
چکیده
مقدمه: در قرن اطالعاتی 21، دانش؛ عامل استراتژیک هدایت کننده جهت افزایش قدرت 
رقابتی بین المللی در سازمان ها به شمار می رود. در سازمان های آموزشی کیفیت آموزشی 
تأثیر بسزایی بر بهره وری مؤسسات بهداشتی دارد. راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در 
جهت اهداف سازمان را مشخص می نماید. مدیریت دانش به عنوان یک روش مدیریتی با 
بهبود مهارت های حل مسئله درون سازمان و کشف دانش نهفته در ذهن افراد و تبدیل 

آن به دارایی های سازمانی منجر به تسهیل اشتراک دانش در اعضا سازمان خواهد شد.
دانشکده  در  دانش  مدیریت  کاربست  و  موقعیت  بررسی  مطالعه هدف؛  این  در  هدف: 

پرستاری و مامایی قزوین به عنوان یک سیستم آموزشی است.
صورت به   SWOT ابزار  با  و  موقعیت  تحلیل  روش  به  مطالعه  این  روش ها:  و   مواد 

Case study در دانشکده پرستاری و مامایی قزوین انجام شده است. ابتدا نقاط قوت و 

ضعف به عنوان عوامل درونی و فرصت ها و تهدید ها به عنوان عوامل بیرونی تعیین گردید 
پس از سلسله مراتب وزن دهی ماتریس نهایی swot ترسیم گردید.

فرصت های  و  قوت  نقاط  گرفتن  درنظر  با  و  شده  انجام  بررسی های  از  پس  يافته ها: 
گرفت.  قرار  تهاجمی  موقعیت  در  قزوین  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  شده،  شناسایی 
لذا این دانشکده به راحتی می تواند همکاری مستمر و هدفمندی را برای ارتقا ء سالمت 
جامعه با استانداری داشته باشد و برخی از کارآموزی ها و کارورزی ها را در جامعه افراد 
سالم و در جمعیت های متنوع انجام دهد. همچمین می تواند برخی از طرح های تحقیقاتی 
را با همکاری استانداری انجام دهد. بدین ترتیب، در راستای اهداف آموزش و پژوهش 

پرستاری و انتقال دانش تخصصی به جامعه فعالیت نماید.
با  که  می شود  توصیه  پرستاری  دانشکده های  آموزشی  مدیران  به  نتیجه  گیري: 
استراتژیک  برنامه  راستای  در  پژوهش  و  آموزش  حوزه  در  ضروری  سیاستگزاری های 
دانشگاه به بهره گیری جامعه از دانش تولید شده بتوانند از فرصت های موجود در جامعه 
استفاده کرده که از جمله آن همکاری با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی خواهد بود و 
اگر مدیران آموزشی نتوانند به راحتی دانش را به طور صحیح در جای خود استفاده نمایند 

قادر به رقابت نخواهند بودند.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، محیط آموزشی، شناسایی موقعیت استراتژیک، ماتریس 
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کاربست مدیریت دانش در یک سیستم آموزشی

47 فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1397

 مقدمه
امروزه کشورهاي مختلف جهان از ساختارهاي آموزشي متفاوتي 
برخوردار هستند که طبیعتاً ساختارهاي فوق در هرکشوري بنا بر 
سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت است. در 
این میان، تالش بر این است که نظام آموزشي هر یک از کشورها با 
تحوالت اجتماعي و پیشرفت هاي فرهنگي متناسب با قرن بیست 
بین  الزم  هماهنگي هاي  دیگر،  سویي  از  و  گردد  همگام  یکم  و 
برنامه های آموزشي و بازار کار در حوزه هاي مختلف برقرار گردد. 
ناکارآمدي  به  توجه  با  نیز  ایران  کشور  اخیر،  سال هاي  طي  در 
نظام هاي آموزشي گذشته در تحقق اهدافي نظیر تناسب تولیدات 
نظام آموزشي با بازار کار، برخورداري از راهبردها و رویکردهاي 
ابعاد  در  روز  فن آوري  از  بهره وري  و  برخورداري  آموزشي،  نوین 
بعضاً  و  نه چندان گسترده  ... دستخوش تحوالتي  و  مختلف آن 
موردي بوده است؛ اما اعمال تغییرات مذکور هنوز از شکل آرماني 

برخوردار نگردیده است)1(.
الزمه  و  است  کیفي  و  کمي  بعد  دو  داراي  عالي  آموزش  نظام   
توسعه پایدار و همه جانبه این نظام، رشد متعادل و متوازن در این 
ابعاد است. توجه به رشد کمي و غفلت از رشد کیفي، پیامدهاي 
و  خالقیت  عدم  علمي،  وابستگي  تحصیلي،  افت  نظیر  ناگواري 
کارآفریني، فرار مغزها و تولید ضعیف علم را براي این نظام در 
و  نقاط ضعف  نارسایي ها،  بررسي  راستا  )2(. در همین  دارد  پي 
وضع  بهبود  براي  تالش  و  تهدیدها  و  فرصت ها  تشخیص  قوت، 
از جمله  سازمان ها  وظایف  اهم  از  برتر  جایگاه  و کسب  مطلوب 
دانشگاه ها است)1(. آموزش علوم پزشکي بخشي از نظام آموزش 
عالي است که با حیات انسان ها سر وکار دارد و سالمت جامعه در 
پرستاري  بین  این  است. در  دانشگاه ها  این  آموزش  گرو کیفیت 
از حرف پیچیده علوم پزشکي است که در صورت عدم طراحي 
برنامه های مناسب و با کیفیت آموزشي، خسارات جبران ناپذیري 
وارد  دانش آموختگان  و  دانشگاه  علمي  اعتبار  بر سالمت جامعه، 
از  بخشي  به عنوان  پرستاري،  دانشکده هاي  بنابراین  مي کند)2(؛ 
دانشگاه هاي علوم پزشکي، باید به سمت تضمین کیفیت، ارزیابي 

مداوم و ارتقا حرکت کنند )3(.
ارتقاي استانداردهاي آموزشي  سازمان جهانی بهداشت خواستار 
براي دانش آموختگان رشته ي پرستاري شده با وجودی که تعداد 

