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Abstract: 
Technological innovation is the backbone of New Technology Based companies and one 

of the main factors for survival and gaining a competitive advantage for these companies. 

Creating a continuous flow of innovations in these companies requires the formation of 

innovation capabilities. This research has been done with an in-depth study of eight new 

technology based companies in the medical equipment sector of Fars province with a 

historical approach with the aim of discovering the path of formation and development of this 

capability in these companies. Using structured interviews and observing and studying the 

available documents, the required data were collected and using thematic analysis method, 

semantic expressions were classified in the form of conceptual codes and then sub-main and 

main themes. Finally, the thematic map of the research is drawn. The results show that the 

path of formation of technological innovation capability in these companies includes four 

stages of focusing on finding solutions to solve customer problems, technical and engineering 

knowledge, regulating management functions and creating internal discipline. 
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 چکیده

یت کسب مز وهای نوپای فناور و یکی از عوامل اصلی بقا دهنده شرکتنوآوری فناورانه ستون فقرات شکل

مندی توانیری گها مستلزم شکلها در این شرکتهاست. ایجاد جریان مداومی از نوآوریرقابتی برای این شرکت

هیافتی رس با نوآوری است. این پژوهش با مطالعه عمیق هفت شرکت نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فار

ه از استفاد ها انجام شده است. باگیری و توسعه این توانمندی در این شرکتتاریخی با هدف کشف مسیر شکل

و با  وری شدهآهای مورد نیاز جمعرک موجود، دادههای ساختاریافته و مشاهده و مطالعه اسناد و مدامصاحبه

قه بندی صلی طبهای فرعی و ااستفاده از روش تحلیل تماتیک، عبارات معنایی در قالب کدهای مفهومی و سپس تم

وری دی نوآگیری توانمندهد مسیر شکلشده و در نهایت نقشه تماتیک پژوهش ترسیم شده است. نتایج نشان می

مهندسی،  ش فنی وحل یابی برای حل مساله مشتری، دانها شامل چهار مرحله تمرکز بر راهن شرکتفناورانه در ای

 تنظیم کارکردهای مدیریتی و ایجاد انضباط درونی است.

  .نوآوری فناورانه، توانمندی نوآوری، تجهیزات پزشکی، تحلیل تماتیک واژگان كلیدي:
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 مقدمه -1

. (Kim, Park & Paik, 2018) نوآوری هستند ی خود نیازمندها برای تضمین موفقیت و بقابنگاه

دهی جریان با شکل فقطمزیت رقابتی  بهبودو  ایجاد برایها تالش بنگاه، متغیرمحیط در پاسخ به 

چنین . (Caloghirou, Kastelli & Tsakanikas, 2004) نشیندبه ثمر می هااز نوآوری یمستمر

نسیل خلق محصوالت پتاآن را توان میاست؛ که  1نوآوریعملکردی منوط به کسب و حفظ توانمندی 

های برای شرکت توانمندیاین  .(Zheng, Liu & George, 2010) کرد و ارزشمند تعریفیا دانش بدیع 

تر است. حیاتیکه نوآوری رکن اصلی پیدایش و موتور محرک رشد شرکت است به مراتب  2نوپای فناور

 نیا یایو متوسط هستند که عالوه بر داشتن مزا ککوچ یهااز شرکت ینوع خاص هاشرکتاین 

ه و فناوران راتییغمهم تو عامل  مضاعف دارند یتیبرتر اهم یفناور نهیدر زم تیفعال لیها به دلشرکت

های شرکت گی است.ها مساله مرگ و زندهستند. ایجاد توانمندی نوآوری در این شرکتنوآورانه 

ها و امکاناتی را ید آمادگیبامسیر حیات خود برای کسب و حفظ توانمندی نوآوری در نوپای فناور 

با توجه به ابهامی که  های تنیده در عملیات روزانه بنگاه هستند.ها و اقدامفراهم آورند که از نوع روتین

ه این تحقیق عبارتست از یافتن مسالگیری و توسعه این توانمندی وجود دارد؛ در فهم فرایند شکل

های نوپای فناور در یک بخش، شرکتدر  نوآوریگیری و توسعه توانمندی شکل مسیر مدل فرایندی

مراحل مختلفی است که هر مدل پیشنهادی، متشکل از  اجزا با یکدیگر. ارتباط ایناجزای این مدل و 

هایی است که نهایتا منجر به تجمیع توانمندی نوآوری فناورانه در قدامات و پیشرانمرحله شامل ا

  بنگاه خواهد شد.

 ، ماهیتامیلیارد دالری کشور 2.5بازار تقریبا  درهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی، کتشرفعالیت 

وجه تبا رد. رورت داها ضو توسعه و انتقال فناوری در آن تحقیقبوده و سهم باالیی از  نوآوریمبتنی بر 

 فناوری و هنگفت خریدهای هزینه ایمنی و سالمت جامعه با تجهیزات پزشکی،به ارتباط مستقیم 

از  نهاآده د کننهای تولیتحلیل نقش بنگاهویژه تجهیزات وارداتی، باالی اکثر این تجهیزات، بهسطح 

 ین تجهیزاتاهای تولیدکننده بنگاههای تالش برای ارتقا توانمندی بسیار مهم است. نوآوریدید 

 لیدکنندههای توههای مدیریتی برای بنگاتواند مسیری برای ارائه توصیهمی نوآوریازجمله توانمندی 

ز از یکی این بخش در استان فارس مورد توجه قرار گرفته که از دیربا تجهیزات پزشکی بگشاید.

نیز  های مهم حوزه سالمتو یکی از بخش شودهای اصلی حوزه سالمت در کشور شناخته میقطب

  تولید تجهیزات پزشکی است.

                                                      
1 Innovation Capability 
2 New Technology Based Firms (NTBF) 
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 نوآوری فناورانه -2-1

خلق و  دیمحصوالت جد تواندیکه م یدیجد یفناور یابه بازار  فناورانهمحصول  کی یمعرف

فناورانه به تغییراتی  نوآوری. دانندیمنوآوری فناورانه  دینما جادیصنعت ا یبرا یدیجد هایفرصت

فناورانه  نوآوری. (Mothe & Nguyen Thi, 2010) ت و فرایندهای تولید اشاره داردنوآورانه در محصوال

دست هسازی و تصاحب ارزش، بوجو، انتخاب، پیادهجست بلندمدتغلب از طریق فرایند پیچیده و ا

گیری فناورانه را شکل نوآوری (2006) 1ویگرتیلور و  (.1394 ،زمانی وگروسی مختارزاده ) آیدمی

و  (Greve and Taylor 2006)الب محصولی ارزشمند ی جدید و عملی کردن آن در قی ایدهخالقانه

، اجرای یک ایده برای معرفی محصول یا خدمت جدید یا عناصر جدید در (2006) 2و آراویند پوردامن

موسسه ملی استاندارد و  یدگاهاز د .(Damanpour & Aravind 2006) دانندمید یا خدمات فرآیند تولی

 شرکتی یبرا یدجد فنی یدها یک یزآمیتموفق یریگکاربهفناورانه  نوآورینیز  3فناوری ایاالت متحده

فرایندی  نوآوری. این گونه (Intarakumnerd & Gotob 2018) را خلق کرده است یدهکه آن ااست 

کند؛ صرف هایی که برایش جدید است تسلط پیدا میآن بنگاه در طراحی و تولید محصول دراست که 

  .(DianaCorsatea 2014)  نظر از اینکه این محصول برای رقبای داخلی و خارجی جدید است یا خیر

ه منظور ناورانه را بف نوآوریتواند یک فرایند یا یک پیامد باشد. چنانچه مراحل فناورانه می نوآوری

ا رازمان س نوآوریچنانچه بخواهیم میزان یم دیدگاهی فرایندی و پیاده سازی صحیح در نظر بگیر

ناسب به خگویی مدر پاس هافناورانه بر نقش روتین نوآوری. دیدگاه پیامد خواهیم داشتارزیابی کنیم 

 اورانهفن وآورین ندیفرا فیتوص یبرا نیز دانش جادیو ا یریادگی میمفاهکند. یرات فنی تاکید میتغی

 دیدجانه ورانف دانشآن  قیمداوم که از طر یریادگی ندیفرا کی قیها از طرشرکت"شوند:  یاستفاده م

 یکننده دیولشرکت ت فناورانه نوآوری قیاز طر .(1394 ،نوناکا) "کنندیم نوآوریکنند، یم دیتول

 نی. انشی استی داهایورود بر یمبتن یهاتوانمندیها و یستگی، شااورانهفن دیدانش جدجریانی از 

یجاد ات بودن، وابستگی به مسیر، غیرقابل بازگش پیوسته و افزایشی بودن، هایویژگی یدارا ندیفرآ

  .(Nieto 2004) .استها بودن عدم اطمینانمقاومت در برابر کنار گذاشتن یک مسیر فناوری و تحت تاثیر 

 توانمندی نوآوری -2-2

اند: فناورانه را به این صورت تعریف کرده نوآوریتوانمندی ( 2002) 4و آلباالدجو جنیرام

اندازی، نگهداری، تطبیق، ارتقا و توسعه ها و دانش موردنیاز سازمان برای انتخاب، نصب، راهمهارت"

های موجود و یا آفرینش های یک بنگاه برای توسعه و بهبود فناورییا توانمندی ها در سازمانفناوری

