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هاي تدوين نقشه راه  بندي روش مطالعه تطبيقي و دسته

 فناوري ( نگاشت ره)
 

 2منوچهر منطقي، 2عليرضا بوشهري،*1كيارش كاوياني كوثرخيزي

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران -1  

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر عضو هيئت علمي  -2

 

  چكيده

های ارائه شده در ادبيات برای  و تحليل مدلاین مقاله به مرور 

فررا ملري    ) در سطوح مختلف از جمله فناوریتدوین نقشه راه 

نقشري  فنراوری  امرروزه   .مري ررردازد  ...( ملي  صنعت  بنگراه و  

باید بر  ميبنابراین کند   ها ایفا مي رذیری بنگاه رقابت اساسي در

اهداف اصرلي  یكي از . اساس یك نگاه استراتژیك مدیریت شود

ه در مدیریت اسرتراتژیك فنراوری در سرطک یرك سرازمان  بر      

ای است که توليرد ارز    های مختلف به گونه کارگيری فناوری

در این راستا  مدیران فنراوری بره   . در آن سازمان بيشينه شود

در . ابزاری نياز دارند تا از این موضوع اطمينران ااصرل کننرد   

اری قروی بررای رشرتيياني از    اه فنراوری  ابرز  ر  این راستا نقشه

ریزی راهيردی کسب و کار  محصول و فناوری است کره   برنامه

. کنرد  م مري و ابزار الزم برای توليد آنها را فراهفرایند اطالعات  

راه  های مختلفري در زمينره تردوین نقشره     چهارچوبها و  مدل

هرا دارای   ارچوبهر هرا و چ  اند  اما این مدل تكنولوژی ارائه شده

نهرا را  هایي هستند که امكان استفاده از آ رضف ها و ريش ویژگي

هرا و   در ایرن مقالره مردل   . کنرد  در شرایط مختلف  محدود مي

شان  برر   ک ماهيت و ویژگيهای مختلف رس از تشری ارچوبهچ

. گيرند مي اساس یك رویكرد نظری مورد ارزیابي و مقایسه قرار

رآیند و زمينه  ها از سه منظر محتوا  ف رس از مقایسه این رو 

 نتيجه ایرن . گيرند ت و ضعف آنها مورد بررسي قرار مينقات قو

ها اسرت کره بره     بندی از مدل بررسي و ارزیابي  ارائه یك دسته

بر اساس اهرداف و شررایط درود  مردل       کند ها کمك مي بنگاه

 . را انتخاب کنند فناوریمناسب تدوین نقشه راه 

 

                                                                            

 kiakavyani@gmail.com :دار مكاتيات نویسنده عهده - 

مينره   زیند  اتكنولوژی  محتوا  فرنقشه راه  : كليديهاي  واژه

 .مطالعه تطييقي

 
 مقدمه -1

در ایجرراد  فنرراوریبسررياری از مرردیران از اهميررت اسررتراتژیك 

آگراه  ارز  و مزیت رقابتي برای کسب و کار یا بسرتر صرنعتي   

ایرن اهميرت برا در نظرر     . کننرد  که در آن فعاليت مري هستند 

یع آهنگ سرر گرفتن مواردی مانند هزینه و ريچيدگي ناشي از 

از بررای کسرب منفعرت    . گرردد  دو چندان ميفناوری تغييرات 

در کسررب و کارهررای گونرراگون نيازمنررد    فنرراوریمرردیریت 

قررار گررفتن    ترا از  هسرتيم بخشري   اثر هایها و فرآیند سيستم

وری در راسرتای اهرداف و نيازهرای    امنابع موجود و برالقوه فنر  

 [. 1] مائيمکسب کار در زمان اال و آینده اطمينان ااصل ن

قابليررت رشررتيياني از توسررعه و اجرررای  فنرراورینقشرره راه 

فناوری های استراتژیك یكپارچه کسب و کار  محصول و  برنامه

یند تدوین اجررای نقشره راه مري توانرد بررای یرك       افر. را دارد

ای کرره افرر   زاری هماننررد رادار باشررد  برره گونرره سررازمان ابرر

و همچنررين کنرد   مري ترر   هرای سرازمان را وسريع    ریرزی  برنامره 

ب و کار را شناسرایي  های محتمل محيط کسها و تهدید فرصت

های مختلفي بررای   ارچوبهها و چ مدل[. 2] نماید و ارزیابي مي

انرد  امرا همره     ه راه فناوری تا به اال عرضره شرده  تدوین نقش

حقر  هردف یرا اهردافي درا       یا ت 1برای زمينه گاهيها  مدل

بيشرتر مردیران و کارشناسران     آشنایي هر چره . ندا تدوین شده

هرای تردوین و    اندرکاران صرنعت برا انرواع رو     ها  دست بنگاه

توانرد مزیرت و منفعرت ایرن ابرزار       اجرای نقشه راه فناوری مي

                                                                            
1- Context 
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 و ارزیرابي   مقالره  ایرن  هردف . استراتژیك را دو چندان نمایرد  

 یرك  ارائر   و ای مختلرف هر  ارچوبهر چ و هرا  مردل  مقایسره 

 مردل  انتخراب  که امكران  است ای گونه به نها آ از بندی دسته

 از منظرور  این برای .سازد فراهم مختلف شرایط در را مناسب

در ابتردا بره بررسري     .اسرت  شرده  اسرتفاده  نظری رویكرد یك

با رجوع بره ادبيرات ایرن اروزه و     . رردازیم ماهيت نقشه راه مي

یرابيم کره نقشره راه از جرنس      تحليل تعاریف ارائه شده در مي

در زیرر بره مررور بردري تعراریف ارائره شرده        . استاستراتژی 

 :رردازیم مي

 "و  "نقشره راه "ریزی اسرتراتژیك واژه   در عرصه برنامه

. شرود  ای از معاني را شامل مي طيف گسترده "انجام نقشه راه"

