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 خالصه 

 مقدمه
وم پزشكي به لحاظ اجتماعي است و دانشگاه علهای دانشگاه کانون تولید سرمایهبا عنایت به این مهم که 

 ةیسرما رابطة از آنجا که تا به حالاهمیت ارائه خدمت در شرایط بحراني، بسیار حائز اهمیت است و 

 يربمون تجآز در پي پژوهش نیاهدف نشده است،  يدانشگاه بررس نیدر ا یبا رفتار شهروند ياجتماع

 .است یرفتار شهروند كردیبا رو ياجتماع ةیشده توسعه سرما يطراحمدل 

 روش کار
ل  ر  نیم سار دارد و به روش دلفي دکاربردی قرا -ایمطالعه حاضر از بعد هدف در دسته تحقیقات توسعه

و مدیران و مينفر صاحب نظر شامل اعضای هیات عل 25تعداد .انجام گرفت 98-99دوم تحصیلي 

د و تدا ابعادر اب.گیری مبتني بر هدف انتخاب شدندانشگاه علوم پزشكي مشهد با روش نمونهمتخصصان از د

اتي و ای اطالعهایگاههای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعي و رفتار شهروندی از طریق مرور گسترده پمولفه

تفاق ر اساس ابهایي نای هسپس با تشكیل چند جلسه در سه دور، ابعاد و مولفه.پیشینه تحقیق استخراج گردید

 نظر تدوین شد.

 نتایج

مولفه نهایي  42د و بع 9در نهایت مدل مناسب توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی با تعداد 

بعاد اعي شامل اجتما در متغیر رفتار شهروندی شامل بعد فردی و سازماني و در متغیر سرمایه ابعاد نیا.شد

وافق یا تز ضریب اآمار حاصل .باشديم اختي،  مدیریتي،  سازماني، گروهي و فردی ساختاری، ارتباطي، شن

ا ابعاد بر رابطه انل دپهماهنگي کندال برای ابعاد شناسایي شده حاکي از اتفاق نظر قوی و قابل قبول اعضای 

 همبستگي جتماعيه اهمچنین ابعاد مدیریتي، سازماني و شناختي در متغیر سرمای.باشدتحقیق ميميمدل مفهو

 باشند.ميقوی تری را با دیگر ابعاد دارا 

 گیرینتیجه

طراحي مدل  برای دهش شناسایي مؤثر عوامل دلفي، تكنیك مرحله سه اجرای از حاصل هاییافته به توجه با

 ذکورم نه گانه ادابع ؛با رویكرد رفتار شهروندی   مشهد پزشكي علوم دانشگاه توسعه سرمایه اجتماعي در

راحي مدل توسعه سرمایه ط جهت در مؤثری گام توانمي آنها موجود وضعیت شناخت و تبیین با که باشديم

 سایر رایب آن نتایج از و برداشت کشور عظیم دانشگاه ایناجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در 

 .شد مندبهره نیز کشور پزشكي علوم هایدانشگاه

 کلمات کلیدی

  يفیک قاتیتحق دانشگاه، ،يدلف كیتكنار شهروندی، رفت ،سرمایه اجتماعي

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه 

 شكل گیری اولیة روزهای از عملكرد بهبود برای تالش

های در مكتب بوده است و ناپذیر خدشه اصلي مدیریت، رشتة

 شرح در که شدندمي ارزیابي رفتارهایي با افراد مدیریت، اولیة

 امروزه، ولي رفت،مي انتظار از شاغل احراز شرایط و شغل

اد بر این زیرا اعتق است گرفته قرار مدنظر آن از فراتر رفتارهایي

حت است که این رفتارها مشارکت کارکنان را در برنامه ها ت

 یا رانقشيف رفتارهای با مفاهیم رفتارها این.خواهد داد تأثیر قرار

 .(1است) شده سازماني تعریف دیشهرون رفتارهای

از سویي، سرمایه اجتماعي مجموعه هنجارهای موجود در 

اجتماعي است که موجب ارتقای سطح همكاری های نظام

 عيسرمایة اجتما رسدمي نظر به. شوداعضای آن جامعه مي

 شهروندی رفتارهای بر اثرگذاری برای مناسبي تبیین کنندة

 از تر مهم بسیار نقشي اجتماعي ةسرمای امروزه. است سازماني

 رو، .از این کندميایفاد  جوامع در انساني و فیزیكيهای سرمایه

 از را خود اثربخشي ها سرمایه سایر اجتماعي سرمایة غیاب در

 و فرهنگي تكامل و توسعههای پیمودن راه و دهندمي دست

 (.2شود)مي دشوار همواره اقتصادی،

 در اصلي عاملي داوطلبانه اریهمك که آنجا همچنین از

 از ( و یكي3سازمان است) راهبردیهای تصمیم مؤثر اجرای

 پیامدهای و این همكاری جلب نحوة مدیران، اساسيهای چالش

 بحراني مواقع در کارکنان نكردن مشارکت از ناشي

 عامل در اختیار داشتن با ها سازمان رودمي انتظار بنابراین،.است

 موجبات بتوانند سرمایة اجتماعي، نظیر غني منبعي و اصلي

 مشارکت اولي طریق به و انساني تعامالت و روابط شدن محكم

 با لذا .(4کنند) فراهم سازماني اهداف تحقق در کارکنان را

کارکنان دانشگاه علوم  رودرروی و فراوان تعامالت به توجه

 توسط شده خدمات عرضه ماهیت همچنین، و با مردم پزشكي

 سالمت و دانشگاه علوم پزشكي در بخش مفهوم این ن،آنا

و با عنایت به این مهم که دانشگاه دارد  بیشتری نمود و اهمیت

علوم پزشكي متولي ارتقاء سالمت جامعه و تربیت و آموزش 

های لذا توسعه سرمایه، باشندميدانشجویان حیطه سالمت 

وطلبانه و داهای اجتماعي در این حوزه منجر به بروز رفتار

فرانقشي، افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش خطاهای انساني 

 خواهد شد.

