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Abstract
Introduction: Intellectual capital is an intangible asset of an organization that is effective in creating the spirit 
of entrepreneurship and innovation in the organization. The aim of the study was to determine the correlation 
between intellectual capital and entrepreneurship with the mediating role of organizational innovation in the 
staff of health and treatment centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Methods: The present study was descriptive-correlational. The study was conducted with 160 employees of 
health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, who were selected by stratified 
random sampling. Data collection instruments include; demographic questionnaire, “Questionnaire Intellectual 
Capital”, “Organizational Entrepreneurship Questionnaire” and the “Climate for Innovation Questionnaire” 
(CIQ). The validity of the questionnaires was determined by the content and face method. Data are analyzed by 
SPSS.25 and SmartPLS 3.5 software.
Results: Intellectual capital with entrepreneurship with a regression coefficient of 0.27, critical ratio 655.64, 
innovation with entrepreneurship with a regression coefficient of 0.63 and a critical ratio of 0.92 and intellectual 
capital with innovation with a regression coefficient of 0.86, a critical ratio of 71.37 positive and significant 
correlation has it.
Conclusions: Intellectual capital is positively correlated with entrepreneurship and organizational innovation. 
It is recommended that policymakers and managers in the field of health take valuable steps to improve and 
make optimal use of this capital.
Keywords: Social capital, Organizational, Innovation, Entrepreneurship.
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چکیده 
مقدمــه: ســرمایه فکــري دارایــي نامشــهود یــك ســازمان اســت کــه در ایجــاد روحیــه کارآفرینــی و نــوآوری در ســازمان اثرگــذار اســت. 
هــدف پژوهــش تعییــن همبســتگی ســرمایه فکــری بــا کارآفرینــی  بــا نقــش میانجــی نــوآوری ســازمانی در کارکنــان مراکــز بهداشــتی 

ودرمانــی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــود. 
روش کار: پژوهــش حاضــر توصیفی-همبســتگی بــود. پژوهــش بــا 160 تــن از کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانــی وابســته بــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی کــه بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی- طبقــه ای انتخــاب شــده بودنــد، اجــرا شــد. ابزارگــردآوری داده هــا 
شــامل: پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه ســرمایه فکــری" “Questionnaire Intellectual Capital” ، "پرسشــنامه 
 Climate( "و "پرسشــنامه جــو نوآورانــه )Organizational Entrepreneurship Questionnaire( " کارآفرینــی ســازمانی
for Innovation Questionnaire CIQ(" بودنــد. در ایــن پژوهــش، روایــی پرسشــنامه هــا بــه روش نســبت روایــی محتــوا و 
صــوری تعییــن شــد. پایایــی  پرسشــنامه هــا از طریــق ضریــب آلفــا کرونبــاخ مشــخص شــد. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

اس پــی اس اس نســخه 25 و نــرم افــزار Smart PLS 3.5 انجــام شــد. 
یافتــه هــا: ســرمایه فکــري باکارآفرینــی بــا ضریــب رگرســیونی 0/27، نســبت بحرانــی 656/64، نــوآوری بــا کارافرینــی بــا ضریــب 
رگرســیونی 0/63 و نســبت بحرانــی 9/02 و ســرمایه فکــری بــا نــوآوری بــا ضریــب رگرســیونی 0/86 نســبت بحرانی71/37 همبســتگی 

مثبــت و معنــادار دارد. 
نتیجــه گیــري: ســرمایه فکــری بــا کارافرینــی و نــوآوری ســازمانی همبســتگی مثبــت و معنــا دار وجــود دارد. توصیــه مــی شــود، 
سیاســتگذاران و مدیــران در حــوزه ســامت در جهــت ارتقــا و اســتفاده بهینــه از ایــن ســرمایه اقدامــات ارزشــمندی را انجــام دهنــد.

 کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی، کارآفرینی. 

مقدمه
بیمارســتان هــا ســازمان هــای بســیار پیچیــده ای هســتند. ایــن 
پیچیدگــی بــه دلیــل بخــش هــای مختلــف و خدمــات ارائــه شــده 
توســط هــر بخــش ایجــاد مــی شــود. هــر بخــش نیازمنــد رهبــری 
ــا بخــش دیگــر  خــاص خــودش مــی باشــد و اداره هــر بخــش ب
کامــا متفــاوت اســت. ترکیبــی از رویــه هــای فناورانــه، علمــی و 
صنعتــی بــر کارکنانــی کــه  دارای تنوعــی از فرهنــگ هــا، شــرایط 
اجتماعــی، موقعیتــی و علمــی هســتند، اجــرا مــی شــود. ســرمایه 
فکــری داللــت بــر جنبــه هــای انســانی کارکنــان بیمارســتان دارد 
ــات اســت کــه شــخصیت  ــت هــا، تجربی ــی از صاحی کــه ترکیب

افــراد را مــی ســازد ]1[.
ــی، دانــش، مهــارت   امــروزه در ســازمان هــای بهداشــتی- درمان
ــت.  ــرمایه هاس ــن س ــز مهمتری ــان ج ــران و کارکن ــه مدی و تجرب
ــای  ــی ه ــراه توانای ــه هم ــوس ب ــای غیرملم ــرمایه ه ــن س ای
ارتباطــی، ســرمایه فکــری نامیــده مــی شــود و مهمتریــن ســرمایه 
ــر چــه  ــی اســت. اگ غیرملمــوس ســازمان هــای بهداشــتی درمان
ــران و  ــا مدی ــش محــور اســت، ام ــان، دان ــام بهداشــت و درم نظ
سیاســتگذاران از ســرمایه فکــری در جهــت تحقــق اهــداف 
ــتفاده  ــی اس ــدازه کاف ــه ان ــان ب ــود عملکردش ــتراتژیك و بهب اس
نکــرده انــد ]2[. در حالــی کــه توســعه ســرمایه فکــری در ســازمان 
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هــای بهداشــتی  و درمانــی مزیــت رقابتــی بــرای ایــن ســازمان ها 
ــد ]3[. ــی کن ــم م را فراه

