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Abstract
Introduction: Technology is a key factor in health that has been expanding in recent years. The purpose of this 
study is to develop and psychometrics "Innovation Technology Hub Scale in Health" in 2019.
Methods: The present study was methodological (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the 
Delphi method was used to develop the scale. Qualitative sampling method was performed by snowball and 
purposeful method (until saturation) with 33 lectures and experts in the field of business, technology, health 
and knowledge-based companies. In the quantitative part, content validity was performed qualitatively with 
a survey of 33 experts.  The construct validity was assessed by exploratory factor analysis method by 82 
(convenience sampling method) experts. Also, divergent and convergent validity (combined method) were 
assessed by 82 experts (based on Morgan sampling table and simple random method). Reliability in 2 methods 
of internal consistency by calculating the Cronbach's coefficient (for the whole scale and each subscale) and the 
combined reliability coefficient (for each subscale) by 30 faculty members in the fields of entrepreneurship and 
university management who did not participate in the previous section were counted. Data in the qualitative part 
were analyzed by content analysis method and the quantitative part was analyzed using Smart PLS software. 
3.5 and SPSS. 26.
Results: In the qualitative part, the terms "Innovation Technology Hub Scale in Health" were obtained. The 
results of the quantitative section showed that the validity of the qualitative content of the scale is confirmed. 
Construct validity results, 57 terms and 6 subscales including group and structure (8 items), human infrastructure, 
equipment and finance (14 items), network and information exchange (10 items), market (7 items), support 
and facilitation (9 items), showed the creation and support of innovation (7 items). Divergent validity was 
obtained between 0.38 and 0.92 and convergent validity was 0.59 to 0.86. Reliability was obtained by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient for the whole scale of 0.98 and for subscales 
0.92 to 0.98 and combined reliability coefficient for subscales between 0.74 to 0.92. 
Conclusions: The "Innovation Technology Hub Scale in Health" has validity and reliability. It is suggested that 
this scale be used to measure the use of technology in health. 
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چکیده
مقدمــه: فنــاوری، عاملــي کلیــدي در عرصــه ســالمت بــه شــمار مــي رود کــه طــی ســال هــای اخیــر در حــال گســترش مــی باشــد. 

هــدف پژوهــش حاضــر، طراحــی و روانســنجی "مقیــاس قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت" در ســال 1398 مــی باشــد.
روش کار: روش پژوهــش حاضــر روش شناســی )کیفــی و کمــی( بــود. در بخــش کیفــی، جهــت طراحــی مقیــاس از روش دلفی اســتفاده 
شــد. روش نمونــه گیــری قســمت کیفــی بــه روش گلولــه برفــی و هدفمنــد )تــا رســیدن بــه اشــباع( بــا تعــداد 33 تــن از مدرســین و 
صاحــب نظــران در حــوزه کســب وکار، فنــاوری، بهداشــت و ســالمت و شــرکت هــای دانــش بنیــان انجــام شــد. در بخــش کمــی، روایــی 
محتــوا بــه روش کیفــی بــا نظرســنجی از 33 تــن خبــرگان انجــام شــد. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی توســط 82 تــن 
)بــه روش نمونــه گیــری در دســترس( از متخصصیــن بررســی شــد. همچنیــن روایــی واگــرا و روایــی همگــرا توســط 82 تــن )بــر اســاس 
جــدول نمونــه گیــری Krejcie & Morgan و بــه روش تصادفــی ســاده( از متخصصیــن مــورد ســنجش قــرار گرفــت. پایایــی بــه 2 روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ )بــرای کل مقیــاس و تــک تــک زیرمقیــاس هــا( و ضریــب پایایــی ترکیبــی )بــرای 
تــک تــک زیرمقیــاس هــا( توســط 30 تــن از اعضــای هیــات علمــی رشــته هــای کارآفرینــی و مدیریــت کــه در بخــش قبلــی شــرکت 
نکــرده بودنــد، محاســبه گردیــد. داده هــا در بخــش کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا و بخــش کمــی بــا اســتفاده از نــرم افــزار اســمارت 

پــی ال اس نســخه 3/5 و اس پــی اس اس نســخه 26 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: در بخــش کیفــی پژوهــش، عبــارات "مقیــاس قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت" بدســت آمــد. نتایــج بخش کمی نشــان 
داد کــه روایــی محتــوای کیفــی مقیــاس، مــورد تاییــد اســت. نتایــج روایــی ســازه، 57 عبــارت و 6 زیرمقیــاس شــامل گــروه و ســاختار )8 
عبــارت(، زیرســاخت هــای انســانی، تجیهــزات و مالــی ) 14 عبــارت(، شــبکه و تبــادل اطالعــات )10 عبــارت(، بــازار )7 عبــارت(، حمایــت 
ــا 0/92 و روایــی همگــرا  ــارت( را نشــان داد. روایــی واگــرا بیــن 0/38 ت ــوآوری )7 عب ــارت(، ایجــاد و حمایــت از ن و تســهیلگری )9 عب
0/59 تــا 0/86 بدســت آمــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس 0/98 و بــرای                          

زیــر مقیــاس هــا 0/92 تــا 0/98 و ضریــب پایایــی ترکیبــی بــرای زیرمقیــاس هــا بیــن 0/74 تــا 0/92 بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری: "مقیــاس قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت" دارای روایــی و پایایــی مــی باشــد. پیشــنهاد مــی گــردد از ایــن مقیاس، 

بــرای ســنجش عوامــل بهــره گیــری از فناوری در ســالمت اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: قطب نوآوری، فناوری، سالمت، روانسنجی، مقیاس.
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مقدمه
نــوآوری )innovation( بعنــوان یــک عامــل عمــده، نقــش حیاتــی 
در ایجــاد ارزش و بهبــود عملکــرد کســب و کار ایفــا مــی کنــد )1(. 
نــوآوری بــه کارگیــری دانــش جدیــد در راســتای ارائــه ی محصول 
یــا خدمتــی جدیــد کــه خواســته ی مشــتری بــوده و بعنــوان اتخــاذ 
یــک نظــر، رفتــار، سیاســت، برنامــه، ابــزار، فرآینــد، محصــول یــا 
خدمــت اســت، کــه بــرای ســازمان تازگــی دارد )2(. بعبــارت دیگر، 
نــوآوری بــه کارگیــری دانــش جدیــد در راســتای ارائــه محصــول 
یــا خدمتــی جدیــد کــه خواســته مشــتری اســت، ترکیبــی از اختراع 
و تجــاری ســازی بــوده و اتخــاذ ایــده هایــی کــه بــرای ســازمان 
پذیرنــده جدیــد بــوده و یــک راه جدیــد فنــی یــا مرتبــط بــا بــازار 

