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مقدمه

افراد،  یهستند و بخش عمده زندگ یسازمان ییهانظام ،یامروز جوامع

که گردش  یاگونه. بهشودیم یها سپردر ارتباط با آن ایها در سازمان

کار  تابع زیجامعه ن یو بقا شرفتیها و پوابسته به سازمان یامور زندگ

 شیانباشت ب دیهای جدسازمان یهایژگیو از .(1)هاست و عملکرد آن

 چکیده

تر کارآمد یها و راهبردهاروش یریبه بکارگ ازین لیدل نیرا سبب خواهد شد. به هم یحافظه سازمان تیتقو ینوآور یهاشبکه مقدمه:

 یهاهشبک نیرابطه ب یمطالعه بررس نی. هدف از ارسدیبه نظر م یضرور ییهاشبکه نیچن لیو عالقه در تشک زشیانگ جادیجهت ا

 .باشدیجهرم م یعلوم پزشک دانشگاهپرستاران  یو حافظه سازمان ینوآور

و بر اساس  1413جهرم در سال  یپرستاران دانشگاه علوم پزشک انیبوده که در م یهمبستگ یفیمطالعه از نوع توص نیا روش کار:

نفر به عنوان نمونه انتخاب و  211و مورگان تعداد  یانجام شده است. با استفاده از جدول کرجس یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه

 یها، آزمونSPSS 21افزار، ها با استفاده از نرم. دادهدیگرد عیآنان توز انیدر م یسازمان هو حافظ یرنوآو یهاشبکه یهاپرسشنامه

 .دندیگرد لیساده تحل ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاستاندارد، ضر Tمکرر،  یهایریگاندازه انسیوار لیتحل

محور  یآورفن ینوآور یهاجهرم، متعلق به شبکه یپرستاران دانشگاه علوم پزشک نیدر ب ینوآور یهاشبکه نیانگیم نیباالتر ها:یافته

از سطح  رشتیپرستاران در تمام ابعاد ب یحافظه سازمان زانیکاربرد محور است. م ینوآور یهامتعلق به شبکه نیانگیم نیترنییو پا

 یهاشبکه نیب دیمشخص گرد نیمطلوب قرار دارد. همچندر سطح  ی. تنها بعد دانش کارباشدیم لوباما کمتر از سطح مط یحداقل

 داریکننده مثبت و معن ینیبشیپ ینوآور یهاوجود داشته و شبکه داریپرستاران رابطه مثبت و معن یحافظه سازمان زانیو م ینوآور

 .باشندیپرستاران م یحافظه سازمان

ازمان دانش موجود در س نیخواهد شد بنابرا ینوآور یهادانش پرستاران منجر به خلق شبکه یراهبر یهازمیمکان تیتقو نتیجه گیری:

 .ردیگیقرار م گرانیبه د یریادگیانتقال دانش و  یبرا ییشده و به عنوان مبنا لیتبد یبه حافظه سازمان

 پرستاران ،یحافظه سازمان ،ینوآور یهاشبکه ها:یدواژهکل
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ها و حجم اطالعات در سازمان شیافزا کهیاز حد دانش است، به طور

موجب  ر،یدو دهه اخ یط یسازمان یهامیلزوم استفاده از آن در تصم

 Knowledgeدانش ) تیریبه نام مد یادهیظهور پد

Managementاتیکه در ادب یمیاز مفاه یکی. (2)است  دهی( گرد 

 یحافظه سازمان خورد،یدانش به چشم م تیریمد

(Organizational Memoryاست، ا )یریادگیمفهوم از  نی 

 ی. حافظه سازمان(2, 1)دانش نشأت گرفته است  تیریو مد یسازمان

 رندیبگ ادیکه از گذشته خود  کندیها اعطاء مفرصت را به سازمان نیا

 تیحفظ مز یبرا یعنوان ابزاربه دخو یهاو شکست هاتیو از موفق

اختن امکان با فراهم س ی. حافظه سازمان(5-4) ندیاستفاده نما یرقابت

انتشار و استفاده مجدد از دانش  ،یدهسازمان ،یتصرف، گردآور

 دکنیم تیدانش را توسعه داده و تقو نیتوسط کارکنان، ا جادشدهیا

عنوان را به یسازمانحافظه  توانیم فی. بر اساس مجموع تعار(6)

که به موجب  (7)در نظر گرفت  یاز مخازن دانش سازمان یامجموعه

، در (8)سازمان شده  یکنون یهاتیآن دانش از گذشته وارد فعال

 ی، موجبات اثربخش(1) گذاردیم ریسازمان تأث یهایریگمیتصم

 اصخ یژگیو کیبلکه  ستیو متعلق به افراد ن آوردیفراهم م سازمان را

 گونهنیرا ا یابعاد حافظه سازمان Annette (2). (11)است  یسازمان

 :دینمایم یمعرف

در  یمختلف یهانهیبعد زم نی(: اJob Knowledge) ی( دانش شغل1

-11, 4) شودیتسلط بر عملکرد را شامل م رینظ یارتباط با دانش شغل

14). 