ــازمان  ــات در س ــت ارتباط ــد و تقوی ــث رش ــری باع ــرمایه فک س
هــای بهداشــتی و درمانــی مــی شــود و چالــش هــای عملکــردی 
ــا  ــاط ب ــفافیت در ارتب ــخگویی و ش ــد، پاس ــی کن ــرف م را برط
مشــتری را افزایــش مــی دهــد، باعــث خلــق ارزش در ســازمان 

ــد ]4[. ــی کن ــا ایجــاد م ــازمان ه ــرای س ــت ب ــده و رقاب ش
ــر  ــی ب ــای مبتن ــرکت ه ــد ش ــط و رش ــریع در محی ــرات س تغیی
دانــش و فنــاوری، اهمیــت ســرمایه فکــری را در دنیــای امــروز 
دو چنــدان کــرده اســت ]5[. ســرمایه فکــری دارایــی ناملموســی 
اســت کــه عملکــرد ســازمان هــا را بهبــود مــی بخشــد و ترکیبــی 
از ســرمایه انســانی، ســرمایه ســاختاری و ســرمایه مشــتری اســت 
ــارت،  ــش، مه ــت، دان ــه صاحی ــانی مجموع ــرمایه انس ]6[. س
ــه اســت ]6[. ســرمایه  ــش و تجرب ــل، تعهــد، گرای ــت، عق خاقی
ــازمانی،  ــور س ــودن انجــام ام ــد ب ــا روال من ــط ب ــاختاری مرتب س
توالــی و ترتیــب منظــم انجــام فعالیــت هــای ســازمان و 
ــی  ــور م ــرای انجــام ام ــای الزم ب ــرم افزاره ــود ن ــن وج همچنی
ــاز هــا و  ــار داشــتن حــق امتی باشــد. ســرمایه ســاختاری در اختی
تســهیات زیــر ســاختی بــرای انجــام فعالیــت هــا نیــز تعریــف 
مــی شــود ]7[. ســرمایه مشــتری بــه عنــوان یــك پــل و ســازمان 
دهنــده عملیــات ســرمایه فکــری تلقــی مــی شــود و یــك عامــل 
تعییــن کننــده در تبدیــل ســرمایه فکــری بــه ارزش بــازار اســت 

.]8[
ــرمایه  ــوری س ــل مح ــی از عوام ــه یک ــری کارآفرینان ــت گی جه
ــوآوری در ســازمان هاســت. بررســی هــا نشــان داده  فکــری و ن
اســت، منافــع جهــت گیــری هــای کارآفرینانــه ســازمان هــا بــه 
طــور تجربــی مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود 
ارتبــاط بیــن منابــع ارزشــمند ســازمانی مثــل ســرمایه فکــری و 
ــت و الزم  ــده اس ــی ش ــر بررس ــه کمت ــری کارافرینان ــت گی جه
ــه در  ــری کارآفرینان ــر جهــت گی ــر ســرمایه فکــری ب اســت تاثی
ســازمان هــا بررســی شــود ]9[. کارآفرینــی شــیوه تفکــر و عمــل 
مبتنــی بــر فرصــت اســت. منجــر بــه خلــق، ارتقــا و بازآفرینــی 
ارزش بــرای مالــکان و ذینفعــان مــی شــود ]10[. امــروزه موقعیت 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور بــه گونــه ای اســت کــه 
بــرای حــل مشــکات راه حــل هــای جدیــد و متفاوتــی را مــی 
طلبــد. ترکیــب جمعیــت جــوان کشــور، ضــرورت ایجــاد فرصــت 
هــای شــغلی و نیــز نوســان بهــای نفــت از جملــه عواملی هســتند 
ــدگان  ــم گیرن ــتگذاران و تصمی ــوند سیاس ــی ش ــب م ــه موج ک
کان کشــور بــه منبــع درآمــد قابــل دســترس دیگــری بــه جــز 
نفــت بیاندیشــند و بــی شــك آن منبــع جــز ابتــکار، خاقیــت و 

نــوآوری چیــز دیگــری نیســت ]11[.

ــای  ــه ه ــامل مولف ــان ش ــی در بخــش بهداشــت و درم کارآفرین
اساســی مثــل خطرپذیــری، نــوآوری، بازبینــی و تجدیــد، ابتــکار 
مــی باشــد. فراینــد کارآفرینــی در نظــام ســامت شــامل توســعه 
ــه منجــر  ــدی اســت ک ــات جدی ــود و ایجــاد خدم ــات موج خدم
ــن در  ــران کارآفری ــود. مدی ــی ش ــه م ــای نوآوران ــت ه ــه فعالی ب
نظــام ســامت بــا تشــخیص فرصــت هــا و ایجــاد فرصــت هــا 
شــناخته مــی شــوند ]12[. نــوآوری در نظــام بهداشــت و درمــان 
نقــش مهمــی در ایجــاد تعــادل در هزینــه هــا و باالبــردن کیفیــت 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی دارد و باعــث افزایــش بهــره وری 
ــت.  ــازمانی اس ــای س ــی بق ــت رقابت ــود و مزی ــی ش ــازمان م س
ــوآوری همــان ایــده هــا، روش هــا، کاالهــای جدیــدی اســت  ن
ــی  ــه م ــه کار گرفت ــا کشــور ب ــروه ی ــرد، گ ــك  ف ــه توســط ی ک