جهــت انجــام کارهــای تجــاری تعریــف مــی شــود )3(.
بعــالوه، نــوآوری فنــاوری )technological innovation( ماهیــت 
رشــد یــک کســب و کار بــه شــمار مــی رود کــه ایــن نــوآوری هــا 
منحنــی رشــد بســیاری از ســازمان هــا را بهبــود مــی بخشــد )1(. 
نــوآوری  فنــاوری، معرفــی وســیله، روش یــا مــاده جدیــد جهــت 
اســتفاده اهــداف عملیاتــی و تجــاری مــی باشــد، بــه گونــه ای کــه 
ــی همچــون مراحــل  ــده و بلندمدت ــد پیچی ــق فرآین ــب از طری اغل
ــاده ســازی و تصاحــب ارزش بدســت  جســت و جــو، انتخــاب، پی
مــی آیــد )4( کــه ایــن نــوع از نــوآوری تنهــا بــه برخــی تغییــرات 
ــوآوری  ــک ن ــه ی ــود، بلک ــی ش ــر نم ــادی منحص ــدود اقتص مح
فنــاوری مــی توانــد بــا توســعه خــود در جامعــه، نظــام اقتصــادی، 
سیاســی و حتــی پزشــکی- درمانــی را دســت خــوش تحــول نماید 
)5(. در ایــن زمینــه پژوهــش هــا حاکــی از لــزوم توجــه به ایــن امر 
را روشــن مــی ســازد. بعنــوان مثــال، یغمایــی )6( در قالــب یــک 
پژوهــش کیفــی، ارزش آفرینــی، ارزشــیابی و چالش هــای مدیریت 
اکوسیســتم هــای نــوآوری را در صنعــت الکترونیکــی نانــو بلژیــک 
و هلنــد مــورد بررســی قــرار داد. یافتــه هــا نشــان دادکه در ســازمان 
هــای الکترونیکــی بــرای ایجــاد دسترســی بــه دانــش و فــن آوری، 
ســایر دارایــی هــای مکمــل را مــورد توجــه قــرار مــی دهنــد کــه 
از ایــن طریــق بتواننــد نانــو اکوسیســتم هــای نــوآوری را مدیریــت 

کننــد و بــه بهتریــن شــکل، از آن بهــره منــد شــوند. 
نــوآوري فنــاوری در نظــام ســالمت بســیار ضــروری و مفیــد تلقــی 
مــی گــردد، زیــرا ایــن امــر، مــي توانــد تضمیــن کننــده موفقیــت 
ــا 2 رویکــرد  در چالــش هــاي فــراروي بخــش ســالمت کشــور ب
ــش  ــر دان ــي ب ــاد مبتن ــق اقتص ــالمت و رون ــطح س ــاي س ارتق
ــام ســالمت  ــاي نظ ــش ه ــن چال ــي تری ــد )7(. یکــي از اصل باش
در کشــورهاي در حــال توســعه، ناتوانــي در بکارگیــري رویکــردي 
ــن  ــاوري اســت )8(. در ای ــش و فن ــري از دان ــر بهره-گی ــي ب مبتن

راســتا، بــراي درك نظــام ملــي نــوآوري ســالمت، ابتــدا الزم اســت 
بــه قلمــرو فنــاوري در حــوزه ســالمت، اشــاره شــود. در یــک نــوع 
ــا،  ــامل داروه ــالمت  ش ــای س ــاوری ه ــیع، فن ــدی وس ــه بن طبق
مــواد بیولوژیــک، دســتگاه هــا، تجهیــزات و ملزومــات رویــه هــای 
ــازمانی  ــی و س ــام مدیریت ــتیبانی، نظ ــام پش ــی، نظ ــی و جراح طب
ــاوري در  ــي فن ــور کل ــه ط ــت )9(. ب ــده اس ــدی ش ــیم بن تقس
ســالمت در 3 حــوزة صنایــع شــیمي، داروســازي و زیســت فنــاوري 
از یــک ســو، صنایــع مکانیــک، الکترونیــک و مــواد از ســوي دیگر، 
در حــوزة ارائــه کننــدگان خدمــات ســالمت نمــود مــي یابــد )10(. 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، مراکــز رشــد را در 6 
حیطــه فنــاوری هــای دارویــی، زیســت فنــاوری، فنــاوری مــواد و 
تجهیــزات پزشــکی، فنــاوری اطالعــات،  فنــاوری گیاهــان دارویی 
و طــب ســنتی، فنــاوری مهندســی بافــت و ســلول هــای بنیــادی 
)stem cell( تقســیم کــرده و  بمنظــور ایجــاد نــوآوری و فنــاوری 
ــی  ــه جغرافیای ــه 10 منطق ــکی را ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
ــان  ــي می ــل کاف ــدان تعام ــذا فق ــت. ل ــرده اس ــدی ک ــیم بن تقس
کارکنــان نظــام ســالمت مــي توانــد در ضعــف عملکــرد نوآورانــه 
یــک کشــور موثــر باشــد )11(. همچنیــن توســعه فنــاوری هــای 
ــود مســتلزم پژوهــش  ــاوری موج ــاء فن ــرای ارتق ــد ب ــی جدی علم
هــای چندرشــته ای در مراکــزی اســت کــه رشــته هــای علمــی 
و رشــته هــای مهندســی را در دانشــگاه هــا گســترش مــی دهنــد. 
مراکــز پژوهشــی دانشــگاهی مــی بایســت در رشــته هــای مختلف 
بــه صــورت چنــد رشــته ای فعالیــت کننــد تــا پیشــرفت همزمــان 

ــاوری حاصــل شــود )12(. ــم و فن در عل
 technology( فنــاوری  نــوآوری  قطــب  دیگــر،  ســوی  از 
ــای  ــه اعض ــت ک ــی اس ــط جهان ــک محی innovation hubs( ی

ــوآوران  ــجویان، ن ــگران، دانش ــاال، پژوهش ــت ب ــا کیفی ــی ب علم
ــروری  ــزای ض ــوان اج ــد و بعن ــی کن ــذب م ــان را ج و کارآفرین
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی مبتنــی بــر دانــش طــی ســال هــای 
ــاوری در  ــوآوری فن ــد )13(. ن ــی باش ــترش م ــال گس ــر در ح اخی
ــای  ــه رونده ــی را در زمین ــص موضوع ــی، تخص ــز پژوهش مراک
فنــاوری، دانــش و مدیریــت نــوآوری و بینــش خــاص صنعــت ارائه                                                                                       
مــی دهنــد. ایــن مراکــز انتقــال دانــش فعــال بیــن پژوهشــگران 
ــت و  ــت، دول ــک طــرف، و صنع و کارشناســان کســب و کار، از ی
نماینــدگان دانشــگاه هــا، از ســوی دیگــر، را فراهــم مــی ســازد. 
در اینجــا، تصمیــم گیرنــدگان مــی تواننــد بــا کارشناســان کســب 
ــا                         ــود ب ــده خ ــب و کار پیچی ــای کس ــش ه ــورد چال و کار در م
آن هــا مالقــات کننــد و بزرگتریــن ظرفیت قطــب، در ایجــاد جوامع 