دهد، ميدر همین راستا بررسي مطالعات انجام شده نشان 

بي علوم پزشكي به خوهای توسعه سرمایه اجتماعي در دانشگاه

وایا ، زاتفاق نیافته است و علي رغم تحقیقات صورت گرفته ابعاد

تبیین نشده است و محقق با طراحي مدل  و علت آن بدرستي

ه ي بتوسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی سازمان

دو  در مساله پژوهشي پیشنهادی.باشدميدنبال کشف این روابط 

 یانبمفهوم کلیدی سرمایه اجتماعي و رفتار شهروندی سازماني 

ساس اشود و هر یك دارای ابعاد و مولفه هایي هستند که بر مي

رتباط گذارند و با یكدیگر اميمدل پیشنهادی بر یكدیگر تاثیر 

 .دارند

امل عو بنابراین هدف از انجام این تحقیق شناسایي رتبه بندی

 رویمرتبط با توسعه سرمایه اجتماعي و رفتارشهروندی در قلم

 وفي جامعه مورد مطالعه یعني دانشگاه علوم پزشكي با روش دل

 وتئوری ها  با مطالعه انواع.فر از خبرگان بودن 25استفاده از نظر 

از  پس الگوهای مرتبط با موضوع تحقیق به همراه مرور پیشینه و

موثر بر های انجام سه دور دلفي نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه

ابعاد  مولفه و همچنین 27بعد و  7توسعه سرمایه اجتماعي شامل 

 15 وبعد 2ی سازماني شامل موثر بر رفتار شهروندهای و مولفه

 مولفه شد.

 مرور ادبیات تحقیق
 همكاران و تجار امیننتایج برخي مطالعات از جمله 

 رفتاری بر رو ياجتماع هیسرما ریتأث (در تحقیقي با عنوان2015)

چنین عنوان  "کارکنان در مشهد مطالعه: مورديسازمان یشهروند

 تیموفق یدیکل میاز مفاه يكی ياجتماع هیسرمانمودند که 

( در 2015همچنین هگارت).(5باشد)ميکارکنان و سازمانها 

 يچارچوبو یشهروندرفتار و ياجتماع هیسرماتحقیقي با عنوان 

که  که کندمي انیب مدل كی ضمن ارائه "آموزش فعاالن یبرا

فعال  یشهروندرفتار در حال توسعه  اجتماعيهای چگونه برنامه

نیز طي پژوهشي   (2012) همكاران و آریاني.(6)اندقرارگرفته



 
 

 و همکاران یگانه حشمتی                       طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی با رویکرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد -2926
 

های شاخص مانند اجتماعي سرمایةهای همة شاخص ندداد نشان 

 سازماني رفتارهای شهروندی بر شناختي و ارتباطي ساختاری،

 طي (2012) همكاران و اصفهاني نجاتبخش.(7گذارد)مي تأثیر

رفتار  وي اجتماع هیسرما نیمطالعه رابطه ب"پژوهشي با عنوان 

 بیان کردند "ایران فرشميسها شرکتدر  يسازمان یدشهرون

 شهروندی رفتارهای و اجتماعي سرمایة مختلف ابعاد میان

 .(8وجود دارد) مستقیم رابطة سازماني

موالیي و  رازنهانداخلي های همچنین در پژوهش

ارایه مدل نهادی توسعه سرمایه  "( در تحقیقي با عنوان1395)قرا

توجه و اهمیت فوق العاده که  اندنمودهچنین عنوان  "اجتماعي

سرمایه اجتماعي را باید در تولید رفتارهای منفعت طلبانه 

جلوگیری از رفتارهای افسار گسیخته  و یا به عبارت دیگرميعمو

( در 1394و همكاران)ميکری.(9)منفعت طلبانه فردی بیان کرد

های سرمایة مؤلفهميطراحي مدل مفهو "تحقیقي با عنوان

-مؤلفهميطراحي مدل مفهوبه  "جتماعي از منظر نظام اسالميا

اجتماعي در نگاه غربي و نظام ارزشي های سرمایة 

( در تحقیقي با 1393)صادقي و زادهمصطفي.(10)اندپرداخته

ها و طراحي مدل توسعه سرمایه اجتماعي در دانشگاه "عنوان

 طراحي مدلي جهت توسعه سرمایهبه  "مراکز آموزش عالي

نتایج .اندپرداختهها و مراکز آموزش عالي اجتماعي در دانشگاه

تحلیل آماری مدل را تأیید کرد و نشان داد توسعه سرمایه 

اجتماعي در دو بعد عیني و ذهني و پنج مؤلفه فردی، گروهي، 

سازماني، ساختاری و مدیریتي و بیست و هشت شاخص قابل 

 .(11)دستیابي است

توسعه های به بندی ابعاد و مولفهبه منظور شناسایي و رت

اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی سازماني در های سرمایه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادبیات تحقیق مورد بررسي قرار 

عواملي ارائه ، بدین ترتیب بر اساس مطالعات انجام شده.گرفت

قبل را دربرداشته و نقاط های گردید که نقاط قوت شاخص

همچنین به دلیل جدید بودن .ا را برطرف کرده استضعف آنه

موثر، از نظر های موضوع تحقیق، برای جمع آوری ابعاد و مولفه

بر این اساس ابعاد و مولفه هایي .نفر از خبرگان استفاده شد 25

انتخاب شدند که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی 

 .اندیك ارائه شدهقابل استفاده باشند، که به شرح جدول شماره 

 

  های مدل توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مشهدابعاد و مولفه -1جدول 