ــرای همــه دارد ]13[. ــی ب ــای فراوان شــود و مزای
پژوهــش هــای چنــدی در زمینــه ســرمایه فکــری، کارآفرینــی و 
نــوآوری ســازمانی  صــورت گرفتــه اســت. احمــدی و همــکاران 
]14[ بــه شناســایی و دســته بنــدی مولفــه هــای ســرمایه 
فکــری در ســازمان پرداختــه انــد و  مهــارت، تجربــه و دانــش را 
مهمتریــن بعــد ســرمایه انســانی؛  فرهنــگ ســازمانی، فرایندهــا و 
نظــام اطاعاتــی را مهمتریــن بعــد ســرمایه ســاختاری؛  ارتبــاط 
ــرمایه  ــد س ــن بع ــتری را مهمتری ــاداری مش ــتری و وف ــا مش ب
ــك  ــکاران ]15[ در ی ــان و هم ــد. توکلی ــی کردن ــی معرف ارتباط
ــه در  ــش کارآفرینان ــوی گرای ــی الگ ــه طراح ــی ب ــه کیف مطالع
ــال  ــور فع ــاوری مح ــط فن ــك و متوس ــای کوچ ــب و کاره کس
ــازار، صنعــت، تغییــر  در نانوپزشــکی پرداختنــد و ویژگــی هــای ب
ــای  ــه ه ــول، مولف ــای محص ــی ه ــی، ویژگ ــط خارج در محی
ــر  ــل موث ــا را عوام ــا و همــکاری ه ســازمانی، توســعه شــبکه ه
بــر الگــوی گرایــش کارافرینانــه معرفــی کردنــد. نتایــج پژوهــش 
Rizwan Qaiser و همــکاران ]16[ در خصــوص عوامل موثر 
بــر فرهنــگ کارآفرینانــه بــا نقــش میانجــی خاقیــت  نشــان داد، 
ــرای ایجــاد تغییــر و خودکارامــدی از  ــر، آمادگــی ب پذیــرش تغیی
ــر کارآفرینــی مــی باشــند کــه باعــث  ــر ب عوامــل فرهنگــی موث
ــذا  ــی شــوند و ل ــراد م ــوآوری در اف ــت و ن ــه خاقی ایجــاد روحی
ــج  ــی شــوند. نتای ــه را موجــب م ــای کارآفرینان ــت ه ــا فعالی ارتق
ــرمایه  ــا س ــوان آی ــا عن ــکاران ]17[  ب ــش Khan و هم پژوه
ــدی  ــای هن ــای نوپ ــرکت ه ــری در ش ــم گی ــر تصمی ــری ب فک
ــش، مهــارت، فرصــت هــای  ــذار اســت، نشــان داد، دان ــر گ تاثی
ــه  ــد کارآفرینان ــر قص ــان ب ــر کارافرین ــش دیگ ــه و دان کارافرینان

ــت دارد.  رابطــه مثب
ــرمایه  ــتگی س ــن همبس ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــذا،  پژوه ل
ــازمانی در  ــوآوری س ــی ن ــش میانج ــا نق ــی ب ــری و کارآفرین فک
مراکــز بهداشــتی و درمانــی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
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ــد.  ــهید بهشــتی انجــام ش ش

روش کار
ــام  ــال 1396 انج ــبتگی  در س ــی – همس ــه توصیف ــن مطالع ای
ــتی  ــز بهداش ــتادی مراک ــان س ــش کارکن ــه پژوه ــت. جامع گرف
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــمیرانات( دانش ــی )شرق-شمال-ش و درمان
شــهید بهشــتی برابــر 270  تــن بودنــد. تعــداد نمونــه بــا اســتفاده 
ــاری  ــه آم ــه جامع ــه ب ــا توج ــد. ب ــرآورد ش ــران ب ــول کوک از فرم
ــان  ــن، کارکن ــران 100 ت ــمال ته ــت ش ــز بهداش ــان مرک )کارکن
ــان مرکــز بهداشــت  مرکــز بهداشــت شــمیرانات 95 تــن و کارکن
شــرق  75 تــن( بــا کمــك روش نمونــه گیــری تصادفــی- طبقــه 
ــز  ــن، مرک ــران ت ــمال ته ــت ش ــز بهداش ــه ای از مرک ای، نمون
ــن  ــز بهداشــت شــرق 45  ت ــن و مرک بهداشــت شــمیرانات 56 ت

ــد.  ــل گردی ــا تکمی ــنامه ه ــاب و پرسش انتخ
معیــار ورود ایــن افــراد بــه مطالعــه، تمایل بــه شــرکت در پژوهش، 
داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی کاردانــی  و حداقــل ســه ســال 

ســابقه کاری بــود. داده هــا بــا ابــزار هــای زیــر جمــع آوری شــد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل جنســیت، ســطح تحصیــات 

و ســابقه کار بــود.
ــرمایه  ــنامه س ــری از »پرسش ــرمایه فک ــنجش س ــور س ــه منظ ب
  Questionnaire Intellectual Capital»فکــری
اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه کــه توســط Bontis و همــکاران 
ارائــه شــد. پرسشــنامه شــامل 49 عبــارت  در ســال 1998 
ــر اســاس مولفــه هــای ســرمایه  اســت کــه ســرمایه فکــری را ب
انســانی)human capital( )15 عبــارت شــامل2,5,7,9,11,1
3,17,18,24,25,26,31,33,34,37(، ســرمایه ســاختاری انســانی 
)human structural capital( )13 عبــارت شــامل 3,4,8
ــانی  ــتری انس ــرمایه مش 12,14,21,22,27,28,32,38,39,40,(، س
human customer( capital( )14 عبــارت شــامل 1,6,1
ــاس  ــاس مقی ــر اس 0,15,16,19,20,23,29,30,35,36,41,42( و ب
ــاد )4(، خیلــی  لیکــرت خیلــی کــم )1(، کــم )2(، متوســط )3(، زی
ــا 75  ــاد )5( مــی ســنجد. طیــف نمــره ســرمایه انســانی از 1 ت زی
مــی باشــد. نمــره ســرمایه ســاختاری از 1 تــا 70 و نمــرات ســرمایه 
ــده  ــرات بیشــتر نشــان دهن ــی باشــند. نم ــا 60 م مشــتری از 1 ت

ــت ]18[.   ــه هاس ــك از مولف ــر ی ــری در ه ــزان باالت می
 Costa-Tutusaus پرسشــنامه ســرمایه فکــری« در پژوهــش«
Guerra-Balic & ]19[ مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و روایــی 
ــب  ــن ترتی ــد شــده اســت. بدی ــی پرسشــنامه تایی ــوا  و پایای محت
ــراد متخصــص در حــوزه  ــن از اف ــار 10 ت کــه پرسشــنامه در اختی
ســرمایه فکــری قــرار گرفــت و روایــی محتــوای کیفــی پرسشــنامه 
تاییــد شــد. جهــت ســنجش پایایــی، پرسشــنامه در  اختیــار  153 