ــت )1(.  ــه اس ــان نهفت کارآفرین
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در ســال هــای اخیــر ســاختارهای نظــام نــوآوری، جهــت توســعه 
فنــاوری در حــال شــکل گیــری و گســترش مــی باشــد. در ایــن 
راســتا پژوهــش هــای مشــابهی انجــام شــده اســت. بــرای مثــال 
روح الهــی و زارعــی )8( پژوهشــی بــا عنــوان خود مهندســي مجدد 
نظــام ملــي پژوهــش و نــوآوري ســالمت ایــران مبتنــي بــر روش 
هــاي ابتــکاري انجــام دادنــد. روش کار بــه صــورت کیفــی بــوده 
و یــک الگــوی اولیــه از نظــام ملــي پژوهــش و نــوآوري ســالمت 
ــام  ــه نظ ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــه ش ــور را ارائ در کش
ملــي پژوهــش و نــوآوري ســالمت را بــا 2 زیرشــاخه فرایندهــای 
پشــتیبانی )شــامل سیاســتگذاری، مدیریــت منابــع مالــی، مدیریــت 
ــت  ــی، مدیری ــای اطالعات ــتم ه ــت سیس ــانی، مدیری ــع انس مناب
تغییــر نظــام بــا اســتفاده از مدیریــت دانــش و فنــاوری، مدیریــت 
ــاماندهی  ــعه و س ــی )توس ــای اصل ــرمایه ای( و فراینده ــع س مناب
ــتم  ــاماندهی سیس ــعه و س ــالمت، توس ــش س ــی پژوه ــام مل نظ
ملــی نــوآوری ســالمت( مــی باشــد. همچنیــن، ترابــی و گــودرزی 
ــی  ــادر دانش ــای م ــرکت ه ــروری، ش ــه م ــک مطالع )14( در ی
ــد اقتصــادی را  ــوم پزشــکی و رش ــوآوری محــور، تحــول در عل ن
ــای  ــه تاســیس شــرکت ه ــج نشــان داد ک ــد. نتای بررســی نمودن
ــده                                  ــهیل کنن ــه تس ــک مؤسس ــی از ی ــه خوب ــی، نمون ــادر دانش م
ــال  ــی در انتق ــش حیات ــوده و نق ــش ب ــه دان ــر پای ــای ب ــوزه ه ح
فنــآوری و ایجــاد طــرح هــای نوآورانــه مــی باشــد. بــا توجــه بــه 
روش پژوهــش، ابــزاری در آن بــه کار گرفتــه نشــده اســت. دهقــان 
ــوآوري  ــر ن ــر ب ــون عوامــل موث و همــکاران )15( پژوهشــي پیرام
و کارآفرینــي ســازماني در دانشــگاه هــاي علــوم پزشــکي کشــور 
ــا 58  ــه ب ــزاری ک ــا از اب ــنجش متغیره ــت س ــد. جه ــام دادن انج
عبــارت کــه طراحــی نمودنــد، اســتفاده شــد. نتایــج ایــن پژوهــش 
نشــان داد کــه 3 دســته عوامــل ســاختاري، رفتــاري و زمینــه اي 
بــر نــوآوري کارآفرینــي ســازماني در دانشــگاه هــاي علوم پزشــکي 
ــزاری جهــت  ــات پیشــین، اب ــه مطالع ــه ب ــا توج ــر هســتند. ب موث
ــذا  ســنجش قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت، یافــت نشــد، ل
پژوهــش حاضــر بــا هــدف، طراحــی و روانســنجی«مقیاس قطــب 

ــاوری در ســالمت« در ســال 1398 انجــام شــد. ــوآوری فن ن

روش کار
ــی از روش  ــوع روش شناســی و ترکیب روش پژوهــش حاضــر از ن
ــی  ــش کیف ــاری در بخ ــه آم ــت )16(. جامع ــی اس ــی و کم کیف
ــاوری و  ــب و کار و فن ــه کس ــرگان در زمین ــامل خب ــش ش پژوه
ســالمت بــا حداقــل 5 ســال ســابقه مدیریتــی و اجرایــی در پــارك 
ــارك  ــرز، پ ــاوری الب ــم و فن ــارك عل ــدران، پ ــاوری مازن ــم و فن عل

ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارك عل ــاه، پ ــاوری کرمانش ــم و فن عل
تربیــت مــدرس، پــارك علــم و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ایــران، پــارك ملــی علــوم و فنــاوری 
هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی، مرکــز رشــد رویــش، مرکــز رشــد 
فنــاوری هــای نویــن ســالمت مشــهد، مرکــز رشــد فنــاوری هــای 
نویــن ســالمت ســازمان جهــاد دانشــگاهی خوزســتان، مرکز رشــد 
گیاهــان دارویــی کــرج، مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت ابــن ســینا، 
ــزد،  ــاد دانشــگاهی ی ــازمان جه ــی س ــان داروی ــد گیاه ــز رش مرک
مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی بابــل، پژوهشــگاه رویــان، پژوهشــکده گیاهــان 
دارویــی جهــاد دانشــگاهی، پژوهشــکده ی علــوم بهداشــتی جهــاد 
دانشــگاهی، معاونــت پژوهــش و فنــاوری جهاد دانشــگاهی کشــور، 
ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســال 1398 )بــا 
مــدارك تحصیلــی کارشناســی تــا دکتــری( فعالیــت داشــتند، بــود. 
نمونــه هــای ایــن بخــش شــامل 33 تــن )5 زن و 28 مــرد(، بــود 
ــه  ــا رســیدن ب ــه برفــی و ت ــا روش گلول ــد ب کــه بصــورت هدفمن

اشــباع نظــری شــرکت کردنــد )17(. 
گــردآوری داده هــا در بخــش کیفــی بــه روش دلفــی و در 4 
ــه ایــن نحوکــه پــس از  ــه اول، ب ــه انجــام گرفــت. در مرحل مرحل
اســتخراج عبــارات از پژوهــش هــای پیشــین بــه صــورت قیاســی 
ــارات مقیــاس، فهرســت  ــود. جهــت شناســایی عب )deductive( ب
ــورت  ــین، بص ــای پیش ــش ه ــده از پژوه ــتخراج ش ــارات اس عب
عبــارت هــای نیمــه ســاختاری در اختیــار خبــرگان مذکــور، قــرار 
گرفــت تــا عبــارات پیشــنهادی خــود را بــه آن اضافــه یــا اصــالح 
ــارت  ــا 43 عب ــاس ب ــارات، مقی ــس از شناســایی عب ــه پ ــد ک نماین

طراحــی شــد.
ــرگان  ــار خب ــوق در اختی ــده ف ــی ش ــزار طراح ــه دوم، اب در مرحل
)ذکــر شــده در بــاال( قــرار گرفــت تــا نظــر خــود را در خصــوص 
مرتبــط بــودن هــر عبــارت بــا قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت 
بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت طیــف 5 گزینــه ای خیلــی زیــاد، 
ــا نمــره5، 4، 3،  ــب ب ــه ترتی ــی کــم ب ــاد، متوســط، کــم و خیل زی
ــارات پیشــنهادی  2 و1 رتبــه بنــدی مطــرح نماینــد و بعــالوه، عب
خــود را اضافــه نماینــد. نتایــج نشــان داد کــه عــالوه بــر پذیــرش 
ــد و  ــایی ش ــد شناس ــارت جدی ــل، 14 عب ــه قب ــارت مرحل 43 عب
اضافــه گردیــد. در ایــن مرحلــه، مجمــوع تعــداد پاســخ های برابــر 
ــاد( بیشــتر از 70 درصــد کل پاســخ  ــی زی ــا 5 )خیل ــاد( ی ــا 4 )زی ب
دهنــدگان بودنــد، بنابرایــن، عبارتــی حــذف نگردیــد و لــذا ابــزار بــا 

57 عبــارت طراحــی شــد.
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ــه دوم  ــد از مرحل ــارت جدی ــنجی 14 عب ــوم، نظرس ــه س در مرحل
نیــز، اضافــه شــد. مقیــاس بــا 57 عبــارت در اختیــار خبــرگان )ذکــر 
ــداد  ــارات مجمــوع تع ــت. در تمامــی عب ــرار گرف ــاال( ق شــده در ب
ــتر از 70  ــاد( بیش ــی زی ــا 5 )خیل ــاد( ی ــا 4 )زی ــر ب ــخ ها، براب پاس
درصــد کل پاســخ دهنــدگان بودنــد و تمامــی عبــارات پذیرفته شــد 