 مولفه بعد صاحبنظر/نویسنده، سال متغیر ردیف
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 (2000پودساکف و همكاران) 

 (1994دنیش )

 (1994گراهام و دنیش )

 ( 1993بورمن و موتویدلو)
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 سازماني 

 

 ياطاعت سازمان

 وفاداری سازماني

 مشارکت سازماني
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 سرمایه اجتماعي

  ( 2012آریاني و همكاران )

 ( 1998)  هاپیت و گوشالنا

 ( 1394و همكاران)ميکری

( 1393داداشي و شجاعي)  

 

 

 

 ساختاری 

 پیوندهای شبكه ای

 پیكربندی شبكه

 سیستم مدیریت مشارکتي

 سیستم پاسخگویي اجتماعي

 متناسب سازی شبكه ارتباطي

 فرایند تصمیم گیری

 پاسخگویي و رهبری

 میزان مشارکت در فرایند
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  ( 2012اران )آریاني و همك

 ( 1998)  ناهاپیت و گوشال

 ( 1394و همكاران)ميکری

 (1393داداشي و شجاعي)

 

 ارتباطي 

 دوستي

 اعتماد

 هنجارها

  تعیین هویت مشترك

 متقابل روابط
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 ( 1393داداشي و شجاعي)

 (1393)يو صادق هزاديمصطف

 

 

 شناختي 

 زبان مشترك

 حكایت ها و روایات مشترك

 قواعد مشترك

 ارزش ها

 یكپارچگي

 رفتارها

  نگرش ها
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  ( 2012آریاني و همكاران )

 ( 1998)  ناهاپیت و گوشال

 ( 1394و همكاران)ميکری

 ( 1393داداشي و شجاعي)

 (1393)يو صادق زادهيمصطف

 

 مدیریتي 

موزشي مرتبطآ هایبرنامه  

 جامعه پذیری هایبرنامه

 شیوه تصمیم گیری

 استراتژی مذاکره

 سازمان هایخط  مشي
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  ( 2012آریاني و همكاران )

 ( 1998)  ناهاپیت و گوشال

 ( 1394و همكاران)ميکری

 ( 1393داداشي و شجاعي)

 (1393)يو صادق زادهيمصطف

 

 

 سازماني 

 معنویت سازماني

یکیفیت زندگي کار  

 تسهیم دانش

 خط مشي منعطف

 

 

8 

  ( 2012آریاني و همكاران )

 ( 1998)  ناهاپیت و گوشال

 

 گروهي 

 هویت جمعي

 مشترك هایارزش
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 (1395) رمحلهیم يخوش فر و جندق  

 ( 1394و همكاران)ميکری

 ( 1393داداشي و شجاعي)

 (1393)يو صادق زادهيمصطف

 صمیمیت

 اعتماد

  هنجارهای رفتارگروهي

 

9 

  ( 2012آریاني و همكاران )

 ( 1998)  ناهاپیت و گوشال

 ( 1394و همكاران)ميکری

 ( 1393داداشي و شجاعي)

 (1393)يو صادق زادهيمصطف

 

 فردی 

 تعهد 

 نوع شخصیت

 صبر

 ادراك عدالت

  رضایت شغلي

 نگارندگان(های منبع)یافته    

 

  کارروش 
م رح زیر تقسیفرایند انجام تحقیق به دو بخش موازی به ش

و  عاددر بخش اول با مطالعه و تحلیل مباني نظری، اب.شده است

دی توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهرونهای مولفه

 ضوعسازماني مورد بررسي قرار گرفت و به دلیل جدید بودن مو

 25 برای امهبرای شناسایي ابعاد و مولفه ها، اقدام به ارسال پرسشن

مولفه  85بعد و  11ابعاد پیشنهادی مشتمل بر .ن شدنفر از خبرگا

بعد و  9یشي اولیه و نظرخواهي از تیم دلفي به اندبود که در هم

در بخش دوم فرایند انجام تحقیق، .مولفه کاهش یافت 57

ق خبرگان این تحقی.شناسایي و تشكیل پانل دلفي صورت گرفت

خاب نتابرفي  با استفاده از دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله

و  عادپس از تشكیل پانل دلفي و انجام سه دور دلفي، اب .شدند

 بطور کلي پژوهش حاضر به.مورد نظر شناسایي شدهای مولفه

 به لحاظ پارادایم تفسیری است.چرا که از مصاحبه با خبرگان

است  پردازد، به لحاظ رویكرد استقرایيميشرح و تفسیر نتایج 

ل اني نظری و جمع بندی آنها و تكمیچرا که با گردآوری مب

ز ااطالعات حاصل از مباني نظری با کمك مصاحبه ها رویكرد 

ز جزء به کل رسیدن را در پیش گرفته است، به لحاظ روش نی

 به لحاظ افق زماني تك مقطعي و ابزار گردآوری.کیفي است

 ت.اطالعات نیز منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه اس

 ی و روش نمونه گیریجامعه آمار

 گزینش اعضای واجد شرایط برای پانل دلفي از مهم ترین

ي به آید، چرا که اعتبار کار بستگميمراحل این روش به حساب 

 قیقترکیب کارگروه دلفي تح.شایستگي و دانش این افراد دارد

حاضر متشكل از افرادی است که درباره موضوع پژوهش از 

تعداد اعضای .باشندمي دانش و تخصص کافي برخوردار

نه باشد که بر اساس نمومينفر  25کارگروه دلفي این پژوهش 

اعضای های ویژگياند.گری هدفمند و گلوله برفي برگزیده شده

 پانل دلفي عبارتند از:

