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Abstract 
Introduction: Intellectual capital, a collection of intangible and knowledgeable assets of 
organizations, has a significant effect on the competitive advantage and effectiveness of 
organizations. 
Methods: The present study has been done by a combination method of qualitative-quantitative. 
The statistical population in the qualitative section includes all experts and managers of 
management sciences and senior managers of medical sciences universities of the country. In the 
quantitative part of the population, the statistical population includes all full-time faculty 
members and staff in Mashhad University of Medical Science. From this population, a sample of 
406 people was selected through a two-stage stratified sampling with proportional allocation from 
seven departments of Mashhad University of Medical Science. The main instrument of the study 
was a questionnaire that its validity was formal and its reliability was checked by Cronbach's alpha 
coefficient. 
Results: The results of this research, which were derived from the results of the Delphi technique, 
structural equations and confirmatory factor analysis, show that an appropriate model of 
intellectual capital emphasizing the role of organizational creativity including five dimensions of 
structural capital (with 3 components), human capital (with 5 components), Innovation capital 
(with 5 components), value and cultural capital (with 3 components) and technology capital 
(with 4 components) and organizational creativity consists of four dimensions of organizational 
systems: knowledge management, resources, skills and leadership style. The findings also showed 
that organizational creativity contributed 72% to the explanation of the variance of intellectual 
capital and explains the changes in this variable. 
Conclusions: In this study, the intellectual capital in Mashhad University of Medical Science 
included structural capital, human capital, Innovation capital, values & cultural capital, 
technology capital; and organizational creativity is a fundamental determinant of intellectual 
capital in this university. 
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 چکیده

بر مزيت رقابتي و  يتوجهها بوده تأثير قابلمحور سازمانهاي نامشهود و دانشاي از داراييي فكري كه مجموعهسرمايه :مقدمه

 ها دارد.كارآمدي سازمان

ن ي خبرگان و متخصصيجامعه آماري در بخش كيفي شامل كليه كمي انجام شد. –مطالعه حاضر به روش تركيبي كيفي  روش کار:

ي اعضاي هيأت علمي در بخش كمّي جامعه آماري شامل كليه و هاي علوم پزشكي كشور بودهعلوم مديريتي و مديران ارشد دانشگاه

اي با اي دومرحلهگيري طبقهمونهنفري به روش ن 602اي وقت و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد بود. از اين جامعه، نمونهتمام

 صورت صوري و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بوده كه روايي آن بهتخصيص متناسب انتخاب شد. 

 موردبررسي قرار گرفت.

دهد كه ي حاصل گرديد، نشان ميهاي اين تحقيق كه از نتايج تكنيك دلفي، معادالت ساختاري و تحليل عاملي تأييديافته ها:یافته

 5مؤلفه(، سرمايه انساني )با  3ساختاري )با  هاي فكري با تأكيد بر نقش خالقيت سازماني شامل پنج بُعد سرمايهمدل مناسب سرمايه

و خالقيت سازماني  مؤلفه( بوده 6مؤلفه( و سرمايه تكنولوژي )با  3مؤلفه(، سرمايه ارزشي و فرهنگي )با  5مؤلفه(، سرمايه نوآوري )با 

ها حاكي از آن گردد. همچنين يافتهها و سبك رهبري تشكيل ميهاي سازماني، مديريت دانش، منابع و مهارتاز چهار بُعد سيستم

 د.كنهاي فكري نقش داشته و تغييرات اين متغير را تبيين ميدر تبيين واريانس سرمايه %12بود كه خالقيت سازماني به ميزان 

رهنگي ف -در اين پژوهش، سرمايه فكري دانشگاه علوم پزشكي مشهد شامل سرمايه ساختاري، انساني، نوآوري، ارزشي  یری:گنتیجه

 باشد.و تكنولوژيكي بوده و خالقيت سازماني تعيين كننده اساسي بر سرمايه فكري در اين دانشگاه مي

 :کلیدی واژگان

 هاي فكريسرمايه

 خالقيت سازماني

 انسانيسرمايه 

 سرمايه ارتباطي

 سرمايه تكنولوژي

 سرمايه ساختاري

 سرمايه ارزشي و فرهنگي
 ومعل دانشگاه براي نشر حقوق تمامي

 محفوظ شمالي خراسان پزشكي

 .است

مقدمه

هاي امروزي پيچيده از تحوالت و تغييرات شگرف و اساسي در سازمان

هاي اجتماعي، اقتصادي، اجتماعي، توسعههاي مختلف فناوري، زمينه

ها را با مشكالت مختلفي نظير فرهنگي و نظاير آن بوده كه اين سازمان

. از طرف [1] ها جهاني روبرو نموده استشدن و افزايش رقابتجهاني

ه تواند نسبت به تغييراتي كديگر مديريت بخش دولتي در كشور نمي

شد. تفاوت باشود، بيمي محور ناميدهاي كه اقتصاد دانشدر زمينه

 هايياي كه در آن خلق ثروت منوط به توسعه و مديريت مؤلفهزمينه

ي فكري در اين ميان سرمايه .[2] است كه ماهيتي غيرملموس دارند

ها بوده تأثير محور سازمانهاي نامشهود و دانشاي از داراييجموعهكه م

اصطالح ها دارد. توجهي بر مزيت رقابتي و كارآمدي سازمانقابل

كنت ( را اولين بار جانIntellectual Capital« )سرمايه فكري»