و در ایــن مرحلــه پیشــنهاد جدیــدی اضافــه نشــد.
در مرحلــه چهــارم، ســپس بــرای اطمینــان از نتایــج بدســت آمــده، 
نظــر ســنجی وارد مرحلــه چهــارم شــد در ایــن مرحلــه هــم تمامــی 
عبــارات پذیرفتــه شــد. در ادامــه مقــرر شــد یعنــی روی گزینــه ای 
کــه بیشــترین پاســخ را دارد بایــد اجمــاع وجــود داشــته باشــد )18(. 
مثــال در عبــارت اول گزینــه 5 )خیلــی زیــاد( بیشــترین فراوانــی را 
داشــته و برابــر 25 مــی باشــد، عــدد 25 را بــر 33 )تعــداد خبــرگان( 
تقســیم مــی شــود. اگــر حاصــل تقســیم 25 بــر 33 از 0/70 بیشــتر 
باشــد شــرط کافــی هــم تحقــق یافتــه اســت، یعنــی خبــرگان بــر 
ایــن عبــارت اجمــاع داشــته انــد )18(. بــا توجــه بــه میــزان اجمــاع 
یــا توافــق خبــرگان بــرای هــر عبــارت شــرط کافــی بــرای تمامــی 
عبــارات تحقــق یافتــه اســت. بنابرایــن، فرآینــد نظرســنجی متوقف 
شــد و اعضــای گــروه خبــره بــا تمامــی عبــارات موافــق  بــوده انــد. 
لــذا، مقیــاس بــا 57 عبــارت توزیــع و رتبــه بنــدی شــد و عبــارت 
جدیــدی حــذف و اضافــه نشــد. در پایــان، عبــارات شناســایی شــده 
ــات علمــی  ــرگان  شــامل 5 نفــر از اعضــای هی ــل خب توســط پان
ــگاه آزاد  ــدران، دانش ــور مازن ــام ن ــگاه پی ــران، دانش ــگاه ته دانش
ــن  ــاس تعیی ــر مقی ــا 6 زی ــاس ب ــول، مقی ــاد کت ــی آب اســالمی عل

شــد.
ــن از  ــامل 105 ت ــاری ش ــه آم ــش، جامع ــی پژوه ــش کم در بخ
مدیــران و کارشناســان حــوزه ســالمت و تجــاری ســازی واحدهای 
جهــاد دانشــگاهی در ســطح کشــور کــه دارای ســابقه مدیریتــی در 
پــارك علــم و فنــاوری البــزر، پــارك علــم و فنــاوری کرمانشــاه، 
ــی،  ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارك مل پ
مرکــز رشــد رویــش، مرکــز رشــد فنــاوری هــای نویــن ســالمت 
ــازمان  ــالمت س ــن س ــای نوی ــاوری ه ــد فن ــز رش ــهد، مرک مش
جهــاد دانشــگاهی خوزســتان، مرکــز رشــد گیاهــان دارویــی کــرج، 
ــن ســینا، مرکــز رشــد گیاهــان  ــاوری ســالمت اب مرکــز رشــد فن
ــان  ــد گیاه ــز رش ــزد، مرک ــاد دانشــگاهی ی ــازمان جه ــی س داروی
دارویــی جهــاد دانشــگاهی ایــالم، مرکــز رشــد هرمــزگان، مرکــز 
ــاد دانشــگاهی  ــی جه ــان داروی ــای گیاه ــاوری فرآورده ه رشــد فن
ــن  ــگاه اب ــان، پژوهش ــاوری روی ــت فن ــد زیس ــز رش ــل، مرک اردبی
ــاد  ــی جه ــان داروی ــکده گیاه ــان، پژوهش ــگاه روی ــینا، پژوهش س
دانشــگاهی، پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی در ســال 1398 بودنــد. 

ــری Krejcie & Morgan )19( و  ــه گی ــدول نمون ــاس ج ــر اس ب
ــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی  ــه روش تصادفــی ســاده ب ب
بــر اســاس فهرســت ثبــت شــده مدیــران و کارشناســان در رایانــه، 

تعــداد 82 تــن، تعییــن شــد.
ــا اســتفاده از نظــر 33  ــی ب ــه روش کیف ــوا ب ــی محت بررســی روای
تــن خبــرگان بخــش مصاحبــه انجــام شــد. بــه ایــن صــورت کــه 
ــرار داده  ــور، ق ــن مذک ــار متخصصی ــده در اختی ــی ش ــزار طراح اب
ــارت  ــر عب ــودن ه ــط ب ــوص مرتب ــود را در خص ــر خ ــا نظ ــد ت ش
بــا »مقیــاس قطــب نــوآوری فنــاوری در ســالمت« بــا اســتفاده از 
مقیــاس لیکــرت طیــف 5 گزینــه ای خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، 
ــی و  ــره ده ــا 5، 4، 3، 2 و1 نم ــب ب ــه ترتی ــم ب ــی ک ــم و خیل ک
عبــارات پیشــنهادی خــود را اضافــه نماینــد )16(. در ایــن بخــش، 
عــالوه بــر پذیــرش 43 عبــارت مرحلــه قبــل، 14 عبــارت جدیــد 
ــا  شناســایی )پــس از ســنجش و تاییــد روایــی محتــوای کیفــی ب
نمونــه مذکــور در ابتــدای روش کار( شــد و در پرسشــنامه مرحلــه 

ســوم اضافــه شــد.  
ــا شــرکت 82  ــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی ب روایــی ســازه ب
تــن از مدیــران و کارشناســان دارای ســابقه و تخصــص در زمینــه 
فنــاوری و ســالمت کــه در پاراگــراف قبلــی قیــد شــد، بــه روش 
نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده بودنــد، انجــام شــد و بــا 
توجــه بــه ضریــب KMO و آزمــون کرویــت بارتلــت بــه ترتیــب 
ــل  ــر از 0/05 تحلی ــاداری کمت 0/839 و 7761/452 در ســطح معن
ــرای بررســی  ــرای شناســایی ســاختار مناســب اســت. ب ــی ب عامل
روایــی واگــرا از طریــق مقایســه میــزان همبســتگی یــک متغیــر 
ــایر  ــا س ــر ب ــتگی آن متغی ــل همبس ــش در مقاب ــاخص های ــا ش ب
ــا  ــرا ب ــی همگ ــر )روش Fornell & Larcker( )20( و روای متغی
تعــداد 82 تــن از مدیــران و کارشناســان حــوزه ســالمت و تجــاری 
ــه  ــر اســاس جــدول نمون ســازی واحدهــای جهــاد دانشــگاهی )ب
گیــری مــورگان و بــه روش تصادفــی ســاده( محاســبه شــد. پایایی 
بــه 2 روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و 
ضریــب پایایــی ترکیبــی )composite reliability( در نمونــه ای 
بــه تعــداد 30 تــن از اعضــای هیــات علمی رشــته هــای کارآفرینی 
و مدیریــت از دانشــگاه تهــران، دانشــگاه مازنــدران، دانشــگاه پیــام 
ــل، دانشــگاه آزاد  ــدران، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد باب ــور مازن ن
ــاد کتــول کــه در بخــش قبلــی شــرکت  اســالمی واحــد علــی آب
ــد، مــورد ســنجش قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــا در  نکــرده بودن
ــی اس اس  ــی ال اس نســخه 3/5 و اس پ ــزار اســمارت پ ــرم اف ن

نســخه 26  انجــام گرفــت.
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یافته ها
در توصیــف یافتــه هــای جمعیــت شــناختی پژوهــش از 33 تــن 
شــرکت کننــده در بخــش کیفــی 15 درصــد زن و 85 درصــد مرد 
و از نظــر تحصیــالت 9 درصــد کارشناســی، 30 درصد کارشناســی 
ــان 55 درصــد ســابقه  ــن می ــری و از ای ارشــد و 51 درصــد دکت
اجرایــی بیــن 6 الــی 10 ســال و 45 درصــد ســابقه بیشــتر از 10 

ســال داشــته انــد. 
ــده 22 درصــد زن و 78  ــن شــرکت کنن در بخــش کمــی از 82 ت
ــی 54  ــد کارشناس ــالت 12 درص ــر تحصی ــرد و از نظ ــد م درص
درصــد کارشناســی ارشــد و 34 درصــد دکتــری و از ایــن میــان 27 
درصــد ســابقه اجرایــی بیــن 6 الــی 10 ســال و 73 درصــد بیشــتر 