هرای اسرتراتژیك در فرمري    /دروجي نهرایي نقشره راه برنامره   

اساسي در نكته . استگرافيكي یا به صورت جدولي مرتب شده 

 [2]"موني استضمحتوای یك سند استراتژیك نيز چنين م

 "    دهرد کره در بردو     سير تكراملي نقشره راه نشران مري

ريدایش  فرمي گرافيكي یا جدولي مرتب شرده بروده و امرروزه    

 ".استنمایانگر مسائل ريچيده استراتژی 

 "هرایي   های سيسرتم  ارچوبهای از چ هنقشه راه مجموع

هرای آینرده   سرناریو و ابزار  ریرزی  برنامره  بيني  رویا مانند ريش

  ".کند ریزی استراتژیك را رشتيياني مي که برنامه استمحور 

 " زبان متعرارفي  نقشه راه به مثابه مكانيزم  کاتاليزول و

 ".کند ریزی استراتژیك عمل مي برنامه برای ريشيرد فرایند

      یكي از کاربردهای مهمي کره امرروزه بررای نقشره راه

برقراری ارتيرا  ميران منرابع مربرو  بره فنراوری        وجود دارد 

 [.3]است های بازار  سازمان و اهداف کسب و کار یا محرکه

ارچوبي سادتار یافتره برر   هویژگي برتر نقشه راه فناوری چ

هرای   کره توسرعه  نمرایش و ارتيرا  برنامره       استاساس زمان 

ری  محصول های توسعه و سير تكاملي فناواستراتژیك از منظر

تروان   مري ز مطالب نقل شده اديرر  ا .یابد بازار در آن نمود ميو 

ریرزی اسرتراتژیك در    رنامره ماهيت نقشه راه فناوری را معادل ب

در ایرن مطالعره نقشره راه فنراوری برا اسرتفاده از       . نظر گرفت

هایي که بره تحليرل اسرتراتژی و ابرزار اسرتراتژیك       ارچوبهچ

 . ردازند بررسي و تحليل دواهد شدر مي

کننرد کره در آن    ارچوبي ارائره مري  هچ[ 4] یت و ميردو

ایرن  . اسرت   و زمينره  اینرد  محترو  اابعاد هر استراتژی شامل فر

ارچوب قابليت تسری به کليره مسرائل اسرتراتژیك زنردگي     هچ

  و زمينره  ایند  محتوافر: این سه بعد عيارتند از. روزمره را دارد

بره  ارچوب نظرری  هر بعد گفته شرده در بخرش چ   3هر یك از 

مقاله ااضرر بره چهرار بخرش      .ادتصار توضيک داده شده است

در بخرش بعردی  رویكررد نحروه ارزیرابي      . تقسيم شرده اسرت  

 ارچوبهر های تدوین نقشره راه فنراوری برا اسرتفاده از چ     رو 

بخرش سروم بره مررور     . شود يگفته شده در باال توضيک داده م

و همچنين بررسي آنهرا از سره منظرر گفتره      های تدوین رو 

بندی  در بخش چهارم که نيز یك دسته. رردازد مي شده در باال

 . یند  محتوا  و زمينه ارائه دواهد شدراهای فها از منظر از رو 

 

 نظري چهارچوب -2

های اصلي استراتژی از دیدگاه دویرت و ميرر عيارتنرد از     مؤلفه

در زیرر بره    بعد گفته شرده  3هر یك از . یند  محتوا و زمينهافر

 :شود ادتصار توضيک داده مي

  رفتاری که بر اسراس آن اسرتراتژی   : یند استراتژیافر

ینرد  ادر فر. شرود  اسرتراتژی ناميرده مري   فرایند   يردگ شكل مي

چگونره  چره کسري  و    های  ررسشاستراتژی به دنيال راسخ به 

یند شامل مراارل و گرام هرای    ااز این رو فر. چه زماني هستيم

 .اجرای استراتژی استتدوین و 

  محتوای   یند استراتژیامحصول فر: محتوای استراتژی

 ررسرش راسرخ  در این بخش به این . شود استراتژی دوانده مي

تررین اسرتراتژی    انرد مناسرب  تو دهيم که چه استراتژی مري  مي

محتروا شرامل تمرام    . های اصلي یك شررکت باشرد   برای بخش

است که به تدوین یا اجررای اسرتراتژی    هایي و اقدام ها تصميم

 . شوند مربو  مي

 ثير آنان أمجموعه شرایطي که تحت ت: زمينه استراتژی

زمينره اسرتراتژی     گردنرد  یند استراتژی تعيين مري او فر امحتو

استراتژی اجرا کجا " ررسشدر این قسمت به . شود دوانده مي

 . دهيم راسخ مي "دواهد شد

 سرعي شد  در ایرن مقالره    تهر هم گفت همانطور که ريش

های تدوین نقشه راه فنراوری را از سره منظرر     تا رو شود  مي

 .گيردگفته شده مورد ارزیابي و بررسي قرار 

 

 بعد فرآيند -1-2

یند تدوین اسرتراتژی مري   اتوجه به تعریف دویت و مير از فر با

ثر از رویكردی دانست که مدیران و کارشناسران  أتوان آن را مت
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ینرده  اريچيردگي فر . استراتژی و مدیریت استراتژیك دارنرد به 