 لهیوس(: عملکرد باال، بهSocial Knowledge) ی( دانش اجتماع2

 یدانش شخص یهاشبکه یهاحفظ و استفاده از دانش که از مشخصه

که  یبه شکل ارتباط متقابل با افراد ییتوانا نی. ادیآیاست، به وجود م

به وجود آوردن دانش درون شبکه  لیها و منابع، تمابا استفاده از فرصت

عنوان دانش توسط به یاجتماع هی. سرماشودینشان داده م ،رادارند

 .(16-12, 4)شده است  حینظران تشراز صاحب یاریبس

 یهابعد روش نی(: اPolitical Knowledge) یاسی( دانش س4

 یهایریگمیمنابع، تصم صیص. دانش تخردیگیدانش را دربرم تیریمد

بعد قرار  نیها در ااول سازمان یهاتیو شخص رانیو دانش مد یسازمان

 .(17) رندیگیم

(: دانش هنجارها و Cultural Knowledge) ی( دانش فرهنگ3

 (17, 4)قبول اعمال و کردار قابل یو استانداردها یسازمان یهاارزش

سازمان  یهاتیها، انتظارات و اولوارزش ،یسازمان یهااهداف و ارزش

 .(17) شودیرا شامل م

 Day(: به زعم Historical Knowledge) یخی( دانش تار5

 یکارچه نکهیخاطر سپردن ابه یبرا یعمل یسازمان بدون سازوکارها

ه بمحکوم ت،یبه موفق دنیچگونه انجام داده است تا رس ایانجام داده 

 Kleinerو  Roth. از نظر (18) باشدیخودش م یهاتکرار شکست

مثل گذشته سازمان، مشکالت و  ز،یچدرباره همه دیسازمان با یاعضا

اشند داشته ب یکند سازمان اطالعات شرفتیپ یآن و چگونگ یهاتیموفق

(11). 