در مدیریت عضو هیئت علمي دانشگاه و صاحب نظر .الف

 منابع انساني 

رشد در دارای مدرك تحصیلي دکتری یا کارشناسي ا.ب

 رشته مدیریت منابع انساني

یریت سال در زمینه در مد 5دارای سابقه کاری باالتر از .ج

 منابع انساني

د دارای سمت مدیریت ارشد یا مدیریت میاني و یا استا.د

 دانشگاه در زمینه رشته مدیریت منابع انساني

 آمار توصیفی

آمار توصیفي اعضای کارگروه دلفي در جدول شماره دو 

 ه شده است.ارائ

 آمار توصیفي جمعیت شناسي خبرگان -2جدول

 درصد فراواني فراواني پاسخ دهندگان شرح

 جنسیت
 48 12 زن

 52 13 مرد
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 تحصیالت

 68 17 دکتری

 32 8 کارشناس ارشد

 سمت

 4 1 استاد

 20 5 دانشیار

 36 9 استادیار

 40 10 سایر

 سن

 32 8 سال 40تا  31

 52 13 سال 50تا  41

 16 4 سال به باال 50

 25 جمع کل افراد

 نگارندگان(های منبع ) یافته

 68باشند و ميدرصدخبرگان دارای مدرك تحصیلي دکتری  68

قرار  سال 50تا باالی  41درصد اعضای پانل دلفي در گروه سني 

پانل  توان چنین استنباط نمود که اعضایميبراین اساس  .دارند

 باشند.ميو تجربه کافي در این خصوص دلفي دارای تخصص 

 دورهای دلفی

یق بدست آمده از ادبیات تحقهای در این بخش ابعاد و مولفه

پس از جع .بصورت پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت

آوری پرسشنامه ها میانگین نظرات و درصد توافق خبرگان 

ن بر گاکنند که خبرمياین ابعاد و مولفه ها تعیین .محاسبه شد

ل سهیتروی چه امتیازی توافق دارند و این امر روند تحلیل را 

، میانگین نظرات، درصد توافق 4در جدول شماره.نمایدمي

ده خبرگان و نظر اکثریت خبرگان در سه راند دلفي نمایش دا

 شده است.

 دور اول دلفی

فه مول 4ابعاد و مولفه جدیدی از طرف خبرگان معرفي نشد.

بررسي کلي میزان اجماع .حذف گردید از سوی خبرگان

 خبرگان نشان داد که در بیشتر سواالت اجماع صورت گرفته

 است.

 دور دوم دلفی

بر اساس نتایج بدست آمده در دور اول، پرسشنامه دور دوم 

ابعاد و مولفه جدیدی به پرسشنامه اضافه .طراحي شد

قرار نشد.پرسشنامه به همراه نتایج دور اول در اختیار خبرگان 

 مولفه دیگر در این مرحله حذف گردید. 11گرفت و 

 دور سوم دلفی

ور دبر اساس نتایج بدست آمده از دور اول و دوم، پرسشنامه 

ي بررس.ابعاد و مولفه پرسشنامه تغییری نكرد.سوم طراحي شد

ال کلي میزان اجماع نظرات خبرگان با استفاده از ضریب کند

ورت بعاد و مولفه ها اجماع صاميدهد که در مورد تمامينشان 

باتوجه به اجماع حاصل شده و عدم اضافه شدن .گرفته است

 مولفه جدید، شرط توقف فراهم شد.

 نتایج

نتایج حاصل از جمع بندی نظرات متخصصان در دور اول 

ها، ترکیب نظرات مشابه؛ حذف پس از سازماندهي پاسخ

ا بدین های و کوتاه کردن پاسخموضوعات تكراری و حاشیه

ه مولف 4مؤلفه، تعداد  57بعد و  9صورت بود که از مجموع 

-در مجموع چك لیست اصالح شده ابعاد و مولفه.حذف گردید

 در توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندیهای مدل 

شاخص  مولفه 53بعد و  9دانشگاه علوم پزشكي برای دور دوم با 

 .شكل گرفت

دور دوم و ترکیب نظرات مشابه و  ها درپس از بررسي پاسخ

مولفه، تعداد  53بعد و 9حذف موضوعات تكراری، از مجموع 

در مجموع به .مولفه حذف گردید و بقیه بدون تغییر باقي ماند 11

های اعضای پانل دلفي، نظر و همگني در بین پاسخدلیل عدم اتفاق
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گاه و پس از دریافت دید.ی سوّم تكنیك دلفي به اجرا درآمدمرحله 

نظرات اعضای گروه خبرگان در خصوص میزان اهمیت هر یك از 

های مورد نیاز جهت طراحي مدل توسعه سرمایه ابعاد و مؤلفه

اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي 

ی سوم تكنیك مرحلهمشهد، محقق جهت رسیدن به اجماع نظر، 

ن مرحله نشان داد که تمامي نتایج حاصل از ای.دلفي را اجرا نمود

طور متوسط مؤلفه(، به 42بعد و  9های مورد بررسي )ابعاد و مؤلفه

ای در این اند و هیچ بعد و مؤلفهرا کسب نموده 4امتیازی باالتر از 

لذا در نهایت مدل توسعه سرمایه اجتماعي با .مراحل حذف نگردید

 9هد با تعداد رویكرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مش

 .مولفه نهایي شد 42بعد و 

پیشنهادی از های در خصوص پرسشنامه، پایایي ابعاد و مولفه

همانطور که در جدول .طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد

مولفه ها بیشتر ميگردد، آلفای کرونباخ تماميمشاهده  3شماره 

دی از پایایي پیشنهاهای در نتیجه ابعاد و مولفه.باشد مي7/0از

 خوبي برخوردار هستند.

