60. [Persian]. 

6. Beige M. Knowledge management to achieve organizational learner. Monthly Vehicle Engineering and 
Related Industries 2009; 1(3):33-40. [Persian]. 

7. Bose R. Knowledge management metrics. Journal leadership organization 2004; 25(9):225-238. 
8. Hovland Ingie. Knowledge Management and Organisational Learning: An International Development 

Perspective. Overseas Development Institute 2003 
9. Massingham Peter. Organizational commitment, knowledge management interventions, and learning 

organization capacity, The Learning Organization journal 2009; 16(2): 122-142 
10. Hong Jon-Chao. Knowledge management in the learning organization. The Leadership & Organization 

Development Journal 1999; 20 (4): 207-215. 
11. Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, Nik bakht A. Study of Relationship between the Organization Learning 

and Knowledge Management among staffs in selected hospitals of Isfahan University of medical sciences. 
Health management journal 2010; 42:65-72.  

12. Nadi M. Discrimination Ability of Islamic Azad University District 4 by Quality Management,learning 
organization and Knowledge Management.Knowledge &Research journal  in Educational Sciences. 2008; 
5(18): 1-26. [Persian]. 

13. Martin B. Knowledge management within the context of management. Singapore: management review 2000; 
22(2). 

14. kermani alghoreyshi MR. Feasibility study of establishing dimensions of knowledge management in 
industries. [Thesis].Isfahan: University of khorasgan.2006. [Persian]. 

15 lahijanian A. Study of knowledge management in educational system  and  designing suitable model. 
[Thesis].Isfahan: university of khorasgan.2006. [Persian]. 

16 Geyer G. Tacit knowledge in organization. London: sage publications. 2001. 
17. Rastogi p. knowledge management and Intellectual capital. The new Virtuous reality of competitiveness, 

Human systems management. London: sage publication.2000. 
18. Rajiee por S, Rahimi H. Study of relationship between process of KM changing and performance of faculty 

from Isfahan University. Social and human science journal 2009; 8(4):59-76. 
19. Liebowitz J, Ayyavoo N, Nguyen H, Carran D, Simien J. Cross generational knowledge flows in edge 

organizations. Industrial Management and Data Systems 2007; 107(8): 1123-1153. 
20. Sherif K, Xing B. Adaptive processes for knowledge creation in complex systems: The case of a global IT 

consulting firm. Information and Management 2006; 43(4): 530-540. 
21. Wang T, Chang T. Forecasting the probability of successful knowledge management by consistent fuzzy 

preference relations. Expert Systems with Applicationa2007; 32(3): 801-813. 
22 Wang E, Klein G, Jiang J. IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic 

capability link to performance. International Journal of Production Research 2007; 45(11): 2419-2434. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1527-en.html


   http://journals.mui.ac.ir)                         5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      838

The Relationship between Knowledge Management and Demographic 
Features of Students in Isfahan University of Medical Sciences, 2011 

 
Maryam Yaghoubi1, Marzieh Javadi2, Zahra Agharahimi3 

 
Abstract 
 
Introduction: The ultimate objective of scientific activities in organizations and universities is to ensure 
continuous expansion of these activities and also achieving an ongoing knowledge improvement and 
development. Hence, this study was performed to investigate the knowledge management score among students 
of Isfahan University of Medical Sciences .  
Methods: In this descriptive study, 190 students of Isfahan University of Medical Sciences were selected 
through stratified random sampling. Data gathering tool was Knowledge Management questionnaire which its 
validity and reliability was confirmed. Data analysis was performed by SPSS software version 18 using 
descriptive and inferential statistics. 
Results: The students’ mean score of knowledge management was 60.22±10.39. There was a significant 
relationship between knowledge management score and gender (p<0.05). But, no significant relationship was 
observed between knowledge management and age and educational level (p>0.05.( 
Conclusion: The score of knowledge management among students was low. So, with regard to fast and 
continuous changes in different fields of science and technology as well as increasing complexity and dynamics 
of environmental factors, university managers should plan for production, dissemination, and transmission of 
knowledge in universities. 
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