بعد شامل  نی(: اIndustrial Knowledge) ی( دانش صنعت6

 تی. قابل(17) باشدی)رقبا و سهامداران( م یسازمان طیاطالعات مح

از حوادث گذشته که باعث به وجود آمدن صنعت  یرقبا و آگاه ییشناسا

 .(21)بعد است  نیا دیمورد تاک گرددیم

دانش و تجربه توسط  میفرهنگ تسه رشیحاصل از پذ یعلم تعامل

اثربخش را در  یریادگیآموزش کارآمد و  جادیسازمان، امکان ا یاعضا

 ،یسازمفهوم ،یسازهیسازمان فراهم آورده و کارکنان را به فرض طیمح

 زایمورد ن یهاو کسب مهارت شیخو یرشته تخصص شتریشناخت ب

وقتی دانش توسط  کرد؛یرو نی. با اسازدیم درقا یآموختگپس از دانش

 یارزش راهبرد ی، زمانشودیآوری و نگهداری مافراد در سازمان جمع

خواهد داشت که تسهیم، ترکیب و استفاده از آن در یک مسیر منحصر 

دانش،  یراهبر یها زمیمناسب مکان ی. طراح(21)به فرد انجام شود 

 نی. در ا(25-22) شودیدانش م میدانش و تسه انیجر لیمنجر به تسه

که  ییجا شود،یم جادیا یاجتماع یستمهایهمواره در س ینوآور ان،یم

دانش در گروهها اتفاق  یگذاربه اشتراک قیو خلق دانش از طر میتسه

 Innovation) ینوآور یها لذا مقوله شبکه (26) افتدیم

Networksاست. دهی( مطرح گرد 

ق خل یو سازمانها برا هادهیشبکههاشامل ارتباطات متقابل افراد، ا نیا

و  اندهیفرا ،یابیقابل دست یمحصوالت تجار ،یعمل نینو یهایفنآور

 یهااز شبکه ینوع گری. به عبارت د(27) باشندیم یسازمان یساختارها

 یهای؛ همکار(28)سازمان  انیمنابع در م میبا هدف تسه یمشارکت

و  ترشیب یهایآوربه فن ینوآورانه، دسترس یهاتیفعال نیب یاقتصاد

 داتیو تهد هانهیهز میتوسعه استانداردها، تسه قیدانش بازار از طر

سه نوع از  dGiuliani & Ballan. (21)است  یاز نوآور یناش

 اند:را مطرح نموده ینوآور یهاشبکه

نوع  نی(: در اStructure-based Network( شبکه ساختار محور )1

 یاهتیو توسعه شرکت و فعال قیموجود بر تحق یهایاز شبکه؛ همکار

حاصل از  جینتا ییهاشبکه نیمشترک تمرکز دارد. چن یاطالعات

که مورد عالقه خود است به اشتراک  ییهامطالعات خود را با گروه

 .(41) گذارندیم

(: Application-based Network( شبکه کاربرد محور )2

 ابندیدست ییهایآوربه فن قیطر نیتا از ا شوندیم ختهیها برانگشرکت

 نی. به همشودیآنان رفع م یاتیو ح یکه به واسطه آن مشکالت واقع

ها را با هم از شرکت یتعداد کم تواندیشکل از شبکه م نیا ل،یدل

 یهاکه بر ارزش یانحصار یقاتیچند پروژه تحق ای کیکند تا  بیترک

 نیحاصل از ا جیتمرکز دارد را آغاز کنند و به صورت مشترک نتا یفرد

ز دارند و بعد ا یموقت یتیها ماهشبکه نی. اندینما تیریها را مدپژوهش

 .(41) ابندییمورد نظر، خاتمه م یهایآورفن زیآمتیتوسعه موفق

 نی(: اTechnology-based Networkمحور ) یآور( شبکه فن4

 عنفیذ یهاانتقال دانش به طرف ژهیو یهافرم جادینوع از شبکه؛ بر ا

بر  یرا خلق کنند که مبتن یدانش یستیها باشبکه نیتمرکز دارد. ا

 جهیدر حال توسعه، در نت نیو قاطع باشد و همچن ژهیو یآورفن

به منظور توسعه شبکه کاربردمحور براساس  ،محوریآورفن یهاشبکه

 تینوع شبکه محدود نی. اندازه اشوندیم جادیا یضرور یهایآورفن

که به دنبال سود حاصل از مشارکت هستند،  نفعانیذ یندارد و برا

 .(42)تر است مطلوب

و حافظه  ینوآور یهاشبکه نیرابطه بدر خصوص  یمتعدد قاتیتحق

 نیگرفته است که ب جهینت Paliszkiewiczانجام شده است.  یسازمان

نوآورانه رابطه  یهاشبکه نیهمچن یو عملکرد سازمان یحافظه سازمان

که در لهستان  زین یگری. پژوهش د(44)مثبت و معنادار وجود دارد 

 دیتأک میبا خلق و تسه یبر رابطه حافظه سازمان زیانجام شده است ن
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 یریادگیاند که نشان داده زین Villar (45)و  Cesar. (43)دارد 