منظور توضيح بين شكاف مابين ارزش به 1323گالبرايت در سال 

دفتري و ارزش بازار مؤسسات مطرح نمود. قبل از آن پيتر دراكر، 

كاربرده است. از آن زمان محققان را به« كاركنان دانشي»اصطالح 

وجه تواسطه تأثير قابلبسياري درصدد تبيين مفهوم سرمايه فكري به

هاي محوري در محيط رقابتي آن بر عملكرد سازماني و كسب قابليت

اند. در تعريفي ساده، سرمايه فكري عبارت است از تفاوت بين امروز بوده

هاي يك سازمان. طبق اين تعريف، ارزش بازاري و ارزش دفتري دارايي

 هايي هستند كه معموالً در ترازنامهسرمايه فكري، فرآيندها و دارايي

شوند. بنابراين سرمايه فكري عبارت است از داشتن دانش، منعكس نمي

كارگيري تجربه، تكنولوژي سازماني، ارتباط با مشتري و نيز به

 كنداي كه مزيت رقابتي در بازار را از آن سازمان ميهاي حرفهتوانايي

ز اي و نيبا وقوع انقالب فناوري اطالعات، جامعه اطالعاتي و شبكه. [3]

، الگوي رشد اقتصاد جهاني را 1330ي پيشرفت سريع فناوري از دهه

دچار تغييرات اساسي كرده است. در اقتصاد جهاني امروز دانش و 

الي هاي ممايهي جايگزين سرسرمايهترين عنوان مهمخالقيت سازماني، به

 مقاله پژوهشی
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وكار مبتني بر دانش، نيازمند رويكردي و فيزيكي شده است. محيط كسب

هاي هاي ناملموس جديد سازماني مثل دانش، شايستگيدارايياست كه 

منابع انساني، نوآوري و خالقيت، روابط با مشتري يا خدمت گيرنده، 

رد. در اين ها، ساختار سازماني و غيره را در برگيسازماني، نظامفرهنگ

ميان، نظريه سرمايه فكري توجه روزافزون محققان دانشگاهي و 

 . [6] اندركاران سازماني را به خود جلب نموده استدست

ه فكري تالش براي استفاده مؤثر از دانش بنتيس معتقد است كه سرماي

هاي فكري )محصول نهايي( در مقابل اطالعات )ماده خام( است. سرمايه

هاي كاركنان )دانش، اطالعات، ها، دانش و ظرفيتشامل تمام توانايي

تواند مزيت رقابتي را به ارمغان بياورد و تكنيك و تجربه( است كه مي

. به نظر روس، سرمايه فكري از يك بخش [5] باعث ايجاد ثروت شود

فكري يعني سرمايه انساني و يك بخش غير فكري يعني سرمايه 

هاي امروزي از سويي ديگر سازمان. [2] شده استساختاري تشكيل

كه بتوانند در پارادايم جديد رقابت، كه فضايي كامالً رقابتي براي آن

ي مثابهدهند بايد به نوآوري و خالقيت به است، به حيات خود ادامه

راهبردي ضروري در عصر كنوني نگاه كنند و ضمن شناخت تغيير و 

هاي سازماني تأثيرگذار تحوالت محيطي، براي رويارويي با آن شاخص

هاي فكري( را شناسايي كنند و بر خالقيت و نوآوري سازماني )سرمايه

گونه كه همان .[1] را بدهند هايترين پاسخبه اين تغييرات مناسب

ي هاي جديد سازماني، سرمايهنظران و مديران در بيشتر نظريهصاحب

ند، كنترين عنصر سازماني معرفي ميترين و حساسفكري را كليدي

منظور آگاهي از نتايج عملكرد آنان در رابطه با بازده و كارايي مورد به

كنند؛ بدين دائم شاغالن در سازمان را ارزيابي مي طورانتظارشان، به

هاي كاركنان، كمبودهاي سازمان و نيروهاي ضعفگونه با شناخت نقطه

 آورند.مي صديق و باكيفيت اقدامات الزم براي بهسازي به عمل

ها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور باألخص در اين راستا دانشگاه

عنوان قطبي از مراكز اصلي آموزش دانشگاه علوم پزشكي مشهد به

ي ها و حتدرماني نيز همانند ساير سازمان -پزشكي و خدمات بهداشتي 

ي فكري دارد تا به كمك آن ها، نياز به مديريت سرمايهبيشتر از آن

 يدر حوزهير رشد و تعالي و تحقق مأموريت اصلي خود بتواند در مس

هاي كيفيت زندگي شهروندان از طريق سالمت و ارتقاء سطح شاخص

ازي منظور بسترسبهقرار گيرد. در اين راستا  آموزش، پيشگيري و درمان

در  ي خالقيت و نوآوري سازمانيو فراهم آوري شرايط الزم در زمينه

ه ي سرمايويژه مؤلفهي فكري بهت سرمايهپي ارتقاء، پرورش و تربي

 چه بتوانتوجهي بردارد. در اين رابطه هرهاي اساسي و قابلانساني گام

ي ي خالقيت و نوآوري سازمان را كه عاملي تأثيرگذار در سرمايهرابطه

تر فكري است، بيشتر مورد شناسايي و تبيين قرار دهد، عملكرد مناسب

خواهد داشت. بنابراين ازآنجاكه امروزه و بهتري نسبت به گذشته 

شود؛ اهميت نوآوري و خالقيت سازماني بيش از بيش احساس مي

ي فكري، ابعاد و محقق در نظر دارد ضمن واكاوي ادبيات سرمايه

هاي اثرگذار بر آن و خالقيت سازماني را در دانشگاه علوم پزشكي مؤلفه

ي دارو نقش معني طهمشهد شناسايي نموده و مشخص كند كه آيا راب

 بين اين متغيرها در دانشگاه علوم پزشكي مشهد وجود دارد؟ 

درواقع هدف اصلي اين مطالعه طراحي و تبيين مدل مناسب 

هاي فكري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد و ارزيابي آن با تأكيد سرمايه