                                                      
1 Taylor& Greve 
2 Damanpour& Aravind 
3 National Institute of Standards and Technology (NIST) 
4 Romijn & Albaladejo 
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های های جدید. این تعریف انواع فناوری شامل فناوری محصول، فناوری فرایند و فناوریفناوری

ای گونه نوآوری. با این تعریف توانمندی (Romijn & Albaladejo, 2002) "سازمانی را شامل می شود

های توانمندی عالوه بر توانمندی فناوری مستلزمفناورانه موفق  نوآوریاما نمندی فناوری است. از توا

 توانمندی . پساستریزی راهبردی، یادگیری و تخصیص منابع دهی، برنامهتولید، بازاریابی، سازمان

را  حمایت و آننوآوری فناورانه شرکت است که از راهبرد  یهاای از ویژگیفناورانه، مجموعه نوآوری

توانمندی  فناورانه نوآوری(. توانمندی Yam, ChengGuan & Pun, 2004 & Tang) نمایندتسهیل می

ابتی ها است که منجر به ایجاد مزیت رقها در مورد محصول، فرآیند و سیستمانتقال مداوم دانش و ایده

توانایی شرکت در ، توانمندیاین . (Singh, Khamba & Nanda, 2017) شودبرای شرکت و ذینفعان می

تولید  دهی منابع مختلف برایمدیریت و سازمانو  کتساب، جذب و تکمیل فناوری جدیدانتخاب، ا

منابعی است ها و توسعه مستمر توانایی نوآوریتوانمندی  . (Shan & Jolly, 2013)استفناوری جدید 

جدید و براورده کردن نیازهای بازار را پیدا های معرفی محصوالت دهد فرصتکه به بنگاه اجازه می

های های مرتبط و کاراییتجمع فناوری توانمندی به درجات مختلفی از. این کند و گسترش دهد

مختلف در فرایند جستجوی نوآورانه مرتبط است و عملکردی حیاتی از بنگاه است که توان شناسایی 

 العات در اهداف تجاری شرکت را فراهم می کنداطالعات خارجی جدید و جذب و استفاده از آن اط

(Forsman, 2011) ها به ها و تجربهقدرت و توانایی برای تغییر ماهیت مداوم دانش نوآوری. توانمندی

  (Saunilla & Ukko, 2012) هایی برای سوددهی شرکت و سهامدارانمحصوالت، فرایندها و سیستم

تواند از های اصلی درون بنگاه است و نمیدها، منابع و روتینترکیبی از فراین نوآوریاست. توانمندی 

سازد هایی است که بنگاه را قادر میهای آن مجزا شود. این توانمندی شامل منابع و روتینسایر فعالیت

 .  (O'Connor, Roos & Vickers-Willis, 2007) وارد شود نوآوریهای مورد نیاز برای در فعالیت

 هاها، توانمندیروتینمنابع،  -2-3

منابع درونی است که به عنوان منبع محور نوآوری در یک بنگاه محصول وجود بر اساس رویکرد 

در طول زمان و طی یک  نوآوریهای معموال توانمندیکنند. عمل می نوآوریدروندادهای فرایند 

اه دارند و در نتیجه به شوند و به همین دلیل ریشه در گذشته بنگفرایند پیچیده یادگیری کسب می

منابع بنگاه اعم از ملموس و . (Zhao, Tong & KamWong, et al., 2005) سختی قابل تقلید هستند

گیرند تا با یکدیگر ترکیب شده و از طریق توانمندیغیرملموس به عنوان ورودی مورد استفاده قرار می

ای از شامل انباشتههای بنگاه توانمندی را رقم بزنند. نوآوریها به اشکال مختلفی تبدیل شوند تا 

بر دانش و یادگیری به . (Figueiredo, 2010) دندهکه به آن اجازه فعالیت نوآورانه را می هستندمنابع 

های جدید، فناوری و ساختاری دست شود که از طریق آن بنگاه به روتینعنوان عامل اساسی تکیه می

را در ها کنند که ویژگیهایی عمل میها در نقش ژنروتین گذارد.یابد که بر عملکرد آتی اثر میمی

ها همان نقشی را در بنگاه دارند که روتینمزیت رقابتی هستند.  خود جای داده و عامالن اصلی ایجاد

ها اساساً شامل توسعه در شرکتفناورانه  نوآوری ندیفرا کنند.شناسی بازی میها در زیستژن
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اطالعات دانش  رهیذخ یشکل اصل روتین، کیسازمان به  تیفعال لیتبد و تاس دیجد یهاتینرو

 هاتوانمندیدر توسعه  نوآوریاکتشاف دانش و  قیها از طرروتین .خاص آن سازمان است یاتیعمل

مؤثر  صید و تخصو به دست آور کرده را کشف دیکند دانش جدیکمک م به بنگاه . روتیننقش دارند

 یکارآمد برا یبه روششود  لیتکم یریادگیبعد  کیبا  روتین که یهنگامد. نجام دهرا ا منابع

 ها. روتین(Jensen, Poulfelt & Kraus, 2010) شودیم لی، جذب و استفاده از دانش تبدیابیدست

 گیو وابست شوندگیتکرار تیبا ماهها توانمندی 1اجزا سازنده وعمل  صیو قابل تشخ یتکرار یالگوها

ترکیب  .هستند نوآوریو  یسازمان راتییتغ لیو تحل هیتجز یمنبع و واحد اصلو بنابراین  زمینهبه 

ای از ترکیب شود و توانمندی برساختهها میگیری توانمندیها منجر به شکلدقیق و درست روتین

تعریف است  یادیچقدر بن یسازمان یهاتوانمندی یبرا روتینمفهوم  نکهیا دنید یبرا .هاستروتین

است که از  یجمع تیاز فعال داریآموخته و پا ییالگو مندیتوان ( راهگشاست:2002)2زولو و وینتر

و اصالح  ایجاد یبهبود اثربخش یروزمره خود را در راستا یکارها مندنظامآن سازمان به طور  قیطر

و بازتابی  دهنده فعالیت اجتماعی آگاهانه، خالقتوانمندی نشان .(Zollo & Winter, 2002) کندیم

نماید تا یا حذف می کند، آنها را حفظهای جدید تبدیل میهای موجود را به روتیناست که روتین

های پیشرفت بنگاه ممکن شود. بازتاب آگاهانه یعنی ارزیابی آگاهانه اهداف، شرایط و توالی خروجی

ها های موجود. توانمندیهای جدید، تغییر در آنها یا حفظ روتینبه منظور توسعه روتینها روتین

توانند به شکلی آگاهانه از منظر برونداد تغییر که میهایی هستند آگاهانه، خالق، عمدی و قابلفعالیت

ها پدیدارهایی هستند ناخودآگاه و غیرعمدی که بروندادها و فرایندهای روتینی شوند. و فرایند ارزیاب

  .(Hansen & Martin, 2009) شودآنها به طور آگاهانه ارزیابی نمی
 شرکت نوپای فناور -2-4

سال  25از  کمترمستقل با  یبنگاه :است تلیها متعلق به گزارش گروه لشرکت نیا هیاول فیتعر

معموالً در  های نوپای فناورشرکت .(Rydehell, 2019) سطح باال یهافناوری نهیسن و فعال در زم

مداوم در  یگذارهیبه سرمامواجه هستند و  یورافن عیسر راتییکنند که با تغیرقابت م یدانش عیصنا

که  یو منابع انسان یمال یهاتیمحدود رغمی. علدندار ازین خاص زاتیو تجه کارکنان با تخصص ویژه

 یدارا هااین شرکت کند،یرا محدود مو توسعه  قیدر تحق یگذارهیسرما شیافزا یبراتوان آنها 

 یهاارزش هااین شرکت. (Fudickar & Hottenrott, 2019) ستنده ییو رشد بالقوه باال ینوآور

دانش  جادی، او توسعه قیتحق یدهند. سطح باالیارائه م به مشتریان و کاربران را نوآورانه یشنهادیپ

 ستاهشرکت ریاز سا هااین بنگاه کنندهزیمتما یهایژگیاز و یو فن یو اشتغال پرسنل علم دیجد

(Camisón-Haba, Clemente-Almendros & Gonzalez-Cruz, 2019) .ها محصوالت و بنگاه نیا

ها شرکت نیکنند. ایم دیتول یو علم یدانش فن کیستماتیس یریبکارگ قیخدمات نوآورانه را از طر
                                                      
1 Building Blocks 
2 Zollo & Winter 
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 ینوآور توانمندیکند، یم زیها را متماشرکت نی. آنچه ادارند نوآورانه یهایژگیخود و کاردر ماهیتا 

 . (Acosta-Prado, 2020) دارند در اختیار است که اییورافن آنها در

 های پیشینپژوهش -2-5

ها یک خط تحقیقی مداوم در نوشتارهای ها در بنگاهطی دو دهه گذشته انباشت توانمندی

های نوآوری محصول و خدمت، تئوری ( به پنج جریان تئوری2010) 1باالن و لیندساینوآوری بوده است. 