 

 پایایي پرسشنامه -3جدول 

 نتیجه کرونباخ الفای تعداد مولفه ها ابعاد متغیر

 تایید 98/0 15 فردی رفتار شهروندی

 تایید 99/0 3 سازماني

        

 

 

 سرمایه اجتماعي

 تایید 97/0 8 ساختاری

 تایید 99/0 5 ارتباطي

 تایید 99/0 7 شناختي

 تایید 99/0 5 مدیریتي

 تایید 98/0 4 سازماني

 تایید 99/0 5 گروهي

 تایید 99/0 5 فردی

 تایید 98/0 57 کل پرسشنامه

 نگارندگان(های منبع:)یافته

 تماعيوندی و سرمایه اجآن برای متغیرهای رفتار شهرهای نتایج سه راند دلفي انجام شده در خصوص ابعاد نه گانه و مولفه -4جدول
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 رفتار شهروندی

 

 فردی

 

24/4 نوع دوستي  80/84  00/4  00/80  64/4  80/92  

28/4 ادب اجتماعي  60/58  72/4  40/94  72/4  40/94  

42/4 وظیفه شناسي  80/84  84/4  80/96  84/4  80/96  

32/4 جوانمردی  40/86  24/4  80/84  24/4  80/84  
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80/2 فضیلت مدني   00/56   

32/4 فداکاری  40/86  08/4  60/81  08/4  60/81  

32/4 روحیه از خودگذشتگي   40/86  44/3  80/68   

24/4 فضیلت شهروندی  80/84  24/4  80/84  24/4  80/84  

20/4 احترام  00/84  56/4  20/91  56/4  20/91  

36/4 پشتكار  20/87  36/4  20/87  36/4  20/87  

28/4 روحیه داوطلبانه  60/85  96/3  20/79  96/3  20/79  

28/4 خدمتگزاری متقابل شخصي  60/85  16/4  20/83  16/4  20/83  

32/4 خودبالندگي  40/86  32/4  40/86  32/4  40/86  

68/2 انسان دوستي  60/53   

24/4 کارداني و مهارت شخصي  80/84  48/4  60/89  48/4  60/89  

 سازماني

 

28/4 اطاعت سازماني  60/85  36/4  20/87  36/4  20/87  

36/4 وفاداری سازماني  20/87  40/4  00/88  40/4  00/88  

36/4 مشارکت سازماني  20/87  52/4  40/90  52/4  40/90  

 سرمایه اجتماعي

 

 ساختاری

 

32/4 كه ایپیوندهای شب  40/86  24/4  80/84  24/4  80/84  

28/4 پیكربندی شبكه  60/85  16/4  20/83  16/4  20/83  

28/4 سیستم مدیریت مشارکتي  60/85  12/3  40/62    

36/4 سیستم پاسخگویي اجتماعي  20/87  68/4  60/93  68/4  60/93  

32/4 سازمان مناسب  40/86  24/4  80/84  24/4  80/84  

28/4 صمیم گیریفرایند ت  60/85  24/3  80/64    

36/4 پاسخگویي و رهبری  20/87  32/3  40/66    

72/2 میزان مشارکت در فرایند  40/54  
  

  

 ارتباطي

 

32/4 دوستي  40/86  40/4  00/88  40/4  00/88  

36/4 اعتماد  20/87  72/4  40/94  72/4  40/94  

28/4 هنجارها  60/85  08/3  60/61    

28/4  هویت مشتركتعیین   60/85  88/2  60/57    

24/4 متقابل روابط  80/84  48/4  60/89  48/4  60/89  

 شناختي

 

24/4 زبان مشترك   80/84  96/3  20/79  96/3  20/79  

28/4 حكایت ها و روایات مشترك  60/85  28/3  60/85    

28/4 قواعد مشترك  60/85  08/3  60/61    

28/4 ارزش ها  60/85  44/4  80/88  44/4  80/88  

36/4 یكپارچگي  20/87  24/4  80/84  24/4  80/84  

28/4 رفتارها  60/85  00/3  00/60    

36/4 نگرش ها   20/87  36/4  20/87  36/4  20/87  

36/4 آموزشي مرتبطهای برنامه مدیریتي  20/87  32/4  40/86  32/4  40/86  
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40/4 جامعه پذیریهای برنامه    00/88  24/4  08/84  24/4  80/84  

32/4 شیوه تصمیم گیری  40/86  40/4  00/88  40/4  00/8  

28/4 استراتژی مذاکره  60/85  36/4  20/87  36/4  20/87  

24/4 سازمانهای خط  مشي  80/84  32/4  40/86  20/4  00/84  

 سازماني

 

32/4 معنویت سازماني  40/86  20/4  00/84  52/4  40/90  

36/4 کیفیت زندگي کاری  20/87  52/4  40/90  24/4  80/84  

28/4 تسهیم دانش  60/85  24/4  80/84  28/4  60/85  

28/4 خط مشي منعطف  60/85  28/4  60/85  32/4  40/86  

 گروهي

 

24/4 هویت جمعي  80/84  36/4  20/87  36/4  20/87  

40/4 مشتركهای ارزش  00/88  48/4  60/89  48/4  60/89  

32/4 صمیمیت  40/86  12/3  40/62    

28/4 اعتماد  60/85  40/3  00/68    

32/4 هنجارهای رفتارگروهي   40/86  24/4  80/84  24/4  80/84  

 فردی

 

12/3 تعهد   40/62  60/4  00/92  48/4  60/89  

40/3 نوع شخصیت  00/68      

04/3 صبر  80/60  36/4  20/87  36/4  20/87  

32/4 ادراك عدالت  40/86  56/4  20/91  56/4  20/91  

04/3 رضایت شغلي   80/60  56/4  20/91  56/4  20/91  

 نگارندگان(های منبع:)یافته

 

 ضرایب همبستگي کندال برای ابعاد نه گانه متغیرهای رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعي -5جدول