باشد؛ الگويي جهت مديريت بر نقش و جايگاه خالقيت سازماني مي

هاي بومي جامعه ايراني با دستيابي به فكري بر اساس ويژگيسرمايه 

هدف و مأموريت دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تأكيد بر نقش و جايگاه 

خالقيت طراحي خواهد نمود كه از نتايج و محصوالت اصلي اين تحقيق 

 خواهد بود.

 روش كار

اي هدر اين مطالعه كه هدف اصلي آن؛ طراحي و ارزيابي مدل سرمايه

فكري دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تأكيد بر نقش خالقيت سازماني 

در دو بخش اصليِ؛ طراحي و ارزيابي مدل انجام گرديده و باشد؛ مي

كار رفته رويكرد تركيبي آميخته )كيفي و كمّي( درروش تحقيق آن به

منظور طراحي و توسعه درواقع در بخش اول اين تحقيق و به. است

ب مفهومي تحقيق، از مطالعه و مرور ادبيات تحقيق مدل يا چارچو

شده( و نهايتاً روش دلفي كه يك )مقاالت، كتب و تحقيقات انجام

ز آمده ادستشده و در بخش دوم، مدل بهرويكرد كيفي است استفاده

هاي ها و تكنيكبخش اول، با رويكرد كمّي و با استفاده از روش

دالت ساختاري اعتبارسنجي و سازي معامختلف آماري ازجمله مدل

 مورد تست و ارزيابي قرارگرفته است.

باشد. نوع تحقيق از بُعد روش، يك تحقيق تركيبي )آميخته( مي

هاي تركيبي، تحقيقي است كه محقق در آن تحقيقات مبتني بر روش

گيري در مورد ها و نتيجهها، تركيب يافتهآوري و تحليل دادهدر جمع

هر دو رهيافت كمّي و كيفي در مطالعه خود  يك موضوع خاص، از

 .[8] كنداستفاده مي
هاي آميخته ( چهار طرح براي پژوهش2001پالنو كالرک )كرسول و 

 بندي، النه كرده، تبييني و اكتشافيهاي زاويه)تركيبي( با عناوين طرح

هاي كيفي گردآوري و تحليل ارائه كردند. در طرح اكتشافي ابتدا داده

آوري و آناليز هاي كمّي جمعشوند، سپس در مرحله دوم دادهمي

هاي حاصله، هر دو تحليل كيفي و بر اساس يافته گردند. درنهايتمي

بنابراين طرح اين تحقيق از نوع  .[3] گيرندكمّي مورد تفسير قرار مي

 باشد، چراكه ابتدا روش كيفي تحقيقطرح تحقيق آميخته اكتشافي مي

آمده، روش كمّي دستگرفته است و سپس با توجه به نتايج بهانجام

 شود. استفاده مي

جهت طراحي مدل در بخش كيفي، براي تبيين ابعاد و متغيرهاي بنابراين 

 شد. همچنين از روشيق و تكنيك دلفي استفادهتحقيق از ادبيات تحق

دلفي براي آزمون اعتبار مدل نيز استفاده گرديد. تركيب پانل دلفي يا 

نفر تشكيل دادند كه داراي شرايط و  21اعضاي گروه خبرگان را 

ي اول تكنيك دلفي براي براين اساس در مرحلههاي خاصي بودند. مالک

بُعد در نظر گرفته شد:  2هاي فكري گيري متغير سرمايهاندازه

مؤلفه، براي بُعد سرمايه  3كه براي بُعد سرمايه ساختاري طوريبه

مؤلفه، براي بُعد سرمايه  3مؤلفه، براي بُعد سرمايه ارتباطي  3انساني 

مؤلفه و براي بُعد  3سرمايه تكنولوژي مؤلفه، براي بُعد  2اجتماعي 

مؤلفه انتخاب شد. براي خالقيت سازماني كاركنان  6سرمايه نوآوري 

هاي بُعد جوسازماني، ساختار سازماني، ساختار و سيستم 5نيز 

ها و سبك رهبري لحاظ شدند. پس از قرار سازماني، منابع و مهارت

ار اعضاي گروه دلفي قرار ها در اختيها و گويهدادن اين ابعاد، مؤلفه

دار از ميان آنان انتخاب و هاي معنيها و گويهگرفت و ابعاد، مؤلفه

 چنين موارد پيشنهادي گروه دلفي به آنان اضافه شد. هم

ي دوم تكنيك دلفي( پرسشنامه ديگري برمبناي در مرحله بعد )مرحله

ه در ن گرديد كهاي حاصل از مرحله دلفي اوليه تهيه و تدوينتايج و يافته



 