های پویا و دیدگاه منبع های نوآوری سازمانی، تئوری توانمندیهای باز، تئوریها به عنوان سیستمسازمان

 .(Balan & Lindsay, 2010)کنندهای تئوریک موضوع توانمندی نوآوری اشاره میمحور به عنوان ریشه

ضمنی اشاره به صورت صریح یا های نوآوری پرداخته و این پنج جریان به بحث درباره توانمندی

 2لیو و همکاران تواند یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی بنگاه باشد.که این توانمندی می اندکرده

 یدیساله منابع کل 10 جیبسبر مبنای ارزش  رهیزنج لیتحلو  محور بعدیدگاه منبر اساس  (2001)

عمدتاً این توانمندی که  ندافتیدر نیدر چ یشرکت نساج کیدر  فناورانه ینوآور توانمندی جادیا یبرا

ی برآن و ساختار سازمان ی، منابع انسانیبلکه فرهنگ سازمان نیست؛ یو نوآور یمنابع فناور ریتحت تأث

است که  الزم، هستند یضرور راهبردی یهاییاز توانا ییحفظ سطح باال خواستارکه  ییهاشرکت. موثرند

 .(Liu & White, 2001) توسعه و ارتقا دهند ریف پذانعطا یسازمان طیمح کیخود را در  یفرهنگ سازمان

های هر بنگاه در مورد فرایندهای فرضترین مسیر ایجاد توانمندی نوآوری زیر سوال بردن پیشمهم

و هنجارها و  موجود در توسعه مفروضاتدر  اگر بنگاه های فعالیت است.خلق دانش، زمینه بازار و مدل

و توسعه  رییکه در پاسخ به تغ یابتکارات ؛دننک یتوسعه محصول خود بازنگر یاساس یهاارزش

بورجسون و . Börjesson & Elmquist, 2012)) بود ی خواهدد ناکافوآنها آغاز ش یهاییتوانا

توسعه  یدو ابتکار عمل برا ییاروپا لیکننده اتومبدیدو تول یبراساس مطالعات طول( 2014) 3همکاران

 یهاتوانمندی کیستماتیس جادیو ا یسبد نوآور کی تیری: مداندداده حیتوض را ینوآور یها توانمندی

 لختیو  ریمس یوابستگاز  یریو جلوگ رییتغ مستلزمها یتوانمندتوسعه گوید می پژوهش نیا .ینوآور

 کیبر اساس ( 2017) 4. وانگ و داس) ,2014Börjesson, Elmquist, & Hooge( از آن استناشی  یسازمان

در بررسی نقش مدیران عالی در ایجاد  سال 9 یشرکت ط 335 به فرد ازمجموعه داده منحصر 

 ینوآور توانمندیساخت خود در  میمستق یریتوانند با درگیم رانیکه مد گویندتوانمندی نوآوری می

 یریگاده از جهتبه استف لیتما شتریشود آنها بیباعث م یعال رانیمد بودن شوند. نوآور میشرکت سه

 یتواند نوآوریاست که م یدیکل یاواسطه یاکتشاف یریگجهتداشته باشند.  یدر نوآور یبرداربهره

 کیوابسته به منابع ای نقش واسطه نیا یاثربخش اماکند  لیبهتر تبد یبرتر را به عملکرد مال رانیمد

                                                      
1 Balan & Lindsay 
2 Lio et al 
3 Borjesson etal 
4 Wang & Dass 
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 1مطالعات این حوزه در جدول برخی دیگر از  .(Wang & Dass, 2017) صنعت است طیبنگاه و مح

 اند.نشان داده شده
 

 های مختلف توسعه توانمندی نوآوریاجزا مدل -1جدول 

 اجزای مدل سال نویسندگان

 2016 1رضوی و همکاران
، رییادگی توانمندی توانمندی تولید، و توسعه، تخصیص منابع، پژوهش

 ، توانمندی شبکه سازیبازاریابی

 2014 2سائونیال و همکاران
 سعهکار، تو محیط شرایط ساختاربندی، و پردازیایده مشارکت، رهبری

 فردی هایفعالیت خارج، دانش دانش، جذب دانستن، احیای
 یادگیری تسهیم شده اعضای یک شبکه از طریق تعامل های مداوم 2012 3 بسنت و همکاران

 2012 4 رهاب و یانتو
 یانم اطالعات تسهیم دانش، سازمانی،گردش آزادانه یادگیری توانمندی

  محیطی دانش آوریکارکنان، جمع

 2012 5بل و فیگرادو

در در مرزها و  یریادگیمختلف  یسازوکارها ازاستفاده  و جادیا

-نی، تأمدکنندگانی، تولدارانی)خر یخارج یاهسازمان مشارکت با

سات ها ، موسسات پژوهش و توسعه و موسکنندگان، کاربران، دانشگاه

 و مشاوره( یمهندس یتخصص

 2007 6 محنک
ت ییراهای بین کسب و کارها که به منظور یادگیری، تطبیق با تغشبکه

 اندفناوری و نوآوری شکل گرفته

 2003 7 گوان و ما

، نمندی ساخت، تواتوانمندی تحقیق و توسعهی، توانمندی یادگیر

، ابعبرداری از منبهرهتوانمندی ، توانمندی سازمانی، توانمندی بازاریابی

 راهبردی توانمندی
 

اند غالب تولیدهای علمی به تشریح ابعاد و جزییاتی پرداخته دهدجمع بندی مطالعات نشان می 

در پاسخ به اینکه توانمندی  گیری این توانمندی را تشریح کنند.توانند فرآیند ایجاد و شکله نمیک

های موجود مطالعهو  کند همچنان ابهام وجود داردپیدا میشود و توسعه چگونه ایجاد می نوآوری

 فرآیند یک توانمندی نوآوری ایجاد اند.کمتر به فرآیند چگونگی ایجاد و توسعه این توانمندی پرداخته

 و رقبا بین شرکت و درون پیچیده روابط مجموعه شامل که است اقتصادی و اجتماعی پیچیده فنی،

 دو یا یک منحصر به ساخت و توسعه این توانمندی است. اجتماعی و فنی و اقتصادی محیط

تنهایی  به عاملی هیچ شود.نمی گیریتنهایی اندازه به مسیرنیست و به وسیله یک یا دو عامل نیز

                                                      
1 Razavi et al 
2 Saunilla et al 
3 Bessant et al 
4 Rahab & Yanto 
5 Bell & Figueiredo 
6 Mohannak 
7 Guan & Ma 
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 نوآوری برای کارا محیط یک به تنهایی تواندنمی تکنیکی هم یا مدیریتی ابزار هیچ باشد، مؤثر تواندنمی

 و کرده ایجاد نوآورانه محیط یک منظم طور به باید که هستند عوامل متفاوت از ایموعهمج کند. ایجاد

زمینه صنعتی و بخشی مورد تضمین کند.  سازمان را در نوآوری موفقیت کهطوریبه بخشند بهبود

بنابراین مطالعه این مسیر در یک  مطالعه نیز نقش مهمی در مسیر ساخت توانمندی نوآوری دارد.

ای تواند موضوع مطالعههای نوپای فناور میویژه در شرکتزمینه صنعتی و بخشی خاص در کشور و به

 عملکرد پارامتر یک توانمندی در این پژوهش مفهوم باشد که پیش از این به آن پرداخته نشده است.

 توانمندی است. اگر نیروهای نوآوری وسیلةبه آن توسعه و شرکت آمادگی از ویژگی یک بلکه نیست،

شود. می بنگاه مربوط ها و عملیاتقسمت تمام به لزوماً بگیریم، نظر در ویژگی بنگاه عنوان به نوآوری را

 به عنوان نوآوری توانمندی به توجه کند.می پیدا بنگاه کل درگیری به نیاز توسعه این توانمندی نیز

و تنیده شدن آن در عملیات روزانه و  فرآیندها در آن حضور نی متضمنسازما سیستم یک از بخشی

 و جداگانه ساختار یک عنوان به نوآوری توانمندی رواین های توانمندساز است. ازتبدیل شدن به روتین

 بنگاه داخل هایروتین و کنندهتقویت هایشیوه توانمندی از این شود؛ بلکهنمی تعریف قابل شناسایی

 از بلکه شود،نمی حاصل آن دارایی یا منبع یک از تنها شرکت یک نوآوری است. توانمندی شده تشکیل

 و هاشایستگی منابع، فرهنگ سازمانی، بین ارتباط نتیجه ها شکل گرفته و درتوانایی از ایمجموعه

توانمندی های قبل مرور شد؛ با توجه به مطالبی که در بخش شود.می کامل هابنگاه سایر با روابط

های سازمانی )الگوی رفتاری تکرار شونده ای از روتیننوآوری در این پژوهش عبارتست از: مجموعه

زمان توسط بنگاه که سازوکار اصلی  طیشده تعاملی قابل مشاهده در سطح جمعی( بنگاه و یادگرفته

های های سازنده فعالیتهای نوآورانه در بنگاه و بلوکبرانگیختن و اجرا و به نتیجه رسیدن فعالیت

ساز مورد نیاز برای ترین منبع مزیتبرداری دانش )به عنوان مهمجستجو، اکتشاف، ترکیب و بهره

 ها( در بنگاه هستند. ها و همکارینوآوری( و سایر منابع )درونی و بیرونیِ موجود در شبکه

 

 شناسیروش -3

چندموردی و از نظر راهبرد مطالعه  کیفی روشاز نظر پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، 

 20 شامل تجهیزات پزشکی استان فارسنوپای فناور های است. جامعه آماری این پژوهش شرکت

شرکت  20کز رشد و پارک علم و فناوری فارس و در مرا مستقرشرکت  15 دانش بنیان، شرکت

با حذف موارد مشترک، هستند. پزشکی شیراز در مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوممستقر 

 :دارد وجود گیری نمونه سطح دو پژوهش این در .شرکت است 30های جامعه آماری تعداد بنگاه