ــد.  از 10 ســال داشــته ان
در بخــش یافتــه هــای بخــش کیفــی، بــه روش دلفــی نشــان داد 
کــه طــی 4 مرحلــه تعــداد 57 عبــارت مرتبــط بــا »مقیــاس قطــب 
نــوآوری فنــاوری در ســالمت« شناســایی شــد. ابتــدا عبــارت هــای 
ــرگان  ــار خب ــط در اختی ــاالت مرتب ــون و مق شناســایی شــده از مت
قــرار گرفــت کــه نتیجــه اصــالح و ارائــه نظــر آن هــا 43 عبــارت 
ــورت  ــده بص ــن ش ــای تعیی ــارت ه ــه دوم عب ــد. مرحل ــن ش تعیی
ــت  ــوص اهمی ــاس در خص ــا 5 مقی ــرت ب ــف لیک ــاس طی مقی
عبــارت هــا در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت کــه عــالوه بــر تاییــد 

ــوم  ــه س ــد. مرحل ــه ش ــم اضاف ــد ه ــارت جدی ــارت، 14 عب 43 عب
ــرار گرفــت  ــرگان ق ــار خب ــارت در اختی ــا 57 عب ــاس ب دلفــی، مقی
کــه همــه مــوارد تاییــد شــد و عبــارت جدیــدی اضافــه نشــد. در 
مرحلــه چهــارم مجــدد مقیــاس بــا 57 عبــارت در اختیــار خبــرگان 
قــرار گرفــت کــه نتیجــه آن، اجمــاع نظــرات خبــرگان بــر روی هر 
عبــارت بــوده کــه در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. شــرط الزم در 
روش دلفــی شــامل تعــداد پاســخ هایی کــه برابــر بــا 4 )زیــاد( یــا 
5 )خیلــی زیــاد( بیشــتر از 70 درصــد کل پاســخ دهنــدگان بــود و 
شــرط کافــی یعنــی روی گزینــه ای کــه بیشــترین پاســخ را دارد 
ــه  ــارت اول گزین ــال در عب ــد. مث ــته باش ــود داش ــاع وج ــد اجم بای
ــد،  ــی باش ــر 27 م ــته و  براب ــی را داش ــترین فراوان ــاد( بیش 4 )زی
عــدد 27 را بــر 33 )تعــداد خبــرگان(  تقســیم گردیــد. اگــر حاصــل 
تقســیم 25 بــر 33 از 70 درصــد بیشــتر باشــد شــرط کافــی هــم 

تحقــق یافتــه اســت )21(.
ــرش 43  ــر پذی ــالوه ب ــی ع ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــج روای نتای
عبــارت، 14 عبــارت جدیــد شناســایی و اضافــه شــد. نتایــج بخــش 
ــالت  ــبکه و تعام ــامل ش ــاس ش ــارت و 6 زیرمقی ــی 57 عب کیف
ــارت(، وجــود  ــع )14 عب ــارت(، زیرســاخت و مناب اجتماعــی )10عب
ــل  ــارت(، عوام ــان )7 عب ــش بنی ــه و دان ــای نوآوران ــرکت ه ش
نهــادی )11 عبــارت(، تیــم و ســاختار )8 عبــارت( و صنعــت و بــازار 

ــدول1(. ــان داد )ج ــارت( را نش )7 عب
جدول 1: نتایج روش دلفی در مرحله چهارم

خیلی عباراتزیرمقیاس ها
زیاد )5(

زیاد 
)4(

متوسط 
)3(

کم 
)2(

خیلی 
کم )1(

شرط 
الزم

شرط 
کافی

زیرمقیاس گروه 
و ساختار

73%100%627000برخورداری از مدیرانی با نگرش نوآورانه در منطقه.
توانمندسازی کارکنان سازمان های تحت حمایت شبکه قطب جهت 

76%88%254400مشارکت در استراتژی های نواوری سازمان خود.

وجود نیروی انسانی خالق و نوآور بمنظور پشتیبانی و حمایت از 
73%82%324600خالقیت و ایده های نوآورانه. 

79%91%255300وجود نیروی انسانی با مهارت های مورد نیاز کسب و کار در منطقه

وجود رویکرد تیمی در سازمان و پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی 
73%79%242610و توسعه و نوآوری .

وجود ساختارهای مناسب برای تسهیل همپوشانی نقش قطب در 
76%88%326211ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت در جامعه

73%91%624300وجود زیر ساخت مناسب استقرار سیستم مدیریت دانش در قطب.
وجود سیستم های اطالعاتی و ارتباطی برای گسترش نوآوری در 

76%91%264300قطب.
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زیرمقیاس
زیرساختهای 

انسانی، 
تجهبزات و 

مالی

وجود نیروی انسانی ماهر و توانمند، قادر به ارائه خدمات پژوهشی و 
73%94%247200توسعه در منطقه.

تشکیل هسته های تخصصی با حضور متخصصین و مهندسان  
70%88%254310بمنظور جریان سازی ایده های جدید در بخش اقتصاد و صنعت.

شناسایی و جلب مشارکت  متخصصین کسب وکار در حوزه های 
73%94%247200مختلف 

برگزاری و حمایت از دوره های آموزشی تخصصی جهت 
73%94%526200توانمندسازی اعضای مرتبط با شبکه  قطب نوآوری.

82%91%246300وجود و دسترسی مناسب به سرمایههای فناوری.
سهولت دسترسی به  تجهیزات فیزیکی و آزمایشگاهی مناسب برای 

76%88%254310فعالیت های نوآورانه.

وجود زیرساخت فناوری اطالعات مناسب برای فعالیت های نوآورانه 
73%94%724200در صنعت و منطقه مورد هدف.

 اشتراك گذاری ساختاریافته اطالعات موجود در فضاهای نوآورانه 
76%85%253320برای اعضا حقوقی و حقیقی.

وجود سرمایه گذاران و نهادهای مالی حامی، جهت حمایت از  
73%88%524211نوآوری و گسترش شرکت های نوپاها.

دسترسی به منابع مالی مناسب جهت حمایت از فعالیت های 
79%94%283200پژوهشی و توسعه مرتبط.

 آمادگی ذینفعان برای سرمایه گذاری بر روی ایده ها و نوآوری 
79%94%247200های مرتبط.

دسترسی به دفاتر اداری و امکانات مناسب فضاهای نوآوری) 
انکوباتوري، آزمایشگاه های تولید، فضاهای مشترك طراحی( برای 

فعالیت های نوآورانه از طریق شبکه های قطب نوآوری.
254310%88%76

سهولت دسترسی  به شرکت های تولید و عرضه کنندگان کاالهای 
73%94%247200مرتبط به فعالیت نوآورانه در منطقه قطب.

دسترسی قطب به فضاهای نمایشگاهی، امکانات آموزشی و 
79%94%526200سمیناری و رویدادی برای فعالیت های نوآورانه.

زیرمقیاس 
شبکه و تبادل 

اطالعات

برقراری ارتباط علمی پژوهشی قطب میان دانشگاه ها، صنعت 
و دولت و فضاهای نوآوری همچون پارك های علم و فناوری و 

آزمایشگاه ه و انکوباتورها و شتاب دهنده ها .
255300%91%76

شبکهسازی صنعتی با رویکرد نوآوری باز به منظور ایجاد روابط 
شرکت های نوآور با سایر سازمان ها و  شرکت ها جهت دسترسی و 

جذب فناوری های جدید و تجاری سازی محصوالت جدید.
247200%94%79

همکاری با صنایع مرتبط و استفاده از ظرفیت های آنان بمنظور 
توسعه نوآوری و سرمایه گذاری مشترك با دیگر سازمان ها و 

همکاری با انجمن های صنعتی.
624300%91%73

همکاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی جهت آشنایی با ایده 
73%88%254400ها، اختراعات و محصوالت شرکت های دیگر . 