پرستاران  تعداد  و  بوده  افزایش  حال  در  پرستاری  دانشکده های 
تنها  نه  متأسفانه  است،  فزونی  حال  در  لیسانس  فوق  با سطوح 
بلکه  نیافته  افزایش  منوال  همین  به  پرستاری  خدمات  کیفیت 
به نظر می رسد که کاهش نیز یافته است )4(. با تغییرات مداوم 
مراقبت بهداشتی الزم است که برنامه های آموزش پرستاری نیز 
به عنوان عامل تغییر عمل کند. آموزش پرستاری مسؤولیت دارد 
نه  دهند،  بالینی شکل  اعمال  به  تا  سازد  آماده  را  پرستاران  که 
نشان دهد.  واکنش  بالینی  تغییرات محیط  برابر  در  فقط  این که 
را  حرفه ای  پرستاران  تربیت  مسؤولیت  پرستاری  دانشکده های 
برعهده دارند که بتوانند به عنوان شرکای کاملی در ارائه خدمات 
با  بتوانند  و  داشته  نقش  بهداشتی  سیاست های  به  و شکل دهی 
قابلیت های حرفه ای آن ها  را محدود  از میان برداشتن موانع که 
می سازد، فعالیت های حرفه ای خود را در جامعه توسعه دهند)4(.

 کشور ما در حال حاضر دوره ای چالشی را پشت سر می گذارند، از 
یک طرف دسترسی به بسیاری از پایگاه های اطالعاتی به واسطه 
نفوذ بعضی از قدرت های جهانی امکان پذیر نیست از طرف دیگر 
میزان دانش تولید شده در کشور براساس استناد به مقاالت منتشر 
شده در مقاالت ISI به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بنابر 
نقش  و  داشته  مناسبی  عملکرد  می توانند  زمانی  دانشگاه ها  این 
خود را به درستی ایفا کنند که منابع آن عملکرد مناسبی داشته 

باشد. لذا دانش مهم ترین محصول این مجموعه خواهد بود)5(.
سازمان های  جمله  از  سازمان ها  نیاز  امروز،  رقابتی  محیط  در 
شدت  گذشته،  به  نسبت  دانشی  دارایی هاي  به  بهداشتی، 
بودن،  کمیاب  بودن،  تقلید  غیرقابل  است.  یافته  چشمگیري 
ارزشمند بودن و غیرقابل جایگزین بودن این دارایی هاي دانشی، 
همراه با ظهور رویکردها و مفاهیمی چون مدیریت دانش، سرمایه 
فکري، دارایی نامشهود، دیدگاه دانشگرا به سازمان و نیز کثرت 
گویاي  همگی  اجرایی،  دستاندرکاران  و  دانشگاهیان  تحقیقات 

اهمیت فزاینده منابع دانشی در سازمان ها می باشند)6(.
دانش چیزی است که انسان ها دائم در جست وجوی آن هستند 
زیرا انتظار دارند که هنگام کار باعث موفقیت آن ها  شود. در واقع 
دانش پرطرفدارترین داروی ابهامات و مجهوالت است)7(، به همین 
مزیت های  مهم ترین  از  آن  بر  مدیریت  و  دانش  که  است  خاطر 
رقابت پایدار بوده و مؤسسات پیشرو در دنیا، تجربه های موفقی 
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فاطمه حسن دوست و همکاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 481397

این رو ست که دراکر معتقد  از  ارائه داده اند.  از مدیریت دانش، 
است، شرکت های آینده، گرداگرد دانش سازماندهی می شوند، تا 
گرداگرد تولید)8(. با وجود این که دانش به عنوان منبعی براي بقا 
سازمان ها ضروري و حیاتی است و شرط موفقیت سازمان ها در 
تجارت جهانی، دستیابی به دانش و فهم عمیقی در تمامی سطوح 
به طور  دانش  به مدیریت  از سازمان ها  بسیاري  است، هنوز هم 
جدي توجه نکرده اند. باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند 
با  مرتبط  مباحث  اصلی  مبانی  از  یکی  است.  سریع  پاسخگویی 
دانش، درک مفهوم سه جزء داده، اطالعات و دانش و تعامل بین 
آن ها  است که گاهی به این مثلث ضلع چهارمی به نام معرفت یا 
خرد نیز افزوده می شود. مدیریت دانش در واقع تالشی براي آشکار 
کردن دارایی هاي پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل آن ها  به دارایی 
سازمانی، به منظور دسترسی تمامی کارکنان به آن است. جذب 
عناصر دانش و ترکیب آن ها  با یکدیگر یک چالش مهم مدیریتی 
جمله  از  خدماتی  سازمان هاي  اخیر،  دهه هاي  در  است.)6( 
دانشگاه ها نیز مانند سازمان هاي تولیدي با افزایش رقابت مواجه 
شده اند. این سازمان ها باید قادر باشند با ارضا نمودن تقاضاهاي 
سطح باال و فزاینده، مشتریان فعلی را حفظ و مشتریان جدیدي را 
جذب نمایند. براي مواجهه با این چالش، به مدیریت دانش و حتی 
نظریه کار گروهی تأکید زیادي شده است )9(بسیاری از مطالعات، 
سازمان  درون  ابتکارات  از  در حمایت  را  دانش  مدیریت  اهمیت 
بر  این، علیرغم تحقیقات گسترده  با وجود  نموده اند)10(.  تأیید 
روي ابتکار در خدمات و تولیدات، اغلب تمرکز بر تولید و صنایع 
به طور  از مطالعات  تعداد کمتري  و  بوده است  بر دانش  مبتنی 
عمیق به بحث مدیریت دانش در بخش خدمات پرداخته اند)11(.