ها بره   های نوآوری بسياری از سازمان تغييرات فناوری و فعاليت

هایي برای فرآیندهای توسعه فنراوری سرو     سمت تدوین مدل

یندهای نوآوری رادر گذشته دو دیدگاه در رابطه با ف. داده است

رویكردهرای  . 2ارو کشش براز  1فناوریفشار : وجود داشته است

رویكررد  . انرد  ینرد داشرته  ابره فر  3ادير نگاهي دطي و ترتييري 

کشش بازار به توسعه فناوری نگراهي سراده  دطري و ترتييري     

هرا   منيع اصرلي ایرده    بازار. کيد اصلي بر بازاریابي استأدارد؛ ت

ررس از  [ . 6]اسرت  های تحقي  و توسرعه   برای هدایت فعاليت

  نگاه دوجانيه یا مدل  1555و  1557این دو رویكرد  در سال 

 [. 5]ادته شدیند توسعه فناوری شنارویكرد برتر به فر 4اتصالي

هررای فنرراوری  در رویكرررد اديررر نيازهررای بررازار و فرصررت 

آنها برر ایرن باورنرد    . دشون مان با یكدیگر در نظر گرفته ميهمز

های توسعه فناوری منحصراً نتيجه فشار فنراوری یرا    که فعاليت

در ایرن  . اسرت   و ااصل ترکييري از هرر دو   نيستبازار  کشش

در نسل  .های تحقي  و توسعه نقشي برابر دارند رویكرد فعاليت

طقري  و نره صررفاً    ینردی برا ترتيرب من   اسوم توسعه فناوری فر

ای از  شود  که قابليرت تقسريم بره مجموعره     ريوسته تعریف مي

ینرد  انسل نيز فر در این. وظایف متمایز اما متقابال ً وابسته دارد

هررای  بررا ایررن تفرراوت کرره چردرره    اسررتهمررواره ترتييرري  

 .بازدوردگيری نيز به آن اضافه شده است

ه های دطي ساد مدل  56و  66های  های غالب دهه مدل

مردل    56در اویرل دهره   . انرد  کشش بازار یا فشار فناوری بوده

دو نسررل بعرردی  7راثررول. اتصررالي مرردل غالررب شررنادته شررد 

در :  کنرد  سعه فناوری را این گونره توصريف مري   تویندهای افر

ینرد توسرعه فنراوری درود بخشري از سرادتار       انسل  بعدی فر

معنري کره توسرعه فنراوری درود      به این   است ه مراتييسلسل

ن ماننرد توليرد    ای مروازی برا سرایر وظرایف در سرازما      وظيفه

در نتيجره ایرن رویكررد  توسرط تيمري      . است بازاریابي و غيره

هررای مختلررف  تشرركل از افررراد گونرراگون در بخررشه میكپارچرر

چه کيد بر ایجاد یكپارچي هرأدر اینجا ت. شود سازمان انجام مي

 . استهای تحقي  و توسعه و وااد توليد  بيشتر ميان فعاليت

                                                                            
1- Technology push 

2- Market pull 

3- sequential 

4- Coupling model  

5- Rothwell 

نندگان ک مينأارتيا  تنگاتنگي ميان ت  همچنين سازمان

 عرالوه برر ایرن ارتيرا     . کند و مشتریان کليدی دود برقرار مي

ینرد ارتيراطي افقري ميران تريم      اعمودی  در طول انجام این فر

نسل رنجم مدلي بر مينرای توسرعه   . يردگ اجرایي نيز شكل مي

در این نسرل  . استهای توسعه فناوری  یكپارچه موازی فعاليت

و مشتریان قروت و جردیت بيشرتری     کنندگان مينأارتيا  با ت

نقرش   محصول جدیرد کنندگان در توسعه  مينأیابد  مثال ً ت مي

های گونراگوني از جملره  فعاليرت     ارتيا  موازی به شكل. دارند

اتحادیه همكاری و غيره تشركيل   تجاری مشترک  کنسرسيوم 

 . شوند مي

های توسعه فنراوری ترتييري   یندافر  در نسل چهار و رنج

در مواردی ایرن  . هستند 6ای یندهایي ميان وظيفهانيستند و فر

ایرن  . گيررد  بنگاه و سازمان نيز صورت ميچند  افزایي ميان هم

سرعه  های توینرد امفاهيم سرازمان و بره دصرو  مردیریت فر    

دیدگاه مطرح شده  7  1جدول . کند فناوری را دچار چالش مي

اوری را به شكلي دالصه نشران  یند توسعه فناتا به امروز به  فر

  .دهد مي
 

 نسل توسعه فناوري از ديدگاه اقتضايي 0بررسي  -1-1-2

های توسعه فنراوری در یرك بنگراه یرا در      امروزه تعيين فعاليت

طليد  زیرا از یك سو  وح دیگر بررسي و تحليل بسياری ميسط

یند توسعه فناوری درود امرری ريچيرده اسرت  و از     اتحليل فر

هرای   هرا یرا سرازمان    یندی در بنگاهاسوی دیگر انجام چنين فر

تمررام  امررروزه. هررای دررا  دررود را دارد  ريچيرردگيمرررتيط 

به آن اشراره شرد    2-1 یندهای توسعه فناوری که در بخشافر

تا ادودی این تنوع ناشري  . های گوناگوني وجود دارند به شكل

بره عنروان   . اسرت ای ميان صنایع گوناگون  های زمينه از تفاوت

مثال توسرعه فنراوری در محصرولي مشرخا بررای مشرتریان       

. نياز بازار دارد ها بيشتر سمت و سویي به یندانسيت به سایر فر

توان نسل مشخصري   یند توسعه نوآوری  نميااما در مورد هر فر

يجه در این مطالعه از   در نت[5]از فناوری را به آنها نسيت داد 

ینرد اسرتفاده   اهای توسعه نوآوری در تحليل فر یك طيف نسل

 . شده است

 