103 

 0317 زمستان ،4 شماره ،01 دوره ،علوم پزشکي خراسان شمالي مجله

ي اول قبول در مرحلههاي قابلها و گويهاين پرسشنامه ابعاد، مؤلفه

صورت يك طيف مورد ارزيابي و پايش قرار گرفتند. در واقع در به

شده بود تا نظر و پرسشنامه مرحله دوم، از خبرگان پاسخگو خواسته

در  هاي مورد پذيرشها خود را در رابطه با هر يك از شاخصديدگاه

تا  «كامالً موافق»صورت طيف ليكرت با پنج گزينه از ي اول، بهمرحله

اعالم نمايند. پس از گردآوري و پردازش نظرات و « كامالً مخالف»

هاي حاصله هاي اعضاي پانل دلفي در رابطه با هر يك از شاخصديدگاه

ها نآ هايي كه ميانگين امتيازها و گويهي اول دلفي؛ براي مؤلفهاز مرحله

هايي كه مقداري شده و گويهمشاهده گرديد، حفظ 6مقداري بيشتر از 

هاي حاصله يا كمتر از آن را كسب نموده بودند، از بين گويه 6برابر با 

 حذف گرديده و از مدل تحقيق خارج شدند. 

ي دوم اجرا گرديد و ي سوم تكنيك دلفي نيز به مانند مرحلهمرحله

رحله سوم و براساس نتايج حاصل از معيارهاي پس از اتمام مدرنهايت 

نظر نظر، تكنيك دلفي پايان يافت. در اين پژوهش براي تعيين اتفاقاتفاق

شده از سوي فينك و از دو معيار استفاده گرديد. ابتدا از معيار ارائه

درصد از اعضاي  50همكارانش استفاده گرديد. طبق اين معيار حداقل 

ت خود را با متغيرهاي تحقيق يا مدل مفهومي پانل دلفي بايد موافق

شده جهت اما معيار ديگر به كار گرفته. [10] شده اعالم نمايندطراحي

هاي اعضاي دلفي، برمبناي نظرات و ديدگاهنظر گروه خبرگان، اتفاق

ا ها ينظر شاخصاتفاقاز ضريب كندال نيز جهت اطمينان بيشتر در 

متغيرهاي موردمطالعه استفاده گرديد. نتايج شده براي هاي طراحيگويه

ي و براي مرحله 81/0ي دوم دلفي برابر با حاصل از اين معيار براي مرحله

نظر قوي و به دست آمد كه حاكي از اتفاق 81/0سوم دلفي برابر با 

قبول اعضاي پانل در رابطه با متغيرهاي مدل مفهومي تحقيق قابل

 باشد. مي

هاي فكري براي هر يك از ابعاد دو متغير سرمايههمچنين اين ضريب 

صورت مستقل در هر يك از مراحل دوم و و خالقيت سازماني نيز به

سوم تكنيك دلفي محاسبه گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه مقدار 

ي هاي فكري در مرحلهضريب توافق كندال براي ابعاد متغير سرمايه

بوده و مقدار اين  80/0سوم برابر با  يو براي مرحله 18/0دوم برابر با 

 13/0ي دوم برابر با ضريب براي ابعاد متغير خالقيت سازماني در مرحله

ي قبولي برانظر قابلباشد. بنابراين اتفاقمي 18/0ي سوم و در مرحله

شده براي هر متغير، در بين متغيرهاي موردمطالعه و ابعاد در نظر گرفته

مدل مفهومي  1در شكل پانل دلفي وجود دارد. گروه خبرگان يا اعضاي 

ها و نظرات خبرگان( مستخرج و تحقيق كه از طرح دلفي )ديدگاه

شود. درواقع اين مدل از بخش كيفي حاصل گرديده است، ارائه مي

تحقيق حاصل گرديده و نسبت به مدل مفهومي اوليه كه محقق 

ه گرديده ل و ارائبرمبناي ادبيات و مباني نظري و پيشينه تحقيق تشكي

 مشاهده است.قابل 1 تصويربود، تغييراتي داشته كه در ادامه و در 

 

 
 شده از طرح دلفيمدل استخراج: 0تصویر 
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هاي هاي فكري با رويكرد خالقيت سازماني در دانشگاه)مديريت سرمايه

در ادامه تحقيق و در بخش كمّي تحقيق؛ چارچوب علوم پزشكي( 

اي تعريف گرديد كه واحدهاي تحليل آن، از گونهجامعه آماري به

اعتبار الزم براي آزمون مدل مفهومي تحقيق برخوردار باشند. بدين 

ي اعضاي هيأت علمي و كاركنان شامل كليه منظور جامعه آماري

هاي مختلف آموزشي، واحدها و حوزه)رسمي، پيماني و قراردادي( 

درماني و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد )شامل ستاد، 

ها، مراكز فوريت پزشكي، مراكز بهداشت و...( ها، بيمارستاندانشكده

حداقل  نجام تحقيقباشد كه در زمان امي 1335در خرداد ماه سال 

داراي مدرک كارشناسي بوده و دو سال سابقه خدمت در دانشگاه 

نفر  8360علوم پزشكي مشهد را داشته باشند. براين اساس تعداد 

هاي اند كه در معاونتجامعه آماري اين تحقيق را تشكيل داده

گانه دانشگاه بوده و در دو وضعيت كاركنان و اعضاي هيأت علمي هفت

 باشند.كار ميبهمشغول 

اي با تخصيص متناسب بود. در اين اي دومرحلهگيري طبقهي نمونهشيوه

گيري مذكور، جامعه نمونه راستا با توجه به نوع و قالب جامعه و شيوه

هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد( و دوطبقه طبقه )معاونت 1آماري را به 

بندي ترين طبقهاً همگونشاغلين )اعضاء هيأت علمي و كاركنان( كه تقريب

نسبت به حوزه مطالعاتي است، تقسيم نموده و سپس از هر طبقه به 

اه هايي انتخاب و ديدگصورت تصادفي نمونهنسبت شاغلين آن طبقه؛ به

ها در رابطه با موضوع پژوهش موردسنجش قرار گرفت. قابل ذكر است آن

نفر  602موع تعداد كه بر اساس روابط تعيين حجم نمونه موردنياز، درمج

 311علمي و هيئت 35شامل عنوان نمونه اين تحقيق انتخاب شدند )به

 ها و سپس از ميانالذكر ابتدا از بين معاونتي فوق( كه به شيوهكارمند

 كاركنان و اعضاي هيأت علمي به نسبت انتخاب شدند.