از آنجایی که فرایند مدیریت دانش توسط )Bose)12 شامل ایجاد، 
معموالً  است.  شده  بیان  دانش  کاربرد  و  انتشار  پاالیش،  ثبت، 
سازمان ها در ایجاد یا ثبت دانش مشکلی ندارند اما در پاالیش، 
انتشار و کاربرد دانش است که دچار کاستی می شوند؛ به عبارتی 
عملی  که  گیرد  قرار  زمینه اي  در  باید  جدید  دانش  پاالیش؛  در 
شود. بینش بشر و دانش ضمنی باید ضبط شود و همراه با دانش 
صریح اصالح گردد. دانش باید در دسترس همه افراد در سازمان 
را  آن  دارد،  نیاز  که  مکانی  و  زمان  هر  در  فرد  هر  تا  گیرد  قرار 
مورد استفاده قرار دهد. فناوري هاي جدید مانند کارهاي گروهی، 

اینترنت، اینترانت و غیره به انتشار دانش کمک می کنند. منظور 
در  و  کارها  انجام  در  سازمان ها  توانایی  افزایش  دانش،  انتشار  از 
نهایت باال بردن ارزش آنهاست. صرف در دسترس بودن دانش به 
معناي انتشار آن نیست. فقط ایجاد تغییر در رفتار می تواند گویاي 
دانش  کلی  طور  به  دانش  کاربرد  در  و  باشد  دانش  مؤثر  انتقال 
سازمانی باید در جهت تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت، خدمات 
به راحتی  نتواند  اگرسازمانی  به کارگرفته شود.  فرآیند سازمان  و 
شکل صحیح دانش را در جاي مناسب آن مورد استفاده قرار دهد 
با مشکل مواجه خواهد شد. سازمان ها در  در عرصه های رقابتی 

بهره گیري از منابع دانش خود راههاي مختلفی پیشرو دارند)6(.
دو نوع دانش در محیط های تحصیالت تکمیلی وجود دارد: دانش 
دانشگاهی، دانش سازمانی. دانش آکادمیک هدف اولیه دانشکده ها 
یک  تجاری  کلی  دانش  به  سازمانی  دانش  است.  دانشگاه ها  و 
و  می کنند  فعالیت  آن  در  که  بازارهایی  و ضعف،  قوت  مؤسسه، 

عوامل مؤثر در موفقیت سازمانی اشاره می کند)13(.
از این گذشته، تئوري هاي فعلی فقط نظریات گسسته و ناقصی 
راهنمایی هاي  و  نموده اند  مهیا  دانش  مدیریت  اصل  مورد  در 
نموده اند.  پیشنهاد  دانش  مدیریت  به  پرداختن  براي  محدودي 
به  دهی  پاسخ  جهت  گروه ها  به  دانشگاه ها  اگرچه  براین  عالوه 
ابتکارات جدید در تجربه هاي  با فکر به  تغییرات سریع محیطی 
مدیریتی به خوبی کاال و خدمات متکی شده اند، اما بحث مدیریت 
محدود  هنوز  خدمات  ابتکاري  عملکرد  تحریک  براي  دانش 
می باشد)14(. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متهم شده اند که 
در آماده سازي دانشجویان جهت تفکر عمیق، استدالل هاي کمی 
گردیده  آشکار  متأسفانه  نبوده اند.  موفق  پژوهشی  مهارت هاي  و 
انتظاراتی  با  که چنین محیط هاي آموزشی نتوانسته اند متناسب 
که از این محیط ها است به موقع عمل نمایند. تجربه هاي خوبی 
وجود دارند که از نقش مهم دانشگاه به عنوان سازمانی جهت تفکر 
حمایت می کنند، جایی که دانش به عنوان منبع خلق ارزش در آن 
تولید می شود و به طور وسیعی آن را انتشار می دهد. عالوه بر این 
بقاء طوالنی  و  یادگیرنده  به سازمان هاي  دانشگاه ها  تبدیل  براي 
آن ها  ایده هاي زیادي مطرح گردیده است، از جمله تسهیم دانش 
فردي در دانش سازمانی. یکی از روش هاي محقق ساختن موارد 
فوق ترویج فرهنگ خالقیت و به اشتراک گذاري دانش از طریق 
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روش های هاي آموزش و یادگیري است)15(.
ناصر و همکاران )2016( در مطالعه خود پیشنهاد می کنند که 
استفاده از مدل مدیریت دانش برای اندازه گیری و رهبری، منجر 
گذار  تأثیر  مهم  عوامل  و  شد  خواهد  سیستم  باالی  عملکرد  به 
دانش،  مدیریت  بر  مبتنی  رهبری  فرایندها،  را:  باال  عملکرد  بر 
معرفی  دانش  فرایند مدیریت  و  دانش  پیامدهای مدیریت  افراد، 
می کنند)16(. همچنین بوسری و همکاران )2011( ذکر می کنند 
که بهره گیری از چهارچوب پنداشتی مدیریت دانش و اجرای آن، 

سازمان را در نیل به اهداف خود یاری خواهد کرد)17(.
است  پایداری  و سود  فایده  دانش  مدیریت  پیام  و  اصلی   هدف 
که عاید دانشگاه می شود تا با دانش موجود، طرز استفاده مؤثر از 
آن، آمادگی دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین را یافته 
با  توان مقابله  با  فناوری هزاره سوم  و در جهت توسعه دانش و 
آشفتگی های مداوم به پیش رود. ضرورت و اهمیت اعمال مدیریت 
تغییر دیدگاه  به سه  است که منجر  دلیل  این  به  دانشگاه ها  در 
 شود 1- منابع محوری را به سمت خالقیت مداری تغییر دهد.

2- محدودیت در منابع را به وفور دانش رهبری کند.3- محیط با 
ثبات را به شرایط محیط در حال تغییر بدل کند.)18( مجموعه 
دانش  مدیریت  راهبرد  پرتو  در  سازمان  فعالیت هاي  و  عملیات 
موجب می گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت مؤثر و کارآمد 
عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستاي حمایت از 
سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد)6(. از این رو در پروژهش 
حاضر به نحوه کاربست مدیریت دانش در دانشکده پرستاری و 
مامایی قزوین به عنوان یک مورد به منظور افزایش ارتقا کیفیت 

آموزش پرستاری پرداخته است.
 مواد و روش ها

یک  روش  و  ماهیت  ازنظر  و  کاربردی  نظر هدف،  از  تحقیق  این 
مطالعه موردی است. این تحقیق در سه گام انجام شد. هدف اصلی 
این مقاله/ مطالعه توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه سالمت 

جامعه با رویکرد مدیریت دانش است.
اهداف فرعی مورد نظر عبارتند از؛ شناخت عوامل و زمینه های قوت، 
ضعف، فرصت و تهدید مدیریت، شناخت موقیعت استراتژیک دانشکده 
پرستاری و مامایی قزوین از بین چهار موقعیت رقابتی، تهاجمی، 
گام های  ارائه  و   SWOT مدل  براساس  کارانه  محافظه  و  تدافعی 