و  یبر حافظه سازمان ینوآور یهاخلق شبکه کردیبا رو یسازمان

 جهینت زین Ashraf (46)دارد.  ریتأث داریپا یرقابت تیبه مز یابیدست

 و یسازکپارچهی ر،یتفس م،یبه تسه یابیگرفته است که دست

ه است ک یکسب حافظه سازمان یدانش از شروط الزم برا یسازنهینهاد

مورد استفاده قرار  اریسازمان بس یراهبرد یهایریگمیمهم در تصم نیا

 زین Jackson (48)و  Kao (47)و  Lai, Huang & Lin. ردیگیم

 یهاتیاولو زءج یآورنوآورانه فن یهاشبکه لیاند تشکنشان داده

 مورد پژوهش است. یهاسازمان

که به موجب آن اعضاء  آوردیرا فراهم م یطیشرا ینوآور یهاشبکه

 جهی. در نتدهندیخود را به اشتراک گذارده و توسعه م یدگاههاید

دانش و خلق و توسعه انواع  یراهبر یزمهایمکان ریحرکت در مس

 شودیم یبخش درمان تلق یبرا ریانکارناپذ یضرورت ینوآور یشبکهها

 تیموجود دانش پرستاران و وضع تیوضع نیموجب آن شکاف بکه به

 گرید یکه از آنان مورد انتظار است را کاهش خواهد داد. از سو یمطلوب

 واندتیدانش م تیریمد ستمیس یعنوان هسته اصلبه یحافظه سازمان

سازمان را به اشتراک گذارد.  کیموجود در  یو گروه یشخص یهادانش

 قیرقابت سازمان از طر تیقابل تقاءار ،یحافظه سازمان یعملکرد اصل

 یدانش در آن سازمان است لذا عدم توجه به حافظه سازمان تیریمد

 ستمیباشد. س داشتهیدرپ یهر سازمان یرا برا یبارانیاثرات ز تواندیم

پراکنده در سطح سازمان،  یهادانش عیتجم لیبه دل یحافظه سازمان

 یدر حال نی(. ا8توجه است ) وردم اریها بسو استفاده مجدد از آن عیتوز

 یهامتأسفانه تا کنون در خصوص شبکه داتیهمه تأک رغمیاست که عل

دانش و انتقال تجارب  میتسه یهاوهیپرستاران، ش انیدر م ینوآور

 یسطح یهاو آموزش ینظر میصورت نگرفته و تنها به مفاه یپژوهش

قرار  گرانپژوهش رموضوع در دستور کا کردیرو نیلذا با ا دهیبسنده گرد

 گرفته است.

 نیرابطه ب یپژوهش، بررس نیا یتوجه به مطالب ذکر شده، هدف اصل با

 یپرستاران دانشگاه علوم پزشک یو حافظه سازمان ینوآور یهاشبکه

در دانشگاه  ینوآور یهاب شبکهراستا نوع غال نی. در اباشدیجهرم م

 زیپرستاران ن یحافظه سازمان زانیم نیجهرم و همچن یعلوم پزشک

 .ردیگیم ارقر یمورد بررس

کار روش

 یوآورن یهاشبکه نیرابطه ب یپژوهش حاضر به بررس نکهیتوجه به ا با

 یاز نوع توصیفی همبستگ پردازد،یپرستاران م یو حافظه سازمان

پرستاران دانشگاه علوم  یآماری پژوهش، شامل تمام. جامعه باشدیم

. باشدینفر م 326بوده که تعداد آنها برابر با  13جهرم در سال  یپزشک

 211حجم نمونه برابر با  Morganو  Krejcieاز جدول  دهبا استفا

 و به صورت یاپژوهش از نوع طبقه یریگشد. روش نمونه نیینفر تع

اران عبارتند از پرست یریگنمونه نیر در ااست. طبقات مورد نظ یتصادف

 یدرصد( و شرکت 61نفر ) 255 یدرصد(، قرارداد 25نفر ) 117 یرسم

نفر انتخاب  41و  121، 51از هر طبقه  بیدرصد( که به ترت 15نفر ) 63

درصد(  36نفر زن ) 14درصد( و  53نفر مرد ) 118تعداد  نیشدند. از ا

ورود به  اریو عودت نمودند. مع لیمها را تکپرسشنامه یبود که تمام

خروج از مطالعه  اریپرستاران به شرکت در پژوهش و مع لیپژوهش تما

 یهاسنجش انواع شبکه یبود. برا وهشبه شرکت در پژ لیعدم تما زین

استفاده شد.  (41) یو محمد اینپرستاران از پرسشنامه حکمت ینوآور

و مشتمل بر سه بعد شبکه ساختار محور  هیگو 18 یپرسشنامه دارا نیا

 (41)( هیگو 3محور ) یآور( و فنهیگو 7(، کاربرد محور )هیگو 7)