ــه آموزشــی  ــده در برنام ــراد 13-19 ســال  شــرکت کنن ــن از اف ت
5 موسســه آموزشــی در کاتالونیــا اســپانیا قــرار گرفــت. و ضریــب 
ــاوه،  ــد.  بع ــد ش ــل و تایی ــنامه 0/68 حاص ــاخ پرسش ــا کرونب آلف
 Meditinos & ــش ــری« در پژوه ــرمایه فک ــنامه س »پرسش
ــازه  ــی س ــت. روای ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس Sevic ]20[ م
ــان  ــن از کارکن ــی در 119 ت ــل عامل ــا روش تحلی ــنامه ب پرسش
شــرکت هــای مربــوط بــه انبــار مــواد در شــهر اتــن یونان بررســی 
ــی  ــد. پایای ــنامه 0/78 بدســت آم ــت پرسش ــون بارتل ــدار آزم و مق
پرسشــنامه توســط  30  تــن از کارکنــان کــه از 315 شــرکت انبــار 
مــواد در شــهر اتــن یونــان  انتخــاب شــدند، بررســی و بــا ضریــب 

آلفاکرونبــاخ 0/71 تاییــد شــد. 
ــی ســازه پرسشــنامه »پرسشــنامه  ــران، منصــوری ]21[ روای در ای
ســرمایه فکــری« را بــا کمــك روش تحلیــل عاملــی از طریــق 28 
ــه هــای دانشــگاه  ــان کتابخان ــن از کارکن ــران و 62  ت ــن از مدی ت
ــاس،  ــان، بندرعب ــهر اصفه ــه ش ــامی س ــی و آزاد اس ــای دولت ه
ــب  ــق محاســبه ضری ــی از طری ــد شــد. پایای ــزد بررســی  و تایی ی
ــان همــان  ــران و 15 تــن از کارکن ــا 15 تــن از مدی ــاخ ب آلفاکرونب
کتابخانــه هــا  انجــام  و بــا مقــدار 0/75 تاییــد شــد. در پژوهــش 
ــنامه  ــی پرسش ــوای کیف ــی محت ــی ]22[ روای ــان و قربان احمدی
ــری  ــرمایه فک ــه س ــص در زمین ــراد متخص ــن از اف ــط 10 ت توس
ــن از  ــز توســط 30 ت ــد شــد. پایایــی پرسشــنامه نی بررســی و تایی
مدیــران، معاونــان و روســای ادارات ســتادی وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی در شــهر تهــران مشــخص شــد و ضریــب آلفــا کرونبــاخ 

ــد.  0/86 بدســت آم
  Hill پرسشــنامه کارآفرینــی ســازمانی« در ســال 2003 توســط«
]23[. ارائــه شــد. پرسشــنامه دارای 48 مــی باشــد کــه 6 بعــد افعال 
 ،)8-1 عبــارت   8(  )organizational actions( ســازمانی 
)human individual attitudes( ــانی ــردی انس ــرش ف نگ

 human( انســانی  پذیــری  انعطــاف   ،)9-16 عبــارت   8(
انســانی  flexibility )8 عبــارت24-17(، وضعیــت پــاداش 
)human reward )8 عبــارت 32-25(، رهبــری کارآفریــن 
)human entrepreneurial leadership( انســانی, 

 human ( ــانی ــن انس ــگ کارآفری ــارت 40-33(،  و فرهن )8 عب
بــر  را   )41-48 عبــارت   8(  entrepreneurial culture
اســاس مقیــاس لیکــرت خیلــی کــم )1(، کــم )2(،  متوســط )3(، 
زیــاد )4(، خیلــی زیــاد )5( مــی ســنجید. نمــرات از یــك تــا 240  
ــتر  ــی بیش ــاندهنده کارآفرین ــتر نش ــرات بیش ــت  و نم ــر اس متغی
 Piri &  ــش ــازمانی« در پژوه ــی س ــنامه کارآفرین ــود. »پرسش ب
Fardis ]24[ اســتفاده شــده اســت. روایــی صــوری پرسشــنامه از 
طریــق نظرســنجی از  30 تــن از  متخصصیــن در حــوزه کارآفرینی 
بررســی و تاییــد شــد. پایایــی پرسشــنامه هــم بــا اجــرا در 100 تــن 
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ــان دانشــگاه کــه دارای مــدرک کارشناســی، کارشناســی  از کارکن
ــاخ 0/89  ــا کرونب ــا محاســبه ضریــب آلف ــد، ب ــرا بودن ارشــد و دکت
تاییــد شــد. در پژوهــش  Dolat Shah  و همــکاران ]25[ نیــز 
ــی ســازمانی«  ــی  »پرسشــنامه کارآفرین ــی صــوری و محتوای روای
ســنجیده شــد. بــرای ســنجش روایــی محتــوای کیفــی پرسشــنامه 
در اختیــار 10 تــن از متخصصیــن ایــن حــوزه قــرار گرفــت و تاییــد 
ــا اجــرا در  50 تــن از کارکنــان وزارت  شــد.  پایایــی پرسشــنامه ب
آمــوزش، ســنجیده شــد و ضریــب آلفــا کرونبــاخ 0/81 تاییــد شــد.
ــازمانی«  ــی س ــنامه کارآفرین ــی »پرسش ــی محتوای ــران، روای در ای
در پژوهــش صفــری و موالیــی میاندهــی ]26[ بــا روش قضــاوت 
ــی  ــوزه کارآفرین ــط در ح ــراد مرتب ــن از اف ــط 10 ت ــرگان توس خب
ــن  ــی در 30 ت ــرای مقدمات ــا اج ــی ب ــد. پایای ــد ش ــی و تایی بررس
ــتفاده  ــا اس ــور ب ــتی کش ــزی اداره بهزیس ــتاد مرک ــان س کارکن
ــد شــد. شــوهانی  ــاخ 0/88 بررســی و تایی ــا کرونب ــب آلف از  ضری
و همــکاران ]27[ نیــز در پژوهشــی روایــی محتــوای کیفــی  
پرسشــنامه را  بــا نظرســنجی از 10 تــن از متخصصــان مدیریــت 
ــا اجــرای اولیــه  ــد. پایایــی پرسشــنامه نیــز ب ورزشــی تاییــد کردن
ــا  ــی المپیــك بررســی و ب ــه مل ــان کمیت ــن از کارکن توســط 30 ت