                                                                            
6- Cross-functional 
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 [7]پنج نسل فرايندهاي توسعه فناوري  – 1جدول 

 زمان ارائه
 ها ويژگي

هاي  نسل
يند توسعه افر

 فناوري
و  76دهه 

اوایل دهه 
 ميالدی 66

 يييرتدطي و ت
 کيد بر تحقي  و توسعهأت

فشار : نسل اول
 فناوری

اوادر دهه 
و اوایل  66
 ميالدی 56

 دطي و ترتييي
 کيد بر بازار یابيأت

کشش : نسل دوم
 بازار

اواسط دهه 
و اویل  56

56  
 ميالدی

همراه دارای چرده های ترتييي اما به 
 بازدوردگيری

 ترکييي از کشش بازار و فشار فناوری
 توازن ميان بازاریابي و تحقي  و توسعه

کيد بر یكپارچگي ميان تحقي  و توسعه و أت
 بازاریابي

مدل : نسل سوم
 1اتصالي

اوایل دهه 
تا اوایل  56
 ميالدی 56

های توسعه  توسعه موازی به همراه تيم
 یكپارچه

کنندگان و مشتریان  مينأقوی با ت ارتيا 
 کليدی

کيد بر یكپارچگي ميان تحقي  و توسعه و أت
 توليد

 های توسعه ارتيا  موازی در تيم

مدل : نسل چهارم
 یكپارچه

اوایل دهه 
ميالدی  56

 تا به امروز

 ًیكپارچه توسعه موازی کامال
 تمرکز نقا  قوت استراتژی بر مشتری

 کنندگان اصلي  مينأارتيا  استراتژیك با ت
 ارتيا  موازی در تيم توسعه

 رذیری بنگاه و سرعت توسعه کيد بر انعطافأت

: نسل رنجم
یكپارچگي 

سيستم و ایجاد 
 شيكه

 

 

 ابعد محتو - 2-2

. استا محتو  استراتژی بعد دیگرهمانطور که ريشتر اشاره شد  

 کمرك  بره  تدوین نقشه راه فنراوری  های مدل ا محتو منظر از

 [:1] ارزیابي هستند قابل زیرهای  ررسش

 ماهيت) دارد؟ نقشه راه فناوری از تعييری چه مدل هر 

 (چيست؟ مدل هر توسط شده تعریف نقشه راه فناوری

  است؟هایي  تصميمنقشه راه فناوری شامل چه 

 
 ماهيت نقشه راه فناوري   -1-2-2

 شده انجام استراتژی با رابطه در که متعددی مطالعات بردالف

 بررای  شرمولي  جهران  و مشرترک  تعریرف  یرك  هنروز  اسرت  

 کره  اند کرده تال  مختلفي نویسندگان. ندارد وجود استراتژی

 [ 5] 2مينتزبرر  . نماینرد  مشرخا  را اسرتراتژی  ماهيرت 

                                                                            
1- Coupling model 

2- Mintzberg 

را برا   دود بندی دسته او. است کرده ارائه تعاریف از بندی دسته

    الگو (برنامه) طرح از عيارتند که است کرده معرفي   Pرنج 

 (:تمهيد) ترفند و( انداز چشم) دورنما موقعيت 

 ااتمرال  به کند؛ تعریف را استراتژی بخواهيد نفر یك از"

 چيرزی  یا است برنامه یك استراتژی گفت دواهد به شما زیاد

 مسيری آینده  در عمل برنام  یا راهنما یك یك مسير  معادل

 .[5]"آنجا به از اینجا رسيدن برای

 از" :بداننرد  عمرل  الگروی  را استراتژی است ممكن بردي

گذشته  سال 7 ظرف را دود سازمان استراتژی بخواهيد فردی

 دیرد  دواهيد (.دهد انجام دارد بنا سازمان آنچه نه ( کند بيان

 را سازمانشران  گذشرت   رفترار  دوشحالي با افراد از بسياری که

 .[5] "دهند مي توضيک (استراتژی عنوان به)

 بره  اسرتراتژی  بردري  برای" :است سوم بعد موقعيت  بعد

 یعنري  بهترر  عيرارت  بره  اسرت؛  موقعيرت  یرك  کسرب  معنري 

 .[5] "مشخا بازار یك در مشخا محصوالت یابي موقعيت

 توجره  نكتره  این به جایگاه بعد" :است دورنما  چهارم بعد

 وارد مشرخا  برازاری  در مشخصري  محصول کجا در که دارد

 ذهرن  و سرازمان  درون بره  توجره  دورنمرا  بعرد  در. شرود  مري 

 توجره  نيز سازمان بزر  دورنمای به اليته است؛ ها كاستراتژی

 .[5] "دارد

 ترفند ":است ترفند معادل  استراتژی از برداشت رنجمين

 مخرالف  یرا  رقيب یك اذف برای که است مشخا مانور یك

 .[5] "ودش مي انجام

برنامه  : شود توجه مي Pاز رنج  Pدر این مقاله تنها به سه 

 افرراد  ذهرن  درون آنچره  بره  "دورنمرا " زیررا  .الگرو و موقعيرت  

 به منحصر و ویژه رفتارهای به "ترفند" و دارد جهتو  گذرد مي

 افترد  مري  اتفا  ها بنگاه بين رقابت در گاه که دارد اشاره فردی

 ررذیر  امكران  رااتي به بعد دو این بررسي که است روشن [.1]