عملیاتی در کاربست مدیریت دانش در دانشکده پرستاری قزوین.
و  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  تحقیق  این  در  اجرايی:  اول  گام 
تهدید مدیریت بحران با مرور بر متون و بررسی اسناد موجود در 
سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین انجام شد. در نهایت 16 
نقطه قوت، 20 نقطه ضعف، 15 فرصت و 11 تهدید )جداول 1-4( 

شناسایی گردید.
گام دوم اجرايی: پس بررسی و مشاوره با اساتید مدیریت پرستاری 
با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی معیارهای اصلی و زیر 

معیار ها به دست آمد )جداول 1-4(.
و  معیارها  زیر  و  معیارها  اوزان  از  استفاده  با  اجرايی:  گام سوم 
رتبه های حاصل ماتریس عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس 
نهایی SWOT رسم گردید )نمودار شماره یک( و وضعیت دانشکده 
رقابتی،  استراتژیک  موقیعت  چهار  در  قزوین  مامایی  و  پرستاری 
تهاجمی، تدافعی و محافظه کارانه در بهره گیری از مدیریت دانش 

مشخص گردید.
دانشگاه  بنای  سنگ  می شود:  پرداخته  مورد  این  معرفی  به  ابتدا 
علوم پزشکی قزوین در سال 1363 از طریق مشارکت مردمی و 
هیئت امنای منتخب بعنوان دانشگاه علوم پزشکی پی ریزی شد. این 
دانشگاه در سال 1364 اولین قدم آموزشی خود را با پذیرش 75 نفر 
دانشجو در رشته پزشکی از طریق آزمون سراسری برداشت. در سال 
1370 با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به دانشگاه علوم پزشکی 
با همجواری  قزوین  استان  یافت.  ارتقاء  استان  درمانی  و خدمات 
استانهای قزوین، زنجان، گیالن، مازندران، مرکزی،  به  نزدیکی  و 
همدان می تواند پتانسیل باالیی در بهره گیری از ارتباطات آموزشی 

و پژوهشی با سایر استانهای همجوار داشته باشد.
در بررسی سیستم های مافوق و مادون دانشکده پرستاری قزوین، 
علوم  دانشگاه  پزشکی سپس  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت 
پزشکی قزوین به عنوان سیستم مافوق اصلی درنظر گرفته می شود، 
سیستم های  به عنوان  درمانی  آموزشی  مراکز  و  تحقیقاتی  مراکز 

مادون های دانشکده پرستاری و مامایی قزوین قرار دارند.
در کاربست مدیریت دانش از نگاه پژوهش در دانشکده پرستاری ابتدا 
به بررسی سیاست ها و راهبردهای وزارت بهداشت اهداف عملکردی 
و برنامه های سال 87 معاونت تحقیقات و فناوری پرداخته می شود 
که برخی از موارد مرتبط با کاربست مدیرت دانش به قرار زیر است:
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در حیطه  کاربردی  و  محور  تقاضا  تحقیقاتی  توسعه طرح های   -
سالمت

- ارزشیابی و پایش فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها، مراکز، واحدها 
کردن  هدفمند  و  بخشی  اثر  منظور  به  تحقیقاتی  شبکه های  و 

فعالیت های پژوهشی و باز طراحی و هدف گذاری مجدد
- ساماندهی و توسعه مراکز اطالع رسانی و فن آوری اطالعات

- توسعه ارتباطات بین المللی در حوزه تحقیقات و پژوهش
- ایجاد انسجام و هماهنگ سازی مراکز پژوهشی و دانشگاه ها

- بهبود سیستم ها و فرایندهای مدیریتی
- دیده بانی و آینده نگاری تحقیقات علوم پزشکی

در بررسی اهداف و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حوزه 
معاونت پژوهشی:

- توسعه تحقیقات علمی دانشگاه
- توسعه و تقویت شبکه اطالع رسانی

- توسعه سالمت و گسترش تحقیقات مبتنی به سالمت
- توسعه مراکز رشد فناوری های زیست پزشکی
- مشارکت در راه اندازی شرکت های دانش بنیان

با  دانشکده پرستاری به عنوان سیستم مادون اصلی مورد بررسی 
ادغام معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 

سال جاری مواجه شده است.
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  برای  اهدافی  آمده  به عمل  بررسی  در 
مورد توجه قرار نگرفته است؛ اما در شرح وظایف شورای پژوهشی 
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین نکات ذیل مورد توجه قرار گرفته 

است.
پژوهشی  فعالیت های  ارزشیابی  طرح های  تدوین  و  بررسی   -

دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه
- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آن ها  به 

شوراهای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط 

معاونان پژوهشی دانشگاه ابالغ می گردد.
- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و ارجاع آن به 

شورای پژوهشی دانشگاه
- اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و 

تحقیق در دانشکده

خط مشی  به  توجه  با  دانشکده  پژوهشی  سیاست های  تدوین   -
پژوهشی دانشگاه

- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع 
می دهد.

این دانشکده با دارا بودن 30 عضو هیئت علمی که 6 نفر از آنان 
به صورت نیروهای متعهد به خدمت مشغول به فعالیت هستند 
می تواند با پتانسیل باالیی در زمینه کاربست مدیریت دانش در امر 

پژوهش بپردازد.
یکی از نکات قابل توجه در معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه 
دانشکده  ترجمان دانش در  واحد  راه اندازی  قزوین  علوم پزشکی 
دانش  تبادل  و  ترجمان  واحد  است.  قزوین  مامایی  و  پرستاری 
قزوین درنظر  علوم پزشکی  دانشگاه  فناوري  و  معاونت تحقیقات 
دارد نتایج کاربردي طرح هاي پژوهشی پژوهشگران را به منظور 
اشاعه و ترویج یافته هاي علمی تحقیقات گردآوري نموده و یافته اي 
ارزشمند این مطالعات را در قالب پیام هاي مرتبط به مخاطبین 

