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 خالصه 

 يازمانمهم س یها یيها و دارا تیقابل یداراي اجتماع هیسرما و یفكر هیسرمادر حال حاضر  مقدمه:

از  کنند. رایبس بهبود عملكرد سازمان کمک و دانش میتوانند به سازمان در خلق و تسه يهستند که م

 هیرماو س یفكر هیمرتبط با سرما یسنجه ها و شاخص ها يراحط یامروز یازمان هاس یرو برا نیا

وامل ع نییتب پژوهش حاضر با هدف نیبنابرات. برخوردار اس یادیز تیاهم و توسعه آن از ياجتماع

ر  سال د شهدم يدر دانشگاه علوم پزشك ياجتماع هیسرما كردیبا رو یفكر هیمرتبط با ارتقا سرما

 است. دهیگرد تدوین 1400

وا محت لیتحل ق،یتحق یاستراتژ و باشد يم یياستقرا كردیبا رواز نوع کیفي پژوهش  روش کار:

مونه نع و روش بودند که با استفاده از اصل اشباخبرگان و متخصصان دانشگاهي  یجامعه آمار است.

 داده ها از یآوردنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گر 13هدفمند و قضاوتي یریگ

ش ه از روستفاداداده ها با  لیو تحل هیعمیق و نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. تجزی مصاحبه ها

 ستفاده شد.ا 2018نسخه   ودایاز نرم افزار مكس ک محتوا لیموسوم از تحل يفیک یداده ها لیتحل

ؤلفه و ابعاد و م 11و بعد  4 در یفكر هیسرما یپژوهش، ابعاد و مؤلفه ها یها افتهیبراساس  نتایج:

 شد.  یيمؤلفه شناسا 7و  بعد 3در  ياجتماع هیسرمای مؤلفه ها

بعاد اازمان در سسرمایه گذاری در سرمایه اجتماعي با پژوهش،  نیا یها افتهیبراساس  نتیجه گیری:

اني، سیه انشامل سرما سازمانشناختي، ساختاری و رابطه ای مي توان انتظار داشت سرمایه فكری 

 سرمایه ساختاری، تكریم ارباب رجوع و سرمایه نوآوری آن افزایش یابد.

 
 تحقیق کیفي . سرمایه اجتماعي،، سرمایه فكری :ها واژه کلید
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 63سال ، 6شماره ،99 اسفند-بهمن ه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله دانشكدم -1633

 مقدمه 

 میروبرو هست يطیسازمان ها با مح يامروزه در عصر فرارقابت

است.  یيایشدن و پو يجهان ،يدگیچیپ شیکه مشخصه آن افزا

 چالش رو، سازمان ها در جهت استمرار و استقرار خود با نیاز ا

چالش ها مستلزم  نیمواجه اند که برون رفت از ا ينینو یها

 يدرون یها یيها و توانا مهارت تیبه توسعه و تقو شتریتوجه ب

 و یفكر هیسرما ،يدانش سازمان يمبان قیکار از طر نیاست؛ ا

 یها از آن ها برا و سازمان ردیگ يصورت م ياجتماع هیسرما

 يوکار استفاده م کسبی ایبه عملكرد بهتر در دن دنیرس

 بر يمبتن یها سازمانو رشد  طیدر مح عیسر راتیی. تغ(1)کنند

 دو امروز یایرا در دن یفكر هیسرما تیاهم ،یو فناور دانش

چالش  نیمهم تر( به گونه ای که امروزه 2)چندان کرده است

 گذاشتن تن افراد جهت به اشتراکواداش ،یفكر هیسرما تیریمد

 ياجتماع نهیشیپ شتریموضوع هم ب نیدانند، است. ا يآنچه م

گروه  کیسازمان،  کی 1و زندر وتیکگ به اعتقاد(. 3)دارد

و  جادیدر ا یيکه مشخصه آن سرعت وکارآ است، ياجتماع

 یيها و دارا تیاز قابل يكی ،ياجتماع  هیسرما. انتقال دانش است

تواند به سازمان ها در خلق و  ياست که م يمانهای مهم ساز

مجموعه  ياجتماع هیسرما(. 4)کمک کند اریدانش بس میتسه

هستند که موجب  ياجتماع یها ستمیموجود در س یهنجارها

 نییو باعث پا دهیآن جامعه گرد یاعضا یارتقاء سطح همكار

به  .(5)گردد يمبادالت و ارتباطات م یها نهیآمدن سطح هز

ها و  تیاز قابل يكیبه عنوان  ياجتماع هیسرما گریدعبارت 

دانش  میتواند در خلق و تسه يم مانزسا مهم  یها یيدارا

آنها در  یو برا دیکمک نما ی آنفكر یها هیموجود در سرما

 همچنین ،دینما جادیا داریپا تیمز گرید یبا سازمان ها سهیمقا

عث به باو  (6کند) تیافراد حما يتواند از دانش ذهن يم

روابط  جادیا ،ياشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش سازمان

روح تعاون، کمک به آموزش،  ،یهمكار و بر اعتماد يمبتن

مشترک  و درک يمرتبط باثبات سازمان یها تیفعال شیافزا

 داریپا یبه عنوان راهبرد ها ياجتماع هیدانش و سرما  .(7)شود

                                                           
1 Kogut & Znder  

داده  صیازمان ها تشخس يرقابت تیمز ینگهدار حصول و یبرا

 (.8)شده است

تا کنون مطالعات متعددی در حوزه سرمایه فكری و  

 شتریکه ب خارج انجام شده است سرمایه اجتماعي در داخل و

بوده است و پژوهش  یتجار یو شرکت ها یاقتصاد درحوزه

در  سرمایه اجتماعيو  یفكر هیسرما نهیدر زم یکمتری ها

 های علوم پزشكي دانشگاه ژهیبو درماني -يآموزش یها سازمان

آن انجام گرفته  ریکم نظ گاهیرغم نقش و جا يعل کشور ما

ان به پژوهش صفردوست و تو ياز جمله م است.

 هینقش سرما يجهت بررس يارائه مدل ( با عنوان1401همكاران)

 رانیدر ا انیاقتصاد دانش بن یهادر مولفه يو اجتماع یفكر

بهبود و  قیاز طر ياجتماع هیرماس اشاره کرد که بیان نمودند

در اقتصاد  یتواند نقش موثرتر يم یفكر یها هیسرما یارتقا

(تحت 1400ابراهیمیان و همكاران) .(9)دینما فایا انیدانش بن

و  ياجتماع هیسرما ،یفكر هیسرما نیرابطه ب يبررسعنوان 

و وجود روابط  يطیمح نانیعدم اطم طیعملكرد تحت شرا

 اشاره نمود که بیان کردند اوراق بهادار تهراندر بورس  یتجار

 ياثر مثبت يانجیم ریبعنوان متغ يسازمان هیو سرما يانسان هیسرما

 هیسرما زیدارند، و ن ياجتماع هیو سرما یمشتر هیسرما انیم

 هیسرما یاجزا انیم ياثر مثبت يانجیم ریبعنوان متغ ياجتماع

به صورت  زین يخارج بین محققان .(10)و عملكرد دارد یفكر

 يقاتیتحق سرمایه فكری و سرمایه اجتماعي نیز نهیمحدود در زم

( که در 2020)2لو قیتوان به تحق يانجام شده است از جمله م

بر  ياجتماع هیو سرما یفكر هینقش سرماپژوهشي به بررسي 

 یفكر هیسرماو بیان کرد که پرداخت  MOOCقصد استفاده از 

 هیاستفاده و پس از آن سرما یبرا کننده نییعامل تع نیتر یقو

( در پژوهشي به بررسي 2020)3لیوهمچنین  .(11)است ياجتماع

و  یفكر هیبرند، سرما ژهیارزش و يکنندگ لینقش تعد يابیارز

و  یفكر هیسرمابیان کردند که پرداختند و  ياجتماع هیسرما

ي بر یكدیگر تاثیر مي گذارند و سرمایه فكری اجتماع هیسرما

                                                           
2 Lu 
3 Liu 



 
  و  همكاران آسیه ملک جعفریان                                        اجتماعی تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه -1634 