هاي محقق ساخته در اين تحقيق روايي ابزار تحقيق )پرسشنامه

صورت روايي صوري هاي فكري و خالقيت سازماني( بهسرمايه

موردسنجش و ارزيابي قرار گرفت و پايايي آن توسط ضريب آلفاي كرونباخ 

هاي حاصل از گيري از دادهبراي اين منظور با بهرهبررسي شد. 

 هاي دانشگاهنفري از كاركنان معاونت 25آزمون در يك نمونه پيش

هاي تحقيق پاسخ داده بودند، علوم پزشكي مشهد كه به پرسشنامه

هاي ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن براي پرسشنامه

حاصل گرديد كه حاكي از  86/0و  83/0موردمطالعه به ترتيب برابر با 

  باشد. مي پايايي باالي ابزار تحقيق يا پرسشنامه

 هايافته

طور كه ذكر شد، سؤال يا هدف اصلي اين تحقيق تبيين مدل همان

مناسب سرمايه فكري دانشگاه علوم پزشكي مشهد با رويكرد خالقيت 

 602هاي باشد. در اين بخش نتايج حاصل از نظرات و ديدگاهسازماني مي

ابطه هد در رنفر از كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مش

هاي فكري با رويكرد خالقيت سازماني گردآوري با ارزيابي مدل سرمايه

معادالت ساختاري و تحليل عاملي تأييدي مورد آناليز  شد كه توسط روش

هاي پس از برازش مدل و برمبناي يافتهو ارزيابي قرار گرفت. در اين راستا 

تباطي، سرمايه تحليل عاملي تأييدي مشخص شد كه ابعاد سرمايه ار

( و از مدل حذف < P 05/0داري نبوده )اجتماعي و جوسازماني معني

به  2 تصويرشدند. مدل ساختاري تحقيق پس از حذف اين دو بُعد، در 

چنين ضرايب استانداردشده هر يك نمايش درآمده است. در اين شكل هم

 ها نيز به نمايش درآمده است.از متغيرها، ابعاد و مؤلفه

 

 
 مدل ساختاري تحقيق پس از اصالحات: 2تصویر 
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شود و ي نتايج مربوط به مدل ساختاري اجتناب ميدر ادامه از ارائه

شود كه تمامي ضرايب حاضر در مدل فقط به ذكر اين نكته اكتفا مي

 1جدول دارند. اينك در درصد معني 35فوق در سطح اطمينان 

 شود.هاي برازش مدل ارائه ميشاخص

آيد، تمامي برمي 1جدول شده در گزارش هايطور كه از يافتههمان

ي مطلوب قرار دارند و لذا برارزش هاي برازش فوق در محدودهشاخص

 گردد.شده تائيد ميآوريهاي جمعمدل ساختاري تحقيق به داده

 

 هاي برازش مدل ساختاري تحقيقشاخص: 0جدول 

ای برازش مقایسهشاخص 

(CFI) 
 (TLIلوییس )-ضریب توکر

ی میانگین مربع خطای تقریب ریشه

(RMSEA) 

دارد استان ریشه میانگین مربع باقیمانده

  (SRMSRشده )

33/0 33/0 011/0 056/0 80/2 

 
 مقادير مطلوب

بحث

هاي ارزيابي مدل سرمايه فكري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد يافته

ن دهد كه؛ ايبا تأكيد بر نقش و رويكرد خالقيت سازماني نشان مي

هاي فكري و خالقيت مدل شامل دو مفهوم يا دو متغير اصلي سرمايه

هاي فكري از پنج بُعد سرمايه ارزشي و سازماني است. متغير سرمايه

ه ساختاري، سرمايه انساني، سرمايه تكنولوژي و فرهنگي، سرماي

د. گردتشكيل مي دار هستند،سرمايه نوآوري كه داراي ضرايب معني

هاي منافع مشترک، همچنين بُعد سرمايه ارزشي و فرهنگي را مؤلفه

هاي سازماني و تفكر انتقادي؛ بُعد سرمايه ساختاري را ارزش

ماني و فرايندهاي سازماني؛ هاي عملكرد سازماني، تمركز سازمؤلفه

سازماني، هاي هوش عاطفي، فرهنگبُعد سرمايه اجتماعي را مؤلفه

اي؛ بُعد سرمايه تكنولوژي را سرمايه شناختي و سرمايه رابطه

هاي افزار و بانكهاي اطالعاتي، نرمافزار، سيستمهاي سختمؤلفه

 علم، توانايي هاي نحوه توليداطالعاتي؛ بُعد سرمايه نوآوري را مؤلفه

انديشي، نوآوري و ابتكار، تحقيق و توسعه و تحقيقات بنيادين هم

نمايند. از طرف ديگر متغير خالقيت سازماني خوبي تبيين ميبه

هاي سازماني، مديريت دانش، منابع و مشتمل بر ابعاد سيستم

 35شود. همچنين با ضريب اطمينان ها و سبك رهبري ميمهارت

 دار هستند.ها معنيو مؤلفه درصد اين ابعاد
 

 با رويكرد خالقيت سازماني دار حاصل از ارزيابي مدل مديريت سرمايه فكري در دانشگاه علوم پزشكي مشهدهاي معنيابعاد و مؤلفه :3تصویر 