برگزاری رویدادهایی برای حمایت از فعالیت های نوآروانه)با رویکرد 
76%94%427200تولیدایده و جذب سرمایه گذار و تیم کار(

فراهم کردن امکان بازدید از فضاهای نوآوری برای افراد متخصص 
82%88%326400در منطقه 

امکان دسترسی کارآفرینان به فرصت هایی فراتر از شرایط فعلی 
79%94%625200خود و امکان ادغام با شبکه های تولید و زنجیره ارزش صنعت

76%91%255300ارتباط منطقی و مستمر بین فعاالن متولی نوآوری
73%94%247200ارتباط مستمر دانشگاه، صنعت و جامعه به منظور توسعه نوآوری
همکاری پژوهشگران، دانشگاهیان، نوآوران و کارآفرینان با 

79%91%624300توانمندی های مختلف جهت توسعه دستاوردهای بین رشته ای.
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زیرمقیاس بازار

وجود بنگاه های اقتصادی نوآور و کارآفرین مرتبط با فعالیت قطب 
73%97%257100در منطقه.

85%82%324330وجود زنجیره تامین پایدار مرتبط با فعالیت قطب در منطقه.

73%94%526200وجود خوشه های صنعتی مرتبط با فعالیت قطب در منطقه.
76%97%824100وجود شرکت های مرتبط و پشتیبان صنعت در منطقه.

وجود قابلیت های صادراتی در زمینه های فعالیت قطب به سایر 
73%97%239100کشورها.

79%88%245400وجود تقاضای کافی برای کاالها و محصوالت قطب در منطقه.
73%97%824100وجود شرکت های کارگزاری و تسهیل گری تجاری در منطقه.

زیرمقیاس 
حمایت و 

تسهیل گری

تسهیل گری و حمایت در ثبت اختراع، صدور مجوز و حفاظت از 
76%94%427200مالکیت معنوی از ایده های نوآورانه .

ارائه خدمات حقوقی، اداری، آموزشی و پشتیبانی و مشاوره مربوط 
73%88%326400با نوآوری 

مشارکت در بازنگری دوره های آموزشی مراکز آموزشی مبتنی بر 
73%94%625200فناوری و نیاز صنعت. 

ایجاد جو کارآفرینی و فرهنگ نوآوری در شبکه قطب براي حمایت 
76%91%264300از فعالیت های نوآورانه .

فرهنگ سازی و حمایت از ایده های نو به منظور ارتقاء  سازگاری، 
92%97%257100آزمایش، یادگیری و تغییر مداوم فعالیت های نوآورانه. 

حمایت از رویدادهای کارآفرینانه و استارت آپی مرتبط با فعالیت 
79%82%324330قطب 

اعمال بسته های حمایتی دولت از شرکت های مستقر در منطقه 
76%94%526200قطب و مراکز تابعه.

اعمال سیاست هایی حمایتی جهت تجهیز و توسعه مراکز پژوهشی 
بمنظور استقرار فناوری های نوین مرتبط با فعالیت قطب در صنعت 

و جامعه.
824100%97%85

اعالم نیازمندی های پژوهشی و صنعتی به مراکز نوآوری و 
76%97%239100پژوهشی در منطقه

انجام تحقیقات کاربردی جهت نیازسنجی فناوری های مورد نیاز 
73%88%245400جامعه و صنعت، مطابق اخرین دستاوردهای روز دنیا.

اعمال بسته های حمایتی از صنایع مرتبط جهت مشارکت و 
73%97%824100همکاری با قطب. 

زیرمقیاس 
ایجاد و 

حمایت از 
نوآوری

امکان ایجاد شرکت زایشی به واسطه محصوالت نوآور دیگران در 
73%91%246300فضای مرتبط با قطب.

تولید محصوالت دانش بنیان و نوآور توسط شرکت های فناور 
70%88%254310منطقه

وجود مکانیزم مناسب جهت شناسایی، انتخاب و خلق ایده و مدل 
73%94%724200های کسب و کار جدید 

دسترسی به بانک ایده ها و محصوالت نوآورانه تولید شده در 
73%91%255300شرکت های دانش بنیان 

وجود تعداد مناسب سازمان ها و نهادهای متولی شامل)پارك؛ مرکز 
رشد، شتابدهنده، آزمایشگاه ها، فضاهای کاری مشترك( در منطقه 

برای حمایت از ایده ها و محصوالت تیم های نوآورانه.
247200%94%82

76%91%624300میزان تولید و انتشار دانش مرتبط با فعالیت قطب در منطقه.
وجود سیستم های مشارکت میان دانشگاهها، پژوهشگاهها، 

73%88%254400شرکتهای پژوهشی جهت تبادل ایده ها و فناوری های مورد نیاز .

در  فنــاوری  نــوآوری  قطــب  "مقیــاس  اولیــه  اشــترکات 
ــتخراجی  ــتراك اس ــتون اش ــدول2(، دارای 2 س ــالمت" در )ج س

ــک  ــدة اشــتراك ی ــه نشــان دهن ــه مــی باشــد ک و اشــتراك اولی
ــا                                                                                                                        ــه )R2( ب ــع همبســتگی چندگان ــا مرب ــر ب ــارت( براب ــر )عب متغی
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اینکــه عــدد اشــتراکات عبــارت ها از 0/5 بیشــتر اســت.تمامــی عبــارت هــا در فرآینــد تحلیــل عاملــی مــی باشــد بــه علت 

جدول2: اشترکات اولیه "مقیاس قطب نوآوری  فناوری در سالمت"

اشتراک اولیه اشتراک استخراجی زیرمقیاس

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/692
0/702
0/530
0/579
0/608
0/619
0/637
0/788

زیرمقیاس گروه و ساختار

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/659
0/628
0/734
0/531
0/611
0/625
0/519
0/563
0/520
0/610
0/506
0/756
0/766
0/629

زیرمقیاس زیرساختهای انسانی، تجیهزات و مالی

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/934
0/709
0/765
0/580
0/568
0/734
0/533
0/603
0/601
0/594

زیرمقیاس شبکه و تبادل اطالعات

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/638
0/658
0/652
0/934
0/709
0/765
0/934

زیرمقیاس بازار

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/686
0/715
0/685
0/586
0/515
0/603
0/650
0/706
0/631
0/584
0/684

زیرمقیاس حمایت و تسهیلگری

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/567
0/590
0/604
0/635
0/547
0/617
0/615

زیرمقیاس ایجاد و حمایت از نوآوری
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بــرای بررســی روایــی واگــرا از طریــق مقایســه میــزان همبســتگی 
یــک متغیــر بــا شــاخص هایــش در مقابــل همبســتگی آن متغیــر 
بــا ســایر متغیــر )روش Fornell & Larcker( ماتریــس )جدول 3( 
را مــورد تحلیــل قــرار داده شــد. قطــر اصلــی ایــن ماتریــس حــاوی 
جــذر مقادیــر میانگیــن واریانــس هــای اســتخراج شــده متغیرهــای 
پژوهــش مــی باشــد. همــان گونــه کــه در ماتریــس فوق مشــخص 
مــی باشــد، مقــدار جــذر میانگیــن واریانــس هــای اســتخراج شــده 

متغیرهــا در پژوهــش حاضــر کــه در خانــه هــای موجــود در قطــر 
ــان                        ــتگی می ــدار همبس ــد، از مق ــه ان ــرار گرفت ــس ق ــی ماتری اصل
آن هــا کــه در خانــه هــای زیریــن و راســت قطــر اصلــی ترتیــب 
داده شــده انــد، بیشــتر اســت. از ایــن رو مــی تــوان اظهــار داشــت 
ــا  ــل بیشــتری ب ــو تعام ــا در الگ ــه در پژوهــش حاضــر، متغیره ک
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــر. ب ــازه ای دیگ ــا س ــا ب ــد ت ــود دارن ــارات خ عب

روایــی واگــرای الگــو، در حــد مناســبی اســت.