                                       
 

ویت سرمایه اجتماعي مي شود و بر ارزش ویژه برند سبب تق

   (.12تاثیر دارند)

 توسعه یاز شاخص ها يكیبه عنوان  يدانشگاه علوم پزشك

 یعمده اقتصاد یاز نهادها يكیبه عنوان  یياز سو ،يافتگی

سازمان ها و شرکت  یها تیفعال گرید یمطرح است و از سو

 نانیمو اط تیامن جادیکه با ا دینما يم يبانیرا پشت گرید یها

 ره در جامعه روندیو غ یدیتول ،يخدمات یها تیفعال یبرا

 دانیم در ن،یکند. بنابراي م لیرا تسه يو ترق شرفتیپ ،يسازندگ

د هبربه عنوان را یفكر یها هیسرما یارتقا یرقابت، راهبردها

 یاه هیسرما زیآم تیموفق یارتقا و خواهد بود ياثربخش ،ياصل

 یاه یيبه توانا يبستگ زین يعلوم پزشك یها گاهدر دانش یفكر

برد ارو ک میتسه یمؤثر برا يارتباط یشبكه ها جادیسازمان در ا

ب مطلو ياجتماع هیها و سرما دانشگاه نیدانش خلق شده در ا

ن که جزو سازما ي مشهددانشگاه علوم پزشكدر نهایت  دارد.

 رغمیشود، عل يکشور محسوب م کیو استراتژ میعظ یها

 يخبر بر جامعه، از لحاظ رگذاریفوق العاده مهم و تأث تیموقع

 از يكیباشد.  يم يدچار خالء مطالعات يمباحث مهم سازمان

در سازمان  یفكر هیسرما یو مدل ساز يخالء ها، عدم بررس

ام نجرتبه آن ا يعال رانیمد يکه به اذعان برخ اشدب يمزبور م

ده مذکور قلمداد شسازمان  يپژوهش یها تیکار جزو اولو نیا

 يتسازمان دول کیبه عنوان مشهد  يعلوم پزشك  است. دانشگاه

و  يگسترش شبكه خدمات رسان ،ياز لحاظ رشد منابع مال

 ياست. عل دهیرس يقابل قبول تیخدمت به وضع زانیم شیافزا

 همانند ي مشهدعلوم پزشك مذکور، دانشگاه یها شرفتیپ غمر

 ينانسا (هیاز منابع )سرما نهیه بهاز سازمان ها در استفاد یاریبس

کارکنان در حد مطلوب  یخود دچار چالش بوده و بهره ور

 يزشكمبرم دانشگاه علوم پ ازین رغمیکه عل یياز آن جا .ستین

 لیاز قب یراهبردو  یکاربرد یپژوهش ها نیبه انجام چن مشهد

 در پژوهش بر آن است تا نیدر سازمان، ا یفكر هیسرما يبررس

را با  یفكر هیسرما ک،یستماتیو س يروش علم کیقالب 

د کشور مور يدر دانشگاه علوم پزشك ياجتماع هیسرما كردیرو

 هیارمس یقرار داده و از رهگذر آن اقدام به ارتقا قیمطالعه دق

 . دینما یفكر

 میدهد، راستا بررسي مطالعات انجام شده نشان نیدر هم

 يبه خوب مشهد يپزشك علوم در دانشگاه یفكر هیسرما یارتقا

 ایوا، زصورت گرفته ابعاد قاتیاست و علي رغم تحق افتهین اتفاق

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

 در ياجتماع هیسرما كردیبا رو یفكر هیسرما یمناسب ارتقا

 بطروا نیکشف ا دنبال شهرستان مشهد به يدانشگاه علوم پزشك

 ير پد قیتحق نیه به مسأله عنوان شده ابا توج نیبنابرا د.میباش

 كردیوبا ر یفكر هیسوال است که  مدل ارتقاء سرما نیپاسخ به ا

 ست؟یمشهد چ يدر دانشگاه علوم پزشك ياجتماع هیسرما

 روش کار

یي استقرا كردیبا رو يفیک روش،پژوهش حاضر به لحاظ 

بررسي و کاوش  و از آنجایي که هدف اصلي پژوهش،  است

ز ماعي او سرمایه اجت فكری های مرتبط با سرمایهو مقولهمفاهیم 

د های عمیق با خبرگان علمي بوده است، راهبرطریق مصاحبه

 آن پژوهش، تحلیل محتوا انتخاب گردیده است چرا که از طریق

عي ها و عوامل اصلي و فرمحقق به استخراج، مفاهیم، مقوله

 موضوع تحقیق پرداخته است.  

دارا  يعموم طینفر از خبرگان، با شرا 13 پژوهش، دراین

ده سال سابقه فعالیت در  ایبودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد 

 طیپزشكي و یا امور آموزش عالي و شرا های علومدانشگاه

های نامهشامل استاد راهنما، مشاور یا داور پایان ياختصاص

های سرمایه فكری یا سرمایه اجتماعي، دانشگاهي در زمینه

های تحقیقاتي در های پژوهشي یا پروژهجری یا همكار طرحم

های سرمایه فكری یا سرمایه اجتماعي، دارای کتاب چاپ زمینه

شده در زمینه سرمایه فكری یا سرمایه اجتماعي یا مقاله که در 

چاپ رسیده، عضویت در یا علمي پژوهشي معتبر به ISIمجالت 

ای مرتبط با سرمایه فكری هها و یا کارگروهها، کمیتهکمیسیون

یا سرمایه اجتماعي در دانشگاه علوم پزشكي، دارا بودن حداقل 

های آموزش پنج سال سابقه مدیریتي در یكي از واحدها و حوزه

به اشباع  دنیتا رس نمونه آماری عنوان به ودندو منابع انساني ب

در پژوهش حاضر به منظور . مورد مصاحبه قرار گرفتند ینظر

 هیسرما كردیبا رو یفكر هیعوامل مرتبط با ارتقا سرما نییتب

به مشهد از ابزار مصاحبه  يدر دانشگاه علوم پزشك ياجتماع
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 مصاحبه استفاده شده است. افتهیساختار  مهین سبک عمیق و  