 عنوان به بررسی مورد هایبنگاه مورد در هدفمند دسترس در گیری نمونه: اول سطح 

  .پژوهش موردهای
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 هابنگاه رد توانمندی نوآوری فرایند در دخیل افراد مورد در هدفمند گیرینمونه :دوم سطح 

 . هاهمصاحب انجام برای

و  صمشخ وانمندی نوآوریت فرآیندهای از آگاهی لحاظ به دافرا ترینطمربودر سطح دوم 

افراد در  استفاده از مشارکت برایهای محقق شاخص. شد انجام موافقت زمان ترتیب به هامصاحبه

  عبارتند از: سطح دوم،

 -علمی  افراد دارای کتاب و مقالهاستان،  تجهیزات پزشکی نوپای فناور هایمدیران شرکت

  مرتبط.های زمینه دردارای تجربه کاری  یا دارای سابقه تدریس یاپژوهشی تألیف شده 

در پژوهش کیفی هدف تعمیم نیست، بلکه دستیابی به حداکثر اطالعات در مورد پدیده مورد نظر 

از  نیز اههداد آوریعجم برایکند. کنندگان از این قاعده تبعیت میشارکتاست. بنابراین معیار تعداد م

 شده است. مدارک استفاده و اسناد بررسی و مصاحبه ،مشاهده

روشی  تماتیکتحلیل  .شده است انجام 1تماتیکتکنیک تحلیل طریق از  هاو تحلیل دادهتجزیه 

هاست. در این رویکرد محقق با استفاده از موجود درون داده یین، تحلیل و بیان الگوهایبرای تع

یابد. دست می هاالگوی نهفته در دادهای به ای و برون دادهها و الگویابی درون دادهبندی دادهطبقه

. (Tucket, 2005) گویندها چه میبا این هدف که داده ستهاتحلیل داده کدگذاری و تماتیکتحلیل 

 معنی یا پاسخ از سطحی که است تحقیق سؤاالت با ارتباط در هادهدا درباره مهمی چیز بیانگر هر تم

 الگوی یافت شده در ،تم (Clarke & Braun, 2013). دهدمی ارائه را هاداده از ایدر مجموعه الگومند

 مورد پدیده از هاییجنبه تفسیر به حداکثر و مشاهدات سازماندهی و توصیف به حداقل که است هاداده

  پردازد.بررسی می

 را کلی یا یلیتفص فرایندهای آنها از هریک کهاند ارائه شده تماتیک تحلیل برای مختلف هایمدل

ستجو ن مفاهیم جهای اولیه، فرعی و اصلی از میاباید تم تماتیک. بر اساس روش تحلیل کندمی دنبال

زیر  ه شکلب این پژوهشدر  و یافته شوند و سپس نقشه تماتیک نهایی ارائه شود. مراحل این تحلیل

 :بوده است

 
 مراحل تحلیل تماتیک -1شکل 

                                                      
1 Thematic Analysis 
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 هايافتهتحلیل  -4

 ها هستند.نوآوری در شرکت تداوم اییانجام شده که گوه مصاحب 11بر اساس ها تحلیل یافته

توانمندی تحوالت و نحوه ارتقاء  رید ستواننها به نحوی است که کفایت الزم را ایجاد و میمصاحبه

های ویژگی 3مشارکت کنندگان و جدول مشخصات  2ند. جدول نک میرا ترس فناورانهنوآوری 

 .دهندهای مورد مطالعه را نشان میشرکت
 

 مشخصات مشارکت کنندگان -2جدول 

 موقعیت شغلی تخصص و تجربه
تجربه كاري 

 )سال(

 مختلف های کارآفرینیکارشناس ارشد بیوالکترونیک، برگزیده جشنواره
مدیرعامل شرکت 

 دانش بنیان
12 

کارشناس بیهوشی، کارشناس مخابرات، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، 

 تکنیسین اتاق عمل

مدیرعامل شرکت 

 دانش بنیان
15 

 متخصص داخلی، استاد دانشگاه، مولف، مشاور 

مدیر تحقیق و 

توسعه شرکت 

 دانش بنیان

10 

 مهندسی پزشکیکارشناس مهندسی برق، کارشناس ارشد 

و  قیتحق ریمد

شرکت  توسعه

 دانش بنیان

10 

، عضو هیات علمی دانشکده ایمهندسی بهداشت حرفهی دکترای تخصص

بهداشت و مدیر دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

مخترع، مشاور، پژوهشگر برتر و فعال ملی و استانی، مشاور، مولف، داور و 

 مجالت تخصصیعضو تحریریه 

مدیر دفتر توسعه 

فناوری سالمت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

25 

کارشناس مهندسی پلیمر، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مشاور استراتژی 

 و بازاریابی

مدیرعامل شرکت 

 دانش بنیان
15 

 های کارآفرینی مختلفکارشناس مهندسی الکترونیک، برگزیده جشنواره
مدیرعامل شرکت 

 بنیان دانش
20 

دکتری مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک 

دانشگاه شیراز، مدیر مرکز رشد جامع فناوری، مخترع، پژوهشگر برگزیده ملی 

 و استانی، داور و عضو تحریریه مجالت تخصصی، مشاور، مولف

 10 مدیر مرکز رشد

 مختلف کارآفرینیهای دکتری مهندسی پزشکی، مشاور، برگزیده جشنواره
مدیرعامل شرکت 

 دانش بنیان
20 

 15 مدیرعامل های مختلف کارآفرینیافزار، برگزیده جشنوارهکارشناس نرم

دکتری فیزیک پزشکی، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، مدیر گروه فیزیک پزشکی، مدیر مرکز رشد تجهیزات پزشکی، 
 20 مدیر مرکز رشد
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 موقعیت شغلی تخصص و تجربه
تجربه كاري 

 )سال(

برگزیده ملی و استانی، داور و عضو تحریریه مجالت مخترع، پژوهشگر 

 تخصصی، مشاور، مولف

 

 های مورد مطالعههای شرکتویژگی -3جدول 

 ها و تحوالت مهم شركتشرح كوتاه ویژگی
سال 

 تاسیس
 محصوالت

زوج  بنیان نوپای نوع یک، شرکت خانوادگیِ بنیانگذاری شده توسطدانش

اعضای  هسابقه فعالیت حدود نه سالندسی پزشکی، مه آموختهدانشجوان 

در زمینه فروش محصوالت پزشکی در کشور و سابقه فعالیت دوساله شرکت 

محصول تولیدی در حال استفاده در در قالب شرکت مستقر در مرکز رشد، 

فروش در ز طریق نمایندگان های دندانپزشکی شیراز و عرضه اکلیه درمانگاه

 نسخه هفتم محصول در حال ساخت و نسخه هشتم ای کشور،سایر شهره

در حال طراحی. فروش شرکت در سال اخیر از مرز ده میلیارد ریال عبور 

 کرده است.

1397 
های پرتال و ساکشن

 مرکزی دندانپزشکی

در راستای  محصوالت مختلفتولید تولیدی، شروع فعالیت با  بنیاندانش

و کادر درمان،  ا مشارکت پزشکانموجود در مراکز درمانی ب نیازهایرفع 

، افزایش کارکنان متخصص 99ثبت برند شرکت و سپس تغییر برند در سال 

، برنده جایزه کارآفرینی البرز، محصوالت شرکت در 99به نه نفر در سال 

-های عمل بیمارستانی، اقدام برای اخذ ایزو و گواهیحال استفاده در اتاق

 مدیریتی به اقتضا گسترش محصوالت و نیاز بازار.های 

1394 

 تالیجیدستگاه خودکار و د

 کتیتورن، رگ بند دوگانه

 یهوشیب استفاده در قابل

 ییجابجا دستگاه، یوجراح

 بیراحت و بدون آس

 کاف و مارانیب

اخذ ، ستون فقرات و فک و صورت و ارتوپدی یهاایمپلنت انواع سازنده 

ارت صنعت، زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزمجوزهای الزم از و

های یفیت و گواهینامهدریافت استانداردهای مدیریت ک، معدن و تجارت

ها، افزایش تعداد کارکنان انواع زیادی از ایمپلنت، سبد تولید شامل اروپایی

های با مصرف ، شروع تحقیق و توسعه بر روی ایمپلنت99متخصص در سال 

 99خاص در سال 

1391 

 ارتوپدی یهاایمپلنت انواع

ستون فقرات و فک و  و

 صورت

های فنی و در حوزه با هدف طراحی، ساخت، تعمیر و مشاوره تاسیس

در ه تجرب ، سپس ورود به حوزه تجهیزات پزشکی با توجه بهمهندسی

ساخت  ،های خدمات و تعمیرات و آشنایی به نیازهای مراکز درمانیعرصه

ثبت پتنت در آمریکا در و  داخلی ثبت اختراعر تجهیز، از هچندین مدل 

 .99سال 

1394 
اره و دریل اورتوپدی، اره 

 گچبری، 

ارائه خدمات تاسیس با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاهی و پژوهشی، 

 هایآزمون، در زمینه تجهیزات پزشکی و ابزار دقیق مهندسی و پشتیبانی

کنترل کیفی و سپس  زشکی،ی تجهیزات و ابزارهای پآزمایشگاه

 خدمات تخصصی 1390
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 ها و تحوالت مهم شركتشرح كوتاه ویژگی
سال 

 تاسیس
 محصوالت

نهایتا  و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و ابزار دقیق در مراکز

های تدوین ، عضویت در کمیتههای تصویربرداریکنترل کیفی سیستم

 استاندارد سازمان ملی استاندارد.