 کره  دارد را آن قابليرت  گذرد مي افراد ذهن در آنچه نه نيست؛

 .هستند دالقانه معموالً که ویژه رفتارهای نه و شود فرموله

 
 مرتبط با نقشه راه فناوري  هاي تصميم -2-2-2

در مقدمه توضيک داده شد که ماهيت نقشه راه فنراوری نروعي   

 جرنس  از ریزی استراتژیك است  و از آنجا که استراتژی برنامه

 بعرد  اسرتراتژی  ادبيرات  در زیرادی  است  رژوهشگران تصميم

 ینرد افر در کره  اننرد د مري  معرادل هرایي   تصرميم  برا  را امحترو 
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 چره  ادرذ  اینكره  به نظر .شوند مي ادذ استراتژیك ریزی برنامه

 را آن مناسب مدل توان مي باشد  نظر مورد بنگاه در تصميمي

بر اساس اطالعات گردآوری شرده از وضرعيت    .[1]کرد انتخاب

و سير تكراملي  فناوری بيني ريشرفت  آینده رقيا و صنایع  ريش

ی که در آن برنامه استراتژیك ا زمينه  شرایط دادلي و دارجي

. ردنرد گ اتخاذ مي ها شود  این تصميم توسعه فناوری نگاشته مي

  انرد  ردهکدر ادبيات استراتژی افراد بسياری در این اوزه بحث 

. کنرد  اوزه اصلي تقسريم مري   3را به  ها این تصميم[ 6] 1کيزا

ها عيارتند از انتخاب فناوری  زمران ارائره فنراوری  و     این اوزه

 از دیگرری  های بندی طيقه اليته. چگونگي دستيابي به فناوری

 در ما ولي .دارند وجودفناوری  استراتژی با مرتيط های متصمي

 دهيم مي قرار مينا را فو  سه گان  های تصميم تنها مطالعه این

 . است صااينظران اکثر تأیيد مورد که
 

 بعد زمينه  - 9-2

سرازمان   مشخصرات  بره  کره  شود مي تمام عواملي شامل زمينه

 ( ... و آن ارشرد  مدیریت تفكر سازمان  سازمان  اندازه قدمت)

 نروع )  است مشغول فعاليت به آن در که سازمان محيطي یا و

 مشرتریان   و کننردگان  ترأمين  رقيرا   قدرت رشد بازار  صنعت 

 زمينه [.4] شوند مي مربو  (... و دولت یا ددالت نفوذ ميزان

 داشرته  ترأثير  آن یمحتوا روی هم و ینداروی فر هم تواند مي

 آن بره  هرا  مدل معموالً است و دشوار زمينه بعد بررسي .باشد

 انرد   گرفته نظر در را تلویحي آن صورته ب یا اند نكرده توجهي

 بره  صرنعت  یرك  از کشرور دیگرر    به کشور یك از زمينه زیرا

 است؛ متفاوت دیگر به بنگاه بنگاه یك از اتي و دیگر صنعت

 مردل  یرك  در درا   هرای  تاالر  و شررایط  تمرام  تجميرع  و

 .[1]نيست رذیر امكان

 

 فناوری استراتژي تدوين هاي ل مد بررسي -9

نقشره   تدوین مختلف های مدل تحليل و مرور به بخش این در

 وفنراوری   مدیریت ادبيات در که شود مي رردادته فناوری راه

 منظر سه از مدل هر. اند شده داده توسعه استراتژیك مدیریت

  .شود مي ارزیابيا  محتو و فرایند

 

 
                                                                            
1- chiesa 

 دانشگاه كمبريج  چهارچوب - 1-9

دانشگاه کميریج  ااصرل   چهارچوبتدوین نقشه راه  بر اساس 

هرای آقررای فرال و همكرارانش اسررت کره در انگلسررتان     ترال  

سرادتار  . انرد های بسياری را در این زمينره انجرام داده  فعاليت

اصلي این رو   ميتني برر در نظرر گررفتن تغييررات  رشرد و      

ها  محصوالت و دردمات و مياارث مربرو  بره     وریناتوسعه ف

را دو  چهرارچوب ر اصرلي ایرن   سادتا. بازار در طول زمان است

محرور افقري  محرور زمران     . دهدمحور عمود بر هم تشكيل مي

هرای مختلفري کره در    است و محرور عمرودی عيرارت از الیره    

برگيرنده ميااث مربو  به بازار  محصوالت و ددمات  فناوری  

که تغييرات و تكامل آنها در طول زمان مرد   استمنابع و غيره 

 . [5] شودنظر گرفته مي

 
 انواع نقشه راه فناوري -1-1-9

نقشره راه فنراوری برر اسراس هردفي کره از        چهارچوبدر این 

شرود  فرمرت و نحروه ارائره و نيرز مروارد        تدوین آن دنيال مري 

اهدافي که نقشه راه فناوری . استفاده دارای انواع مختلفي است

ریررزی محصررول   برنامرره: تواننررد دنيررال کننررد عيارتنررد از مرري

ریرزی   ریزی راهيردی  برنامه قابليت  برنامه /ریزی ددمات برنامه

یرزی  ر ینرد  برنامره  اریزی فر ریزی دانش  برنامه درازمدت  برنامه

بندی  بر اساس مطالعات صورت گرفته و تقسيم .سازی یكپارچه

هرای فنراوری را از نظرر فرمرت      راه  توان نقشه نتایج ااصل  مي

تررین   مهرم . ی کررد بنرد  ی نترایج در هشرت گرروه طيقره     ارائره 

مردل  : ی نتایج در نقشه راه فناوری  عيارتنرد از  های ارائه فرمت

ای  جرداول  نمرودار  ارائره       نمرودار ميلره  (1شركل  )چند الیه 

 .تصویری  روند نمایي

 