دار سرمايه فكري در هاي معنيمؤلفه 6 تصويرحال در ادامه و در 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد به همراه ضرايب اهميت هر يك از اين 

شده است شده است. براي مثال در اين شكل نمايش دادهها ارائهمؤلفه

هايي تشكيل يافته و سپس ضرايب كه بُعد سرمايه نوآوري از چه مؤلفه

آن براي دانشگاه علوم پزشكي  ها در مقابلاهميت هر يك از اين مؤلفه

 مشهد ذكر گرديده است. 

شده است و ها در عرصه سازماني مطرحامروزه مدل جديدي از دارايي

ملموس )مشهود(  هايهاي سازمان را به دودسته داراييطوركلي داراييبه

هاي نامشهود كنند كه عموماً داراييو ناملموس )نامشهود( تقسيم مي

هاي ها به سمت ارزيابي دارايينامند و ارزيابييرا سرمايه فكري م

نامشهود )سرمايه فكري( گرايش يافته است. اختالف در حال افزايش 

ها كه همان سرمايه ها و سازمانبين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت

شود باعث افزايش اهميت سرمايه فكري شده است. فكري ناميده مي

ترين دارايي يك سازمان دانست و سه توان اساسيسرمايه فكري را مي

 اند از:نظر دارند، عبارتكه اغلب محققين بر آن اتفاقجزء اصلي آن

سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري. درواقع سرمايه 

هاي فكري، تجربه و اي از دانش، اطالعات، داراييفكري مجموعه

. جاد ثروت بكار گرفته شودتواند براي اييادگيري سازماني است كه مي

سازماني و  ديگر؛ سرمايه فكري، تمامي كاركنان، دانشعبارتبه

گيرد و باعث منافع افزوده در برميهاي آنان را براي ايجاد ارزشتوانايي

 شود. رقابتي مستمر مي

نتايج حاصله از بررسي مدل نهايي نشان داد كه مدل نهايي مديريت 

ي، علوم پزشك يكرد خالقيت سازماني در دانشگاههاي فكري با روسرمايه

شامل دو متغير اصلي خالقيت سازماني و مديريت سرمايه فكري است. 

هاي خالقيت سازماني از چهار بُعد اصلي )مديريت دانش، سيستم

شده است. مديريت ها و سبك رهبري تشكيلسازماني، منابع و مهارت

سرمايه انساني، سرمايه  نوآوري، سرمايه فكري نيز از پنج بُعد )سرمايه

df/
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شده ساختاري، سرمايه ارزشي و فرهنگي و سرمايه تكنولوژي( تشكيل

 است. 

براساس نتايج حاصله از مدل نهايي تحقيق، خالقيت سازماني به ميزان 

هاي فكري تأثيرگذار است. از بين ابعاد بر مديريت سرمايه 12/0

 81/0ريت دانش با ضريب دهنده خالقيت سازماني، بُعد مديتشكيل

بيشترين ميزان تأثير را در ساخت متغير خالقيت سازماني دارد. اين 

موضوع اهميت مديريت دانش را در دانشگاه علوم پزشكي نشان 

تواند عامل محرک دهد؛ استقرار مديريت دانش در هر سازماني ميمي

 كليدي در جهت خلق نوآوري و خالقيت و حفظ و نگهداشت آن باشد؛

بر اين اساس مديريت موفق دانش، با مناسب بودن فرايندهاي استقرار 

ي تنگاتنگي دارد كه مديريت دانش يك سازمان، همبستگي و رابطه

سازي موفق و استفاده صحيح از مديريت دانش، اين موضوع نقش پياده

كند. بنابراين اكتساب، رشد و حفظ دانش در سازمان را تضمين مي

عنوان نياز در سازمان هاي آينده بهدانش در سال بدون شك، مديريت

شده ها و فرايندهاي سازماني به كار گرفتهشده و در طي مكانيزمشناخته

سازد. پس هاي عصر جديد ممكن ميو بروز نوآوري را در سازمان

هاي نامشهود در فرايندهاي گيري دانش و ساير داراييسنجش و اندازه

ي برخوردار است. نتايج حاصله از بررسي مدل سازماني از اهميت بسزاي

 هاي سازمانيهمچنين نشان داد كه پس از مديريت دانش، بُعد سيستم

 گيرد.در مرتبه دوم اهميت قرار مي 12/0با ضريب 
 

 
 دانشگاه علوم پزشكي مشهدهاي فكري در دار حاصل از ارزيابي سرمايههاي معنيابعاد و مؤلفه :4تصویر 

