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 ٧٥  88 بهار و تابستان/  اولي  شماره/  مششي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت 

  * ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  3 آزاده علوي، 2 علي صفدريان، 1 عليرضا شيرواني

  

  چكيده

با توجه به اين كه . ها در شرايط رقابتي و عصر اطالعات است مديريت دانش يكي از مهمترين ابزارهاي موفقيت سازمان :مقدمه

شوند، الزمه دستيابي به جديدترين دستاوردهاي علمي و  ه عنوان پرچمداران سالمت جامعه نيز محسوب ميهاي علوم پزشكي ب دانشگاه

هدف اين پژوهش تعيين ميزان حاكميت فرايندهاي . پژوهشي و استقرار مديريت دانش در نظام سازماني آنها اهميتي دو چندان دارد

  .تمديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بوده اس

معاونت  7جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل كاركنان شاغل در . مطالعه حاضر از دسته توصيفي است :روش بررسي

كه از بين آنها حجم نمونه آماري  شد مي) نفر 1266(ستادي دانشگاه با مدارك تحصيلي فوق ديپلم و باالتر و اعضاي هيأت علمي 

در اين پژوهش براي جمع آوري اطالعات مربوط به ادبيات موضوع از . نفر بود 295تماتيك برابر محاسبه شده به نحو تصادفي سيس

  اي نظير كتب و مجالت علمي و براي جمع آوري اطالعات الزم جهت تأييد يا رد فرضيات پژوهش از پرسشنامه  روش كتابخانه

استفاده شدكه براي بررسي روايي آن، از روش روايي ) اصلي سؤال 33سؤال جمعيت شناختي و  5شامل (ساخته با سؤاالت بسته  محقق

پس از تكميل پرسشنامه توسط اعضاي نمونه . استفاده گرديد) درصد Cronbach Alfa )8/93صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب 

  .قرارگرفت هاي اوليه استخراج و فرضيات مورد تجزيه و تحليل خروجي SPSSافزار  آماري، با استفاده از نرم

سازي دانش نتايج به  گيري و ذخيره هاي تحقيق نظير شناسايي، اكتساب، توسعه، اشتراك و توزيع، بهره پس از آزمون فرضيه :ها يافته

ها جهت استقرار آن كمتر از  دست آمده نشان داد كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در هر شش فرآيند مديريت دانش، كليه زمينه

  .وجود داشته است سطح متوسط

هاي دولتي با آن رو به رو هستند استفاده از دانش سازماني و كاربرد آن با  هايي كه امروزه سازمان يكي از مهمترين چالش :گيري نتيجه

نمند ها را در شرايط رقابتي حاضر توا باشد كه توجه به استفاده صحيح از آن، سازمان ابزارهاي نوين مديريتي نظير مديريت دانش مي

  .آورد ساخته، مقدمات موفقيت آنها را پديد مي

  .ها دانش؛ مديريت اطالعات؛ دانشگاه :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  19/1/88 :پذيرش مقاله    30/8/87 :اصالح نهايي    8/5/87 :مقاله دريافت

. يت دانش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهانميزان حاكميت فرآيندهاي مدير. شيرواني عليرضا، صفدريان علي، علوي آزاده :ارجاع

  .82-75 ):1( 6؛ 1388اطالعات سالمت  تيريمد
  

  مقدمه

ها ايجاد كند،  تواند مزيت رقابتي پايداري براي سازمان دانش مي

اند و تقليد آنها  زيرا منابع دانش از منظر درك اجتماعي پيچيده

  ).1(بسيار مشكل است 

باشد كه توسط معاونت  مي 287230اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره * 

  .پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان حمايت گرديده است

  استاديار، مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان .1

كارشناس ارشد، مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد . 2

  )ولؤي مس نويسنده(دهاقان
E-mail: ali.saf_2657@yahoo.com 

 جوي دكتري، مديريت دولتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانش. 3
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 ... ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه

  88 بهار و تابستان/  اولي  شماره/  مششي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت  ٧٦