اساتید علوم آشنایی با  ،زمینه فناوری اطالعات پزشکی شروع فعالیت در

های مورد نیاز دانشگاه، استقرار در مرکز رشد، پزشکی و سپس ورود به حوزه

-دریافت مشاوره از پزشکان مختلف، ارائه مشاوره فناوری اطالعات در کمیته

 های مختلف دانشگاه.

1395 

 افزارهای تخصصینرم

 پی وپزشکی نظیر اندوسکو

 کولونوسکوپی،

 اندوسونوگرافی

گیاب نوزاد و اطفال ر و ساخت طراحیشروع فعالیت با  لیدی،تو دانش بنیان

، طراحی و ساخت گیریآشکارتر شدن رگ نوزدان و اطفال هنگام الین برای

تولید انواع رگیاب  های سطحی و برای بزرگساالن و سپسرگیاب برای رگ

نفره در سه بخش کلی تولید،  18تیم متخصص  های مختلف، دارایدر طرح

)زیر نظر اساتید دانشگاه(. ادامه فعالیت با ارائه  و توسعه تحقیق و بازرگانی

ها خدمات تخصصی تجهیزات پزشکی، فروش تجهیزات داخلی سایر شرکت

-در جنوب کشور و طراحی انواع جدیدی از رگیاب، اضافه شدن بخش نرم

 . 98افزار به تحقیق و توسعه شرکت در سال 

  رگیاب  1391

 

 اولیه کدهای و تولید هادادهآشنايی با  -4-1

 یعنی اولیه کدهای تولید دهد.تقلیل می معنا کوچک هایتکه به را زیاد هایداده کدگذاری،

عبارت معنایی که از  250در این مرحله بیش از  شده. نگارش معنایی عبارات از اولیه مفاهیم استخراج

بندی آمده بودند در قالب کدهای اولیه دستهدست ها و مطالعه اسناد و مدارک بهها و مشاهدهمصاحبه

شد.  کدگذاری بود، توجه جالب نظر مورد موضوع مورد در سواالت پژوهش یا به مربوط که ایداده هرو 

 یش رفته،پ کدگذاری همچنانکه فرایند وجود نداشته و ایشدهتعین پیش از کدهای حاضر در پژوهش

 بوده هاداده روی بر تمرکز همچنین در این مرحله .(باز کدگذاری) انداصالح شده و یافته توسعه کدها

 دهد.جدول زیر بخشی از این فرایند را نشان می .هاداده مستخرج از نظریه تا
 هاهای معنایی مصاحبهای از استخراج مفاهیم از عبارتنمونه – 4جدول 

شماره 

 مصاحبه
 عبارت معنایی )نکته كلیدي( شناسه

كد اولیه 

 )مفهوم(

1 C110 

 ارتقاء باعث متناسب با طراحی موردپسند پزشکان جدید محصوالت تولید

 و موجود محصوالت فروش به نهتومی برند ارتقاء و شهمی برند وجهه

 ه.کن کمک رقبا مشابه و معمولی

سازگاری 

محصول با 

 خواست مشتری

2 C208 
است. دانش یادگیری رسمی و غیر رسمی برای افراد این شرکت ضروری 

هاست حتی برای کار خالف. سعدی کلید اصلی برای باز کردن همه قفل
 ضرورت یادگیری
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 تر برد کاال.گوید چو دزدی با چراغ آید گزیدهمی

5 C507 

شود شرکت سازی با متخصصان مختلف باعث میارتباطات کاری و شبکه

تواند بتواند محصوالت جدید ارائه کند. چون هیچ وقت هیچ شرکتی نمی

های موردنیاز را یکجا جمع کند و منطقی هم نیست که این همه تخصص

کار را انجام دهد. اما بودن در یک شبکه کاری عامل مهمی در توانمند 

 شدن برای نوآوری است.

-اهمیت شبکه

 سازی

9 C906 

و شفاف باشد. در مورد این  واضح کامال دیمحصول جد یاستراتژباید 

که شرکت همواره محصول جدید ارائه کنه یا  صنعت نیاز قطعی هست

محصول قبلی را بهبود بده چون با جان مردم سروکار داره و بعضا گران هم 

هست. اما این وضع باید آگاهانه و با برنامه باشد. صرف داشتن محصول 

جدید برای شرکت فایده نداره. باید بدانیم چه میخواهیم و چگونه قرار است 

  دهیم و برای چه کسی قرار است محصول تولید کنیم. این کار را انجام

نوع  تیاهم

 صنعت

 اهمیت راهبرد

 ها جستجوی تم -4-2

های و تم شوندمی بندیطبقه هست آنها بین ی کهارتباط و هاهتشاب براساس کدها مرحله، این در

 هستند کدهایی از ترانتزاعی شوند،یم دادهتخصیص  هامت به که هاییعنوان دهند.اولیه را تشکیل می

 تابوده  این بر سعی وشده  انتخاب محقق توسطها عنوان .دهندیم تشکیل را تم یک مجموع در که

. در این مرحله پژوهشگر باشند داشته است آن نمایانگر که هاییداده با را همخوانی و ارتباط بیشترین

باید تصمیم بگیرد کدام کدهای سطح اول را در یک دسته یا یک تم قرار دهد تا ارتباط معنایی 

جدول شماره شوند. میدرستی با هم داشته باشند. همچنین کدهای تکراری، ناقص و نامرتبط حذف 

 دهد.بخشی از این فرایند را نشان می 5
 

 های اولیه بر اساس کدهای مفهومیتم ای از تشکیلنمونه -5جدول 
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های گستره در آنها تجمیع و های بزرگتر و سطح باالتردر تم آنهاادغام  های فرعی وبا اصالح تم

و  رسیممی اصلی هایتم به ،فرعی تم چند یا یک پوشش دهنده اصلی هایتم یافتنو  تروسیع معنایی

 ارائه شده است. 5 در جدول فعالیت نیز بخشی از اینشود. میها آشکار ساختار کلی یافته به تدریج
 

 های اصلیهای فرعی و یافتن تمبخشی از فرایند ادغام تم -6جدول 

 تم اصلی تم فرعی

 حل مساله مشتري -1 حل مساله مشتری
 جستجوگری و پایش بازار

 پایش بازار -2
 کانال توزیع

 یاتیعمل طیبا مح یدگیتن -3 تنیدگی با محیط عملیاتی
 اهمیت دانش و مدیریت دانش

 دانش و یادگیري -4
 یادگیری از تجربه و با کار

 هابررسی و بازبینی تم -4-3

برداشت  یک معرّف و معنادار ایمآورده دست به که هاییآیا تم شود در این مرحله باید بررسی

 و منسجم ها بایدخیر. تم یا آیندمی کار و به کنندمی کار داده مجموعه متن درو  نه یا خاص هستند

 دربرگیری صالحیتنیز باید  اصلی هایکنند. تم بیان را حسی برسانند یا را معنایی باشند. متمایز

 یا جداگانه هایموضوع به مربوط نباید موجود داشته باشند. عالوه بر این مفاهیم را فرعی هایتم

دست آمده از بررسی های بهآنها و تطبیق با دادهباره ها و مرور چنداز بازبینی تم پس .باشند متفاوت

دست های اصلی به شرح زیر بهها ایجاد و نهایتا تمبندی تمرد مطالعه، برخی تغییرات در دستهموا

 آمدند:

 حل یابی برای مساله مشتری، دانش فنی و مهندسی، کارکردهای مدیریتی، انضباط درونیتمرکز بر راه

 نقشه تماتیک ها در يکترکیب تم -4-4

توانمندی نوآوری است.  آن مورد در تم هر است که چیزی آن ماهیتِ شناساییِ هدف این مرحله،

 ترسیم به شرح زیر تماتیک نقشةدر نهایت  دارد. ریشه دیگر هایتم در که است تم کلی یک فناورانه

 است. شده
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 فناورانهگیری توانمندی نوآوری نقشه تماتیک اولیه مسیر شکل -2شکل 

 

 تشريح و اعتبارسنجی الگو -4-5

نقشه تماتیک پژوهش نیازمند تشریح است. این تشریح با نگاه به نیت و مقصود گویندگان و 

 است. ها انجام شدهبرخی مبانی نظری موجود و با تاکید بر نقش روتین

 حل يابی برای مساله مشتریحله اول: تمرکز بر راهمر -1-5-4

های نوپای فناور از دریافت نظر ها تاکید شده که توانمندی نوآوری در شرکتدر کلیه مصاحبه

شود. در مرحله اول توانمند شدن برای نوآوری شرکت مشتری و تمرکز بر حل مساله مشتری آغاز می

هایی را توسعه دهد که مستلزم درگیری افراد فنی در محیط عملیاتی بوده و بدینوسیله این باید روتین

حل مستلزم بتوانند مساله مشتری را تشخیص داده یا فهم کنند. این تشخیص یا فهم و ارائه راه افراد

حل است. به عنوان مثال یکی از درگیری افرادِ با مهارت فنی در محیط عملیاتی و تمرکز بر یافتن راه

های الزم آل هست که همه ویژگیروش ما نگاه کردن به محصول ایده"گوید: شوندگان میمصاحبه
آل را البته مشتری تعریف کرده و گاهی پیش آمده که از یک محصول بیست محصول را دارد. ایده