جدول 3: نتایج ماتریس روایی واگرا متغیرهای پژوهش

123456زیرمقیاس

0/3820/929زیرمقیاس گروه و ساختار1
0/4600/4910/808زیرمقیاس زیرساختهای انسانی، تجیهزات و مالی2
0/5270/6540/4680/886زیرمقیاس شبکه و تبادل اطالعات3
0/4860/4950/4210/7230/920زیرمقیاس بازار4
0/6160/5500/5310/7750/6930/891زیرمقیاس حمایت و تسهیل گری5
0/6160/6200/6240/7440/6460/753زیرمقیاس ایجاد و حمایت از نوآوری6

روایــی همگــرا، بــه بررســی میزان همبســتگی هر ســازه بــا عبارت 
خــود مــی پــردازد. مقــدار مناســب بــرای میانگیــن واریانــس هــای 
اســتخراج شــده )AVE( بیشــتر از 0/5 مــی باشــد. نتایــج روایــی 
همگــرا نیــز در )جــدول 4( آمــده اســت. بــا توجــه بــه بــزرگ بودن 
مقــدار ایــن ضریــب از 0/5 بــرای همــه متغیرهــای پنهــان، روایــی 
ــد  ــدازه گیــری تائی ــودن الگوهــای ان همگــرای الگــو و مناســب ب

مــی شــود. 
ــا  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــرای ســنجش وضعیــت پایای ب
ــرای  ــی )CR( ب ــی ترکیب ــاخ و پایای ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
ــو، بیشــتر از 0/70 اســت  ــی الگ ــای اصل ــه ه ــاد و مولف ــه ابع کلی
ــد                ــری تائی ــدازه گی ــو ان ــب الگ ــرازش مناس ــذا ب ــدول4(.  ل )ج

ــردد. ــی گ م

 جدول 4: نتایج آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی و ضریب مسیر متغیرهای پژوهش

ضریب آلفا کرونباخمقیاس
)Alpha <0/7(

ضریب پایایی ترکیبی
 )CR <0/7(

روایی همگرا 
)AVE<0/5(ضریب ضریب مسیر

t-values

----0/989مقیاس قطب نوآوری فناوری در سالمت
0/9630/9260/8620/3823/719زیرمقیاس گروه و ساختار

0/9550/7900/6530/4565/115زیرمقیاس زیرساختهای انسانی، تجیهزات و مالی
0/9610/8810/7870/5206/047زیرمقیاس شبکه و تبادل اطالعات

0/9300/9160/8450/4855/512زیرمقیاس بازار
0/9760/8850/7930/6157/788زیرمقیاس حمایت و تسهیل گری

0/9290/7490/5990/5707/941زیرمقیاس ایجاد و حمایت از نوآوری

الگوریتــم تحلیــل داده هــا در روش PLS شــامل 2 بخــش کلــی 
ــی،  ــی، روای ــل عامل ــت. تحلی ــا اس ــون ه ــو و آزم ــرازش الگ ب

پایایــی و ضریــب معنــاداری Z در بخــش بــرازش الگــو صــورت 
ــرد )22(. مــی گی
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چیدمــان الگــو و زیرمقیــاس هــا آن بــه همــراه ضرایــب بارهــای 
ــی ال اس 3/5 در شــکل 1 نشــان  ــط اســمارت پ ــی در محی عامل
داده شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه همــه مقادیــر ضرایــب بــار 
عاملــی مســاوی و یــا باالتــر از 0/3 هســتند، لــذا نشــان از مناســب 
ــزان  ــه می ــت. هرچ ــو اس ــای الگ ــاس ه ــو و زیرمقی ــودن الگ ب

بارعاملــی بیشــتر باشــد قــدرت روابــط بیشــتر اســت )23(. 
بــرازش الگــوی ســاختاری پژوهــش بــرای پــی بــردن بــه روابــط 
متغیرهــای پنهــان انجــام مــی شــود. محاســبه ضرایــب معنــاداری 
ــرازش  ــای ب ــی از معیاره ــر t-values، یک ــان مقادی ــا هم Z  ی
ــد از 1/96  ــب بای ــن ضرای ــه ای ــت )22( ک ــاختاری اس ــوی س الگ
ــادار  ــان 95 درصــد معن ــوان در ســطح اطمین ــا بت ــد ت بیشــتر باش
بــودن آن هــا را تائیــد نمــود. نتایــح در )جــدول 5( نشــان مــی دهد 
کــه همــه ضرایــب مســیرها از مقــدار معیــار 1/96 بیشــتر اســت که 

ایــن مهــم، معنــادار بــودن الگــوی ســاختاری را نشــان مــی دهــد.
 الگــوی کلــي شــامل هــر بخــش الگــوی انــدازه گیــري و 
ــرازش  ــي ب ــرازش آن، بررس ــد ب ــا تائی ــود و ب ــي ش ــاختاري م س
 PLS ــه در روش ــي ک ــار کل ــود. معی ــي ش ــل م ــو کام ــي الگ کل
بــراي بررســي بــرازش کلــي الگــو ارایــه مــي گــردد معیــار نیکویی 
بــرازش )GOF( مــی باشــد کــه توســط  Tenenhaus و همــکاران 
ــر                   ــال حاض ــود در ح ــار موج ــا معی ــت و تنه ــده اس ــه ش )24( ارائ

ــردد: ــي گ ــر محاســبه م ــه صــورت زی مــي باشــد، ب

  

کــه در آن منظــور از )com( ̅ عبــارت اســت از میانگیــن مقادیــر 
ــن  ــب تعیی ــن ضری ــو وهمچنی ــون الگ ــاي مکن ــتراکي متغیره اش

شکل 1: نتایج تحلیل عاملي الگو کلي پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد شده
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)R2 ̅( نیــز عبــارت از میانگیــن ضرایــب تعییــن متغیرهــاي مکنــون 
ــوی  ــراي الگ ــاره ب ــن آم ــزان ای ــن، می ــت. بنابرای ــش اس پژوه

ــارت اســت از: پژوهــش عب

 

بــا توجــه بــه 3 مقــدار 0/1، 0/25 و 0/36 کــه بــه عنــوان مقادیــر 
ضعیــف، متوســط و قــوي بــراي GOF معرفــي شــده اســت )25( و 

حصــول مقــدار 0/514 حاکــي از بــرازش قــوی الگــو اســت.

بحث
ــاس قطــب  هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی و روانســنجی »مقی
ــده  ــی ش ــاس طراح ــود. مقی ــالمت« ب ــاوری در س ــوآوری فن ن
ــاخت  ــارت(، زیرس ــاختار )8 عب ــروه و س ــاس: گ ــر مقی دارای 6 زی
هــای انســانی، تجیهــزات و مالــی )14 عبــارت(، شــبکه و تبــادل 
اطالعــات )10 عبــارت(، بــازار )7 عبــارت(، حمایــت و تســهیلگری 
)9 عبــارت(، ایجــاد و حمایــت از نــوآوری )7 عبــارت( و 57 عبــارت 

بــود.
ــی  ــوان یک ــاوری بعن ــوآوری در فن ــد ن ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــد                   ــال رش ــوآوری در ح ــام ن ــده نظ ــعه دهن ــاختارهای توس از س
مــی باشــد. نتایــج نشــان داد کــه وجــود شــرکت هــای نوآورانــه و 
دانــش بنیــان، عوامــل نهــادی، تیــم و ســاختار، شــبکه و تعامــالت 
ــوآوری و   ــازار در ن ــت و ب ــع، صنع ــاخت و مناب ــی، زیرس اجتماع