 
فردی –شهروندی  رفتار          

ازمانيس -شهروندی  رفتار  .0635**        

اریساخت-عياجتما سرمایه  .0529** .0497**       

رتباطيا-اجتماعي سرمایه  .0404* 0.315 0.446**      

ناختيش-اجتماعي سرمایه  0.610** 0.498** 0.508** 0.575**     

دیریتيم-اجتماعي سرمایه  .700** 0.659** .615** 0.398* 0.704**    

ازمانيس-اجتماعي سرمایه  0.630** 0.440** .513** 0.423** 0.593** 0.713**   

هيگرو-اجتماعي سرمایه  0.704** 0.453** .552** 0.431* .733** 0.759** 0.713**  

فردی-اجتماعي سرمایه  0.586** 0.432* 0.315 0.390* 0.509** 0.582** 0.567** 0.523** 

 درصد. 99**.معنادار دار بودن در سطح اطمینان 

 درصد. 95نان معنادار دار بودن در سطح اطمی.*

 نگارندگان(های منبع:)یافته

 



 

 63، سال 5، شماره 99دی -آذر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2933

 

 مدل مفهومي نهایي  مستخرج از تكنیك دلفي  -1شکل 

 )مدل توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مشهد(

 نگارندگان(های منبع:)یافته

کار گرفته شده جهت تعیین اجماع نظر و معیار دیگر به

ها و نظرات پانل دلفي، استفاده از ضریب هماهنگي سخهمگني پا

ضریب هماهنگي کندال مقیاسي .یا مقیاس اتفاق نظر بود 1کندال

بوده برای تعیین درجه هماهنگي و موافقت میان چندین دسته رتبه 

توان در حقیقت با کاربرد این مقیاس مي.شئ یا فرد Nمربوط به

 چنین مقیاسي به.ای را یافتمجموعه رتبه kای میان همبستگي رتبه

ضریب . مفید است 2«روایي میان داوران»ویژه در مطالعات مربوط به 

دهد که افرادی که چند مقوله را براساس هماهنگي کندال نشان مي

اند، اساساً معیارهای مشابهي را برای اهمیت آنها مرتب کرده

اند و از این ها بكار بردهقولهی اهمیت هر یك از مقضاوت درباره

 .(12لحاظ با یكدیگر اتفاقِ نظر دارند )

آمار حاصل از ضریب توافق یا هماهنگي کندال برای ابعاد 

شناسایي شده حاکي از اتفاق نظر قوی و قابل قبول اعضای پانل 

همچنین جدول .باشدتحقیق ميميدر رابطه با ابعاد مدل مفهو

                                                           
1Kendall's Coefficient of Concordance (W) . 

2udge ReliabilityInterj . 

سازماني و شناختي در متغیر سرمایه ابعاد مدیریتي،  5شماره 

 .اجتماعي همبستگي قوی تری را با دیگر ابعاد داراست

ر دان نهایتاً پس از تأیید مدل مفهومي تحقیق توسط گروه خبرگ

مدل  1تكنیك دلفي و تأیید روایي میان داوران، در شكل 

ده مفهومي نهایي تحقیق مستخرج از مراحل مذکور ارائه گردی

 .است

 

 بحث

 شدن صنعتي حال در ای فزاینده شتاب با کنوني یایدن

 و وری بهره پذیری، نوآوری، انعطاف ضرورت امر این.است

 از.کندمي بیشتر سازمان ها موفقیت و بقاء برای را پاسخگویي

 فراتر باید سازمان ها کارکنان دارند رو، کارشناسان تأکید این

 فراوان تعاملبه  توجه با (13).کنند عمل خودميرس وظایف از

 در مفهوم این خدمات، ماهیت همچنین مشتری و با رو در رو و

 .دارد بیشتری خدماتي به ویژه حوزه سالمت اهمیت بخش های

منابع قدرت مهم ترین همانطور که بیان شد، سرمایه اجتمالي از 
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این مقاله با جست .گروههای انساني و جوامع بشری استدر  

سرمایه اجتماعي و رفتار های جو و بررسي ابعاد و مولفه

شهروندی که توسط پژوهشگراني که در این حوزه فعالیت 

، شناسایي و استخراج شده است، آن دسته از ابعاد و اندداشته

مولفه هایي که با اهمیت تر بودند، در قالب مدلي طراحي کرده 

 هیدر خصوص توسعه سرما یيدر حال حاضر مدل ها.است

 يکه مدل يتاکنون پژوهش مشابه لیكن ستارائه شده ا ياجتماع

علوم  یدر دانشگاهها ياجتماع هیتوسعه سرما یدر راستا

متناسب با فرهنگ و ساختار سازماني و نوع خدمت  ي،پزشك

های شده باشد، انجام نگرفته است و مدل يطراح، ارائه شده

 هیمختلف سرماهای موجود که نشان دهنده ابعاد و مولفه

و  تونو گوشال، پاتنام، اس تیدر مطالعات ناهاپ ،اندياجتماع

مدلها  نیتوان گفت همه اميشود که مي دهی( د17-14)امایفوکو

را پوشش دهند در  ياجتماع هیاز مفهوم سرما يبخش انددهیکوش

توان با ميشده در پژوهش حاضر را  يکه مدل طراح يحال

عاد مفهوم همه اب بایمنسجم دانست که تقر يمدل ،یادیز نانیاطم

از طرفي رویكرد .را دربردارد یو رفتار شهروند ياجتماع هیسرما

رفتار شهروندی که پیامد رفتار داوطلبانه و فرانقشي را به همراه 

( در توسعه سرمایه اجتماعي حائز اهمیت ویژه ای است 18دارد)

زیرا در دانشگاه علوم پزشكي ماهیت ارائه خدمات و شرایط 

ن توجه به رفتار شهروندی موثرتر سخت خدمت به بیمارا

 باشد.مي

 پژوهش حاضر با رویكردی کیفي و با در نظر گرفتن کلیه

 تارابعاد موثر در مدل توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رف

 د وشهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مشهد، به شناسایي ابعا

دل مهای اصلي مدل مذکور پرداخته است و بر این اساس مولفه

ه شگاوسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در دانت

 .علوم پزشكي مشهد را تدوین و ارائه نموده است

توسعه های به منظور شناسایي و رتبه بندی ابعاد و مولفه

اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی سازماني در های سرمایه

قرار دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادبیات تحقیق مورد بررسي 