به  کرتیل یانهیپنج گز فیبه سئواالت از ط ییپاسخگو ی. براباشدیم

( 1کم ) یلی( و خ2(، کم )4(، متوسط )3) ادی(، ز5) ادیز یلیصورت خ

و  18پرسشنامه  نیدر ا یاستفاده شده است. حداقل نمره هر آزمودن

( و 62/1-11/1) فیابعاد ساختار محور در ط ییبود. روا 11حداکثر 

( 76/1-68/1) فی(؛ کاربرد محور در ط12/1 -1111/1) یسطح معنادار

محور در  یآورفن یها( و شبکه117/1 -1111/1) یو سطح معنادار

( محاسبه 111/1-1111/1) ی( و سطح معنادار83/1-78/1) فیط

 یابعاد مذکور به روش آلفا ییایپژوهش پا نی(. در ا31است ) دهیگرد

به  فی( و به روش تنص81/1( و )78/1(، )83/1) بیکرونباخ به ترت

 .دی( محاسبه گرد77/1( و )76/1(، )71/1) بیترت

 زین Annette (2) یحافظه سازمان یسئوال 72 از پرسشنامه نیهمچن

نش دا ،یدانش اجتماع ،یکه مشتمل بر ابعاد دانش کار دیاستفاده گرد

 یو هر بعد دارا یو دانش صنعت یخیدانش تار ،یدانش فرهنگ ،یاسیس

واالت از به سئ ییپاسخگو یبرا زیپرسشنامه ن نی. در اباشدیم هیگو 12

(، متوسط 3) ادی(، ز5) ادیز یلیبه صورت خ کرتیل یانهیپنج گز فیط

( استفاده شده است. حداقل نمره هر 1م )ک یلی( و خ2(، کم )4)

 نیابعاد ا ییایبود. پا 461و حداکثر  72پرسشنامه  نیدر ا یآزمودن

(، 78/1) یابعاد دانش کار یکرونباخ به برا یپرسشنامه به روش آلفا

(، 74/1) ی(، دانش فرهنگ81/1) یاسیس انش(، د66/1) یدانش اجتماع

به روش  نی( و همچن84/1) ی( و دانش صنعت71/1) یخیدانش تار

( 71/1( و )61/1(، )73/1(، )77/1(، )68/1(، )75/1) بیبه ترت فیتنص

 .دیمحاسبه گرد

در پژوهش شرکت نمودند. با  تیو رضا یافراد نمونه با آگاه هیکل

ابعه ت یهامارستانیجهرم در ب یمسئوالن دانشگاه علوم پزشک یهماهنگ

الزم،  حاتیهش و ارائه توضاهداف پژو انیو پس از ب افتهیحضور 

شدند. در هر پرسشنامه  یآورجمع لیو پس از تکم عیها توزپرسشنامه

و  دشویکه از آنها تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده م دیتأکید گرد

 وجه در مقاله منتشره مشخص نخواهد شدهویت افراد به هیچ

 tمکرر،  یهایریگاندازه انسیوار لیتحل یهاپژوهش از آزمون نیا در

ساده استفاده شده است. اطالعات خام با استفاده  ونیاستاندارد و رگرس

 قرار گرفت. لیمورد تحل SPSS16افزار از نرم

هاافتهی

لوم پرستاران دانشگاه ع نیدر ب ینوآور یهانوع غالب شبکه نییتع یبرا

مکرر استفاده  یهایریگاندازه انسیوار لیجهرم از آزمون تحل یپزشک

مربوط به  نیانگیم نیشتریب دیمشخص گرد 1جدول شد. بر اساس 

 نیانگیم نیترنیی( و پا12/4 نیانگیمحور )با م یآورفن یهاشبکه

 نی. با اباشدی( م53/4 نیانگیکاربرد محور )با م یهابکهمربوط به ش

( تفاوت 211و  2) ی( در درجه آزاد11/1دست آمده )به Fحال براساس 

 وجود ندارد. ینوآور یهاانواع شبکه نیب یمعنادار
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 جهرم یپرستاران دانشگاه علوم پزشک نیدر ب ینوآور یهانوع غالب شبکه نییتع: 1 جدول

 یسطح معنادار یدرجه آزاد Fمقدار  انحراف استاندارد ± نیانگیم عوامل

 23/1 211و  2 11/1 78/1 ± 71/4 محور ساختار

 - - - 48/1 ± 53/4 محور کاربرد

 - - - 63/1 ± 12/4 محور یآورفن

 

با  ریمتغ نیا نیانگیم سهیو مقا یحافظه سازمان زانیم نییتع یبرا

استاندارد استفاده شد.  t( از روش 3Q( و مطلوب )2Q) یسطوح حداقل

عنوان سطح مطلوب و ( به3Q) یریگاندازه اسیدر واقع چارک سوم مق

قرار گرفت. بر  سهیمقا یمبنا ی( به عنوان سطح حداقل2Qچارک دوم )