هایی در ارائه شرکت"و یا :  ."های مورد نظر مشترینمونه هم ساخته شده تا رسیده به ویژگی
بازار هدف شان مواجهه مستقیم با اند که افراد کلیدیمحصوالت جدید و بهبود یافته موفق بوده

اند کسانی هستند که در داری آمدهاند. اعضای هیات علمی دانشگاه که به سمت شرکتداشته
اند. تجهیز ساخته شده ای را حس کردهاند و مسالهبیمارستان و درمانگاه و اتاق عمل و... حضور داشته

دهایی در آن ایجاد آید بهبوشود و با بازخوردهایی که از سمت مشتری میهم در عمل استفاده می
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انجام توامان و همزمان تحقیق و توسعه و بازاریابی و عمدتا به این ترتیب مدیریت بازار، . "شود می

شود. حضور افراد فنی و مهندسی در کنار افراد بالینی و کلینیکی است که توسط افراد فنی انجام می

حل مساله را ایجاد و عملیاتی کند. به این کند که بتواند راهاین توانمندی را برای بنگاه ایجاد می

های مهندسی، ضرورت حضور موضوع با عنوان لزوم مکمل بودن اعضا تیم کاری، لزوم توجه به تخصص

ها اشاره شده است. به عنوان مثال یکی از مدیران مهندسان در محیط عملیاتی کلینیکی در مصاحبه

بار اول که مشتری شما را شناخت توقع دارد دفعات بعد هم بتوانید مشکلش را  "عامل گفته است: 
بعضی مواقع ما با کابر با هم . بودیم حل مسالهدنبال و  یماز پشت درهای بسته خارج شدحل کنید. ما 

گیرد. کنیم. تقریبا همه بهبودها در محصول از نظر مشتری نشات میپشت سیستم هستیم و کار می
و  کینیدر کل یافراد فن نیهممهم است.  یلیما خ یبرا یت یس یمرتبط با حوزه آ ایهمهارت

نهایتا از دیدگاه مدیر یک سازمان  ."موضوعات هستند برای حلکردن راه دایدنبال پ مارستان،یب

-تخصص یو دارا یچند بعد دیشرکت با یکار میت"شود: حمایتی مانند مرکز رشد فناوری گفته می

تا  ماریب نیاز بال یمتشکل است از افراد میت نیباشد. ا یپزشک زاتیمختلف و مرتبط با تجه یها
 .دادن به سود تیاست و نه اولو سیدادن به سرو تینوآور اولو هایشرکت یاصل راهبرد .دیمهندس تول

تفاوت شرکت نوآور و شرکت  عامل .کندیرا حل م ایو مساله حل نشده ازیمعنا که چه ن نیبه ا
را  یشتریب یازهایو ن کندیرا حل م یشتریب هایمساله تواندمیاست که شرکت نوآور  نیا رنوآوریغ

باشد  یدائم دیارتباط با نیمهم است. ا ی بسیارتداوم نوآور یبا بازار برا میمستق ارتباط .دهدیپاسخ م
 هستند ریبا بازار درگ مایکه مداوما و مستق هاییاست. شرکت رییبازار دائما در حال تغ یازهایچون ن

مشتری را به با اهمیت رابطه  ،تأمین فناوریمطالعات در مورد برخی  ."دارند یشتریب یشانس نوآور

به دلیل ماهیت ضمنی فناوری، روش . دهدابی به فناوری مورد نیاز نشان میعنوان مجرای اصلی دستی

و این تعامل بر توانمندی مشتریان است با  دستیابی به فناوری مورد نیاز تعاملها برای شرکتوثر م

 مشتریان از کافی گرایی )فهممشتری .) .2005Zhao, Tong & Kam Wong, et al(نوآوری موثر است 

های مشتری و ، درک خواستهتوانایی تعریف، تحلیلآنها،  هایعالقه و نیازها ارضای برای بنگاه هدف

در این  (Akman & Yilmaz ,2008) ( به عنوان بخشی از بازارگرایی بنگاههاپاسخگویی به این خواسته

جستجو یا  1خردبنیانآگاهی بازار به عنوان جزیی از ها مستلزم حضور در محیط کلینیکی است. بنگاه

از راه حضور مداوم در محیط کاری و ارتباط مداوم با  (1396ه و دیگران، سلطان زاد)هوش نوآوری 

  شود.کاربران ایجاد شده و به دانش کاربر به عنوان بخشی از فرایند توانمندسازی نگاه می

 مرحله دوم: دانش فنی و مهندسی -2-5-4

های تمرکز بر فعالیتاصلی توانمند شدن برای نوآوری فناورانه کسب دانش فنی است.  هسته

هایی هستند های دانشی بیرونی از جمله تمو توسعه، استخدام کارکنان ماهر، ارتباط با شبکه تحقیق

                                                      
1 MicroFoundation 



 1400بهار ( 51 )پیاپی 1 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

85 

های عملیاتی یا اند. مرحله قبل شامل روتینکه در عبارات مفهومی مرتبط با این تم اصلی به کار رفته

ها به توسعه های مرتبه دوم یا پویاست. همه تحقیق وپایه است و مرحله دوم مستلزم توسعه روتین

شوند؛ اما بنیاد دانشی بنگاه را باال برده و در دراز مدت منجر به نوآوری نمی آمیزت مخاطرهدلیل ماهی

توانایی نوآوری  به عنوان جزیی ازتولید  . توانمندی(Lo & Pisano, 2016) انجامدبه بروز نوآوری می

 است که مطابق با درخواست طراحی التقیق و توسعه به محصوبه توانایی تبدیل نتایج تحفناورانه 

های تولیدی برای ارتقای ها و نظامتوانمندی استفاده از فناوریو  کنندنیازهای بازار را برآورده می

درگیر شدن واحد تولید  تولید شامل. ابعاد مختلف توانمندی (Figueiredo, 2014) سطح کارایی است

توانمندی ، و توسعه تحقیقهای واحد برآورده کردن درخواستتوانایی ، در مراحل اولیه فرآیند نوآوری

، سطح اهمیت کنترل توانایی پرسنل تولید، های تولیداثربخشی بکارگیری روش، فنی تجهیزات

دانش فنی . (Guan, et al., 2006) شودمی ز فروشگذاری در تولید بر حسب درصدی اسرمایهکیفیت، 

های دانش فنی باید تبدیل به روتینقال فناوری به دست بیاید. تو توسعه یا ان تحقیقباید از طریق 

های بنگاه قرار گرفته و عمدتا مبتنی بر دانش غیرقابل تقلید شود. این دانش باید در مرکز توانایی

بر است. بر و هزینههای موجود باشد. ایجاد و توسعه این پایگاه دانشی زمانضمنی و درونی و روتین

کنند د دارای دانش باشد. چون هیچ فردی حتی افرادی که سیر توسعه بنگاه را ثبت میبنگاه خود بای

بفردی های منحصرهای درونی و چگونگی تعامل آنها ندارند. روشها و روشدرک کاملی از همه فعالیت

شود. این دانش به مهارت و شود منجر به دانش خاص بنگاه میکه فناوری در آن بکار گرفته می

توانایی انجام کار اشاره دارد. در عملیات تولید محصول جدید یا بهبود یافته در طراحی مهندسی و 

شود که مهندسان بدون اینکه الزاما درک عمیقی هایی به کار گرفته میحلتولید به صورت روتین راه

اید داخل مرزهای بنگاه بندند. این دانش بمیکار گیرند و بهاز چرایی آن داشته باشند، آنها را یاد می

ایجاد شده و حفظ شود. اما با افزایش پیچیدگی پایه دانشی بنگاه، تقسیم کار و همکاری با سایر 

گیری دانش فنی، ضمنی و به شدت وابسته به زمینه و یابد. شکلها، این دانش گسترش میشرکت

های . این موضوعات به شکلشودمحلی است. این دانش با کار، استفاده، تعامل و جستجو ایجاد می

و ساخت محصول  یطراح یبرا دیبا یفن یتوانمند"ها نیز بیان شده است. مثال: گوناگون در مصاحبه
باشد  شتریب یاز قبل دیوجود داشته باشد، هر چقدر فاصله محصول جد یو بهبود در محصول قبل دیجد

 ،یلیتحص ،یفن هایشامل مهارت یفن یتوانمند خواهد بود. یترقیو عم شتریب یبه توان فن ازین
 التیتحص هاینامهانیاالن ما در پا " یا: ."شودیم تیمداوم تقو یریادگیاست که با  ... و یتجرب
. استاندارد است نیتدو یفن هایونیسیثابت کم یاز اعضا یکیو شرکت ما  میمشارکت دار یلیتکم

افراد شرکت برابر با  یفن شروز بودن دانارد مستلزم به استاند نیتدو هایونیسیحضور در کم
اگر ما همگام با رشد اطالعات و  انیدانش بن شرکت کیبه عنوان "یا:  ."است ایدن یاستانداردها

 میرو به رو خواه یادیبا مشکالت ز ندهیدر آ میحوزه سالمت حرکت نکن نینو یهایها و تکنولوژداده
  ."شد
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 مديريتیمرحله سوم: کارکردهای  -3-5-4

در مرحله سوم مدیران و افراد کلیدی بنگاه باید بتوانند وظایفی مانند ایجاد جو سازمانی نوآورانه، 

های روشن و شفاف برای کارکنان، تدوین راهبردها و سیستم پاداش متناسب، تنظیم اهداف و برنامه