نتايج حاصله از بررسي مدل نهايي در خصوص متغير مديريت سرمايه 

بيشترين ميزان  88/0فكري نشان داد كه بُعد سرمايه نوآوري با ضريب 

 ياهميت را در ساخت مديريت سرمايه فكري در دانشگاه علوم پزشك

داراي بيشترين  83/0ازآن بُعد سرمايه انساني با ضريب مشهد دارد. پس

باشد. نتايج حاصله از بررسي ميزان اهميت در ساخت اين متغير مي

دهنده ابعاد مديريت سرمايه هاي تشكيلميزان تأثير هر يك از مؤلفه

فكري نيز نشان داد كه در سرمايه نوآوري، مؤلفه نوآوري و ابتكار با 

 در بُعد سرمايه انساني، 80/0، مؤلفه وجدان كاري با ضريب 33/0يب ضر

در سرمايه ساختاري، مؤلفه  83/0مؤلفه فرايندهاي سازماني با ضريب 

در بُعد سرمايه ارزشي و فرهنگي و  82/0هاي سازماني با ضريب ارزش

در بُعد سرمايه تكنولوژيكي  85/0هاي اطالعاتي با ضريب مؤلفه سيستم

 هاي اطالعاتيباشند؛ نقش سيستمبيشترين ميزان اهميت مي داراي

همچون مديريت دانش، در دانشگاه علوم پزشكي از اهميت برخوردار 

نامند؛ چراكه دانش تمامي ابعاد و است. عصر امروز را عصر اطالعات مي

ها نيز هاي مختلف زندگي را تحت تأثير قرار داده است. سازمانجنبه

باشند، با ورود اطالعات، تغييراتي بسياري صنعتي مي كه دستاورد دوره

عنوان يك پديده جديد، يك ابزار جهت بهاند. سيستم اطالعات كرده

ي هاانطباق سازمان با تغييرات و تحوالت جديد است. در ايران، در سال

افزاري هاي زيادي در زمينه خريد تجهيزات سختگذارياخير، سرمايه

هاي دارات دولتي انجام گرديده است. ورود سيستمافزاري در او نرم

هاي دولتي، همواره ويژه سازمانهاي كشور بهاطالعاتي به سازمان

هاي آميز و بدون دردسر نبوده است. در بسياري از موارد سيستمموفقيت
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ويژه مديران را برآورده اند انتظارات متقاضيان بهايجادشده نتوانسته

تنها مشكالت قبلي حل نشوند، ايت باعث شده نهسازند و همين عدم رض

سازمان دچار اختالل گرديده و عالوه بر صرف هزينه و وقت بلكه سيستم و 

ها نيز كاسته شود. بر اين اساس و با توجه به زياد، از كيفيت و بازدهي آن

هاي اطالعات داراي نقش و سيستم نتايج حاصله از مدل نهايي تحقيق،

ر ساخت بُعد سرمايه تكنولوژي مديريت سرمايه فكري اهميت بسياري د

دارد. لذا همچون مديريت دانش بايد موردتوجه قرار گيرد. در ادامه بر اساس 

 گردد. نتايج حاصله از تحقيق، پيشنهادات كاربردي ارائه مي

 گيرينتيجه

هاي حاصل از اين تحقيق و اهميت در پايان با عنايت به نتايج و يافته

 گيري ذيلن در دانشگاه علوم پزشكي مشهد، محقق نتيجهموضوع آ

 هايرا براساس پيشنهادات و راهكارهاي مختلفي با توجه به يافته

نمايد كه حاصله و تجارب كاري خود در حوزه مطالعاتي ارائه مي

مطمئناً راهگشا براي مديريت دانشگاه علوم پزشكي مشهد خواهد بود. 

 شود؛هادات و راهكارها پرداخته ميدر ذيل به برخي از اين پيشن

مديران دانشگاه علوم پزشكي با توجه به نقش و جايگاه مديريت 

هاي هاي فكري در اين سازمان، به همه ابعاد و مؤلفهسرمايه

هاي فكري با رويكرد خالقيت ي مدل پيشنهادي سرمايهدهندهتشكيل

ها در جهت برمبناي آنهاي الزم را ريزيسازماني توجه نموده و برنامه

هاي كيفي سرمايه فكري بنمايند. درواقع مديران ارتقاء سطح شاخص

هايي همچون بُعد سرمايه ساختاري سازمان بايد به ابعاد و مؤلفه

)عملكرد سازماني، تمركز سازماني و فرآيندهاي سازماني(؛ بُعد سرمايه 

مندي تانساني )كار تيمي، قابليت كاركنان، وجدان كاري، رضاي

تر توجه به بُعد سرمايه كاركنان و ماندگاري كاركنان( و از همه مهم

انديشي، نوآوري و ابتكار، تحقيق و توسعه نوآوري )توليد علم، توانايي هم

و تحقيقات بنيادين(، بُعد سرمايه ارزشي و فرهنگي و... مبذول نمايند. 

 توانهش ميهمچنين با توجه به مدل نهايي حاصله از سؤال اصلي پژو

هاي فكري مؤثر دانست. درواقع با ابعاد خالقيت سازماني را بر سرمايه

هاي دار خالقيت سازماني )مديريت دانش، سيستمتوجه به ابعاد معني

درصد  12توان تا حدود ها و سبك رهبري( ميسازماني، منابع و مهارت

 شكيهاي علوم پزهاي فكري در دانشگاهدر موفقيت مديريت سرمايه

 اطمينان حاصل نمود.