ها و  هاي مهم دولت چالش مديريت دانش به عنوان يكي از

براي ماندن در رقابت و . هاي امروزي مطرح است سازمان

). 2(يادگيري در سازمان ايجاد شود  - پايداري بايد فرآيند ياددهي

اي علمي است كه ارائه تعريفي استاندارد از  مديريت دانش واژه

  . باشد آن مشكل مي

: د ازمديريت دانش شامل شش فرآيند اصلي است كه عبارتن

شناسايي دانش، اكتساب دانش، توسعه دانش، به اشتراك 

. گيري از دانش، نگهداري دانش گذاشتن و توزيع دانش، بهره

زماني كه اين فرآيندها در سازمان استقرار يابند، يك نظام 

تواند شكل گيرد كه به همه مديران كمك خواهد  مديريتي مي

  ). 1شكل (كرد تا شروعي موفق داشته باشند 

هاي متنوعي  با توجه به اين كه در مقوله مديريت دانش مدل

هايي كه جنبه بسيار  مطرح گرديده است ولي يكي از مدل

 ,probesetها دارد، به نام مدل  كاربردي و عملي در سازمان

Roob and Roomhardt  به نام عناصر بنيادي مديريت

  ). 3(دانش است 

ـصان يكي از شناسايي دانش متخصـ: شناسايي دانش. 1

هاي  ضروريات اصلي در زمينه تحقق مديريت دانش در سازمان

هاي ذخيره شده در  باشد، چرا كه با شناسايي دانش دانشي مي

توان ضمن بررسي نقاط قوت آنها به رفع  اذهان كاركنان مي

نقايص و تعديل دانش تخصصي افراد با دانش مورد نياز سازمان 

  ). 4(همت گمارد 

شناسايي دانشي كه بايد در اختيار گرفته شده و  يك راه براي

  ). 5(كسب گردد، انجام مميزي دانش است

ها  در طول تاريخ بشر، انسان: آوري دانش اكتساب و جمع. 2

اندوزي را باعث  دانش اند چرا كه هماره در جستجــوي دانش بوده

  . )6(دانستند موفقيت مي

ز سازمان كسب تواند از داخل و هم از خارج ا دانش هم مي

  ). 7(شود

اي از  توسعه به طور كلي به مجموعه: توسعه دانش. 3

ريزي شده گفته  هاي سريع و خالق، نظام يافته و برنامه فعاليت

شود كه در جهت گسترش مرزهاي شناخت علمي و گنجينه  مي

در خصوص تأثير پيشنهادهاي ). 8(دانش انسان و جامعه باشد

  هاي متعددي دارند، رغيب كاركنان شيوهها براي ت كاركنان، سازمان

ها در حال معرفي ساختارهاي جديدي هستند  اكنون بيشتر سازمان

تا بر پايه پيشنهادها تصميم گيري كنند، عمل كنند و به آنها پاداش 

 ).9(دهند 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  فرآيندهاي اصلي مديريت دانش. 1شكل 

  

ي دانش خود گوييم فرد وقتي مي  :اشتراك و توزيع دانش. 4

كند، به اين معني است كه فرد، فرد ديگري را با  را توزيع مي

كند تا او را كمك  استفاده از دانش، بينش و افكار خود راهنمايي مي

  ).10- 11(كند كه موقعيت خود را بهتر ببيند 

در اين مرحله، تمام توجه مديريت  :بهره گيري از دانش .5

ها،  دانش موجود در سازماندانش به اين نكته متمركز است كه 

  ).12( كاربردي شود تا به سوددهي سازمان بينجامد

ذخيره دانش بخش مهمي از : ذخيره و نگهداري دانش. 6

ها دوباره  مديريت دانش است؛ با اين وجود زماني كه شركت

شوند، ارزش حافظه سازماني اغلب دست كم گرفته  سازماندهي مي

هاي كهنه شده تجارب  ختن بخشاما در مورد دور اندا. شود مي

  ). 3(گذشته شركت نبايد به سادگي تصميم گرفت 

سنجش فاصله ميان «سيما راصل در پژوهشي تحت عنوان 

آوري  دانش موجود و دانش مطلوب سازمان پژوهش و فن

با  »كارهايي براي از ميان برداشتن اين فاصله پتروشيمي و ارائه راه

 24مدير و  6آماري شامل  روش توصيفي، پيمايشي در نمونه

  .)13(درصد اين فاصله را تأييد نمود  95كارمند در سطح اطمينان 

گيري از  بهره

 دانش

 شناسايي دانش

 اكتساب دانش

اشتراك و توزيع  توسعه دانش

 دانش

 دانش نگهداري
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 انو همكارعليرضا شيرواني 