مختلف در جامع اطالع رسانی نماید.
 يافته  ها

براساس نقطه قوت و فرصت های شناسایی شده که در زیر لیست 
نقاط  از مجموع   )IEF( ارزیابی عوامل درونی  شده است ماتریس 
قوت و ضعف به میزان 2/93 و ماتریس عوامل خارجی )EFE( از 
مجموع فرصت ها و تهدیدها به میزان 2/87 به دست آمد؛ و ماتریس 
نهایی SWOT موقعیت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین را در 
بهره گیری از مدیریت دانش در موقعیت تهاجمی نشان داده شد 
)نمودار شماره یک(. بدین معنی که مسؤوالن دانشکده بایستی از 
توانمندی ها و پتانسیل های موجود و فرصت های پیش رو به بهترین 
شکل استفاده کنند تا بتوانند در امر مدیریت دانش موفق عمل 

کنند.
کاربست مديريت دانش در حوزه ساختارسازمانی و منابع انسانی

ارائه راهکارهای عملیاتی پیشنهادی با توجه به موقعیت تهاجمی در 
:SWOT ماتریس

)تشکیل  دانش  مديريت  براساس  سازمانی  ساختار  ترسیم   -1

هسته مديريت دانش(

- تهیه برنامه توجیهی برای آموزش و پژوهش در دانشکده
- تعیین اعضای هیئت علمی متخصص و اعضای شورای سالمت 
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استانداری
- تغییر ساختار سازمانی دانشکده )تشکیل هسته مدیریت دانش( و 

تدوین شرح وظایف
کاربست مديريت دانش در حوزه فن اوری اطالعات

2- بهبود زير ساخت های فن آوری اطالعات

برای   ... و  کتب  مقاالت،  بارگذاری  مستقل جهت  لینک  ایجاد   -
اعضایی هیئت علمی

- آموزش استفاده از فن آوری اطالعات
eprint عضویت اعضای هیئت علمی در سامانه -

کاربست مديريت دانش در حوزه فرهنگ سازمانی

3- تعیین اولويت های نیازهای سالمت جامعه

همکاری  با  جامعه  سالمت  نیازهای  اولویت های  لیست  تهیه   -
استانداری، بهزیستی و سایر سازمان های مرتبط با سالمتی در سطح 

جامعه
4-تصويب طرح های پژوهشی کاربردی در راستای نیازها

- تهیه دستورالعمل تصویب طرح های پژوهشی )طرح های پژوهشی 
به صورت تجربی، نیمه تجربی و RCT باشند.(

- آموزش ثبت طرح در سامانه پژوهان
اولویت های  براساس  که  اولویت هستند  در  پژوهشی  - طرح های 
پژوهشی دانشگاه و نیازهای سالمت استان باشند و مجریان آن از 

جدول )1(: نقاط قوت از عوامل درونی دانشکده پرستاری و مامايی قزوين

ف
عوامل درونی نقاط قوتردي

رتبهضريب اثر

يی
ها

ره ن
نم

1-0

)4
ال )

ت با
قو

)3
ت )

 قو
طه

نق

)2
م )

ف ک
ضع

)1(
ی 

اس
اس

ف 
ضع

0/0540/2دسترسی دانشکده به مجالت معتبر1

0/0540/2حرکت به سمت شکل گیری گروه های آموزشی مستقل2

3IT 0/0540/2برخورداری از زیر ساختهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری حوزه

0/0430/12وجود برنامه های متنوع آموزشی و پژوهشی در مرکز آموزش مداوم دانشکده4

0/0540/2وجود کمیته تحقیقات دانشجویی5

0/0540/2فضای فیزیکی مناسب6

0/0540/2نظام اتوماسیون اداری به روز7

8
وجود همکاری بین گروه های آموزشی در پوشش دادن واحدهای نظری و بالینی یکدیگرتوسط 

اساتید پرستاری
0/0540/2

0/0540/2وجود محیط های متنوع آموزشی بالینی9

0/0430/12امکان تصویب و اجرای پروژه های پژوهشی متعدد در حوزه پرستاری10

0/0430/12امکان مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها11

0/0430/12توانایی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در داخل و خارج دانشکده12

0/0430/12نزدیک بودن ارتقا رتبه 1 نفر از اعضا به مرتبه دانشیاری13

0/0540/2برخورداری از تعداد کافی کارکنان خدماتی با کیفیت مناسب14

15
پیگیری تاسیس رشته های جدید پرستاری در دانشکده و انجام شدن فرایندهای تاسیس دو 

رشته جدید در داخلی جراحی و مدیریت
0/0430/12

0/0540/2وجود منابع کتابخانه ای غنی در حیطه پرستاری16
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جدول )2(: نقاط ضعف از عوامل درونی دانشکده پرستاری و مامايی قزوين

ف
عوامل درونی نقاط ضعفردي

رتبهضريب اثر

يی
ها

ره ن
نم

1-0

)4
ال )

ت با
قو

)3
ت )

 قو
طه

نق

)2
م )

ف ک
ضع

)1(
ی 

اس
اس

ف 
ضع

0/0110/01نبود محوریت عدالت در دانشکده بعنوان ارزش برتر1

0/0110/01کمبود هیئت علمی متعهد و عالقمند به کار و با انگیزه2

0/0110/01نبود مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری3

0/0110/01کاهش همدلی اعضا هیئت علمی4

0/0110/01نبود تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های داخلی و خارجی5

0/0110/01عدم وجود امکانات رفاهی هیئت علمی و کارکنان در دانشگاه6

0/0110/01قرار گرفتن دانشکده در دانشکده های تیپ 2 کشور7

0/0110/01مشارکت کم اعضای گروه در انجمن های علمی خارج از دانشکده )ملی و بین المللی(8

0/0110/01کمبود وجود برنامه مدون جهت افزایش درآمد اختصاصی دانشکده9

0/0110/01فراگیر نبودن سیستم ارزشیابی مبتنی بر عملکرد10

0/0110/01هرم هیئت علمی نامناسب ازنظر رتبه علمی11

0/0110/01عدم استفاده از ظرفیت کامل دانشجویان12

0/0110/01باال بودن حجم کار آموزش اساتید نسبت به کار پژوهش13

0/0110/01برخوردار نبودن دانشکده از نشریه فارسی زبان14

0/0110/01ناکافی بودن تولیدات علمی دانشکده15

0/0110/01تسلط ناکافی برخی از اساتید به زبان انگلیسی در امر آموزش وپرورش دانشجویان خارجی16

0/0110/01کمبود تسلط برخی از اساتید در به چاپ رساندن مقاالت خارجی در پایگاه های معتبر علمی17

0/0220/04کمبود تعداد کارکنان حرفه ای اداری پژوهشی18

0/0110/01نبودن اعضا در بورد پرستاری19

0/0110/01عدم استفاده از موقعیت طرح های ارتباط با صنعت20

شورای سالمت استانداری و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری 
باشد.