ــد.  ــد ش ــاخ 0/82 تایی ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
بــرای ســنجش نــوآوری ســازمانی از »پرسشــنامه جــو نوآورانــه« 
Climate For Innovation Questionnaire )CIQ(
ــال  ــکاران در س ــط Dorabjee و هم ــه توس ــد ک ــتفاده ش اس
1998 ارائــه شــد ]28[.  پرسشــنامه شــامل 21 عبــارت کــه نوآوری 
ســازمانی را بــا 3 بعــد تولیــدی )productive( )7 عبــارت شــامل 
ــارت  ــدی )processing ( )8 عب 2، 5، 9،13، 16، 19، 21( فراین
شــامل 1، 3، 6، 8، 11، 12، 18، 20( و اداری )official( )6 عبارت 
شــامل 4، 7، 10، 14، 15، 17( و بــر اســاس مقیــاس لیکــرت خیلــی 
ــی  ــاد )5( م ــی زی ــاد)4(، خیل ــط )3(، زی ــم )2(، متوس ــم ) 1(، ک ک
ســنجید. نمــرات پرسشــنامه بیــن 1 تــا 85 متغیــر  اســت و نمــره 
ــر از  ــره باالت ــه نم ــت ک ــر اس ــا 35 متغی ــن 5 ت ــدی بی ــد تولی بع
ــر از 25  ــر از متوســط و نمــره باالت ــت باالت 17 نشــاندهنده وضعی
نشــان دهنــده وضعیــت خــوب مــی باشــد. نمــره بعــد فراینــدی 
بیــن 5 تــا 45 متغیــر اســت. کــه نمــره باالتــر از20 نشــان دهنــده 
ــوب  ــت خ ــانگر وضعی ــر از 30 نش ــره باالت ــط، نم ــر از متوس باالت
ــه نمــره  ــر اســت ک ــا 30 متغی ــن 5 ت ــد اداری بی ــره بع اســت، نم
ــر از 20  ــب و باالت ــت مناس ــده وضعی ــان دهن ــر از 15 نش باالت
نشــاندهنده وضعیــت خــوب مــی باشــد ]26[. روایــی »پرسشــنامه 
جــو نوآورانــه« در پژوهــش Dorabjee و همکاران ]28[ بررســی 
شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهــش در 5 شــرکت بــزرگ )بــدون 
ذکــر ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی در مقالــه( در انگلســتان اجرا 
شــده و روایــی ســازه پرسشــنامه بــا روش تحلیــل عاملــی توســط 

ــداد  ــد. تع ــد ش ــت 0/84 تایی ــت بارل ــدار کرویل ــا مق ــراد ب ــن اف ای
ــا  ــی پرسشــنامه ب عامــل هــای حاصــل ذکــر نشــده اســت. پایای
ــی المپیــك  ــه مل ــان کمیت ــن کارکن ــن 30 ت ــی بی اجــرای مقدمات
ــاخ 0/78 بدســت  ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــن شــد و ب تعیی

آمــد و  تاییــد شــد.
ــی  ــی و پایای ــز روای Turnipseed & Turnipseed ]29[ نی
پرسشــنامه را بررســی کردنــد. روایــی پرسشــنامه از طریــق روایــی 
ــان  ــن از کارکن ــن 143 ت ــی در بی ــل عامل ــا روش تحلی ــازه ب س
شــرکت هــای خدماتــی مالــی در انگلیــس انجــام شــد و  بــا توجــه 
ــا  ــه مقــدار KMO و بارتلــت تاییــد شــد. پایایــی پرسشــنامه ب ب
اجــرای آزمایشــی در 50 تــن از کارکنــان شــرکت هــای خدماتــی 
در انگلیــس بررســی و  ضریــب آلفــا کرونبــاخ  0/75 تاییــد شــد. 
شــریفی و صامــی ]30[ روایــی محتوایــی »پرسشــنامه جــو 
ــب کــه پرسشــنامه در  ــن ترتی ــه ای ــد ب ــه«را بررســی کردن نوآوران
اختیــار 10تــن از افــراد متخصــص و پژوهشــگر در زمینــه نــوآوری 
ــی  ــی پایای ــت بررس ــد و جه ــد ش ــی تایی ــت و روای ــرار گرف ق
پرسشــنامه در اختیــار 30 تــن از کارکنــان ســازمان جهاد کشــاورزی 
قــرار گرفــت و ضریــب آلفــا کرونبــاخ پرسشــنامه 0/78 تاییــد شــد. 
ــوای  ــی محت ــی روای ــز در پژوهش ــکاران ]31[ نی ــی و هم کریم
کیفــی »پرسشــنامه  جــو نوآورانــه« را بــا کمــك نظرســنجی از 10 
تــن از متخصصــان در حــوزه مدیریــت بــه تاییــد رســاندند و پایایی 
ــون  ــان کان ــن از کارکن ــی در 30 ت ــرای مقدمات ــا اج ــنامه ب پرسش
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان بررســی و 