 يبررس یبا مصاحبه شوندگان انجام شده است. برا یانفراد های

الت مصاحبه بر سئواسوال مصاحبه استفاده شده است. 9 يمقدمات

اساس مطالعه ی دقیق ادبیات و پیشینه تحقیق و اشراف شدن 

محقق به مسئله ی تحقیق طراحي گردیده است. الزم به ذکر 

است که پروتكل مصاحبه با توضیح ابتدایي در خصوص ماهیت 

تحقیق طراحي گردید و در اختیار مشارکت کنندگان قرار 

را که  یيهر مصاحبه ا ق،یتحق ندیپژوهشگر در فرا گرفت. سپس

داده  لیتحل ودا،ینرم افزار مكس ک قیبدست آورده است از طر

 رفته است. یها را انجام داده است و سپس سراغ مصاحبه بعد

برای سنجش روایي و پایایي از قابلیت اعتبار و قابلیت  همچنین

با به این صورت که استفاده شده است  ،گیری شدهتأیید بهره

با مشارکت کنندگان، ارتباط صحیح و  محقق کهتوجه به این

جهت سنجش ی تحقیق بوده است، مناسب درخصوص حوزه

. در این پایایي ابزار از ضریب کاپای کوهن استفاده شده است

نفر از خبرگان مصاحبه صورت  13که با تحقیق، با توجه به این

بندی، کلیه مطالب گرفته است، در آخر هر مصاحبه، برای جمع

گری شده و از مشارکت کننده سؤال گردیده که آیا مطلبي بازن

بازبیني توسط  ؟ی توضیحات بیشتر بوده است یا خیرنیاز به ارائه

مشارکت کنندگان به این شیوه، مصداق قابلیت اعتبار در 

برای افزایش قابلیت تأیید، محقق و  های کیفي بوده استداده

ی از متخصصان حوزه های خود را به سه نفرپس از تحلیل، داده

منابع انساني و رفتار سازماني با مرتبه علمي دانشیار و استادیار و 

ی معتبر ارائه داده است و با صاحب چاپ کتاب و انتشار مقاله

همچنین در راستای تایید اندکي اصالحات تأیید شده است. 

ی ضریب توافق دو کدگذار در این تحقیق، برای محاسبهپایایي 

درصد از  15عبارت دیگر  کاپا استفاده شده است. بهاز ضریب 

های تحقیق که محقق کدگذاری کرده، اسناد یا همان مصاحبه

برای ارزیابي در اختیار یكي از خبرگان قرار گرفته و نتایج 

دهد که ضریب کاپای حاصل از کدگذاری دو محقق نشان مي

که بیشتر نبوده است که با توجه به ای 682/0محاسبه شده، مقدار 

داری حاصل شده برای شاخص کاپا است و سطح معني 6/0از 

است، فرض استقالل کدهای استخراجي رد و  05/0کوچكتر از 

الزم به ذکر  گردد.وابستگي کدهای استخراجي به هم تأیید مي

دقیقه متغییر )به صورت  60-45است که مدت زمان مصاحبه، 

د، با توافق مصاحبه حضوری( بوده و فقط در چند مورد محدو

شوندگان مدت زمان مصاحبه بیش از مدت مذکور به طول 

انجامید. ضمن اینكه پروتكل مصاحبه و موضوع مصاحبه قبل از 

هر مصاحبه برای مشارکت کنندگان از طریق ایمیل ارسال شده 

است. معیار ورود به تحقیق، رضایت مشارکت کنندگان در 

خروج آنها ، عدم رضایت از انجام مصاحبه بوده است و معیار 

 انجام یا ادامه ی مصاحبه لحاظ گردیده است.

های این پژوهش از تجزیه و برای تحلیل دادهدرنهایت 

ها با استفاده از روش های حاصل از مصاحبهتحلیل داده

ن ر آکدگذاری با نرم افزار مكس کیودا استفاده شده است که د

استخراج  از،رت کدگذاری بصوها بهها و شاخصها، مؤلفهمقوله

گردیده اند. روش کدگذاری در این تحقیق و رسیدن به 

 تحلیل(، سازی )انتخاب واحدهای آماده مقوالت شامل مراحل

 هم( و کنار در مشابه کدهای آوری اطالعات )جمع سازماندهي

 درتحقیقي( مي باشد.  های یافته کردن )مستند تحقیق گزارش

ات طالعمادبیات و مباني نظری و سابقه واقع محقق ابتدا براساس 

 جتماعيهای ارتقاء سرمایه فكری و سرمایه اپیشین، ابعاد و مؤلفه

ساختار یافته، های نیمهرا شناسایي کرده و سپس توسط مصاحبه

ز اها و نظرات اعضای گروه خبرگان را نیز جویا شده و دیدگاه

 به،هر مصاحپس از انجام و  نظرات آنها نیز آگاهي یافته است

افزار وارد نرم Wordر قالب فایل های گردآوری شده دداده

MAXQDA  گردیده و برای انجام تحلیل محتوا کدگذاری باز

 ند تحلیليمنظور از کدگذاری باز عبارت است از فرای اند.شده

 از اآنه ابعاد و ها که از طریق آن مفاهیم مشخص شده و ویژگي

 پژوهشگر باز کدگذاری همرحل در. مي شوند کشف درون

مي  بسط ابعادشان و خصوصیات برحسب و شناسایي را مفاهیم

ن میزا براساس شده شناسایي کدهای مرحله، این از پس. دهد

 شدند.بندی و ترکیب دسته تشابه مفهومي،

 نتایج

بتا   ،یياستتقرا  كردیبا رو ق،یتحق نیدر ا شد، اشاره که گونه همان

شتوندگان را متردان   اکثتر مصتاحبه   .استت  خبرگان مصاحبه انجام شده
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درصتد مطلعتین پاستخگو را     38دهنتد و  درصد تشكیل مي 62مطلع با 

هتا  نفر اعضاء گروه خبرگان که در مصاحبه 13از  .اندزنان تشكیل داده

نفتر   1نفتر دارای متدرک دکتتری تخصصتي و      12انتد،  شرکت داشته

درصتد   40د انتد. همچنتین حتدو   ارشد بتوده دارای مدرک کارشناسي

همچنتین   آنان عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشتهد هستتند.  

هتا  کننتده در مصتاحبه  های اعضاء گروه خبره شترکت از دیگر ویژگي

نفر از اعضتای   6طوری که باشد، بهتوجه به فعالیت دانشگاهي آنان مي

 7های معتبتر کشتور و   گروه مصاحبه شونده عضو هیأت علمي دانشگاه

هتای  یأت علمي یا مدیر متخصتص و باتجربته در زیرمجموعته   نفر غیره

نفتر   6انتد. البتته از   وزارت بهداشت، درمتان و آمتوزش پزشتكي بتوده    

نفتر دارای مرتبته    1هتا؛  کننتده در مصتاحبه  عضو هیأت علمي شترکت 

نفتر دارای مرتبته استتادیاری     4نفر دارای مرتبه دانشتیاری و   1استادی، 

 باشند.مي

گتزاره   آن ختالل  در و هتا  شروع انجام مصتاحبه  با قیتحق نیدر ا

مربوط به آنها مشتخص شتد و بعتد از آن،     میمعنادار و سپس مفاه های

 149مصاحبه بدست آمتده   یداده ها نی. از بشدند بسته ابعاددر  میمفاه

مربتوط بته ارتقتاء سترمایه فكتری بتا رویكترد         هیت اولشاخص  ایکد باز 

 نكته یدر ادامه محقق، به منظتور ا سرمایه اجتماعي استخراج شده است. 