- اجرای طرح های چند مرکزی با ذکر مشخصات سازمان های همکار
- اجرای مطالعات اقدام پژوهی براساس مطالعات شکل گرفته

5- بهبود وضعیت تدريس مبتنی بر شواهد حاصل از تحقیقات

- برگزاری کارگاه مبتنی بر شواهد

- معرفی سایت های مبتنی بر شواهد در رشته پرستاری )کوکران(
- برگزاری ژورنال کالب در بین اعضای هیئت علمی

طرح های  و  پایان نامه  از  منتج  مقاالت  تدریس  کردن  الزامی   -
پژوهشی

- دانشکده پرستاری به برگزاری کارآموزی یا کارورزی به صورت 
مشارکتی حداقل در دو گروه آموزشی )به طور مثال گروه بزرگساالن 
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جدول )3(: نقاط قوت از عوامل درونی دانشکده پرستاری و مامايی قزوين
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0/0640/24نیاز شدید بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی به پرستار1

0/0640/24دسترسی دانشکده به مجالت معتبر داخلی و خارجی2

0/0430/12امکان استفاده از ظرفیت های فضای مجازی جهت آموزش3

0/0640/24امکان جذب هیئت علمی بالینی پرستاری4

0/0640/24وجود بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی مناسب برای دانشجویان5

0/0640/24امکان جذب دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد6

7
امکان اعزام اعضای هیئت علمی گروه جهت شرکت در دوره های آموزشی و درس گروهی های 

0/0640/24داخل و خارج کشور

0/0640/24امکان شرکت در جشنواره های دانشگاهی و کشوری8

0/0430/12امکان توانمندسازی افراد در مراکز آموزشی مدیریت های دولتی9

0/0430/12تفویض اختیار به دانشکده در امور آموزشی10

0/0430/12وجود برنامه اعتباربخشی دانشگاهی برای رتبه بندی دانشکده ها11

12
تمایل سازمان های غیردولتی و انجمن های علمی جهت برگزاری برنامه های آموزش مداوم 

0/0430/12مشترک با این دانشکده

0/0430/12وجود قوانین در جهت توانمندسازی کارکنان به عنوان یک رویکرد استراتژیک13

0/0430/12بهره برداری از ظرفیت های هیئت امنای دانشگاه14

0/0640/24وجود مرکز تحقیقات اجتماعی مؤثر بر سالمت در دانشگاه و امکان عضویت اعضای هیئت  علمی15

- سالمندان و سالمت جامعه ( با دیدگاه کل نگر بپردازد.
- هر یک از گروه های آموزشی ملزم به برقراری 2 ژورنال کالب در 

طول نیمسال تحصیلی هستند.
6- ايجاد مراکز خدماتی مبتنی بر اولويت نیازهای سالمتی

- شناسایی انجمن بیماریهای مختلف در استان
- برگزاری جلسات مشترک با مدیران انجمن ها

- مسؤولیت تهیه مواد آموزشی برای بیماران
همکاری  با  خانواده  برای  بهداشتی  مراقبت  پروتکل های  تهیه   -

دانشجویان کارشناسی ارشد
- دانشجویان کارشناسی ارشد زیر نظر یک استاد راهنما در قالب 

تکلیف کالسی در گروه های مختلف به تهیه پروتکل های درمانی 
بپردازند.

- تشویق آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در تدوین و 
اجرای پروتکل

- همکاری با واحد آموزش به بیمار مراکز آموزشی درمانی )تقویت 
روحیه کار تیمی و ارزش کار دسته جمعی و اتصال آموزش با بالین(

)Summer School(7- ايجاد مدارس تابستانی

- شرکت اعضای حیات علمی و دانشجویان در اردوهای جهادی با 
همکاری بسیج جامعه پزشکی استان یا برگزاری برنامه های سالمت 

در سطح استان
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جدول )4(: تهديدهای موجود از عوامل خارجی دانشکده پرستاری و مامايی قزوين

ف
عوامل خارجی تهديدهاردي
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0/0110/01عدم وجود منابع مالی کافی دانشگاهی درجهت مصارف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی1

0/0110/01سیاست های انقباضی اقتصادی و تأثیر آن بر بودجه دانشکده2

0/0110/01کمبود وجود ردیف شغلی پرستار در اکثر عرصه های اجتماعی غیر بالینی، مدرسه، خانواده و ...3

4
محدودیت های اعمال شده در جذب نیروهای متخصص از سوی مراجع باالدستی ستادی و 

هیئت علمی
0/0110/01

0/0110/01ضعف نگرش نسبت به فعالیت تیمی در گروه پرستاری نسبت به پزشکی5

6
کمبود توازن قدرت تصمیم گیری متخصصین پرستاری در عرصه های قانون گزاری و 

سیاست گذاری حوزه های سالمت کشور
0/0110/01

0/0110/01کمبود شناخت کافی جامعه از حیطه خدمات پرستاری7

0/0110/01تعریف نشدن جایگاه مناسب برای متخصصان پرستاری در نظام بهداشتی درمانی8

0/0110/01جذب دانشجوی پرستاری در دانشگاه آزاد اسالمی باراجین9

0/0110/01عدم اجرای آیین نامه هیئت علمی بالینی پرستاری10

نمودار )1(: ماتريس داخلی- خارجی دانشکده پرستاری و مامايی قزوين در کاربست مديريت دانش

  

  

  

  تهاجمي   
SO 

  محافظه كارانه
WO 

  

 رقابتي 
ST 

  تدافعي
WT 

  

  خارجي دانشكده پرستاري و مامايي قزوين در كاربست مديريت دانش -نمودار شماره يك: ماتريس داخلي