ــاخ عــدد 0/93 بدســت آمــد. ــا اســتفاده از ضریــب آلفاکرونب ب
ــرای  ــا اج ــا ب ــنامه ه ــوری پرسش ــی ص ــر، روای ــه حاض در مطالع
ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــان مراک ــن از کارکن ــی در 30 ت آزمایش
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بررســی و  ــه دانشــگاه عل وابســته ب
تاییــد شــد. همچنیــن، نســبت روایــی محتــوای پرسشــنامه هــا از 
طریــق نظرســنجی از10 تــن متخصــص در زمینــه هــای مرتبــط 
کــه ســابقه علمــی و اجرایــی در همــان زمینــه داشــتند، بررســی و 
بــه ترتیــب برای »پرسشــنامه ســرمایه فکــری«0/82، »پرسشــنامه 
کارآفرینــی ســازمانی«0/86 و »پرسشــنامه جونوآورانــه« 0/89 
بدســت آمــد. بــا توجــه بــه اینکــه حداقــل مقــدار قابــل قبــول برای 
نســبت روایــی محتــوا طبــق جــدول Lawshe 0/62 مــی باشــد، 
لــذا روایــی محتــوا پرسشــنامه هــا تاییــد شــد. پایایــی پرسشــنامه 
ــا  ــه پژوهــش و ب ــن از نمون ــا اجــرای آزمایشــی در   100 ت ــا ب ه
ــرمایه  ــنامه س ــرای »پرسش ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری اس
فکــری« 0/76، بــرای »پرسشــنامه کارآفرینــی ســازمانی« 0/74 و 
بــرای »پرسشــنامه جــو نوآورانــه«  0/86 بدســت آمــد و تایید شــد. 
روش گــردآوری داده هــا بدیــن ترتیــب بــود کــه ابتــدا بــا کســب 
ــت  ــا ریاس ــی الزم ب ــگاه هماهنگ ــمی از دانش ــوز رس ــه و مج نام
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مراکــز مــورد بررســی جهــت گــردآوری داده هــا صــورت گرفــت. 
ســپس در زمــان هایــی کــه مراجعــه کمتــری بــه مراکــز صــورت 
مــی گرفــت و زمــان مناســبت تــری بــرای توزیــع پرسشــنامه هــا 
ــا هماهنگــی  ــل ذکــر اســت، ب ــود، داده هــا گــرداوری شــد. قاب ب
صــورت گرفتــه بــا برخــی کارکنــان، برخــی از پرسشــنامه هــا بــه 
ــال و داده  ــی ارس ــق ایمیل ــان از طری ــام کاری کارکن ــل ازدح دلی
ــد از  ــا بع ــد. داده ه ــع آوری ش ــاه جم ــه م ــی س ــازه زمان ــا در ب ه
گــرداوری بــا اســتفاده از آزمــون هــای پایایــی ترکیبی، همبســتگی 
و رگرســیون، الگــوی معــادالت ســاختاری تحلیــل شــدند.  تحلیــل 
داده هــا بــا نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 25 و نــرم افــزار 

ــد.  ــام ش Smart PLS 3.5 انج

یافته ها 
ــش، زن و  ــه پژوه ــد از نمون ــان داد،  80/4 درص ــا نش ــه ه یافت
ــی  ــدرک تحصیل ــراد دارای م ــد اف ــد. 63/8 درص ــرد بودن ــه م بقی
ــتند.  ــر داش ــری و باالت ــدرک دکت ــد م ــی و  11/2 درص کارشناس
ــای 20  ــروه ه ــابقه کار در گ ــزان س ــر می ــراد از نظ ــت اف اکثری
ــای  ــروه ه ــب در گ ــه ترتی ــز ب ــه نی ــال )50 درصــد( و بقی -10س
زیــر 10 ســال )30/6 درصــد(، بــاالی 20 ســال )19/4درصــد( قــرار 

ــتند. داش

شکل 1 : الگو درحالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل 2: الگوی برآورد آماره t در پژوهش

ــا ضریــب  براســاس نتایــج، مــی تــوان گفــت ســرمایه فکــری ب
رگرســیونی  86/ 0 و نســبت بحرانــی71/37 کــه بزرگتــر از 
ــادار  1/96 مــی باشــد، در ســطح 0/05 همبســتگی مثبــت و معن
ــب  ــا ضری ــوآوری ب ــن، ن ــان دارد. همچنی ــوآوری کارکن ــر ن ب
ــر از 1/96  ــه بزرگت ــی 9/02 ک ــبت بحران ــیونی0/63 و نس رگرس
اســت، در ســطح 0/05 همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــا 

ــا  ــر ایــن، ســرمایه فکــری ب کارآفرینــی کارکنــان دارد. عــاوه ب
ضریــب رگرســیونی 0/27و نســبت بحرانــی 656/64 کــه بزرگتــر 
از 1/96 هســت، در ســطح 0/05 همبســتگی مثبــت و معنــاداری 
بــا کارآفرینــی کارکنــان دارد. همچنیــن،  همبســتگی غیرمســتقیم 
ســرمایه فکــری بــا کارآفرینــی )0/55( مــی باشــد کــه حاکــی از 
ــادار مــی باشــد )جــدول 1، شــکل 1و2(. همبســتگی مثبــت معن
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جدول1: ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش
pvalueنسبت بحرانیبتامتغیر مستقل

0/001 <0/8671/37سرمایه فکری ---˂ نوآوری 
0/001 <0/639/02نوآوری ---˂کارآفرینی

0/001 <0/27656/64سرمایه فکری  ---˂کارآفرینی
--0/55سرمایه فکری---˂نوآوری---˂ کارآفرینی

ــده از  ــت آم ــه دس ــدد Z ب ــدار ع ــوق مق ــول ف ــاس فرم براس
آزمــون ســوبل )21/015( بیشــتر از 1/96 اســت، یعنــی در ســطح 
ــوآوری در رابطــۀ  ــر میانجــی ن ــر متغی ــان 95 درصــد، تاثی اطمین

ــادار اســت.  ــی معن ــری و کارآفرین ــرمایه فک ــن س بی
ــر  ــق متغی ــتقیم از طری ــه غیرمس ــن شــدت رابط ــرای تعیی ــا ب ام

ــود: ــی ش ــتفاده م ــاخص VAF اس ــی، از ش میانج

براساس فرمول فوق:

A: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
B: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
c: مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته

ــی از  ــر کارآفرین ــری ب ــرمایه فک ــتقیم س ــه غیرمس ــدت رابط ش
ــت  ــوم هس ــدان مفه ــن ب ــد، ای ــی باش ــوآوری 0/66 م ــق ن طری
ــر کارآفرینــی از  کــه 66 درصــد از رابطــه کل ســرمایه فکــری ب

ــن مــی شــود.  ــوآوری تبیی ــر میانجــی ن ــق متغی طری

جدول2 : معیارهای کلی کیفیت الگو

میانگین واریانس متغیرها
)AVE( استخراجی

پایایی ترکیبی
)CR(

ضریب تعیین
)R2(آلفا کرونباخrho نسبت

0/76390/98650/97720/98900/9890سرمایه فکری
0/74160/98440/74330/98340/9835نوآوری 
0/86900/94480/78650/93650/9379کارآفرینی

ــت الگــو را نشــان  ــی کیفی ــج )جــدول2( شــاخص هــای کل نتای
مــی دهــد. 

معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراجی AVE: بــا توجــه بــه ایــن 
ــه 0/76،  ــتخراجیAVE ک ــس اس ــن واریان ــر میانگی ــه مقادی ک
0/74، 0/56 بــه دســت آمدنــد و از 0/4 باالتــر مــی باشــد. 

ــول مــی باشــد.  ــل قب ــن شــاخص قاب ــن، ای بنابرای
معیــار پایایــی ترکیبــی )ضریــب دیلون–گلداشــتاین(: مقادیــر بــه 
ــب 0/76، 0/74،   ــه ترتی ــی ب ــی ترکیب ــرای پایای ــده ب ــت آم دس
ــر مــی باشــند کــه  ــد کــه از 0/7 باالت ــه دســت آمــده ان 0/86 ب

ــودن آن هــا مــی باشــد.  حاکــی از قابــل قبــول ب
معیــار ضریــب تعییــن: مقــدار شــاخص ضریــب تعییــن بــه دســت 
آمــده 0/97، 0/74، 0/78 مــی باشــد کــه مــاک پذیــرش 0/19، 
0/33 و 0/67 بــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و قــوی مــی باشــد. 
بــا توجــه بــه میانگیــن ضریــب تعییــن 0/70 مشــاهده مــی شــود 

ایــن معیــار از بــرازش قــوی برخــوردار هســت. 

بحث
یافتــه هــای حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد، بیــن ســرمایه 
ــتی  ــز بهداش ــان مراک ــازمانی در کارکن ــی س ــری و کارآفرین فک
ــتگی  ــتی همبس ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش درمان
مثبــت وجــود دارد و بیــن نــوآوری ســازمانی و کارآفرینــی 
ســازمانی همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود دارد. نتایــج 
ــرمایه  ــادار س ــت و معن ــتگی مثب ــوص همبس ــش در خص پژوه
فکــری بــا کارآفرینــی بــا پژوهــش هــای رضایــی ]32[، نــادری 
ــمی  ــای ]33[، عبدالهاش ــور و آهوپ ــین پ ــتمی ]11[، حس و رس
 Afework ،]35[ ضیــاء و همــکاران ،]رنجبــر و همــکاران ]34
و همــکاران ]36[ همخوانــی دارد. حســین پــور و همــکاران  
ــری  ــرمایه فک ــذاری در س ــرمایه گ ــا س ــد ب ــان دادن ]37[ نش
ــوان  ــی ت ــناختی م ــاختاری و ش ــانی، س ــاد انس ــازمان در ابع س
انتظــار داشــت کارآفرینــی درون ســازمانی کارکنــان بهبــود یابــد. 
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 ]38[  Chairunisa Muchtar &Inneke Qamariah
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن کارافرینــی ســازمانی و ســرمایه 
فکــری و ابعــاد آن بــه ترتیب ســرمایه انســانی، ســرمایه ســاختاری 
و ســرمایه مشــتری در ســطح اطمینــان باالیــی همبســتگی مثبــت 
ــود  ــث بهب ــری باع ــرمایه فک ــا س ــود دارد و ارتق ــاداری وج و معن
عملکــرد شــرکت هــا مــی شــود. Ugalde-Binda و همــکاران 
]39[ در پژوهشــی ســرمایه فکــری را عامــل جهــت دهنــده 
ــه  ــای کارافرینان ــی و رفتاره ــه کارافرین ــرای روحی ــرک ب و مح
ــی در  ــر کارآفرین ــری ب ــرمایه فک ــر س ــزان تاثی ــمردند. می برش
ــاوت دارد. در  ــم تف ــا ه ــاال ب ــده در ب ــر ش ــای ذک ــش ه پژوه
ــس  ــی ]32[  ســرمایه فکــری 62 درصــد از واریان پژوهــش رضای
کارآفرینــی را تبییــن مــی نمایــد، در حالیکــه در پژوهــش حاضــر 
ایــن میــزان 27 درصــد اســت دالیــل تفــاوت را شــاید بتــوان بــه 
دلیــل جامعــه متفــاوت پژوهــش توجیــه کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه 
شــرکت هــای خصوصــی شــرایط بهتــری را بــرای تقویــت دیــدگاه 
هــای کارآفرینانــه فراهــم مــی ســازند، ســرمایه فکــری مشــاورین 
ایــن شــرکت هــا کارآفرینــی را بیشــتر از ســازمان هــای بهداشــتی 

ــد.  ــی تقویــت مــی نمای درمان
ــادق زاده ]40[،  ــی و ص ــتمی ]11[، ربیع ــادری و رس ــش ن پژوه
Chairunisa Muchtar &Inneke Qamariah ]38[ و 
منیــری و همــکاران ]41[ نشــان داده اســت، در بیــن مولفــه هــای 
ســرمایه فکــری بیشــترین تاثیــر را ســرمایه ســاختاری و کمتریــن 
ــج  ــا نتای ــه ب ــی دارد ک ــر کارآفرین ــتری ب ــرمایه مش ــر را س تاثی
ــن پژوهــش  ــج ای ــی، نتای ــه عبارت ــن پژوهــش همراستاســت. ب ای
ــل  ــه ســاختار ســازمان مث ــا نشــان مــی دهــد توجــه بیشــتر ب ه
تســهیل و تســریع انتشــار و تســهیم دانــش و اطاعات در ســازمان 
، فراهــم کــردن جــو حمایتــی مناســب بــرای تشــویق کارکنــان به 
نــوآوری و شناســایی و بهــره بــرداری از فرصــت هــای کارآفرینانــه، 
ــاح و  ــازمانی، اص ــخص س ــارت مش ــا، چ ــگاه داده ه ــود پای وج
ــر  ــی فرایندهــا، راهکارهــا و خــط مشــی هــا بیشــترین تاثی بازبین
را بــر تقویــت روحیــه کارآفرینانــه دارد. ســاختار ســازماني یکــي از 
عوامــل مهــم در تعمیــم ایــده هــا در ســازمان اســت کــه  بــا ایجــاد 
انعطــاف و بســتر مناســب بــراي ارتبــاط کارکنــان بــا یکدیگــر، بــه 
نشــر دانــش در درون ســازمان کمــك کنــد. ســازمانی کــه ســاختار 
منعطــف دارد در قبــال تغییــرات گوناگــون و پیشــرفت هــای 
ــا و  ــه ه ــا، برنام ــا، روش ه ــوده و سیاســت ه ــه روز ب ــاوری، ب فن
تصمیمات خـــود را بـراســـاس  واقـعـیـات تـنـظـیـم می نماید  و 
در صــورت نیــاز تغییــرات الزم را ایجــاد و اشـکـــاالت را مـرتـفـــع 
و بـرنـامـــه هـــای پـــیشرفت خــود را ترســیم می نمایــد. در چنین 