مترتبط   یقرار دهد، مولفه هتا  یدسته بند کیباز را در  ای هیاول یکدها

 کته  ستت نمتوده ا  نیتدومقوالت  کرده و به صورت یيبا آنها را شناسا

مشارکت کنندگان پژوهش شتامل   دگاهینشان داد که بر اساس د جینتا

 .مولفته استت   18و  بعتد  7بتا   یو فكتر  ياجتمتاع  هیسرمامتغیر اصلي  2

اربتاب   میتكتر  ،یستاختار  ،يانستان  هیسترما  بعتد  4شامل  یفكر هیسرما

 3شتامل   يانستان  هیسرما بعدمولفه است.  11با  یورآنو هیرجوع و سرما

بعتد  باشتد.   يمت  یمعنو تیو مالك يگروه ،یفرد یها يستگیمولفه شا

 ،ینتد آیفر هیسترما  ،یفنتاور  تیریمولفه متد  4شامل  یساختار هیسرما

اربتاب رجتوع    میتكتر بعتد  است.  یراهبرد تیریدانش و مد تیریمد

 بعتد  نیباشتد. همچنت   يمت  میمستتق  ریو غ میمستق نفعانیمولفه ذ 2شامل 

 یو نتوآور  یدر فنتاور  یمولفته نتوآور   2شتامل   زیت ن یورآنتو  هیسرما

 یستاختار  ،یرابطه ا هیسرما بعد 3شامل  ياجتماع هیسرما  است. زیمتما

 ياست یو س يمولفته  مشتارکت اجتمتاع    2است که  مولفه 7با  يناختو ش

مولفه ستاختار شتبكه، روابتط شتبكه و      3 ،یرابطه ا هیدر ارتباط با سرما

و  يمولفته آگتاه   2و  یستاختار  هیدر ارتبتاط بتا سترما    يتناسب سازمان

 جینتتا  به لیدر ذ که است يشناخت هیدر ارتباط با سرما يارتباط اجتماع

   :آن اشاره شده است یينها

 ياجتماع هیسرما كردیبا رو یفكر هیارتقاء سرما يفیمدل کابعاد و مولفه های  یمقوله بند.1دولج
 بعد مولفه

 سرمایه انساني های فردیشایستگي

 های گروهيشایستگي

 مالكیت معنوی

 یساختار هیسرما  یفناور تیریمد

 یندآیفر هیسرما

 دانش تیریمد

 یراهبرد تیریمد

 ارباب رجوع میتكر  میمستق نفعانیذ

 میمستق ریغ نفعانیذ

 سرمایه نوآوری  یدر فناور ینوآور

   زیمتما ینوآور

 یساختار هیسرما ساختار شبكه

 روابط شبكه 

 يتناسب سازمان

 یسرمایه رابطه ا  يمشارکت اجتماع

 ياسیمشارکت س

 يشناخت هیسرما آگاهي 

  ي ارتباط اجتماع

  دهد. يرا نشان م ودایمكس ک يفیمصاحبه با نرم افزار ک یاستخراج شده از داده ها يفیمدل ک (1شكل )
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های مصاحبه با نرم افزار و داده قیتحق اتیاستخراج شده از ادب دانشگاه علوم پزشكي مشهد ارتقاء سرمایه فكری با رویكرد سرمایه اجتماعي در يفیمدل ک .1شكل

 کیفي مكس کیودا

 .دشو مي تشریح تفصیل به مدل این ابعاد از یک هر ادامه در

در دانشگاه علوم  سرمایه فکری یهاو مؤلفه ابعاد

 مشهد یپزشک

بعد  4های مصاحبه، در بخش کیفي، تعداد براساس داده

، شناسایي گردید. سرمایه فكری شامل ابعاد سرمایه انساني

سرمایه ساختاری، تكریم ارباب رجوع و سرمایه نوآوری 

طور که با بررسي ادبیات تحقیق، مشخص شده همان باشد.مي

ن است سازماناملموس  یهادارایياست منظور از سرمایه فكری، 

ن با سازما موجود هایفناوری و دانش گرددکه باعث مي

ست یكدیگر همسوگردد. در بسیاری از مقاالت اشاره گردیده ا

ان که سرمایه فكری عاملي برای کسب مزیت رقابتي برای سازم

 باشد.  مي

  سرمایه انسانی .1

های کیفي و با ابزار مصاحبه مشخص شد که براساس داده

ی سرمایه باشد. مقولهسرمایه انساني مي بعدسرمایه فكری شامل 

ها ها و تجاربي که افراد در سازمانها، مهارتانساني به شایستگي

 .کنددارند اشاره مي

 های فردی مؤلفه شایستگی-

هایي های فردی آن دسته از شایستگيشایستگي منظور از

باشند. صورت منحصر به فرد در سازمان دارا مي است که افراد به

ها شامل دانش فني و تخصصي افراد، انگیزش این شایستگي

دی باالی کارکنان، نگرش آنها نسبت به تغییر و تجربیات فر

ردد. گعنوان سرمایه انساني محسوب ميارزشمندی است که به

های های فردی، به شایستگيی شایستگيهمچنین در مقوله

های ای افراد نیز اشاره شده است که منظور از شایستگيحرفه

در این ای کارکنان در سازمان است. ای، رفتار حرفهحرفه

صورت ذیل خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگان به

 :باشدمي

ز اهمیت است که در دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بسیار حائ
های بحران در اختیار یكدیگر افراد تجربیات خود را در موقعیت
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  (p8).قرار دهند
صورت ذیل نظر یكي دیگر از  مصاحبه شوندگان به

 :باشدمي

دانش تخصصي و فني کارکنان دانشگاه علوم پزشكي به شكلي 
است که در انجام عملیات روزانه از آن استفاده ی کارآمدی 

شود که ارهای تكراری زماني به بهترین شكل انجام ميدارند. ک
 صورت درست برای یادگیری آن صرف شده باشدزمان اولیه به

(p5). 

 های گروهی شایستگی مؤلفه-

هایي اشاره های گروهي، به آن دسته از شایستگيشایستگي

مي تی ودارد که افراد هنگام تعامل با گروه و انجام کارگروهي 

ها های کار گروهي که در گروهباشند. سبکمند مياز آن بهره

وری تواند به بهرهوجود دارد چنانچه به شكل کارآمد باشد، مي

در این خصوص، نظر یكي از  عملكرد در سازمان کمک کند. 

 :باشدصورت ذیل ميمصاحبه شوندگان به

کارکنان دانشگاه علوم پزشكي معموالً در کار گروهي 
 یادیموضوع از اهمیت بسیار ز دارند. این نهایت تالش خود را

 صورت فرایندی و گروهيبرخوردار است چرا که اکثر کارها به
عنوان یک حلقه ست که در کنار دیگران با ست . هر فرد به

کارگروهي به شكل کارآمد به تحقق اهداف سازمان کمک 
 .(p7) کنندمي

 مؤلفه مالکیت معنوی   -

 ستهدعنوان دارایي سازمان، آن منظور از مالكیت معنوی به

و مقررات  قوانین ه توسطکهای نامشهودی است از دارایي

 از تجاری نام یا شهرت، ازجمله کپي معنوی حقوق از حمایت

صاحبه مدر این خصوص، نظر یكي از  گردد. آنها حفاظت مي

 :باشدصورت ذیل ميشوندگان به

انشگاه مقاالت تحقیقاتي چاپ شده اعضای هیئت علمي د

  . (p13) گرددبرای سازمان یک نوع سرمایه محسوب مي

  ساختاری هیاسرم .2

های سرمایه فكری ی که از مقولهساختار هیسرمامنظور از 

است  های سازمانيقابلیت یا غیرانساني هادارایي باشد، کلیهمي

صورتي که بتواند نیاز ذینفعان داخلي و خارجي را تأمین کند. به

شامل  ساختاری هیاسرمهای کیفي تحقیق، بعد دهبراساس دا

های مدیریت فناوری، سرمایه فرایندی، مدیریت راهبردی مؤلفه

 باشد. و مدیریت دانش مي

 مؤلفه مدیریت فناوری -

ایي عنوان مؤلفهمنظور از مدیریت فناوری در این تحقیق به

ز ای از دانش است که با استفاده ادر سرمایه ساختاری، حوزه

ش عنوان سرمایه به خلق ارزتكنولوژی و فناوری در سازمان به

در این خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگان کمک نماید. 