ــند.  ــی باش ــط م ــاوری در ســالمت مرتب فن
ــی  ــه طراح ــه در آن ب ــابه ک ــش مش ــا پژوه ــتا، تنه ــن راس در ای
ابــزاری بــرای ســنجش نــوآوری و کارآفرینــی پرداختــه شــده بــود 
، پژوهــش دهقــان و همــکاران )15( بــود کــه ابــزار طراحــی شــده 
دارای 57 عبــارت و 3 مولفــه )عوامــل ســاختاری، عوامــل رفتــاری 
و عوامــل زمینــه ای( بــوده و نــوآوری و کارآفرینــی ســازمانی را بــه 
طــور اختصاصــی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی مــورد ســنجش 
قــرار داده اســت. نکتــه حائــز اهمیــت موجــود بیــن ابــزار طراحــی 
ــش  ــده در پژوه ــی ش ــزار طراح ــا اب ــر ب ــش حاض ــده در پژوه ش
ــزار  ــه اب ــد ک ــی باش ــا م ــوان ابزاره ــکاران )15( عن ــان و هم دهق
ــی اســت کــه موجــب  ــال شناســایی عوامل پژوهــش حاضــر، بدنب
تبدیــل یــک مرکــز یــا منطقــه بــه قطــب نــوآوری و فنــاوری در 
ســالمت مــی باشــد؛ در حالیکــه، در پژوهــش دهقــان و همــکاران 
ــوآوري  ــر ن ــر ب ــل موث ــزار طراحــی شــده، شناســایي عوام )15( اب
ــوده  ــکي ب ــوم پزش ــاي عل ــازماني در دانشــگاه ه ــي س و کارآفرین
اســت. بعــالوه، از نظــر ســنجش روایــی و پایایــی، ابــزاری کــه در 

پژوهــش دهقــان و همــکاران )15( طراحــی و اســتفاده شــده، یــک 
ــون  ــه روش آزم ــی )ب ــر نشــده( و پایای ــوع آن ذک ــی )ن ــوع روای ن
مجــدد( مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت؛ در حالیکــه در پژوهش 
حاضــر، روایــی بــه 4 روش: روایــی محتــوای کیفــی، روایــی ســازه 
)بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی(، روایــی واگــرا، روایــی همگرا 
)بــه روش ترکیبــی( و پایایــی نیــز بــه روش همســانی درونــی بــا 
ــرار  ــد ق ــنجش و تایی ــورد س ــاخ م ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
گرفتــه اســت، کــه نشــان از روا و پایــا بــودن ابــزار طراحــی شــده 

در پژوهــش حاضــر دارد.
از ســوی دیگــر، براســاس یافتــه هــای پژوهــش حاضــر، 
ــش  ــن پژوه ــی در ای ــزات و مال ــانی، تجیه ــای انس ــاخت ه زیرس
یکــی از عوامــل قطــب نــوآوری و فنــاوری در ســالمت، شناســایی 
 )26( Durst & Poutanen  ــج پژوهــش ــن راســتا نتای شــد. در ای
و Commission )27( در نقــش منابــع انســانی و مالکیــت فکــری 
ــد. همچنیــن، وجــود  ــر دانســته ان ــوآوری موث را در ایجــاد نظــام ن
شــرکت هــای نوآورانــه و دانــش بنیــان از دیگــر عوامــل شناســایی 
ــت  ــه در سیاس ــی ک ــد از آنجای ــر بودن ــش حاض ــده در پژوه ش
گــذاري علــم و فنــاوري، ایجــاد و توســعه فضاهایــی ماننــد 
ــاوري،  ــارك هــاي علــم و فن شــتاب دهنــده هــا، مراکــز رشــد، پ
شــهرك هــاي فنــاوري و صنعتــی کــه تســریع رشــد و توســعه در 
ســطح ملــی را تســهیل کنــد، امــری ضــروری اســت )13(؛ نتایــج 
ــوده و  ــا پژوهــش حاضــر ب پژوهــش Friederici  )28( همســو ب
اشــاره دارد کــه ســازوکارهای رشــد کســب  و کارهــای فنــاوری بــا 
بهــره گیــری از نــوآوری، موجــب ارزش آفرینــی بیشــتر در جامعــه 
ــزوده  ــای ارزش اف ــه ورودی ه ــازوکارها ک ــن س ــد. ای ــد ش خواهن
ــه مبتنــی  ــرای ایجــاد و توســعه شــرکت هــای نوآوران ضــروری ب
ــا رویکــردی  ــا ب ــد ت ــه ســاختاری دارن ــاز ب ــاوری اســت، نی ــر فن ب
شــبکه ای نظــام نوآورانــه را ایجــاد کننــد. لــذا بــا توجــه بــه ایجــاد 
شــرکت هــای دانــش بنیــان متنــوع در ســال هــای اخیــر ضــرورت 
ــدا کــرده کــه در یافتــه هــای پژوهــش  ایــن ســاختار اهمیــت پی

حاضــر نیــز بــه چشــم مــی خــورد. 
ــت و  ــر، حمای ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــاس یافت ــن، براس همچنی
تســهیلگری از دیگــر عوامــل شناســایی شــده مرتبــط بــا »مقیــاس 
ــتا  ــم راس ــوده اســت. ه ــاوری در ســالمت« ب ــوآوری فن قطــب ن
بــا نتایــج پژوهــش حاضــر، Datta و همــکاران )29( اشــاره کــرده 
ــز  ــه مرک ــا ب ــگاه ه ــه دانش ــت ک ــی اس ــوآوری جای ــام ن ــد نظ ان
کارآفرینــی تبدیــل مــی شــوند، ســازمان هــای ترکیبــی تکامل می 
ــر                                                     ــی و آمــوزش درگی ــت از آمــوزش عال ــد و صنعــت در حمای یابن
مــی شــود و سیاســت بــا توجــه بــه پــروژه هــای نــوآوری و توســعه 
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شــبکه هــای دانــش بــه طــور فزاینــده ای، فعــال مــی شــود. در 
نهایــت، از جملــه عوامــل شناســایی شــده موثــر قطــب نــوآوری و  
ــه،  ــن زمین ــه در ای ــود؛ ک ــازار ب ــت و ب ــاوری در ســالمت، صنع فن
  Ryan & Giblin و همــکاران )30( و Fabrício Jr نتایــج پژوهش
)31( حاکیســت کــه بهــره گیــری از فنــاوری بعنــوان حلقــه واســط 
ــه شــمار مــی رود و ســبب گســترش  بیــن دانشــگاه و صنعــت، ب

نظــام نــوآوری و بهــره منــدی جامعــه مــی شــود.

نتیجه گیری 
در پژوهــش حاضــر »مقیــاس قطــب نــوآوری فناوری در ســالمت« 
بــا 57 عبــارت و 6 زیــر  مقیــاس طراحــی شــد. پیشــنهاد مــی گردد 
از مقیــاس طراحــی شــده، بعنــوان ابــزاری بــرای ســنجش قطــب 
نــوآوری فنــاوری در ســالمت اســتفاده شــود. از محدودیــت هــای 
پژوهــش مــی تــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره نمــود کــه جامعــه 
پژوهــش حاضــر، فقــط در حــوزه فنــاوری در ســالمت بــوده، لــذا 
در ســنجش ســایر حــوزه هــا ضــروری اســت، بــا احتیــاط گــردد. 
همچنیــن، عــدم بهــره گیــری از نظــرات کارشناســان وزارت 

ــتاری، از  ــت پرس ــکی و معاون ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
دیگــر محدودیــت هــای ایــن پژوهــش  بــه شــمار رود.
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و بــا کــد 162286777 در ســامانه جامــع امــور پژوهشــی دانشــگاه 
ــده  ــت ش ــه آدرس ris.iau.ac.ir ثب ــیار( ب ــالمی )پژوهش آزاد اس
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اســالمی، مشــاوران محتــرم، معاونــت پژوهــش و فنــاوری جهــاد 

ــی مــی گــردد. دانشــگاهی تشــکر و قدردان

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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