عواملي ارائه ، بدین ترتیب بر اساس مطالعات انجام شده.گرفت

قبل را دربرداشته و نقاط های گردید که نقاط قوت شاخص

همچنین به دلیل جدید بودن .ضعف آنها را برطرف کرده است

موثر، از نظر های موضوع تحقیق، برای جمع آوری ابعاد و مولفه

 .نفر از خبرگان استفاده شد 25

توان مبنای نظرات خبرگان دانشگاهي این پژوهش ميبر 

یكرد رو نتیجه گرفت که ابعاد موثر در توسعه سرمایه اجتماعي با

 درتواند رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي

ه رمایغیر سبعد فردی و سازماني و در متشامل:  متغیر رفتار شهروندی

ي، ي، شناختي، مدیریتاجتماعي شامل: ابعاد ساختاری، ارتباط

ند توايمباشد که توجه به همه این ابعاد سازماني، گروهي و فردی 

رفتار  مدل توسعه سرمایه اجتماعي با رویكرد.باشدميحائز اهمیت 

ان شهروندی در دانشگاه علوم پزشكي مشهد مستلزم توجه همزم

 باشد.شناسایي شده مي ابعادميبه تما

تدوین مدل توسعه سرمایه اگر چه هدف کلي این پژوهش 

كي اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در دانشگاه علوم پزش

 شكارتوان از مطرح نمودن و آمشهد بوده است با این وجود مي

سرمایه اجتماعي های سازی اهمیت و ضرورت توجه به شاخص

اد های علوم پزشكي کشور به عنوان هدف نهایي یدر دانشگاه

های ندگي و نمو این هدف مستلزم تالشبدیهي است بال.کرد

د با این وجو.های بیشتر استتر و انجام پژوهشگستردهميعل

 ویزان ه رچنانچه نتایج این طرح به توجه بیشتر پژوهشگران، برنام

-همدیران آموزش عالي به ضرورت سرمایه اجتماعي در دانشگا

های کشور منجر گردد، هدف نهایي این پژوهش محقق شده 

ای هالزم است سیاستگذاران، مدیران و مسئوالن دانشگاه.است

های علوم پزشكي با توجه به این عوامل نسبت به توسعه شاخص

 ها اهتمام ورزند.سرمایه اجتماعي در دانشگاه

 های پژوهشمحدودیت

شایان ذکر است به دلیل اهمیت انتخاب خبرگان و صاحب 

شهروندی و مشغله زیاد نظران در زمینه سرمایه اجتماعي و رفتار 

مكرر های این افراد، معموال پاسخ ها با تاخیر و بعد از پیگیری

شد که منجر به زمانبر شدن فرایند ميپژوهشگر ارسال 

توان اینگونه استنباط ميگردآوری اطالعات گردید همچنین 

کرد که آن دسته از خبرگاني که پاسخ را در موعد مقرر ارسال 

مرتبه باالیي از ویژگیهای سرمایه اجتماعي  خود از اندنموده
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برخوردارند، که با حس نوع دوستي، وقت ارزشمند خود را  

تواند از ميکنند و همین موضوع ميصرف کمك به دیگران 

محدودیتهای پژوهش محسوب گردد و میزان تعمیم پذیری 

هرچند ویژگیهای اعضای پانل .نظرات را دچار خدشه نماید

وابق مدیریتي و تسلط بر موضوعات حیطه منابع دلفي که شامل س

باشد، از نقاط بارز قوت در این پژوهش محسوب ميانساني 

  .گرددمي

 گیرینتیجه

 تحقیق این از حاصل هاییافته و نتایج به عنایت با پایان در

 شگاهدان باالخص کشور هایدانشگاه در آن، موضوع اهمیت و

 براساس را ذیل یگیرنتیجه محقق مشهد، پزشكي علوم

 ارائه مطالعاتي حوزه در خود کاری تجارب و حاصله یهاافتهی

توسعه سرمایه  طراحي مدل در تواندمي مطمئناً که نمایدمي

 كيپزش علوم دانشگاه اجتماعي با رویكرد رفتار شهروندی در

 و پیشنهادات این از برخي به ذیل در.شود واقع مؤثر مشهد

 د؛شومي پرداخته راهكارها

 جایگاه و نقش به توجه با پزشكي علوم دانشگاه مدیران

 و بعادا همه به دیبا، کشور پیشرفت و توسعه در سرمایه اجتماعي

ه سرمایه اجتماعي توسع پیشنهادی مدل یدهندهلیتشك هایمؤلفه

 وجهت مشهد يپزشك علوم دانشگاه با رویكرد رفتار شهروندی در

 توسعه جهت در هاآن مبنای بر را الزم هایریزیبرنامه و ندینما

 واقع در.رندیگ نظر در يپزشك علوم دانشگاهسرمایه اجتماعي در 

ني در بعد فردی و سازما همچون ابعادی به باید سازمان مدیران

، یریتي، مدمتغیر رفتار شهروندی و ابعاد ساختاری، ارتباطي، شناختي

 زمال توجه  سازماني، گروهي و فردی در متغیر سرمایه اجتماعي

 .ندینما

ی  ایهدر همین راستا اگر مدیران ارشد دانشگاهي بتوانند سرم

ي کرد که توان پیش بینمياجتماعي را در دانشگاه ها افزایش دهند، 

هد بهره وری دانشگاه ها نیز به میزان چشم گیری بیش تر خوا

ه کساختاری است -سرمایه اجتماعي ناظر بر منبعي اجتماعي.شد

اجتماعي های شود و ورود افراد را به کنشمياد شمرده دارایي افر

یا و برخي کارشناسان این سرمایه را عنصری پو.سازدميآسان تر 

 .دانندميبلكه مهم ترین عنصر نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه 