پرستاران  یحافظه سازمان زانیکه م دیمشخص گرد 2جدول اساس 

 ،یاسیدانش س ،یانش اجتماعجهرم در ابعاد د یدانشگاه علوم پزشک

 یاز سطح حداقل شتریب یو دانش صنعت یخیدانش تار ،یدانش فرهنگ

 .دباشیآنان در حد مطلوب م یاما کمتر از سطح مطلوب و بعد دانش کار

 یحافظه سازمان ینیبشیدر پ ینوآور یهاقدرت شبکه یبررس یبرا

 دیساده استفاده شد. مشخص گرد ونیپرستاران از روش رگرس

( حافظه β= 81/1) یداریبه نحو مثبت و معن ینوآور یهاشبکه

 شیبا افزا گری. به عبارت دکندیم ینیبشیپرستاران را پ یسازمان

اران پرست یحافظه سازمان یداریطور معنبه ،ینوآور یهاشبکه لیتشک

 انسیدرصد از وار 63 ،ینوآور یهاشبکه نی. عالوه بر اابدییم شیافزا

دول جدر  جی. نتاندینمایم ینیبشیپرستاران را پ یازمانکل حافظه س

 مشخص شده است. 4

 

 و مطلوب یجهرم با سطوح حداقل یپرستاران دانشگاه علوم پزشک یابعاد حافظه سازمان نیانگیم سهیمقا :2 جدول

 یدار یسطح معن tمقدار  3Q یدار یسطح معن tمقدار  2Q انحراف استاندارد ± میانگین یحافظه سازمان ابعاد

 1111/1 71/11 3 1111/1 66/23 4 46/1 ± 16/4 یکار دانش

 - - 1111/1 24/14 1111/1 31/11 28/1 ± 12/4 یاجتماع دانش

 - - 1111/1 63/11 1111/1 81/45 42/1 ± 35/4 یاسیس دانش

 - - 1111/1 11/15 1111/1 11/23 41/1 ± 36/4 یفرهنگ دانش

 - - 1111/1 81/23 1111/1 18/22 45/1 ± 16/4 یخیتار دانش

 - - 1111/1 11/16 1111/1 11/23 41/1 ± 27/4 یصنعت دانش

 

 ینواور یهاپرستاران بر اساس شبکه یپیش بینی حافظه سازمان :3 جدول

 یسطح معنادار tمقدار  βمقدار  R 2R نیب شیپ ریمتغ

 1111/1 11/11 81/1 63/1 81/1 ینوآور یهاشبکه

 

بحث

 یهاشبکه نیرابطه ب یمطالعه در خصوص بررس نیحاصل از ا جینتا

 یکه شبکه نوآور دهدیپرستاران نشان م یو حافظه سازمان ینوآور

 جهرم، متعلق به شبکه یپرستاران دانشگاه علوم پزشک نیغالب در ب

 یهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیمحور بوده است. ا یآورفن ینوآور

Ashraf (46) ،Lai, Huang & Lin  وKao (47)  وJakson 

داشتند، همراستاست.  دیمحور تأک یآورفن یهاکه در بر شبکه (48)