  ٧٧  88 بهار و تابستان/  اولي  شماره/  مششي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت 

مدلي براي مديريت «دكتر صلواتي در پژوهشي با عنوان 

 دنشان دا» ايران هاي دولتي جمهوري اسالمي دانش در سازمان

هاي دولتي موضوعي نوپا و نيازمند  كه مديريت دانش در سازمان

اين پژوهش منجر به شناسايي سه . تعددي استهاي م پژوهش

عوامل سازماني، عوامل : عامل در قالب مدل مديريت دانش شد

  ). 14(محيطي و شهروندان 

Mackin  وZak  تأثير مديريت دانش بر «در پژوهشي با نام

نشان داد كه بين مديريت دانش،  2005در سال » عملكرد سازمان

   .)14(بطه وجود دارد عملكرد سازمان و عملكرد مالي را

شناسايي عوامل «در پژوهشي با عنوان  Linمحمد خليفه و 

نشان » 2003هاي مديريت دانش، سال  كليدي در موفقيت برنامه

كه عوامل سازماني و فرآيندهاي مديريت دانش بيشترين اثر را  داد

  .)15(هاي مديريت دانش داراست  بر موفقيت برنامه

، تعيين ميزان حاكميت فرآيندهاي هدف از انجام اين پژوهش

  .مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بوده است

  

  روش بررسي

پژوهش حاضر از دسته مطالعات كاربردي از نوع توصيفي 

اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و بر اساس ماهيت و مقطعي 

در اين پژوهش جامعه آماري . نوع مطالعه، توصيفي است

يه كاركنان ستادي داراي مدرك تحصيلي فوق متشكل از كل

نفر و  652ديپلم و باالتر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با تعداد 

نفر بود كه در  614اعضاي هيأت علمي دانشگاه با تعداد 

. شد نفر مي 1266مجموع كل جامعه آماري پژوهش شامل 

جهت تعيين حجم نمونه يك مطالعه مقدماتي با توزيع 

نفر از كاركنان ستادي و اعضاي هيأت علمي  38ن پرسشنامه بي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد كه از اين طريق در 

الزم . نفر برآورد شد 295درصد، حجم نمونه  95سطح اطمينان 

پرسشنامه توزيع شده در بين اعضاي  295به ذكر است كه از 

ه شد كه عدد از آنها به محقق برگرداند 268نمونه آماري، تعداد 

  .درصد بود 90نرخ بازگشت پرسشنامه در اين پژوهش 

گيري در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته  ابزار اندازه

تهيه و تنظيم پرسشنامه بر . سؤال از نوع بسته بود 33شامل 

پايايي پژوهش با استفاده از . انجام گرفت Likertاساس طيف 

. گرديد درصد محاسبه 8/93برابر  Cronbach Alfa روش

همچنين از طريق روايي صوري و محتوايي، روايي پرسشنامه 

طي چند مرحله ويرايش توسط صاحبنظران تأييد و تجزيه 

  .انجام شد SPSS افزار ها با استفاده از نرم تحليل داده

  

  ها يافته

هاي دموگرافيك حاكي از آن است كه  نتايج حاصل از ويژگي

ك تحصيلي در درصد نمونه آماري داراي مدار 8/61

درصد داراي مدارك  1/9هاي بهداشتي درماني،  رشته

درصد نيز داراي  29مهندسي و  -هاي فني تحصيلي در رشته

همچنين . مالي هستند -هاي اداري مدارك تحصيلي در رشته

هاي آماري داراي مدرك تحصيلي فوق  درصد از نمونه 6/11

 9/45 درصد فوق ليسانس و 5/17درصد ليسانس،  67ديپلم، 

بيشترين . باشند درصد داراي مدرك تحصيلي دكتري مي

درصد فراواني و  1/48سال با  10-20سابقه خدمت به مقدار 

درصد  17سال با  20-30كمترين سابقه خدمت به به مقدار 

  .فراواني بود

مشاهده  tحاكي از آن است كه چون  1هاي جدول  يافته

كوچكتر  05/0شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

باشد، ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در  مي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمتر از سطح متوسط بوده 

  .است

 .  