 
 

 [3]طرح شماتيک كلي نقشه راه فناوري  -1شكل 
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 يند تدوين نقشه راهافر -2-1-9

رو  آغراز سرریع تردوین    "روشي  با عنوان  چهارچوبدر این 

1نقشه راه
رویكرد آغراز سرریع در تردوین      .معرفي شده است "

 :استنقشه راه به دوشكل کلي قابل استفاده در بنگاه 

این . ریزی محصول رویكرد استاندارد  در رشتيياني از برنامه

هرای   کارگاه ابتدایي برر الیره   3  .است 2کارگاه 4رویكرد شامل 

درردمت  و /کسرب و کررار  محصررول  /بررازار) کليردی نقشرره راه  

ه و در انتها  کارگاه چهارم اطالعرات بر   هستندمتمرکز ( فناوری

کارگراه قيلري را برا محوریرت زمران در کنرار        3مده از آدست 

. اسرت و دروجي آن جدولي سرادتار یافتره    دادندیكدیگر قرار 

رتيب در یك طيرف  کارگاه گفته شده در باال به ت 4هر کدام از 

ریزی و طررف دیگرر را اجررا     قرار دارند که یك سر آن را برنامه

 [. 5]دهد تشكيل مي

کررارگيری ه کارهررایي در برر رویكرررد اقتضررایي  شررامل راه 

هرای   همرانطور کره در قسرمت   . استتری از این رو   گسترده

توانرد برا اهرداف     يقيلي نيرز گفتره شرد  تردوین نقشره راه مر      

هرای   به عالوه هر سازماني با توجه ویژگي. گوناگوني انجام شود

سرازماني    منحصر به فرد کسب و کار درود از جملره  فرهنرگ   

هرای   وکار  منابع در دسرترس  انرواع فنراوری    یندهای کسبافر

برداری  به همين منظور برای بهره. یابد موجود و غيره هویت مي

 چه بيشتر از نقشه راه تكنولوژی بایسرتي آن را بره اقتضرای   ره

برای ایرن منظرور از   . های سازمان تعيين کنيم شرایط و ویژگي

در این رویكررد   [.5] شود فرمت چند الیه نقشه راه استفاده مي

بعد اصرلي وجرود    4  با در نظر گرفتن ماهيت نقشه راه فناوری

( محور عمودی)ها    الیه(محور افقي)زمان : دارد  که عيارتند از

  (هرا  ها و زیر الیره    ميان الیهارتيا)  اطالعات جنيي (1شكل )

 .یندافر

  
 ينداارزيابي از منظر فر -9-1-9

با بررسي و مطالعه هر چه بيشتر ادبيات موجرود درایرن اروزه    

ن رو  آتررین ویژگري نقشره راه کره در      ابيم کره مهرم  ی درمي

نگاهي همزمان به منابع فناورانه سازمان و نيراز    شود مطرح مي

سازگاری و انطيا  ميان اهداف  نحوه نيرل بره آنهرا     . بازار دارد

الزم برای  و زمان نيرل بره   ( ای موجوده فناوری/فناوری)ع بمنا

                                                                            
1- Fast start technology roadmapping 

2- workshop 

اهداف باعث ایجاد توازن ميان رویكرد فشار فنراوری و کشرش   

د ارائه شده در نسرل  ینایند با فرامقایسه این فر. باراز شده است

ینرد یراری   اسوم توسعه نوآوری  ما را در تحليل هر چه بهتر فر

 .دهد مي

 
 [7( ]نسل سوم)مدل اتصالي نوآوري  -2شكل 

 

همانطور که گفته شد  استفاده از رویكررد اقتضرایي باعرث    

در . شرود  های نقشه راه فناوری مري  گيری از مزیت افزایش بهره

. استیند دالقانه  بازگشتي و غير دطي ااین رویكرد ماهيت فر

تررین ارز  ایرن    همچنين در توضيک رویكرد آغاز سریع  مهرم 

بره عيرارتي   . رویكرد قابليت ارزیابي سریع و اقتصادی آن اسرت 

یند توسرعه  اهای فر روشي بهينه برای یادگيری و اعمال کاستي

  که این دود نمودی از یك چردره برازدورگيری   استفناوری 

  1ترر بره شركل     با نگاهي دقير  . استن مراله از اجرا در اولي

هرای مربرو     فعاليت( الیه بازار)الترین الیه یابيم که در با درمي

هرا   مله شناسایي رقيا  مشتریان  فرصتبه بازار و بازاریابي از ج

الیره  )تررین الیره    همچنين در رائين. شوند و تهدیدها انجام مي

الت   منرابع مرالي و تسرهي   های تحقير  و توسرعه   رروژه( منابع

هرای   به عيرارتي فعاليرت  . اند سازمان شناسایي و سنجيده شده

زی به ترتيب مربو  به بازاریابي و تحقي  و توسعه به شكل موا

ابر نكات گفته بن. اند ترین الیه انجام رذیرفته در باالترین و رائين

ینرد توسرعه   اهرای فر  سرل تررین نسرل از ن   شده در باال محتمل

یندهای توسعه نوآوری یا انسل سوم از فر در این رو   فناوری

 . استیند اتصالي راهمان ف

    
 اارزيابي از منظر محتو - 4-1-9

کيرد بسرياری برر    أدر مدل ارائه شده از سوی فال و همكاران  ت

همانطور و نيز  است محيط در اال تغيير و رو به رشد امروزی 
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هررای  چهررارچوبای از  مجموعرره  کرره گفترره شررد  نقشرره راه 