ديگر ازآنجاكه نتايج معادالت ساختاري نشان داد كه خالقيت عبارتبه

هاي هاي فكري را در دانشگاهدرصد سرمايه 12تواند تا سازماني مي

ي سازعلوم پزشكي تبيين كند، بنابراين براي مديريت و پياده

كي، هاي علوم پزشهاي فكري در دانشگاهآميز سرمايهموفقيت

شود كه به بُعد مديريت دانش كه داراي باالترين ضريب پيشنهاد مي

در  باشد؛داري در بين ابعاد خالقيت سازماني ميتأثيرگذاري و معني

ان توهاي علوم پزشكي توجه ويژه و خاصي شود. همچنين ميدانشگاه

هاي گوناگون سرمايه هاي اطالعاتي مختلف در حوزهبا تشكيل بانك

ها را در فرآيندهاي كارهاي ارتباط و استفاده از اين بانكهفكري، را

مختلف سازمان نهادينه نمود. همچنين برمبناي مدل حاصله 

 تواند مورد نظر قرار گيرد؛پيشنهادات ذيل مي

طور كامل هاي علوم پزشكي بايد بهفرآيندهاي سازماني در دانشگاه

تريان ذينفع قرار صورت مكتوب در اختيار واحدها و مشاحصاء و به

 گيرند.

ها بايد هاي آموزش و توانمندسازي دانشگاهواحدها و مديريت

هاي آموزشي براي ارائه يك هاي الزم را جهت تدوين دورهريزيبرنامه

الگوي مناسب جهت بهبود و تغيير وضعيت وجدان كاري كاركنان 

 دانشگاه به كار ببندد.

استقرار و ارتباط بين  هاي علوم پزشكي بايد نسبت بهدانشگاه

 هاي اطالعاتي خود اقدام نمايد.سيستم

هاي الزم را ازجمله استقرار نظام پيشنهادات ها بايد زيرساختدانشگاه

صورت واقعي و مؤثر در جهت تقويت نوآوري و ابتكار كاركنان به به

هاي تشويقي براي كاركنان آورند كه از آن جمله ايجاد مكانيزمعمل

 باشد.هاي آن ميسازي دستورالعملالق و جارينوآور و خ

هاي ترين ابعاد سرمايهدهد كه از مهمدرنهايت مدل تحقيق نشان مي

آن بُعد  تبعهاي علوم پزشكي؛ بُعد سرمايه انساني و بهفكري در دانشگاه

ن آن ريزاهاي علوم پزشكي و برنامهباشد. لذا دانشگاهسرمايه نوآوري مي

هاي نوآوري آن هاي انساني و ايجاد سرمايهتقويت سرمايهبايد در جهت 

توان با تشكيل بانك اقدامات الزم را انجام دهند. در اين راستا مي

كاركنان خالق )شامل كاركنان بازنشسته و شاغل( و استفاده از آنان در 

اي گام مؤثري در ابعاد هاي مشاورهصورت تيمامور مختلف سازمان به

 .مذكور برداشت

د كه شوهاي منتج از اين مطالعه؛ پيشنهاد ميو در نهايت براساس يافته

مديران و مسئولين دانشگاه علوم پزشكي به بُعد ارزشي و فرهنگي 

هاي سازماني، منافع مشترک و تفكر انتقادي( هاي ارزش)شامل مؤلفه

ها و نظريات مرتبط اي نمايند. چرا كه اين بُعد در ساير مدلتوجه ويژه

ده اي نشهاي فكري كمتر مورد نظر قرار گرفته و به آن توجهبا سرمايه

است ولي در نتايج حاصله از اين تحقيق؛ خبرگان و كاركنان دانشگاه 

 اند و آنرا درعلوم پزشكي مشهد به بُعد ارزشي و فرهنگي توجه نموده

طف عاند. بنابراين از نقاط هاي فكري دانشگاه اثرگذار بيان نمودهسرمايه

 هاي فكريو نو اين مطالعه، توجه به بُعد مذكور براي مديريت سرمايه

 باشد كه در اين راستا الزم است؛ مي

هاي علوم پزشكي در ي سرمايه ارزشي و فرهنگي بايد دانشگاهدر مؤلفه

هاي سازماني بيشترين فعاليت را در دستور كار خود قرار دهند؛ بُعد ارزش

ازماني از جانب تمامي پرسنل موردپذيرش و هاي سكه ارزشطوريبه

هاي خود را طوري ريزيشناخت قرار گيرد. همچنين دانشگاه بايد برنامه

 هاي سازماني در بين كاركنان آن نهادينه گردد.تدوين نمايد كه ارزش

 سپاسگزاری

نامه مقطع دكتري اينجانب احمد اين مقاله كه مستخرج از پايان

هاي طبيعي شاخص ر پژوهشگاه مهندسي بحرانباشد دجاغرق ميماهي

 irandoc.ac.irپژوه اصفهان انجام شده و در سايت ايرانداک به آدرس 

به ثبت رسيده  13/11/1332مورخ  1112330به شماره رهگيري 

ترتيب جناب دانم از اساتيد راهنما و مشاور بهاست. در اينجا الزم مي

مدرضا ذبيحي و دكتر آقايان دكتر محمدمهدي رشيدي، دكتر مح

جمشيد تقسيمي تشكر و سپاسگزاري شود. همچنين از رئوساي فعلي 

و پيشين دانشگاه علوم پزشكي مشهد جناب آقاي دكتر دارابي و جناب 

بهار و همچنين جناب آقاي دكتر شبستري كه از آقاي دكتر مهرابي

نامه تا انتهاي آن از هيچ كوششي دريغ ابتداي تصويب اين پايان

نظرت ارزشمندشان باعث پربارتر گشتن اين اند و با ابراز نقطهورزيدهن

 نمايم.اند، سپاسگزاري ميتحقيق شده
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