  كاربست مديريت دانش در حوزه ساختارسازماني و منابع انساني

 :SWOTبا توجه به موقعيت تهاجمي در ماتريس  ارائه راهكارهاي عملياتي پيشنهادي

  )دانش مديريت هسته تشكيل( دانشختار سازماني بر اساس مديريت ترسيم سا -1
 دانشكده در پژوهش و آموزش براي توجيهي برنامه تهيه 
 استانداري سلامت شوراي اعضاي و متخصص علمي هيئت اعضاي تعيين 
 وظايف شرح تدوين و تشكيل هسته مديريت دانش)( دانشكده سازماني ساختار تغيير 

  در حوزه فن اوري اطلاعاتكاربست مديريت دانش 

  وري اطلاعاتآبهبود زير ساخت هاي فن  -2
 علمي هيئت اعضايي براي...  و كتب مقالات، بارگذاري جهت مستقل لينك ايجاد 
 اطلاعات آوري فن از استفاده آموزش 
 سامانه در علمي هيئت اعضاي عضويت eprint 

 متخصصان براي مناسب جايگاه نشدن ريفتع  8
  درماني بهداشتي نظام در پرستاري

01/0  1  01/0  

جذب دانشجوي پرستاري در دانشگاه آزاد اسلامي   9
  باراجين

01/0  1  01/0  

  01/0  1  01/0  پرستاري باليني علميهيئت نامه آيين اجراي عدم 10

        جمع  

۴

5/2

١

١ 

 عوامل داخلي 5/2  

جي
خار

مل 
عوا

 

39/2  

87/2  

- ایجاد سامانه پاسخگویی اجتماعی در بخش آموزش بهداشت
 بحث

حوزه  در  کاربردی  پژوهش های  توسعه  مطالعه  این  اصلی  هدف 
سالمت جامعه با رویکرد مدیریت دانش است. با درنظر گرفتن این 
نکته که دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در موقعیت تهاجمی 
قرار دارد؛ با بهره گیری از فرصت های موجود که از مهم ترین آنان 
ایجاد مراکز خدماتی مبتنی بر اولویت نیازهای سالمتی خواهد بود 

به کاربرد دانش در سطح جامعه بپردازد و بتواند پژوهش های انجام 
گرفته و فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان را به 

این سمت سوق دهد.
در مطالعه آرمون و همکاران )2018( عوامل اصلی تأثیرگذار بر 
انتشار دانش در بین اعضای هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی 
انسانی، مؤسسه ای- سازمانی، فرهنگی،  اردبیل؛ 6 عامل؛ فردی- 
تکنولوژیکی، مدیریت-رهبری به دست آمدند. این یافته ها پیشنهاد 
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توسعه  برای  سازمانی  فرهنگی-  ابعاد  به  پرداختن  که  می نمایند 
فرهنگ دانشی در بین اعضای هیئت علمی مورد نیاز است)19(.

از آنجایی که جهت بهره مندی از رویکرد مدیرت دانش می توان 
ابعاد متفاوتی را درنظر گرفت یک مدیر آموزشی با تحلیل شرایط 
سازمان و زیر ساخت های موجود قادر خواهد بود بهترین راه حل را 

برگزیند تا بتواند با همکاری اعضا به موفقیت دست یابد.
جدید  شیوه های  آن ها  طراحی  هدف  که  استراتژی هایی  ایجاد 
کار و مدیریت دانش باشد در سازمان های مراقبت های بهداشتی 
انتخاب  یک  به عنوان  یادگیرنده  سازمان های  معرفی  است.  مهم 
در  حرفه ای  توسعه  و  دانش  بهتر  مدیریت  برای  امیدوارکننده 
مراقبت های بهداشتی دیده می شود)20(. از سوی دیگر، مؤسسات 
مراقبت های بهداشتی با چالش های مهم در زمینه مدیریت دانش 
بهداشتی  سازمان های  در  دانش  مدیریت  اجرای  هستند.  مواجه 
پیچیده است، زیرا شبکه های چند سطحی با مدیریت مرکزی در 
آن دیده می شود)21( با توجه به اجزا سازمانی مدیریت دانش که 
شامل منابع انسانی، ساختار سازمانی، فن آوری اطالعات، فرهنگ 
سازمانی)22( و براساس راهکارهای ارائه شده در این چهار حوزه 
کیفیت  و  بهبود  به  می تواند  قزوین  مامایی  و  پرستاری  دانشکده 
ایجاد گروه های  این فرایند شامل  آموزشی سیستم کمک نماید. 
کاری و اعتماد به روابط میان اعضا سازمان است که سهم در تولید و 
مبادله دانش دارند، از فرایندهای یادگیری فردی و جمعی پشتیبانی 
می کنند و سپس، بهبود و توسعه عملکرد فردی و سازمانی را بهبود 
می بخشد)16(. مدیریت دانش نقش مهمی در بهبود مزیت رقابتی 
سازمانی از طریق به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها، دستیابی به 
تصمیم گیری بهتر، پاسخ سریع تر به مسائل مهم نهادی، مدیریت 
فرآیندی و بهبود مهارت های افراد ایفا می کند، شکست ظاهری در 
ابتکارات مدیریت دانش به واسطه فقدان فرهنگ اشتراکی، عدم 
آگاهی از مزایای مدیریت دانش و ناتوانی در ادغام مدیریت دانش 

در کارهای روزمره است)17(.
نیروی  دانشگاه های  در   )2014( همکاران  و  نیکوکار  مطالعه  در 
پیاده سازی  برای  مناسب  ساخت  زیر  که  می شود  ذکر  مسلح 
مدیریت دانش وجود دارد و از فرهنگ سازمانی،تعهد مدیران ارشد، 
مشارکت کارکنان، کار گروهی، توانمندسازی کارکنان و الگوبرداری 
به  نسبت  بیشتری  اهتمام  باید  دانشگاه  و  برخوردار می باشد  باال 

آموزش کارکنان و سنجش عملکرد آنان داشته باشد)23(.
مدیران و رهبران آموزشی با تقویت انگیزه درونی اعضا سازمان با 
ترکیب نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه های انگیزش به جای 
تکیه بر عوامل و فشارهای خارجی و یا با پاداش، از راه عالقه و یا 
لذت بردن از انجام وظیفه و لذت از کمک به دیگران؛ اثر معنا دار 
تسهیم  رفتار  شکل گیری  در  را  بیرونی  و  درونی  انگیزش  عوامل 