 :باشدصورت ذیل ميبه

ی سالمت در کشور هایي که مرتبط با حوزهمعموالً سازمان
وزی ها بایستي از بخش فناوری به رهستند نسبت به سایر سازمان

یار بس همیت این فناوری هنگام مدیریت بحرانبرخوردار باشند. ا
وم پررنگ تر است. شیوع کرونا در سال های اخیر اهمیت و لز

 های پزشكي را از یک فناوری متمایز نشانبرخورداری سازمان
ا بهای پزشكي بتوانند به شیوه ی درست داده است. اگر سازمان

اط ر ارتبهایي که فناوری غني دراین حوزه دارند دسایر سازمان
قع شود به درمان و در برخي مواو تعامل باشند قطعا زودتر مي

 .(p10)پیشگیری رسید

 مؤلفه سرمایه فرایندی  -

 در منظور از سرمایه فرایندی، فرایندهای انجام یک خدمت

عبارت دیگر ی مستندسازی فرایندهاست. بهو یا شیوه دانشگاه

د لید یک خدمت جدیتو ی خدمات و یافرایندهای عملیاتي ارائه

ظر یكي در این خصوص، نباشد. ازمان ميسعنوان سرمایه در به

 :باشدصورت ذیل مياز  مصاحبه شوندگان به

 فرایندهای عملیات روزانه در دانشگاه چنانچه به شكل
ر سیاباستاندارد و با بیشترین اثربخشي انجام گردد از اهمیت 

 ر اثرن باست که کارکنا زیادی برخوردار است. البته الزم به ذکر
كل ه شانجام زیاد و روتین فعالیت ها باعث شده که خدمات را ب

 .(p2)آسانتر دراختیار مراجعین قرار دهند

 مؤلفه مدیریت راهبردی -

به  ریزیبرنامهمنظور از مدیریت راهبردی در این تحقیق، 

که  صورت ارزیابي مستمر استشكل استراتژیک و انجام آن به

در این کند. مشخص ميتحقق اهداف منظور به سازمان

صورت ذیل خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگان به

 :باشدمي
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 هایي که در دانشگاه علوم پزشكي  وجودیكي از استراتژی 
 که دارد استراتژی تغییر پذیری ست. با توجه به شیوع کرونا

ل های تغییر در برنامه ها شكصورت همه گیر بود استراتژیبه
 .  (p12) گرفت

 مؤلفه مدیریت دانش-

تخصصي افراد در  دانش تملک به معنای فكری سرمایه

عنوان تواند بهباشد که چنانچه مدیریت گردد ميها ميسازمان

ز  ادر این خصوص، نظر یكي یک سرمایه غیرمالي معرفي گردد. 

 :باشدصورت ذیل ميمصاحبه شوندگان به

واقف هستند که اگر دانش خود کارکنان این سازمان کامالً 
را تسهیم کنند چه تغییرات بزرگي در سازمان اتفاق خواهد افتاد. 
البته مدل های جدید مربوط به جریان های دانشي در سازمان 

های شود. آنها با مطالعه در حوزهتوسط خبرگان کشف مي
 کنندتخصصي و نشر آن به خلق ارزش در سازمان کمک مي

(p13). 

 تکریم ارباب رجوع   هیاسرم .3

تكریم ارباب  هیاسرمهای کیفي تحقیق، براساس داده

باشد. های ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم ميرجوع شامل مؤلفه

گردد که در توضیح سرمایه تكریم ارباب رجوع بیان مي

و  باشد و با ارتباط با ذینفعانعنوان بعدی از سرمایه فكری ميبه

و  ان، باعث ایجاد ارزش در سازمانسایر عناصر خارجي سازم

 گردد. خارج از سازمان مي

 مؤلفه ذینفعان مستقیم -

ن با هایي ست که سازمامنظور از ذینفعان آن دسته از دارایي

کند. ارتباط با ذینفعان ایجاد خلق ارزش در سازمان کمک مي

 صورتانجام به موقع تعهدات سازمان در قبال ذینفعاني که به

 باشند به رضایت آنها منجرسازمان در ارتباط مي مستقیم با

گان در این خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگردد. مي

 :باشدصورت ذیل ميبه

در این سازمان با حفظ و تكریم مراجعین از جمله مواردی 
. است است که در منشور اخالقي سازمان نیز درج شده

ولیت خطیری در های پزشكي مسئطور که مي دانید سازمانهمان
پس رضایت آنها بسیار برای  ،قبال سالمت افراد جامعه دارند

 .(p13) سازمان ما اهمیت دارد

 مؤلفه ذینفعان غیرمستقیم -

 هایي ستمنظور از ذینفعان غیرمستقیم آن دسته از دارایي

دخلق یجااکه سازمان با ارتباط با ذینفعان به شكل غیرمستقیم به 

کند. ارتباط سازمان با سایر يارزش در سازمان کمک م

ی سالمت و درمان در کشور نهادهایي که مرتبط با حوزه

صورت غیرمستقیم باشند نیز از جمله سرمایه ذینفعان بهمي

در این خصوص، باشد که در این مقوله جای گرفته است.  مي

 :باشدصورت ذیل مينظر یكي از  مصاحبه شوندگان به

های که وابسته به نهادتوجه به این های پزشكي بادر سازمان
باشند به شكل غیرمستقیم ارتباط با آنها یک نوع دولتي مي

گردد. چرا که نهادهای دولتي با حمایت سرمایه محسوب مي
د ارندهایي که در این حوزه دارد و یا سرمایه گذاری هایي که 

های پزشكي را در جهت تحقق اهدافشان کمک تواند سازمانمي
 .(p1) کند

  نوآوری هیاسرم .4

 گتردد کته ایتن بعتد بته     در توضیح سرمایه نوآوری بیان متي 

هتتای نتتوآوری در فنتتاوری و نتتوآوری متمتتایز متترتبط    ستترمایه

ی پزشتتكي بتته شتتدت وابستتته   باشتتد. نتتوآوری در حتتوزه  متتي

 های فناوری و یا استفاده از تكنولوژی جدید است.قابلیت

 مؤلفه نوآوری در فناوری-

ای از سرمایه عنوان مؤلفهمنظور از نوآوری در فناوری به

یک های بالقوه تا رسیدن به ایدهای از نوآوری، مجموعه

ی سالمت خدمت به کمک استفاده از یک فناوری در حوزه

گان در این خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندباشد. مي

 :باشدصورت ذیل ميبه

های انحصاری ویژگي نوآوری برای هر سازمان باتوجه به
کند. حال اگر سازمان در حوزه سالمت و که دارد فرق مي

ایي دیگر است. ولیكن در این گونهها بهدرمان نیز باشد نوآوری
سازمان معتقدم که نوآوری به شكلي ست که با تمرکز افراد بر 

دهند رضایت مراجعین را در پي دارد. برای خدماتي که ارائه مي
های جدید در سازمان وده که از تكنولوژیهمین مجبور ب

استفاده کنیم که خودش یک نوع مزیت رقابتي هست. االن 
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بسیاری از افراد در کشورهای همسایه از خدمات مراکز 
کنند . این تقاضاها به بهداشت و درمان کشور ما استفاده مي

خاطر تكنولوژی هایي جدیدی هست که ما از آنها استفاده 
 .(p6) کنیممي

 مؤلفه نوآوری متمایز -

 های متمایز در این پژوهش، آن دسته ازمنظور از نوآوری

های نوین در سازمان به هایي است که با کشف فرصتنوآوری

وندگان در این خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شآید. وجود مي

 :باشدصورت ذیل ميبه

توان ی یک خدمت به شكل متمایز ميها با ارائهخیلي وقت
رضایت ارباب رجوع را جلب کرد. مثالً همین خدمات جدید 
که به شكل الكترونیكي برای ارباب رجوع در نظر گرفته شده 

 گردداست خودش یک نوع از تمایز در نوآوری محسوب مي

(p4). 