ریرزی سرناریو و    بينري  برنامره   هایي رویرا ماننرد رريش    سيستم

ریرزی اسرتراتژیك را    کره برنامره  اسرت  های آینرده محرور   ابزار

ایرن رو  مينرای اصرلي     در  نتيجه   در[5] کند رشتيياني مي

و برر همرين   اسرت  رريش روی سرازمان     ها آینده گيری تصميم

ر توسعه فنراوری  نگاه بثير بأاساس در این مدل سابقه و نحوه ت

استراتژی بره   بنابراین  این مدل به بعد. شود در نظر گرفته نمي

در ایرن مردل   . های گذشرته توجره نردارد    عنوان الگوی فعاليت

ر مررتيط برا آن د   های فناوریمحصوالت قابل ارائه و  / محصول

گردنرد  در نتيجره ایرن     موقعيتي مشخا از بازار مشخا مري 

از . بعد موقعيت را به شكل کامرل در نظرر گرفتره اسرت      مدل

ه آنها اشراره  که در مقدمه ب چهارچوباین  تعاریف نقشه راه در

شود که نقشه راه بره ماننرد راهنمرا یرا       مي شد  چنين برداشت

مهمي  های ماز جمله تصمي. استبرنامه عمل سازمان در آینده 

آن راسرخ   که نقشه راه برر اسراس رو  دانشرگاه کميرریج بره     

هرای   یژگري دوم و  در کارگراه . دهد  انتخاب فنراوری اسرت   مي

کرار  و بازار و اهداف کسب  ها ترین محرک محصول از منظر مهم

هرای مررتيط برا     شوند  و در الیه فناوری  فنراوری  سنجيده مي

هرای محصررول انتخرراب   ترررین ویژگرري محصرول از منظررر مهرم  

اقتضایي نقشره راه   یكي از ابعاد  مهمي که در رویكرد. شوند مي

نتيجه انتخراب فنراوری و      دراستبه آن اشاره شده بعد زمان 

یند تردوین و  ااست که در فر هایي تصميمبندی مهمترین  زمان

 . اجرا برای آنها تمهيدی اندیشيده شده است

 

 آزمايشگاه ملي سنديا چهارچوب - 2-9

نروعي از   چهرارچوب فرآیند تدوین نقشه راه ارائه شده در ایرن  

توان آن را سه بخش  ری است که به نحوی ميریزی فناو برنامه

: این سه بخرش عيارتنرد از  . ابتدایي مدیریت فناوری نسيت داد

با توجره بره   . شناسایي فناوری  ارزیابي فناوری  بهيود و توسعه

راه را در ایرن مكترب    یند تردوین نقشره  اتوضيک باال ميتوان فر

فناوری  ارزیابي فنراوری  بهيرود و   شناسایي )های ینداشامل فر

 .  [11] دانست( توسعه

راه فناوری نيز توليرد اطالعرات الزم بررای     هدف از نقشه

ایرن  . فناورانره اسرت  هرای   گذاری گيری بهتر در سرمایه تصميم

 :شود هدف از طر  زیر تأمين مي

 صرنعت و  /های ايراتي بنگراه   مشخا کردن فناوری

 های فناوری؛ شكاف

  ی  نحروه )هرای تحقير  و توسرعه     راهمشخا کردن

 .(های اياتي گذاری تحقيقاتي روی فناوری سرمایه

وقتي ايراتي اسرت     راه فناوری ر این مكتب  تدوین نقشهد

بره  . ها در بنگاه به طور واضحي مشرخا نياشرد   که اثر فناوری

دانريم بررای ترأمين یرك      عيارت دیگر در مواقعي که دقيقاً نمي

بره یرك    جود دارد  یا در چره زمراني  هایي و هدف چه جایگزین

کنرريم  یررا چرره وقررت بایررد از طریرر    يمررفنرراوری نيررز ريرردا 

گذاری موازی روی چند فناوری هدفي را تأمين کنريم    سرمایه

 .راه فناوری نيازمندیم به نقشه

 
 انواع نقشه راه فناوري - 1-2-9

نيراز  "ریرزی فنراوری    راه فناوری  نروعي از برنامره   تدوین نقشه

ی  توسررعه"و  "انتخرراب"  "شناسررایي"اسررت کرره برره  "محررور

ای از نيازها  گویي به مجموعه برای راسخ "های جایگزین فناوری

 "راه فنراوری  نقشره "را فراینرد  دروجري ایرن   . کنرد  کمك مري 

آن به تردوین  ای که در  بر اساس نوع و ماهيت زمينه. ناميم مي

راه قابل تعریف و ذکرر   رردازیم اداقل دو نوع نقشه راه مي نقشه

های در اال  راه فناوری راه فناوری محصول  و نقشه نقشه :است

در صررنایع و ( راه فنرراوری محصررول  نقشرره)نرروع اول  .ظهررور

های موجود در بازار  هایي قابل استفاده است که با فناوری بنگاه

اصررلي آنهررا  انتخرراب یكرري از    ررسررشسررر و کررار دارنررد و  

هرای در   راه فناوری نقشه)اما نوع دوم . های موجود است فناوری

هرای مرزهرای    هرایي که در ليه برای صنایع و بنگاه( اال ظهور

مناسرب  ( های سطک براال  مثل فناوری)کنند  فناوری ارکت مي

راه  از دو منظرر برا نقشره   کرم   دسرت راه  این نوع از نقشره . است

 :ی محصول متفاوت استفناور

   هرای در   راه فنراوری  نقشره  "اجم اطالعاتي کره در

 آید کمتر است؛ مي "اال ظهور

  روی  "های در ارال ظهرور   راه فناوری نقشه "تمرکز

 هرای نوظهرور و جدیرد؛    بينري فنراوری   رريش : سه مرورد اسرت  

 یرابي بره آن فنراوری؛    موقعيت رقابتي شرکت در صورت دسرت 

چگونره توسرعه    "عيت رقابتي شرکتموق"و  "فناوری نوظهور"