توسعه  تمرکز آنان بر خلق و نیشتریگفت ب توانیم افتهی نیا نیدر تبب

بر  یخلق دانش مبتن ؛ینوآور یهامشخصه شبکه نیدانش است. بارزتر

 ورالمقدیآن دانش حت لکه انتقا یحل مسائل و مشکالت است به نوع

 یایجو یقشر پرستاران، افراد ینگاه کل کیبه نفع همکاران باشد. در 

 جهیاست. درنت ییبه خودشکوفا ازین یعلم هستند که هدف آنان ارضا

ن به حد ممک نیهستند که در باالتر ییهابه شبکه یدهدنبال شکلبه

ه ک پردازندیم ییهالم همت گمارد لذا به خلق و توسعه شبکهع دیتول

 جادیآنها ا یژگیو نیترندارد و مهم یتیمحدود ،یتیاز نظر ظرف

 یهاگروه یریگانتظار شکل توانیم یاست. حت نینو یهایآورفن

 نیانگیبودن م نییعامل باعث پا نیداشت. هم زیمرسوم ن یررسمیغ

 یهاآنان است چرا که در شبکه نیکاربرد محور در ب ینوآور یهاشبکه

 یقتمو یازهایها، مسائل و نشبکه یریگشکل یمحور مالک اصل ردکارب

 نیکه ارتباط ب ردیگیشکل م یکوچک یهارفع آن گروه یاست که برا

 .(21, 28) رسدیآن بعد از حل مشکالت به اتمام م یاعضا

 پرستاران دانشگاه یحافظه سازمان زانیم دیمشخص گرد گر؛ید یسو از

دانش  ،یاسیدانش س ،یجهرم در ابعاد دانش اجتماع یعلوم پزشک

ما کمتر ا یاز سطح حداقل شتریب یو دانش صنعت یخیدانش تار ،یفرهنگ

 نی. اباشدیآنان در حد مطلوب م یاز سطح مطلوب و بعد دانش کار

 Villar (45)و  Cesar یهاپژوهش جیبا نتا میستقم ریبه طور غ افتهی

همراستاست. پرستاران از نقاط قوت و قابل بهبود خود  Ashraf (46)و 

ه با مسأل خود یکار یندهایکه در فرآ یداشته لذا زمان یآگاه گرانیو د

. ندینمایکمک م یاز همکاران خود تقاضا شوندیمواجه م یمشکل ای

اطالع ندارند.  یخوبآن به یو درست نانیاست که از اطم یدر حال نیا

 یموضوع اشراف دارند که هرکس از چه دانش و مهارت نیآنان بر ا

 یشان چگونه اطالعات شغلکه همکاران دانندیبرخوردار است. آنان م

 رانگیبه اشتراک گذاشتن دانش خود با د ی. براکنندیروز مخود را به
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 یدر مورد عملکرد خود آگاه کارانآماده هستند و از نگرش هم شهیهم

در هنگام قرار گرفتن در  نانیاحساس عدم اطم ینوع حالنیدارند با ا

 .(15, 13) دهدیها دست مبه آن یو جمع یگروه یهاتیموقع

ه نسبت ب یو اگر فرد ردیگیم شهیر یاسیاز دانش س یاسیس رفتار

 یاسیس ینداشته باشد دست به رفتارها یعلم و اطالع یکاریاسیس

منابع  نیاطالع دارند بنابرا یاسیس یهایبند. پرستاران از دستهزندینم

 یعنینموده و بر طبق منافع خود  ییرا در دانشگاه شناسا یهاقدرت

دانش  .کنندیمطابق نگرش آنان رفتار م ،یسرپرست شاغلانتصاب در م

دانشگاه  نیرا که در ا یمنجر شده افراد یپرستاران تا حدود یاسیس

 یهاظامن نکهیا لیلکنند. فرهنگ به د ینیبشیارتقاء دارند پ تیقابل

 نیبنابرا دهدیقرار م ریرفتار افراد را تحت تأث رد،یگیرا دربرم یارزش

 یکار یسازمان یاثربخش یکنند دانش پرستاران را برا یعس رانیمد دیبا

 یالعاط یخوبنانوشته دانشگاه به نیاز آنان از قوان ی. برخندینما یغن

وه نح ،یرهبر یهامعتبر درباره سبک مهیاطالعات ن یسر کیندارند اما 

 دانندیرا م یارتباط و زبان ارتباط سازمان ینحوه برقرار د،یابراز عقا

کارکنان دانشگاه از نقاط تحول مهم و  ریهمانند سا زین ستاران. پر(17)