در دانشگاه علوم  سرمایه اجتماعی یهاو مؤلفه ابعاد

 مشهد یپزشک

بعد  3تعداد  ر بخش کیفي،دهای مصاحبه، براساس داده

اصلي درخصوص سرمایه اجتماعي شناسایي گردید. سرمایه 

باشد. ای و شناختي مياجتماعي شامل ابعاد ساختاری، رابطه

طور که با بررسي مباني نظری و ادبیات تحقیق، مشخص همان

 از يشاز منابع نا يعنوان انباشتبهشده منظور از سرمایه اجتماعي 

ردیده است. همچنین در این معرفي گ یروابط مختلف فرد

بع منا و یفرد نیروابط بي، همان اجتماعتحقیق منظور از سرمایه 

دانش در  یهاترا بر فعالی يراتیتأثباشد که درون سازمان مي

های هد. حال در ادامه هر یک از مقولکنمي جادیا يسطح جمع

 تفكیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سرمایه اجتماعي به

 است.

 . ساختار سرمایه اجتماعی 1

های کیفي و با ابزار مصاحبه مشخص شد که براساس داده

باشد. بعد ساختاری اجتماعي شامل بعد ساختاری مي هیاسرم

ری به یک سازمان است. بعد ساختا افراد بین هایتماس شامل

 ي واین موضوع اشاره دارد که فرد در یک سازمان با چه کسان

 ت. چگونه در ارتباط اس

 مؤلفه ساختار شبکه -

ایي از منظور از ساختار شبكه در این تحقیق، مجموعه

 در عناصر ساختار از جمله تراکم نیروی انساني، دانش موجود

باشد. در ساختار های ارتباطي و مدیریت دانش موجود ميکانال

های و هنجارهای شبكه نیز از اهمیت ها و ارزششبكه، پیچیدگي

ی است. چرا که زماني که افراد در یک شبكهخاصي برخوردار 

ها و هنجارها ملزم گیرند، به رعایت برخي ارزشیكسان قرار مي

 باشند. مي

 مؤلفه روابط شبکه  -

ر منظور از روابط شبكه، آن دسته از ارتباطات افراد د

ی دسترسي آنها و چگونگي باشد نحوههای اجتماعي ميشبكه

ذیری نماید. میزان ارتباط پمشخص مي ارتباط آنها با سایرین را

های شخصیتي آنها نیز افراد در شبكه که مرتبط با ویژگي

 گیرد. رار ميقباشد در این دسته مي

 مؤلفه تناسب سازمانی -

ها همنظور از تناسب سازماني، میزان استفاده همزمان شبك

ر دباشد. اهداف مشترک افراد برای رسیدن به اهداف سازمان مي

زمان و وجود رابطین سالمت در سازمان نشان از تناسب سا

 سازماني بین اهداف و روابط اجتماعي دارد.

 . رابطه ی سرمایه اجتماعی 2

های کیفي و با ابزار مصاحبه مشخص شد که براساس داده

 عدبباشد. اجتماعي شامل بعد رابطه سرمایه اجتماعي مي هیاسرم

ها و ها، دوستيهمكاریاره به ی سرمایه اجتماعي اشرابطه

های های افراد در سازمان دارد. مشارکت افراد در گروهمعاشرت

بندی که در گیرد. طبق دستهقرار مي بعدمختلف نیز در این 

، دست آمدرابطه سرمایه اجتماعي به بعدکدهای اولیه مربوط به 

های مشارکت اجتماعي و مشارکت سیاسي شامل مؤلفه بعداین 

 باشد.مي

 مؤلفه مشارکت اجتماعی -

منظور از مؤلفه مشارکت اجتماعي، مشارکت افراد در 

های مذهبي، باشگاه های های اجتماعي من جمله گروهگروه

باشد که افراد در کنار ورزشي، انجمن های غیررسمي مي

های رسمي در سازمان، با سایر همكاران و مدیران در فعالیت

نظر یكي از  مصاحبه در این خصوص، باشند. ارتباط مي
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 :باشدصورت ذیل ميشوندگان به 

اکثر همكاران در ساعات غیرکاری با یكدیگر ارتباط 
ي رزشدارند. مثالً خود من با برخي از همكارانم در باشگاه و

ا ایم. بیشتر همكاران من برای ارتباط برقرار کردن بنام کردهثبت
 ارند. به نظرم اینشان در خارج از سازمان تمایل دنسایر همكارا

ها خیلي ارزشمند است. همین که افراد در کتابخانه ارتباط
ایي باشد تواند انگیزهکنند و عضو هستند مينام ميدانشگاه ثبت

 .(p5) که در حوزه دانش نیز موفقیت کسب کنند

 مؤلفه مشارکت سیاسی  -
های منظور از مشارکت سیاسي، مشارکت افراد در تجمع

در این  باشد.انتخاباتي برگزار شده در کشور ميسیاسي و یا 

 :باشدصورت ذیل ميخصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگان به

من هم مثل خیلي از همكارانم در انتخابات نمایندگان شرکت 
های کردیم. چون به نظرم حضور افراد خبره و متخصص در حوزه

 کندتواند سالمت کل جامعه را تضمین سالمت و بهداشت مي

(P3). 

 شناخت سرمایه اجتماعی  .3

 هیاسرمها مشخص شد که های کیفي و مصاحبهبراساس داده

شناخت  بعدباشد. مي شناخت سرمایه اجتماعي بعداجتماعي شامل 

بط د مرتفراسرمایه اجتماعي به نزدیكي افكار و باورها و اعتقادات ا

و که با شناخت تجارب مشترک و یا آگاهي از احساسات است 

 .گرددمي سوبی اجتماعي محعنوان سرمایهعواطف دیگران به

 مؤلفه آگاهی اجتماعی  - 

منظور از آگاهي اجتماعي، آگاهي افراد از تعهدات و 

های اجتماعي و یا شناخت احساسات و عواطف مسئولیت

ی باشد. توجه و آگاهي از شیوهیكدیگر در محیط کاری مي

ا یكدیگر، بدر تعامالت آنها تواند زندگي اجتماعي افراد مي

ان در این خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگاثرگذار باشد. 

 :باشدصورت ذیل ميبه

هایي که بر همكارانم از حقوق اجتماعي و مسئولیت
ی هر شخصي گذاشته شده است، مطلع هستند. در محیط عهده

 کار هم نسبت به احساسات و عواطف یكدیگر شناخت داریم

(p11). 