  

  3با ميانگين فرضي » دانش - ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت«مقايسه نمره : 1جدول 

  آماره                           

  زمينه مورد نظر
 t df  خطاي معيار  معيار انحراف  ميانگين

  267  - 97/13  0327/0  535/0  54/2  فرآيندهاي مديريت دانش
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 ... ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه

  88 بهار و تابستان/  اولي  شماره/  مششي  دوره/ مديريت اطالعات سالمت  ٧٨

  3با ميانگين فرض » ميزان فرايندهاي مديريت دانش«مقايسه ميانگين نمره  :2جدول 
  

  آماره                        

  زمينه موردنظر
 t df  خطاي معيار  انحراف معيار  ميانگين

  267  -77/10  037/0  613/0  59/2  شناسايي دانش

  267  -71/14  038/0  635/0  42/2  اكتساب دانش

  267  -63/10  0366/0  599/0  61/2  توسعه دانش

  267  -12/14  0389/0  637/0  45/2  توزيع و اشتراك دانش

  267  -53/11  0372/0  608/0  57/2  بهره گيري دانش

  267  -87/10  0368/0  602/0  59/2  نگهداري و ذخيره دانش

  

 از نظر نمونه آماري مورد مطالعه» فرآيندهاي مديريت دانش«مقايسه ميانگين نمره  :3جدول 

  فرآيندها
  اعضاء هيأت علمي  كاركنان ستادي

t p  
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  352/0  932/0  644/0  63/2  /583  56/2  شناسائي دانش

  526/0  636/0  669/0  45/2  /603  40/2  اكتساب دانش

  589/0  541/0  632/0  58/2  /569 62/2  توسعه دانش

  002/0  08/3  603/0  57/2  /649  33/2  توزيع و اشتراك دانش

  888/0  141/0  612/0  56/2  /607  57/2  گيري دانش كاربرد و بهره

  632/0  479/0  626/0  61/2  /582  58/2  نگهداري دانش

  

همه مشاهده شده در   tدهد كه چون نشان مي 2نتايج جدول 

درصد  5فرايندها از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

كوچكتر است، ميزان حاكميت تمامي فرايندهاي مديريت دانش 

از نظر نمونه آماري مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشكي 

  . اصفهان كمتر از سطح متوسط بوده است

مشاهده  tهاي جدول فوق حاكي از آن است كه چون  يافته

 P ≥ 05/0توزيع و اشتراك دانش در سطح  شده در خصوص

دار بوده است، بين نظرات كاركنان ستادي و اعضاي  معني

 tدار وجود دارد؛ اما  هيأت علمي در مورد اين مؤلفه تفاوت معني

 P ≥ 05/0مشاهده شده در خصوص ساير فرآيندها در سطح 

دار نبوده است و بين فرآيندهاي مديريت دانش از نظر  معني

  . دار وجود ندارد ان و اعضاي هيأت علمي تفاوت معنيكاركن

هاي مربوط به فرضيات پژوهش  تجزيــه و تحليل يافته

نشان داد كه از ديدگاه جامعه مورد مطالــعه، ميانگين نمرات 

هاي الزم جهت حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در  زمينه

. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمتر از حد متوسط بوده است

هاي حاكميت مديريت دانش در سازمان  همچنين مقايسه زمينه

هاي الزم جهت حاكميت  مورد مطالعه نشان داد كه زمينه

مديريت دانش در اين سازمان به نحو يكسان وجود ندارد؛ 

هاي الزم، مربوط به توسعه دانش و كمترين آنها  بيشترين زمينه

ج آماري نشان همان طور كه نتاي. مربوط به اكتساب دانش بود

، اكتساب دانش با 59/2دهند شناسايي دانش با ميانگين  مي

، توزيع دانش با 61/2، توسعه دانش با ميانگين 42/2ميانگين 

و  57/2گيري از دانش با ميانگين   ، بهره45/2ميانگين 

در مجموع ميانگين  59/2نگهداري و ذخيره دانش با ميانگين 

  . دارند) 3(نمره كمتر از ميزان متوسط 

مقايسه ميانگين حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در 

دانشگاه مورد مطالعه از نظر نمونه آماري مورد مطالعه با توجه 
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به سابقه خدمت و سابقه مديريت آنان نشان داد كه بين نظرات 