صورتــی ســازمان ، بــه بقــاء و حیــات خــود ادامــه داده و دســتیابی 
بــه اهــداف تســهیل مــی گــردد.

یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد، ســرمایه فکــری 
ــا  ــج ب ــن نتای ــوآوری در ســازمان مــی شــود. ای ــش ن باعــث افزای
 Ahmed   ،]42[ پژوهــش هــای عباســی ســروک و همــکاران
Al-Dujaili ]43[ و Bontis ]44[ همخوانــی دارد. صالــح و 
دانایــی فــرد ]45[ نشــان دادنــد ســرمایه انســانی موجــب  افزایــش 
ــود  ــه خ ــه نوب ــن ب ــود و ای ــی ش ــردی م ــطح ف ــری در س یادگی

ــت. ــد داش ــی خواه ــوآوری را در پ ن
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــکاران ]46[ ب ــن و هم ــی کری غام
ــرمایه  ــتقیم و س ــور مس ــه ط ــه ای ب ــاختاری و رابط ــرمایه س س
ــا  ــاختاری ب ــرمایه س ــق س ــور غیرمســتقیم از طری ــه ط انســانی ب
رشــد نــوآوری رابطــه دارنــد.  درگیــر کــردن مشــتریانی کــه روابــط 
ــدات و  ــعه تولی ــه توس ــر ب ــد منج ــا دارن ــازمان ه ــا س ــی ب نزدیک
محصــوالت عالــی مــی شــود. ایــن مشــتریان پــروژه هــاي نوآورانه 
را بــا تخصــص هــا، صاحیــت هــا و تجــارب متنــوع خــود فراهــم 
مــی کننــد کــه ایــن باعــث رشــد و پــرورش نــوآوري تولیــدي و 
فراینــدي مــی شــود. بــه بیــان دیگــر، ســرمایه مشــتری بــا ایجــاد 
فرصــت هــاي جدیــد رقابتــی و همچنیــن،  اســتفاده از شــیوه هــای 
ــوآوري هــاي اساســی در محصــوالت  ــی، موجــب ن ــن بازاریاب نوی
ــح و  ــد.  صال ــد ش ــدی خواه ــاي تولی ــر فراینده ــات و تغیی و خدم
دانایــی فــرد ]45[ بیــان مــی کننــد کــه افزایــش ســرمایه مشــتری 
باعــث یادگیــری در ســطح گروهــی مــی شــود و در نهایــت ایــن 
ســرمایه بــر نــوآوری تدریجــی اثــر مــی گــذارد. Wu و همــکاران 
]9[ نیــز در پژوهشــی ارتقــا نــوآوری در ســازمان را حاصــل تجمیــع 
ســرمایه فکــری و جهــت یابــی کارافرینانــه ابــراز داشــته انــد کــه 

بــا نتایــج ایــن پژوهــش همراستاســت.  

نتیجه گیری 
نتایــج نشــان داد، ســرمایه فکــری باعــث ارتقــا کارآفرینــی 
ســازمانی و نــوآوری ســازمانی در مراکــز بهداشــتی درمانــی وابســته 
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی مــی شــود. پیشــنهاد 
مــی شــود، مدیــران و سیاســتگذاران در حــوزه بهداشــت و درمــان 
برنامــه ریــزی مناســبی در جهــت ارتقــا مدیریــت منابــع انســانی 
و تقویــت ســرمایه هــای ســازمانی خــود داشــته باشــند و  زمینــه 
ــان  ــردازی در کارکن ــده پ ــه و ای ــق  اندیش ــرای خل ــتری را ب بیش
ســتادی مراکــز بهداشــتی درمانــی ایجــاد کننــد.  بــه دلیــل اینکــه 
وظیفــه اصلــی کارکنــان ســتادی عمدتــا برنامــه ریــزی، مدیریت و 
هدایــت برنامــه هــای حــوزه ســامت مــی باشــد، تقویــت روحیــه 
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کارآفرینــی و خاقیــت و ایــده پــردازی باعــث توســعه فعالیت های 
اجرایــی و صفــی در ســازمان هــای بهداشــتی درمانــی می گــردد و 
در ارتقــا ســامت جامعــه نقــش غیرمســتقیم ولــی  پراهمیتــی دارد. 
از آنجــا کــه ایــن پژوهــش در مراکــز بهداشــتی درمانــی وابســته به 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی صــورت گرفــت، ممکــن 
اســت نتایــج بــه راحتــی قابــل تعمیــم بــه بقیــه مراکــز بهداشــتی 

درمانــی نباشــد. 

سپاسگزاری
ــت  ــد مدیری ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــل پاپ ــر حاص ــه حاض مقال

خدمــات بهداشــتی درمانــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران 
شــمال کــه در تاریــخ 1396/6/14بــا شــماره  ثبــت شــده  
15721213941002  مــی باشــد. از همــکاری صمیمانــه مدیریــت 
گــروه تخصصــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی دانشــگاه 
ــت پژوهشــی دانشــگاه  آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال، معاون
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و مدیــران مراکــز بهداشــتی درمانی 

ــی مــی گــردد. ایــن دانشــگاه تشــکر و قدردان

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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