دانش در میان اعضای اجتماعات کاری ایجاد خواهند کرد)19(.
اعضای  در  مشارکتی  فعالیت های  در  کافی  انگیزه  که  آنجایی  از 
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره  دانشجویان  و  هیئت علمی 
در این دانشکده دیده می شود به راحتی می توان موفقیت رویکرد 
و  شناختی  شیوه های  نمود.  تضمین  آن  در  را  دانش  مدیریت 
فرایندهایی که محیط و فرهنگ همکاری دانش، اشتراک و کشف 
را تسهیل می کند باید در نهاد آموزشی مشخص شود)24(. این امر 
با شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها به عنوان گام 

نخست و بسیار مهم میسر خواهد شد.
 نتیجه  گیري

طرح  به  بهداشت  جهانی  سازمان  که  نکته  این  گرفتن  درنظر  با 
جامع سالمت استان قزوین توجه ویژه ای داشته است و می توان 
لذا  داشت.  استان  در  موجود  سازمان های  سایر  با  مؤثری  ارتباط 
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اجراي مناسب و موفق 
مدیریت دانش، سازمان را در دستیابی به اهداف و نیل به چشم انداز 

یاري می نماید و دستاورد هاي خوبی را در پی خواهد داشت. 
هم راستا  به  می توان  فرایند  این  بهبود  جهت  کلی  پیشنهادهاي 
بودن پروژه مدیریت دانش با چشم انداز آتی سازمان، درنظر گرفتن 
ارتباط مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک، حمایت همه جانبه 
مدیریت ارشد و پایبندي به الزامات مهم طراحی و اجراي پروژه 
مدیریت دانش، شروع از بخش کوچکی از دانشگاه با قابلیت هاي 
مهیا  پروژه،  اجراي سریع  و  بیشتر، طراحی  و عالقمندي  دانشی 
نمودن زیرساخت هاي تکنولوژي متناسب با استفاده از قابلیت هاي 
فناوري اطالعات، توجه به ویژگی هاي فرهنگی سازمان و اجراي 
پذیرش  براي  فرهنگی  جو  آماده سازي  مختلف جهت  برنامه های 
درخصوص  الزم  آموزش هاي  ارائه  دانش،  مدیریت  بکارگیري  و 
بکارگیري تکنولوژي و روش هاي مدیریت دانش باشد و نکته حائز 
مراقبت های  از  حامی  انجمن های  و  سازمان ها  شناسایی  اهمیت 
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بهداشتی مانند استانداری و شهرداری در سطح استان و همکاری 
با این نهاد ها جهت توسعه و گسترش نقش سازمان های بهداشتی 
و آموزشی در جامعه اشاره نمود. مدیران آموزشی در دانشکده های 
پرستاری با برقراری ارتباط مؤثر و فرصت های موجود، با تدوین 
سیاست ها و خط مشی های مناسب از جمله؛ برخورداری از امتیازات 
استانداری در  با  دارای همکاری مشترک  اساتیدی که  به  بیشتر 
برنامه ها و تحقیقات سالمت جامعه دارند. یا اختصاص بودجه از 
استانداری به طرح های تحقیقاتی و یا عضویت افرادی از استانداری 
می توانند  به راحتی  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  شوراهای  در 
فعالیت های اساتید اعم از آموزشی و پژوهشی را به فضای بیرون از 
دانشکده برده و جایگاه دانشکده پرستاری را در جامعه مستحکم 
نمایند و به شناساندن برنامه ها و فعالیت های این سازمان به جامعه 
کمک شایانی نمایند. از آنجایی که هر یک از مدیران یا رهبران 

آموزشی به شیوه خاصی به مدیریت سازمان یا مؤسسه آموزشی 
به صورت پیشنهاد مطرح  ارائه شده  راهکارهای  خود می پردازند 
شده است شاید بتوان به ابعاد دیگری نیز پرداخت که پویایی و 
خالقیت سازمان را به شیوه مناسب تری به همراه داشته باشد در 
نهایت پس از ارزیابی می توان مشکالت و محدودیت ها را شناسایی 

نموده و در جهت بهبود آن گام های مؤثری را برداشت.
 تشکر و قدرانی

این مقاله حاصل بررسی محیط دانشکده پرستاری و مامایی استان 
قزوین به عنوان یک سیستم آموزشی است. از کلیه پرسنل آموزشی 
و پژوهشی و مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین و کلیه 
 97 مهر  ورودی  دانشجویان  و  پرستاری  مدیریت  گروه  اساتید 
گروه پرستاری دانشکده پزشکی جهت ارائه نظرات ارزشمند آنان 

قدردانی می شود. 
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Application of knowledge management in an educational 
system: As an entrepreneurial approach

Introduction: In the informational century of 21th, knowledge is 
a strategic driver for increasing international competitive power in 
organizations. In educational organizations, educational quality has a 
significant impact on the efficiency of health institutions. Knowledge 
management strategy specifies the direction of movement for 
the purposes of the organization. Knowledge management as a 
management method by improving the problem solving skills within 
the organization and discovering the knowledge that lies in the 
minds of individuals and transforming it into organizational assets 
will facilitate the sharing of knowledge among the members of the 
organization.
Aim: The purpose of this study was to situational analysis and 
application of knowledge management at Qazvin Nursing and 
Midwifery Faculty as an educational system.
Material & Methods: This Case study was performed by situational 
analysis of educational system by SWOT tool. At first, the strengths 
and weaknesses as internal factors, opportunities and threats were 
determined as external factors, then the weighting was done and final 
SWOT matrix was drawn. 
Results: After assessing and taking into account the strengths 
and opportunities identified, this system was in an aggressive 
position. Therefore, the faculty can easily and continuously 
collaborate with the governorate to promote community health 
and carry out some training and internships in healthy people in 
diverse populations. It can also carry out some research projects 
in cooperation with the governorate. Thus, in line with the goals 
of nursing education and research and the transfer of specialized 
knowledge to the community 
Conclusion: It is recommended to educational managers of 
nursing schools should apply the necessary opportunities in the 
field of education and research in line with the strategic plan of the 
university to take advantage of the community of the knowledge 
produced, including cooperation with other governmental and 
non-governmental organizations if the educational managers can 
not easily use the knowledge correctly in their place they will not 
be able to compete.
Key words: knowledge management, educational environment, 
identify strategic situation, SWOT matrix
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