  .داري وجود ندارد آنان تفاوت معني

  

  بحث

هاي متعددي وجود  در مورد فرآيندهاي مديريت دانش مدل

دارد، كه البته جمع آوري، ذخيره و به اشتراك گذاري در اكثر 

  .شود آنها به طور مشترك ديده مي

هاي اين تحقيق را  توان يافته با توجه به پيشينه تحقيق مي

با بررسي ميزان استقرار و پياده سازي مديريت دانش در شركت 

در آن جا . سهامي ذوب آهن اصفهان، تا حدودي همسو دانست

 88/2هاي الزم براي جمع آوري دانش  ميانگين نمره زمينه

 42/2بوده است و در پژوهش حاضر ميانگين نمره اين فرآيند 

كه با وجود اين كه در هر دو مورد نتيجه از سطح متوسط 

هاي الزم براي جمع آوري دانش در  تر است، اما زمينه پايين

در اين . ي داردتر شركت سهامي ذوب آهن وضعيت مطلوب

تر از سطح  پايين 59/2تحقيق فرآيند ذخيره دانش با ميانگين 

اي مشابه شركت سهامي ذوب آهن با ميانگين  متوسط نتيجه

دهد كه البته در اين مورد نيز شركت ذوب آهن  نشان مي 97/2

قابليت تسهيم دانش و . دهد تري را نشان مي شرايط مناسب

ها وجود  اغلب در سازمان مشاركت، تمام آن چيزي است كه

تالش براي استقرار اين فرآيند همواره با مقاومت رو به . ندارد

 45/2ميانگين نمره اين فرآيند در تحقيق حاضر . رو بوده است

بود كه در هر دو مورد  68/2و در شركت سهامي ذوب آهن 

باشد اما، در اين مورد نيز در ذوب  تر از سطح متوسط مي پايين

  ).15(تري را شاهد هستيم  مطلوب آهن شرايط

هاي دولتي موضوعي نوپا و  مديريت دانش در سازمان

تحقيق انجام شده در دانشگاه . هاي بسيار است نيازمند پژوهش

علوم پزشكي اصفهان و نيز مورد مشابه در سازمان پژوهش و 

و ) 13(دهد  آوري پتروشيمي به خوبي اين مسأله را نشان مي فن

هاي دولتي و به خصوص  هيت فعاليت سازمانبا توجه به ما

هاي  هاي كشور اهتمام پژوهشگران در طراحي مدل دانشگاه

ها از طريق تجزيه و تحليل و  مناسب با ساختار اين سازمان

در اين پژوهش . رسد هاي موجود بسيار ضروري به نظر مي مدل

از مدل مشهور پروبست در بررسي ميزان استقرار فرآيندها 

دكتر عادل صلواتي مدلي در  1385شد، اما در سال  استفاده

قالب سه عامل سازماني، محيطي و شهروندان طراحي نمود 

)14.(  

در واقع اين تحقيق قدم اول براي يررسي موضوع مهم 

مديريت دانش در يك واحد دانشگاهي است و در ادامه بايد از 

 هاي به دست آمده از ساير هاي استاندارد، مدل تركيب مدل

هاي تحقيقاتي و عواملي چون سرمايه انساني، عملكرد  طرح

هاي توسعه و بهبود سازماني، ضمن طراحي  سازماني و روش

مدلي مناسب، شرايط استقرار اين مهم را به بهترين شكل 

  .فراهم نمود

  

  گيري نتيجه

هاي دولتي با  هايي كه امروزه سازمان يكي از مهمترين چالش

اده از دانش سازماني و كاربرد آن با آن رو به رو هستند استف

باشد كه توجه  ابزارهاي نوين مديريتي نظير مديريت دانش مي

ها را در شرايط رقابتي حاضر  به استفاده صحيح از آن، سازمان

   .آورد توانمند ساخته، مقدمات موفقيت آنها را پديد مي

  