 مؤلفه اعتماد اجتماعی  -

 در اعتماد لیتثبات قابمنظور از اعتماد اجتماعي، میزان 

ن باشد که بستر آعمومي مي نهادهای به اعتماد جامعه و یا میزان

در این  گردد.های دولتي فراهم مياز اعتماد افراد به سازمان

صورت ذیل خصوص، نظر یكي از  مصاحبه شوندگان به

 :باشدمي

اد عتمری از موارد افراد به دانشگاه علوم پزشكي ادر بسیا
 شكيدارند. البته این مورد در برخي از موارد که خطاهای پز

 . (p1) دار شده استافتد خدشهاتفاق مي

 بحث 

 قشنو  ياجتماع هیو سرما یفكر هیبه سرما ریدر دو دهه اخ

 .ستاه شد دییتأ يو عملكرد برتر سازمان شرفتیسازنده آنها در پ

و  سعهبه طورکلي سرمایه اجتماعي و سرمایه فكری زمینه ساز تو

 مدني مي باشند. سرمایه عملكرد اقتصادی و همچنین جامعه

 مي ها افزایش اجتماعي تمایل افراد را برای همكاری با گروه

ف مختل های داوطلبانه در ابعاد شبكه ای بانشاط از تجمع دهد و

ور طریق کارکنان ام آن کند که از زندگي اجتماعي ایجاد مي

 اعيسرمایه اجتم خود را به بهترین شكل ممكن اداره مي کنند.

مور اجانشین اجبار مي کند و خودکنترلي را در رأس  رضایت را

فكری اعم از  قرار مي دهد و همچنین ابعاد مختلف سرمایه

ان ازمانساني، رابطه ای و ساختاری را در جهت نیل به اهداف س

این یكي از اهداف مهمي است که هر  وکند  هدایت مي

 .سازماني درصدد دستیابي به آن است

در این راستا نتایج این پژوهش با نتایج برخي پژوهش ها 

( در 1400همسو است. بعنوان مثال ابراهیمیان و همكاران)

 هیسرما ،یفكر هیسرما نیرابطه ب يبررس تحقیقي با عنوان

ي بیان طیمح نانیمعدم اط طیو عملكرد تحت شرا ياجتماع

 يانجیم ریبعنوان متغ يسازمان هیو سرما يانسان هیسرما کردند که

 زیدارند، و ن ياجتماع هیو سرما یمشتر هیسرما انیم ياثر مثبت

 یاجزا انیم ياثر مثبت يانجیم ریبعنوان متغ ياجتماع هیسرما

( در 1399(. زوار و همكاران)10)و عملكرد دارد یفكر هیسرما

مدل یابي معادالت ساختاری روابط بین سرمایه  عنوان پژوهشي با

آفرین مدارس  اجتماعي با رهبری تحو ل فكری و سرمایه
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متغیرها و  همبستگي باالیي بینبیان کردند که  ابتدایي شهر تبریز

(. 13وجود دارد) اجتماعي سرمایه فكری و سرمایهمولفه های 

رابطه ا عنوان ( نیز در تحقیقي ب1399همچنین دانش و همكاران)

 رانیا مهیدانش در ب تیریو مد یفكر هیبا سرما ياجتماع هیسرما

 تیریو مد یفكر هیبا سرما ياجتماع هیسرما نیببیان نمودند که 

زردشتیان و  .(1)وجود دارد یدانش رابطه مثبت و معنادار

 هیمدل اثر سرما هیارا ( در مطالعه ای با عنوان1398همكاران)

ي  نشان دادند که بر عملكرد سازمان یفكر هیو سرما ياجتماع

ی تاثیر مثبت و فكر هیسرما یبر متغیرها ياجتماع  هیسرما

( در 1397موالئي ایل ذوله و همكاران) (.14معناداری دارد)

 یفكر هیبر ابعاد سرما ياجتماع هیسرما ریتاثمطالعه ای با عنوان 

بیان  استان مازندران( ي: دانشگاه علوم پزشكی)مطالعه مورد

 ،ی)ساختار یفكر یهبر ابعاد سرما ياجتماع هیسرمانمودند که 

با  نیداشته است. بنابرا یو معنادار یقو ری( تاثيو ارتباط يانسان

کارکنان در ابعاد  یفكر هیسرما ،ياجتماع هیسرما شیافزا

همچنین  .(15)است افتهی شیافزا یو رابطه ا یساختار ،يانسان

 نیرابطه ب (در مطالعه ای با عنوان1397صغری سینا و حاجي زاد)

واحد  يدر دانشگاه آزاد اسالم یفكر هیو سرما ياجتماع هیسرما

 یفكر هیو سرما ياجتماع هیسرما نیب ی نشان دادند کهسار

دار وجود  يرابطه مثبت و معن یواحد سار يدانشگاه آزاد اسالم

 هیو با هر مولفه سرما ياجتماع هیسرما نیب نیدارد و همچن

 زی( نیرابطه ا هیو سرما یساختار هیسرما ،يانسان هی)سرمایفكر

 . (16)رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

 هینقش سرما يبررس(در مطالعه ای با عنوان 2020لو و همكاران)

 نیتر یقو یفكر هیسرماي نشان دادند اجتماع هیو سرما یفكر

 يعاجتما هیاستفاده و پس از آن سرما یکننده برا نییعامل تع

( در مطالعه ای با عنوان 2017همچنین هسینگ  لیو) .(11)است

و عملكرد با نقش  ياجتماع هیسرما ،یفكر هیسرما نیرابطه ب

انواع  نیروابط متقابل بی نشان داد که روابط تجار کنندهلیتعد

 (.17ی و سرمایه اجتماعي وجود دارد)فكر هیسرما

 هیسرما يبررسوان ( نیز در مطالعه ای با عن2017)عادرامادانیم

پرورش ي نشان داد که اجتماع هیدانش و سرما تیری، مدیفكر

 کینگاه به شرکت به عنوان  قیتواند از طر يم یفكر هیسرما

 هیدر سرما یگذار هیسرما يعنیدانش،  ينهاد مشترک اشتراک

  .(18)ابدی شیافزا ي، به طور قابل توجهياجتماع

ین مده مي توان چندر نهایت با توجه به نتایج به دست آ

استدالل کرد که در حال حاضر یكي از مولفه های مهم در 

دانشگاه علوم پزشكي مدیریت سرمایه های فكری و تقویت 

 يتمام ،فكری هیدر واقع سرماسرمایه های اجتماعي است. 