( به سه 2012) 1سائونیال و اکوتوانمندی نوآوری در سطح بنگاه از دیدگاه ها و...را انجام دهند. سیاست

برای  بنگاه ه انعکاس دهنده پتانسیلک است عواملیکه بخش اول آن شامل  استقسمت تقسیم شده

گیری، ارتباطات و ساختار این جزء شامل فرایندهای رهبری و تصمیم. هستندها تولید نوآوری

ها به این موضوع به مصاحبهاست. در  ها و فرهنگ سازمانیسازمانی، روابط خارجی و همکاری

های توانمندی"مثال یکی از مدیران گفته است:  های مختلف پرداخته شده است. به عنوانشکل
شخصیتی و فنی نفر محوری شرکت مهم است. من به عنوان مدیرعامل هم امور فنی را بلدم، هم 

جو  دیریتی را یاد بگیرم.کنم اصول مام و هم سعی میشناسم و در این بخش کار کردهمشتری را می
که  ایجهیبه نت هادهیا نیا دیبا یباز هست. ول هادهیبحث در مورد محصوالت و ا یبراهم شرکت 

توانند طرح کارکنان می و تمامیکنم زیادی ایجاد میهای انگیزه من"یا:  ."منجر شود خواهدیم یمشتر
کند و اگر طرح را ارزیابی می دیدمحصوالت ج یا جدید و هایطرح محصولکمیته کنند.  ارائه جدید

هم در صورت عدم موفقیت  شود.هم فراهم میعالوه بر پاداش امکانات الزم برای توسعه ایده پذیرفته شود 
 دیبا رندگانگیمیتصم"یا مدیر مرکز رشد در مصاحبه خود گفته است:  ."ای در کار نیستمواخذه

 ریمهم است که مد اریبس یپزشک زاتیحوزه تجه یبرا باشند. یدرست در شرکت نشسته باشند و علم
خواندن و فهم و  یتوانمند دیبا .رندیبگ میتصم یگزارش کارشناس یبتوانند بر مبنا رهیمد اتیو ه
 تیاکثر ایمبنا نظر سهامداران  دیمحصول جد یبرا یریگ میتصم در .باشندمستندات را داشته یداور

 ریمداشد که همه را قانع کند. ب یقو قدرنیو مستندات ا لیدال دیاست. با ی. بلکه نظر کارشناسستین
در  یو تداوم نوآور تیعامل در تداوم بقا و تداوم موفق نتریمهمکار را انجام دهد.  نیبتواند ا دیبا

دانش،  ارتقا. فراهم کردن زمینه "تمناسب اس رعاملیکردن مد دایپ یپزشک زاتیتجه هایشرکت

 برای تولید فرآیندهای نوآوری بنگاهو انگیزه در استعداد انسانی  خالقیت تخصص، تجربه،مهارت، 

برای به اشتراک  کارکنانهای تشویقی و پاداش سازوکارهای مهمی برای جلب طرح . ضروری است

محیط و فرهنگ یک شرکت باید زمینه ارتباط  .گذاشتن دانش با یکدیگر و ارزیابی کار گروهی هستند

 فناورانهنوآوری . های نوآوری را تشویق کندتوانمندیو یادگیری را فراهم کند تا بتواند توسعه  آزاد

ع شود که چرا یک استراتژی نوآوری و منابادبیات بحث میدر و  منابع استوثر نیازمند تخصیص م

 ,Wang & Zhang)نوآوری فناوری یک شرکت مهم هستند هایتوانمندیمرتبط با آن برای توسعه 

های توانمندیهای نوآوری خود را هماهنگ کنند تا از راهبردها باید عوامل سازمانی و بنگاه . (2018

آوردند در واقع تکرار این قضیه بود شوندگان بر زبان میبسیاری از آنچه مصاحبه .نوآوری حمایت کنند

                                                      
1 Saunilla & Ukko 
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ها ره، تکرار آن در مصاحبهکه مدیران باید وظایف مدیریت را درست انجام دهند. علیرغم وضوح این گزا

 . استتوانمندی نوآوری  ایجادهای نوآور برای دهنده نقش کارکرد مدیران در بنگاهنشان

 مرحله چهارم: انضباط درونی -4-5-4

نهایتا فرآیندهای کاری و ساختار سازمانی باید بتوانند تداوم نوآوری را پشتیبانی کنند. پونتا و 

 یرویکه ن ییهابه مهارت یداخلتوانمندی نوآوری در بعد کننده نییعوامل تعگویند ( می2020) 1همکاران

به . مهارت و دانش متعلق به شرکت هستند انگریآنها نما کنند.یکار به شرکت وارد کرده است، اشاره م

در  .(Ponta, et al., 2020) اشاره دارند یچرخه نوآور یداخل تیریشرکت در مد یی، آنها به تواناژهیو

 یو مستندساز ندهاینظم در فرا"ها به کرات به این موضوع اشاره شده است. به عنوان مثال: مصاحبه
و سوراخ شده. االن  یکه رفته دست مشتر میکرد دیکاف تول کیاست. ما  یبهبود محصول ضرور یبرا

در  یو افراد فن شودمی لیتشک تهی)فرم عدم انطباق(، بعد کم بشودصورتجلسه  دیبرگشته به شرکت. با
بوده، از فرد بوده،  یدی، علت از دستگاه تولهنددیمحتمل خراب شدن محصول نظر م هایمورد علت

شدن  دایبا پ تای. نهاآنها راحت است یریدارند رهگ الیاز کاربر بوده. چون همه محصوالت شماره سر
 ندهایهمه فرا یبرا....ایفرد  ای ندیفرا ایدر محصول  شودمیو اعمال  شنهادیبهبود پ یعلت خراب

 بزرگبا " یا: ."رودمی شیشده پ نییتع شیاز پ ندیشناسنامه و مستندات هست و همه کارها طبق فرا
 دیکه با هستند ییهاجنبه نهای. ااستمرتبط  ندهایبه فرآ رییتغ یبرا قسمت نی، دشوارترشرکتشدن 

بخش فنی بخش "یا:  ."رندیمورد توجه قرار گ خواهند نوآوری داشته باشندیی که میهاتوسط شرکت

نوآوری از توانمندی  ."افتد نه در محصول نهاییاصلی نوآوری نیست. نوآوری در فرایندهای بنگاه اتفاق می

محیط را  یکدیگر و پاسخ سریع به برقراری ارتباط با که طریق ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر

سختگیرانه  رهبری وکامل  اقتدارگیری با تصمیم ساختار متمرکز بایک شود. کند ایجاد میتسهیل می

ها و سازی فناوریر مقابل، پیاده. داستدر شرکت  های نوآوریتوانمندیسدی در برابر توسعه 

کمک  ی نوآورانههاز پروژهآمیهای نوآوری و عملکرد موفقیتتوانمندیهای اطالعاتی به توسعه سیستم

 .کندمی

  گیریياد -5-5-4
شود شرکت نوپا بتواند همه مراحل را پشت سر بگذارد یادگیری مداوم است. آنچه باعث می

(. 1396زاده و دیگران، )سلطان است جذب دانش ظرفیت و یادگیری توانمندی شامل نوآوری توانمندی

این از آنجا که  شود.وسیله توانایی بنگاه در یادگیری تعیین میمسیر توسعه توانمندی نوآوری اساسا به

بر  نشدا تیریمد برایها سازمان یهادارند، روش ینوآور قیدر خلق ارزش از طر ینقش مهم هابنگاه

و  یتیریمد یاساس ییتوانا کیبه عنوان  مدیریت دانش، بیترت نیبه هم و گذاردیم ریتأث ینوآور

 یهمراه وابستگو نوآوری بهتنیدگی دانش کند. یم اهمیت پیداتوانمندی نوآوری  جادیدر ا یسازمان

                                                      
1 Ponta et al 
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ند کیم یرقابت تیبه مز یابیدست یدانش برا ، توسعه و مصرفیابیها را مجبور به دستمتقابل، سازمان

(Gloet, 2019 & Samsonتوانمندی نواوری شایستگی .) به دست آوردن و جذب  یشرکت برا کی

. (Weber & Heidenreich, 2018) است دیخدمات جد ایمحصوالت  بهدانش  نیا تبدیلو  دیدانش جد

ها به اهمیت یادگیری به صورت صریح یا ضمنی تاکید شده است. به عنوان مثال: در مصاحبه

بزرگ  یکه ناگهان ی. شرکتشودیم جادیو تجربه ا یریادگیو با آزمون و خطا و  جیبه تدر یتوانمند"
و در باد  ی استسطح اششهیبهش داده شده و بزرگ شده و ر ادیهست که آب ز یمثل درخت ودشیم

شکست مکتوب شده "و یا  "ددهیعمق م یکار به توانمند بیکنده خواهد شد. اما فراز و نش یفیضع
از  دیتکرار شود. با دیاست. اما شکست نبا یریادگی هایراه نیاز بهتر یکیبه تجربه شده  لیکه تبد

 دیو قطعات با د یفن یابزارها دنیدر بازار و د دنیچرخ" و یا "میریدرس بگ یشکست قبل
تهران هستم اگر پنج  ی. من وقتجزو کارهای روزمره من است در ذهن بماند نکهیا یبرا یجستجوگر

کردن قطعات مختلف  ستیقطعات مختلف و ل دیدر بازار و خر دنیروز بمانم سه روز در حال چرخ
را از کجا و به چه  مختلفکه قطعات  دانمیمحصول هستم م یدرحال طراح یوقت نیهستم. بنابرا