  پيشنهادها

در توجه به اهميت حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش  با

هاي دولتي و به ويژه دانشگاه مورد مطالعه،  سازمان

  . گردد پيشنهادهاي كاربردي زير ارائه مي

سازي اهميت نقش مديريت دانش در موفقيت  فرهنگ - 

 .هاي انساني سازمان بين سرمايه

هاي استخدامي جهت  تالش در كاربردي كردن آزمون - 

ن جذب نيروي انساني مورد نياز دانشگاه از بين داوطلبا

 . استخدام

هاي موفق و ناموفق و تالش در جهت رفع  ثبت تجربه - 

هاي گذشته و استفاده از آنها در  نواقص برنامه

 . هاي آتي برنامه

ايجاد بسترهاي الزم جهت استفاده از دانش افراد با  - 

 .تجربه به شكل فعال
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هاي مختلف جهت ذخيره و ثبت دانش  استفاده از روش - 

به قوانين و مقررات جديد  كاركنان با تجربه با توجه

كشوري و خروج يكباره نيروهاي كارآزموده و 

 .متخصص از دانشگاه

تالش براي ساماندهي نيروهاي انساني در جهت  - 

 . فعاليت در پست سازماني خود

هاي نوين تشويق كاركنان جهت  استفاده از شيوه - 

سازي و توزيع دانش مفيد  ترغيب آنان به ذخيره

 . سازماني

هاي هفتگانه  دانشگاه به يادگيري مهارت توجه خاص - 

رايانه توسط كاركنان و جلوگيري از ايجاد ديدگاه سنتي 

 .به آموزش كاركنان

ارتقاي سطح تحقيق و توسعه و ارتباط منسجم با مراكز  - 

 . ها تحقيق و توسعه ديگر دانشگاه

  ارتقاي سيستم جامع برنامه پرسنلي دانشگاه در جهت  - 

  

به شناسايي دارندگان دانش ثبت اطالعات مربوط  - 

 . كليدي سازمان

هاي مشاركت فعال كاركنان در جهت  بسترسازي زمينه - 

رفع مسائل و مشكالت سازمان و ايجاد فضاي اعتماد 

 . متقابل در جلب اين مشاركت

اهتمام در اجراي كامل و مبتني بر قوانين و مقررات  - 

ت نظام ارزشيابي كاركنان و استفاده از نتايج آن در جه

 . ارتقاي سطح علمي كاركنان

تجهيز و به روز نمودن دانشگاه به ابزارهاي نوين  - 

آوري اطالعات و ترويج فرهنگ استفاده از اين  فن

 . هاي نوين آوري فن

اهتمام مسؤولين دانشگاه در اجراي دقيق قانون  - 

مديريت خدمات كشوري با عنايت به توجه خاص اين 

  .قانون در رشد كاركنان دانشي
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Scale Survey of Knowledge Management's Process Mastery (Isfahan 
University of Medical Sciences' Reading Scale)* 

Alireza Shirvani 1; Ali Safdarian 2; Azadeh Alavi 3 

Abstract 
Introduction:  Knowledge management is one of the most important implements for 
organization's success in data age and competition situations. Nowadays, the notability 
(importance) of subject is to the extent that some of the organizations measure their available 
knowledge and reflect these measurements in reports as organization's mental investment and as 
an index for organization's classification. Organization's viewpoints are gradually turned from 
national extension to developed human. Medical universities are pioneers for society's health, 
achievement of modern scientific and investigation results and knowledge management's 
settlement in organic system have duplicated significance. 
Methods: Existing research method was a descriptive of measurement type and from scope 
branch. In this study, statistic society included employees in 7 university staff assistance with 
diploma educational degree and upper degrees and scientific board members. The number of 
statistic society's staff was 1268 and among this statistic society 295 units were randomly 
selected. 
Results: After assessing the hypothesis of research among sample like knowledge identity, 
acquisition, expansion, participation and distribution, benefiting and storage, the obtained 
outcomes display a weak level in every six process of knowledge management and all fields for 
its settlement in Isfahan University of Medical Science. 
Conclusion: Nowadays, one of the most important challenges which governmental organizations 
are confronted is the usage of organic knowledge and its application with modern management's 
implement such as knowledge management considering right usage which makes the 
organization put in existing competitions situations and provide their success preliminary. 
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