 که شودمي پیشنهاد مطالعه این از منتج هاییافته براساس

یریتي، ابعاد مد به مشهد پزشكي علوم دانشگاه مسئولین و مدیران

 ایویژه توجهشناختي و سازماني در متغیر سرمایه اجتماعي 

 ادابع بین رد میانگین نمره باالترین دارای ابعاد این که چرا.نمایند

 به یا ارمعی انحراف میزان کمترین دارای نیز و بوده مطالعه مورد

 نظر فاختال یعني). باشدمي هاپاسخ ترینهمگن  یدارا عبارتي

 کمتر ابعاد سایر به نسبت ابعاد این با رابطه در خبرگان

 بعادا این از شده حاصل هایمؤلفه مبنای بر بنابراین.(است

 : شودمي پیشنهاد

 اهدانشگ رسالت و هیانیب در اجتماعيهای سرمایه گاهیجا 

 . شود نییتع يپزشك علوم

 عملكردشان در انیدانشجو و دیاسات، معاونان، رانیمد 

 .باشند داشته رفتار شهروندی كردیرو

  دیننما تیحمااجتماعي های سرمایه از. 

 و ندهایفرا در اجتماعيهای سرمایه سطح ارتقاء به 

 .شود خاص توجه عملكردها

 که ردیدگ مشاهده مطالعه؛ این هاییافته براساس نهایت در و

 يشناس وظیفه و اجتماعي ادب احترام، دوستي، نوعهای مولفه

 بعد در سازماني مشارکت شهروندی، رفتار فردی بعد رد

 بعد در اجتماعي پاسخگویي سیستم شهروندی، رفتار سازماني

 سرمایه ارتباطي بعد در اعتماد اجتماعي، سرمایه ساختاری

 سرمایه فردی بعد در شغلي رضایت و عدالت ادراك اجتماعي،

 از  عيتمااج سرمایه سازماني بعد در سازماني معنویت و اجتماعي

طراحي مدل توسعه سرمایه اجتماعي با  در مؤثرهای مولفه

 که بوده مشهد پزشكي علوم دانشگاه رویكرد رفتار شهروندی در

 سایر در امولفه ه این که چرا.گیرد قرار ایویژه توجه مورد باید

تماعي طراحي مدل توسعه سرمایه اج با مرتبط نظریات و هامدل

 در ليو است نشده ایتوجه آن به و رفتهگ قرار نظر مورد کمتر

 دانشگاه در نظرانصاحب و خبرگان تحقیق؛ این از حاصل نتایج

 آنرا و اندنموده خاصي توجه این مولفه ها  به مشهد پزشكي علوم

ز ا شهدتوسعه سرمایه اجتماعي در دانشگاه علوم پزشكي م مسیر در

 این نو و عطف طنقا از بنابراین.انددانسته تراثرگذاردیگر مولفه ها 

 است. بوده مذکورهای و مولفه  ابعاد به توجه مطالعه،
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عه توس تیاهم به شتریب چه هر اهتمام و تالش با است دیام 

 یراب یيها گام، سرمایه اجتماعي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

های رفتاربروز افزایش بهره وری و بهبود عملكرد کارکنان و 

ش قشي، درجهت افزایش کیفیت خدمات و کاهداوطلبانه و فران

ح سط خطاهای انساني برداشته شود و در نهایت منجر به ارتقای

 سالمت جامعه و تربیت دانشجویان فرهیخته گردد.

 

 

 تقدیر و تشکر

ری از اساتید و مدیران دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت همكا

 شود.سپاسگزاری ميدر پژوهش مذکور 

 کد اخالق پژوهش 

این مقاله حاصل بخشي از پایان نامه رساله دکترای نویسنده اول 

 IR.MUMS.REC.1398.075با کد اخالق شماره  

 باشد.مي
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 Abstract 

Introduction: Due to the importance of the university as a center of 

production of social capital, the University of Medical Sciences is more 

important partiqurarly in providing services in crisis situations.The aim of 

the present study is to test the designed model of social capital development 

with the citizenship behavior approach in Mashhad University of Medical 

Sciences. 

Methods: The present study is an applied developmental research, which is 

performed on the basis of Delphi method in the second semester of 2019-

2020 in Mashhad University of medical sciences.A panel of experts 

consisting of 25 academics and university administrators were selected using 

target sampling method. 

Different dimensions of social capital and citizenship behavior which were 

extracted from the data web services and the earlier related studies, were 

considered through several meetings in the three major sessions and 

ultimately the final dimensions were confirmed. 

Results: The appropriate social capital developmental model based on 

citizenship behavior with 9 dimensions and 42 components were finalized.In 

citizenship behavior variable, the dimensions were included individual and 

organizational and in social capital variable, the dimensions were included 

structural, communicational, cognitive, management, organizational, group 

and individual. 

The statistics resulted from Kendall rank correlation coefficient for the 

identified dimensions, showing the intense agreement of panel members on 

the perceptional model of research.Also, management, cognitive and 

organizational dimensions in social capital variable shows stronger 

correlation with other dimensions. 

Conclusion: According to the findings of the implementation of three stages 

of Delphi technique, the effective factors identified for designing a social 

capital development model in Mashhad University of Medical Sciences with 

a citizenship behavior approach; These nine dimensions are mentioned that 

by explaining and recognizing their current situation, an effective step can 

be taken to design a model of social capital development with a citizenship 

behavior approach in this great university of the country and its results can 

be used for other universities of medical sciences. 

Key words: cial capital, Citizenship behavior, Delphi technique, University, 

Qualitative research 
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