بتوانند از حضور در بازار و حضور در کنار  دیبا یو افراد فن رانیمد"و یا  "مکن هیته توانمیم یتیفیک
شرکت  یتداوم نوآور یبراهم مداوم باشد.  یریادگیو  رندیبگ ادی رهیو غ هاشگاهنمای و هاشرکت هیبق
هم هست. اما  یریادگی یبه نوع دیتقل نیکند. ا دیحاضر در صنعت تقل بیرق نیبتواند از بهتر دیبا
و از  ردیبگ ادیشرکت مطالعه کند، رصد کند و  دی. پس بادو شرکت همگن ایدو نفر همگن  یریادگی

 کیاست که  یمختلف هایی. بلکه مجموعه آگاهستین یدانش هم فقط دانش فن .کند دیتقل نیبهتر
ظرفیت د. ع نامشهود دیگر شرکت کمک کنتواند به توسعه منابمیدانش  ."داشته باشد دیشرکت با

های نوآوری فناوری و عملکرد نوآورانه دارد زیرا انتقال دانش توانمندیجذب دانش تأثیر مثبتی بر 

رتری دارند هایی که منابع دانشی بشرکت. کندپذیر میی توسعه فرایندهای شرکت را امکانالزم برا

توانند نحوه استفاده و توسعه منابع سنتی خود را موثرتر از رقبا درک کنند؛ حتی اگر برخی از این می

گذاری سازی، بازیابی و به اشتراکمنابع منحصربفرد نباشند. یادگیری نیز برای کسب، ترکیب، ذخیره

در فردی و ت و به شکل دروندانش برای ساخت و حفظ مزیت رقابتی است. این دانش غالبا ضمنی اس

 های بنگاه حضور دارد. بنابراین دانش بنگاه تنها مختص همان بنگاه است. روتین

 گروه کانون -6-5-4

 به آنان نظر به بتوان که است افراد از گروهی حضور با شده سازماندهی بحث جلسات کانون،گروه

تحقیق برای اطمینان از اینکه محقق کلیه اجزای مهم را در  نی. در اشد متمرکز بحث کانون عنوان

نفر از  1های مورد مطالعه ونفر از مدیران شرکت 3الگوی خود لحاظ کرده، یک گروه کانونی متشکل از

تحقیق و نتایج تشریح و ضمن معرفی الگوی  فرایند ایدر جلسه تشکیل شد. متخصصان مرتبط

حضار ضمن بحث و تبادل  کهرفت  شیپ یداده شد و جلسه به نحو حیتوض افراد یحاصل، سواالت برا
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 جادیو بعضا اجماع ا شده ارایه هایپاسخ دهند. محقق از طریق بررسی تطیبقی پاسخ التنظر، به سوا

 کرد:تعدیل به شرح زیر را  شده، الگو

ن های دانش بینان عمدتا مالک تجهیزات فنی زیادی نیستند ایبا توجه به اینکه شرکت -1

تواند مسیر سازی و همکاری دانشی میقسمت از الگو حذف ولی تاکید شد که شبکه

 دستیابی به دانش و جذب دانش باشد.

های کلیدی نفر محوری وظایف رهبری مانند ایجاد با توجه به اهمیت موضوع توانمندی -2

 انگیزه در افراد به الگو اضافه شد.

راهبردها، این موضوع نیز در بخش وظایف مدیریتی به اهداف و موضوع  تیبا توجه به اهم  -3

  الگو اضافه شد.

 
 گیری توانمندی نوآوری فناورانهنقشه تماتیک نهایی مسیر شکل -3شکل 

 

 گیرینتیجه -5

گیرد که هایی تعلق میبه بنگاه های نوپای فناورنوآوری به ویژه در شرکتمزیت رقابتی ناشی از 

در اینجا یک سوال  و تداوم نوآوری استفاده کنند.... برای ایجاد  مهارت، تجربه وتوانند از دانش، می

کمتری دارند. برای پاسخ به این  نوآوریها نوآور هستند و برخی : چرا بعضی بنگاهاسی وجود دارداس

ر ها دتوان چرایی تفاوت بنگاه. از دید این پژوهش میاست کردهای مختلفی توسعه داده شدهسوال روی

های سازمانی ها نامشهود هستند و در روتینتوانمندی نوآوری شرح داد. را با مفهوم توانمندی نوآوری

اند و خود را در ها از این جهت که با فرایندهای عملیاتی و فرهنگ بنگاه تنیده شدهتوانمندی. اندتنیده

ها نیز ضمنی و نهفته در توانمندیهای بنگاه متفاوت هستند. دانش دهند با داراییها نشان میروتین
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ها و ترین سطح تحلیل بنگاه یعنی اقداموابسته به مسیر است. بخش اعظمی از این دانش در پایین

که منجر به ایجاد و حفظ این توانمندی در بلند مدت شود روشی قابل  مسیریتبیین  هاست.روتین

در این پژوهش با  است.در عرصه رقابت وم حضور حفظ و تداواردان و حاضران، به منظور تازهاتکا برای 

اتکا به روش کیفی و با استفاده از اطالعات به دست آمده از مطالعه هفت شرکت فناور حوزه تجهیزات 

گیری از ها و افراد خبره و با بهرهپزشکی استان فارس و یازده مصاحبه عمیق با مدیران این شرکت

تی کم و بیش کاربردی و شفاف عرضه شد. نتایج تحقیق نشان روش تحلیل تماتیک این مسیر به صور

حل یابی برای حل مساله تمرکز بر راه گیری این توانمندی شامل چهار مرحلهدهد فرایند شکلمی

های فنی، تنظیم کارکردهای مدیریتی و ایجاد انضباط درونی است. مشتری، ایجاد و بهبود زیرساخت

های نوپای توان به مدیران شرکتمیها نیز قرار بگیرد. استفاده سایر بنگاهتواند مورد مسیر میاین 

 فناور این حوزه توصیه کرد:

رد شود. رویکشروع میمشتریان و کاربران در نظر گرفتن نگاه و تجربه توانمندی نوآوری از  

تداوم نیافتن به معنای فروخته نشدن محصول، گیرد گرا که نگاه مشتریان را در نظر نمیفناوری

  شرکت است. مرگنوآوری و چه بسا 

سرمایه انسانی باید اوال به نحو موثری در محیط عملیاتی درگیر باشد، به این معنا که همواره در 

بازار حضور داشته و با کاربران در تعامل مداوم باشد و از نزدیک کارکرد تجهیزات را رصد کند. دوم 

ش فنی و مهندسی در بهترین کیفیت ممکن باشند تا بتوانند خواسته اینکه افراد شرکت باید واجد دان

  سازی کنند.مشتری را به زبان فناوری ترجمه کرده و در قالب محصول پیاده

به  هر تصمیم راهبردی به توانمندی نوآوری مرتبط است و بالعکس توسعه توانمندی نوآوری

 . راهبرد وابسته است

ی نیاز به توجه و مدیریت سنجیده دارد و نباید به شانس و اقبال خط سیر توسعه توانمندی نوآور

  واگذار شود. داشتن دیدگاه حمایتی نسبت به نوآوری نقش ویژه دارد.

  سازی کند.های یادگیری را در سطوح زیرین عملیات پیادهبنگاه باید روتین

 لیحبان دانش است؛ آنچه ذو صا کنندگاننیارتباط با تأم ازمندین این بخش در ینوآورتوانمندی 

 لیها تبددر شرکت یجار یاهیبه رو ستیبایم شود،یم یبندعنوان یاو توسعه شبکه قیو تحق دیتول

  د.شون

باید به نقش فرد یا افراد کلیدی که پرچمدار و پیشران نوآوری و برانگیزاننده افراد بنگاه هستند، 

  توجه شود.
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شوند؛ در عین فرایندهای پیچیده به توانمندی نوآوری منجر نمیساختارهای صلب و سنگین و 

 کند.حال نبود انضباط و انسجام سازمانی و سردرگمی سازمان نیز بنگاه را برای نوآوری توانمند نمی

 باید متناسب با نوآوری و حامی نوآوری باشد. فرهنگ و جو سازمانی

گیری سیر شکل. شناخت ا مدنظر قرار دهدر های خاص این بخشویژگی نیز باید سیاست نوآوری

 های سیاستیتدوین بستهتواند سیاستگذاران را در می توانمندی نوآوریو تحول و عوامل موثر بر 

 توان توصیه کرد: های زیر را میهای این پژوهش سیاستبر اساس یافته یاری کند. مناسب

های حمایتی برای اخذ ، ارائه یارانهتحقیق و توسعههمکاری در های حمایتی به ارائه یارانه

المللی بین کردن امکان ارتباطات ملی و بینفراهمنیاز بدون کاهش سطح استانداردها، مجوزهای مورد 

افزایش توانمندی فنی، ارائه یارانه برای ها، ایجاد ارتباط بین شرکت هایی برایها، تمهید مشوقشرکت

  .مناسب برای توسعه فناوریهای تولید و نیز انتخاب روشتسهیل خرید ماشین آالت و تجهیزات 

های تنظیمی خود را گذار باید سیاستسیاست همچنین بر اساس ماهیت بخش تجهیزات پزشکی

انگیزه تکامل و سرعت بخشیدن  ،ای بودن آنتأکید بر دورهبا ی کرده و روزرسانبهحوزه  این متناسب با

 یش دهد.های نوآورانه را افزابه فعالیت
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