از خاستگاه و مبدأ اکثر رسوم و سنن  نیگذشته دانشگاه و همچن

 افتیدر یررسمیصورت غرا به یدانشگاه مطلع هستند و اطالعات

 ایوارد نموده  بیبه دانشگاه آس یچه اشتباهات نکهیاند. آنان از انموده

 یدار است آگاهمهم اخذشده را عهده ماتیمتص تیمسئول یچه کس

ها شگاهدان ریمواقع دانشگاه متبوع خود را با سا یدارند. پرستاران در بعض

 ابندییم یحوزه آگاه نیکرده و از نحوه اقدام و عمل آنها در ا سهیمقا

منبع  کیعنوان که بتوانند به ستیارزشمند ن یاگونهاطالعات به نیاما ا

 لیدل گفت که به توانیم یطورکل. بهرندیخود بکار گ غلدر ش یاطالعات

 یرقابت یهاتیجهرم از مز یپرستاران دانشگاه علوم پزشک نکهیا

اطالعات نسبتاً  شودیباعث م لیدل نیخود مطلع هستند هم یانحصار

 .ندیشده در دانشگاه کسب نما یط یصنعت یندهایاز فرآ یخوب

ر جهرم د یپرستاران دانشگاه علوم پزشک یحافظه سازمان یدانش بعد

 یاساس میاز مفاه ،یکار فیحدّ مطلوب بود. چرا که ضمن تسلط بر وظا

 خود را با سرعت و یکارها توانندیم نیاطالع کامل دارند بنابرا زیکار ن

 اتیکاسته شود انجام دهند. از تجرب تیفیاز ک یاذره نکهیدقت بدون ا

عملکرد آنان در  کهیطورحل مسائل برخوردار هستند به یبرا یادیز

که  یاز اشتباه است. در حدّ یاغلب مناسب و عار یکار فیانجام وظا

 هیوثان عتیفطرت و طب یهمانند نوع یکار فیگفت انجام وظا توانیم

 .شودیها محسوب مآن یبرا

و  کننده مثبت ینیبشیپ ینوآور یهاشبکه دیمشخص گرد تینها در

 ریبه طور غ افتهی نی. اباشندیپرستاران م یحافظه سازمان داریمعن

و  Kao (47)و  Lai, Huang & Lin یهاپژوهش جیبا نتا میمستق

Jakson (48) ای برای به اشتراک گذاشتن ظه سازمانی، تنها وسیلهحاف

. چنانچه دانش موجود در سازمان به خوبی دشودانش محسوب می

آشکارسازی و مدیریت شود، خرد سازمانی تقویت و تبدیل به مبنایی 

. این دانش را (44)برای انتقال دانش و یادگیری به دیگران خواهد شد 

ای دارند، ها که نیاز به حافظه پروژهتوان در اختیار افراد و تیممی

یک کلیت که نیاز به حافظه دراز  عنوانچنین دراختیار سازمان به هم

 مدت و بین تیمی دارد، قرار داد.

یریگجهینت

و حافظه  ینوآور یهاشبکه نیکه ب دیپژوهش مشخص گرد نیا در

گفت با توجه به عدم تفاوت  توانیپرستاران رابطه وجود دارد. م یسازمان

م در جهر یپرستاران دانشگاه علوم پزشک ،ینوآور یهاانواع شبکه نیب

استفاده  زانیم کیبه  ینوآور یهامجموع از هر سه نوع شبکه

تمرکز آنان بر خلق و توسعه دانش است و  نیشتریب اقع. در وندینمایم

 دشونیمواجه م یمشکل ایخود با مسأله  یکار یندهایکه در فرآ یزمان

 نیا یهاافتهی. بر اساس ندینمایکمک م یاز همکاران خود تقاضا

دانش در پرستاران  یراهبر یهازمیتا مکان گرددیم شنهادیپژوهش پ

دانشگاه با هدف بهبود  یهایگذاراستیو س یزیرشود و برنامه تیتقو

به  توانیپژوهش م یهاتی. از محدودردیصورت پذ یدانش یسازوکارها

خود که ممکن است همراه با  یپرستاران از حافظه سازمان یابیخودارز

 یهایتنوع طبقه بند نیهمچن دیدار نمارا خدشه جیباشد و نتا یریسوگ

 اشاره نمود. ،یآورنو یهاانجام شده در حوزه شبکه

یسپاسگزار

 یرساندند قدردان یاریطرح  نیکه ما را در انجام ا یانیدانشجو هیکل از

 .شودیم
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Abstract 

Introduction: Innovation networks would cause organizational memory strengthening. So need for 

utilization, efficient approaches and strategies to create networks are essential. The main purpose of 

this research was to study the relationship between Jahrom University of medical sciences nurse's 

innovation networks and organizational memory. 

Methods: This research was a descriptive-correlative study that was carried out on nurses at Jahrom 

University of Medical Science during year 2016. Overall, 201 nurses were selected by stratified 

random sampling method and using Krejcie & Morgan table. The tools were Hekmatniya & 

Mohammadi innovation networks and Annette organizational memory questionnaires. Data were 

analyzed by SPSS 16 software, repeated measures analysis of variance test, standard T- test, Pearson 

correlation-coefficients and linear regression. 

Results: Amongst Jahrom University of Medical Sciences nurse's innovation networks maximum 

average belonged to technology-based network and minimum belonged to application-based 

network. All of the nurse's organizational memory dimensions were higher than the minimum level, 

but lower than desirable level. Only job awareness was at a desirable level. There was a positive 

and significant relationship between nurse's innovation networks and organizational memory, and 

innovation networks were a positive and significant predictor of organizational memory. 

Conclusions: Nurses' knowledge is essential for strengthening the innovation of network creation. 

Therefore, existing knowledge in the organization should be converted to organizational memory 

and be the basis for knowledge transfer and learning to others. 
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