ش رزا جادیآن را برای ا هایییو توانا يکارکنان، دانش سازمان

مي  تقویت سرمایه اجتماعي و از طریق ردیگ يبر م افزوده در

ي ی اعضای دانشگاه علوم پزشكموجب ارتقاء سطح همكارتوان 

ای بر مستمر يمنافع رقابت سبب خلق در نهایت ومشهد گردیده 

 و یفكر هیشود. بعالوه سرما يممشهد  دانشگاه علوم پزشكي

که  ندهست يمهم سازمان یها یيها و دارا تیقابل یدارا ياجتماع

ش اند میمشهد در خلق و تسه يدانشگاه علوم پزشك توانند به يم

 یرو برا نیکنند. از ا اریدر بهبود عملكرد سازمان کمک بس

 یسنجه ها و شاخص ها يمشهد طراح يدانشگاه علوم پزشك

 یادیز تیو توسعه آن از اهم ياجتماع و یفكر هیمرتبط با سرما

 .برخوردار است

 

 نتیجه گیری

 آن مشخصه که هستند رو به رو محیطي با ها سازمان امروزه

 شرایط این در. است پویایي و شدن جهاني پیچیدگي، افزایش

 مواجه نویني های چالش با خود حیات ادامه برای ها سازمان

 به بیشتر توجه مستلزم ها چالش این از رفت برون که هستند

 مهم این. است دروني های توانایي و ها مهارت تقویت توسعه،

 مي صورت آن ناملموس های سرمایه و دانشي يمبان طریق از

 بهتر عملكرد به رسیدن برای ها آن از ها سازمان که گیرد

 و فكری سرمایه ارتقاء موضوع، تازگي(. 19)کنند مي استفاده

 کشور محیط بوم زیست بر تكیه با سازمانها در اجتماعي سرمایه

 که تاس( مشهد پزشكي علوم دانشگاه) آن فرد به منحصر بستر و

 همچنین. باشد داشته دانش تولید و دانش بدنه در سهمي میتواند

 با فكری سرمایه ارتقاء مدل درطراحي جامعي تحقیق تاکنون

 این راستا این در  است نشده انجام  اجتماعي سرمایه رویكرد

 مزبور شكاف پرکردن جهت در گامي تا است کوشیده پژوهش
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 دانش سازمان یک عنوان به مشهد پزشكي علوم دانشگاه. بردارد 

 مراجعه به متعددی مستقیم غیر و مستقیم خدمات و فعالیتها محور

 مجزا، فرایندهایي طي ها فعالیت این که دهد مي ارائه کنندگان

 به را سازمان این نهایت در تا گیرند مي انجام راستا هم ولي

 به درماني مطلوب خدمات ارائه همانا که خود رسالت و اهداف

 این تعداد و نوع که است بدیهي. دهند سوق است جامعه

 افزایش مراجعان، تعداد افزایش علت به بایست مي اقدامات

 و نوع در چشمگیر تغییرات هدف، های گروه انتظارات و نیازها

 شدن تخصصي زندگي، سبک در تغییر علت به مشكالت شدت

 همه از و خانوادگي و اجتماعي مشكالت بیشتر امور، افزایش

 بصورت ذینفعان، سایر و مراجعان رضایت افزایش برای همترم

 یابند ارتقاء یا و جایگزین حذف، تغییرات، با متناسب و مستمر

 همانا که سازمان نامشهود های دارایي از استفاده ضرورت که

 نمایان را باشد مي آن کارکنان اجتماعي و فكری های سرمایه

 تحقیق انجام لذا. است فرد به منحصر تمایزی دارای سازد، مي

 سرمایه ارتقاء از هایيجنبه تواندمي نظر مورد جامعه میان در

 را پزشكي علوم دانشگاه در اجتماعي سرمایه رویكرد با فكری

 داد نشان نتایج. باشد گذشته مطالعات از متمایز سازد،که نمایان

 سرمایه رویكرد با فكری سرمایه ارتقا با مرتبط عوامل که

 سرمایه بعد 7 شامل مشهد پزشكي علوم دانشگاه در اجتماعي

 سرمایه نواوری، سرمایه رجوع، ارباب ساختاری، تكریم انساني،

 .باشد مي شناختي سرمایه و ساختاری سرمایه ای، رابطه

 سرمایه رویكرد با فكری سرمایه ارتقاء پیشنهادی مدل نهایت در

 رائها با ارتباط در مشهد پزشكي علوم دانشگاه اجتماعي

 و کرده کمک است سودمند شان نفعانذی جهت که اطالعاتي

 مقایسه و پاسخگویي پذیری،مسئولیت بیشتر روشني و شفافیت به

 تحقیق این در. کندمي کمک پرورش و آموزش قسمت در

 رویكرد با فكری سرمایه ارتقاء جهت ویژه و سودمند مسیر

 با و شده ائهار مشهد پزشكي علوم دانشگاه در اجتماعي سرمایه

 با فكری سرمایه ارتقاء ارزیابي چارچوب آوردن وجود به

 و معیارها و ها مولفه تحلیل و تجزیه اجتماعي، سرمایه رویكرد

 تصمیم های فراگیری به کمک خاطر به را ای مقایسه مطالعات

 ارتقاء و بهبود و عمومي های مشي خط اعالم و اصالح گیری

 را پزشكي علوم دانشگاه مراکز سیستم  کل در روشني و شفافیت

 .میكند آسان

 :شود مي هارائ زیر پیشنهادات تحقیق های یافته مبنای بر بنابراین

 جوی دایجا با توانند مي مشهد پزشكي علوم دانشگاه مسئوالن -

 حملت و انتقادی روحیه تنوع، به پاسخ و گذاری ارزش از مملو

 انش،د ترکیب و دلتبا برای کارکنان انگیزه بردن باال و شكست

 فكری های دارایي توسعه و ایجاد جهت استواری های گام

  .بردارند خود سازمان( فكری سرمایه)

 ترک نرخ کاهش سبب تواند مي سازمان در اجتماعي سرمایه-

 بر همچنین،. شود فكری های سرمایه تقویت و کارکنان خدمت

 با الذ .است تأثیرگذار شغلي پیشرفت مسیر در کارکنان موفقیت

 متی اعتمادسازی، سازمان، در اجتماعي سرمایه سطح به توجه

 طاتارتبا نظام استقرار سازماني، هویت سازماني، تعهد سازی،

 کمشتر انداز چشم و ها ارزش سازی نهادینه و ایجاد داخلي،

 در اجتماعي سرمایه افزایش و ایجاد در تواند مي سازماني

 .باشد مفید و مؤثر سازمان

 رسالت و بیانیه در اجتماعي و فكری های سرمایه هجایگا-

 .شود تعیین پزشكي علوم دانشگاه

 و فرآیندها در اجتماعي و فكری های سرمایه سطح ارتقاء به-

 .شود خاص توجه عملكردها

 اخالق پژوهش کد

با  ه اولسنداین مقاله بخشي از پایان نامه رساله دکترای نوی      

 .مي باشد IR.IAU.MSHD.REC.1399.204 ٔەکد اخالق شمار

 و تشکر ریتقد

دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت  رانیو مد دیاسات از

 شود. مي یپژوهش مذکور سپاسگزار دری همكار
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 Abstract 

Introduction: In today's world, Intellectual capital and social capital have 

important organizational capabilities and assets that can help the 

organization in creating and sharing knowledge to improve the performance 

of the organization. Hence, for today's organizations, the design of metrics 

and indicators related to intellectual capital and social capital and its 

development is of great importance. Therefore, the current research was 

compiled with the aim of explaining the factors related to the promotion of 

intellectual capital with the approach of social capital in Mashhad University 

of Medical Sciences in 1400. 
Methods: The research method is inductive and qualitative. Also, the 

research strategy is content analysis. The statistical population consisted of 

university experts and specialists who were selected as the sample size using 

the saturation principle and snowball sampling method. In-depth and semi-

structured interviews were used to collect data. Data analysis was done 

using the qualitative data analysis method known as content analysis, using 

Max Kyoda software version 2018.  
Results: Based on the research findings, the dimensions and components of 

intellectual capital in 4 categories and 11 components and the dimensions 

and components of social capital in 3 categories and 7 components were 

identified. 

Conclusion: Based on the findings of this research, by investing in the 

organization's social capital in cognitive, structural and relational 

dimensions, it can be expected that the organization's intellectual capital, 

including human capital, structural capital, respect for clients and innovation 

capital, will increase. 
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