راه معموالً روی یرك   همچنين در نوع دوم نقشه. دواهند یافت

هررای رسريدن بره آن و     شرود و راه  فناوری درا  تمرکرز مري   
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دروجري ایرن نروع    . محور مطالعات اسرت  ی آن فناوری توسعه

روی ایرن فنراوری   ": اه چيزی شييه به این جمله اسرت ر  نقشه

و منابع مالي آن از ایرن جرا   ( یا نشود)ود گذاری بش باید سرمایه

تأمين شوند و در این مدت باید به آن برسيم و این محصروالت  

به این نكته نيز توجه شود که همزمان با . "را با آن توليد کنيم

یابند و شركل   های استفاده از آن توسعه مي رشد فناوری زمينه

 .گيرند مي

 
 فناورييند تدوين نقشه راه افر - 2-2-9

راه برا ذکرر    ای تردوین نقشره   سره مرالره  فرایند در این بخش 

 :گردد جزیيات هر مراله معرفي مي

  گيرران   در این مراله  تصميم: هاي مقدماتي فعاليت

که آنهرا دچرار مشركلي هسرتند کره      مسئله باید نسيت به این 

تواند به آنها در ال آن کمك کند اطمينان ااصل  راه مي نقشه

 :اسرت هرای زیرر    شرامل زیرر فعاليرت    این مرالره [. 11]کنند 
 تعيين مسرئول اصرلي و ااميران ررروژه      برقراری شرایط الزم 

 .تعریف اهداف و مرزهای نقشه راه

 در ایرن مرالره تمرکرز اصرلي بره       :تدوين نقشه راه

ی اياتي سيسرتم  هابر روی تعيين محصول نهایي  نياز ترتيب

ای ارزیرابي  امترهر هرای اصرلي فنراوری  رار    و اهداف آن  زمينه

بنردی آنهرا  و در    های موجود و زمران  فناوری  شنادت فناوری

یي که بایستي برر روی آنهرا   ها فناوری -های برتر نهایت فناوری

دروجري نهرایي ایرن مرالره     . دواهد بود -گذاری شود سرمایه

 . استگزار  نقشه راه 

  ایرن مرالره بره مثابره فراز       :هااي تكميلاي   فعاليت

های آن  زیر فعاليت. استیند سيستمي ابازدورگيری در یك فر

گذاری نقشه راه  ارائه برنامه اجرایي  برازنگری   صحه: عيارتند از

 .و بروز رساني

 
 ارزيابي از منظر فرآيند - 9-2-9

یند ارائه شده برای تدوین و اجرای نقشه راه ابا مرور اجمالي فر

 -یابيم که با توجه به ماهيت فازهرای اصرلي   در این رو  درمي

با  -های تكميلي مقدماتي  تدوین نقشه راه  فعاليتهای  فعاليت

ینرردی ترتييرري روبرررو هسررتيم  همچنررين وجررود زیررر      افر

به روز رساني در فاز  گذاری  بازنگری و هایي مانند صحه فعاليت

های تكميلي به عنوان مراال برازدوردگيری اراکي از    فعاليت

برا بررسري و مطالعره    . هسرتند ینرد  ادطري برودن ایرن فر    غير

ارضرا یرا    -های مقردماتي  فعاليت تر زیر فعاليت اول از فاز عمي 

یابيم که برقراری شرایط زیر هردف   درمي -برقراری شرایط الزم

ه راه و توسرعه  درک کامل نياز به نقشر : استاصلي این مراله 

گوناگون؛ بره  های  بخش های مختلف از ه مشترک  همكاری گرو

عنوان مثرال تردوین نقشره راه در سرازمان نيازمنرد مشرارکت       

ي  توليد  تحقير   یابهایي مانند بازار های مختلفي از بخش گروه

همچنين مشارکت مشتریان . استریزی و غيره  و توسعه  برنامه

یند تدوین نقشه راه ا  فراستکنندگان کليدی نيز مهم  مينأو ت

  .ساس یك نياز شكل بگيردفناوری بهتر است تا بر ا

اصرلي نسرل    هرای  های باال یكي از الرزام  شر  دوم از شر 

ایجاد توازن ميران  . کند یند توسعه فناوری را تداعي مياسوم فر

تررین آنهرا بازاریرابي و     های گوناگون سرازمان  کره مهرم    بخش

معنرا اسرت   به ایرن  همچنين شر  آدر . استتحقي  و توسعه 

ریزی محصول  اصرالت   با هدف برنامه به دصو که این رو   

نتيجره ارائره شرده در    با توجره بره   . دهد را به نيازهای بازار مي

یند ارائه شده ایرن رو  را در ميران   اتوان فر مي 1-2-2بخش 

در ایرن  . وآوری قررار داد یندهای توسرعه نر  انسل سوم و دوم فر

های برازار و منرابع موجرود    محصول از ريوند نياز رو  نيازهای

ریزی محصول  در نتيجه با هدف برنامه. گردد مياوری ااصل فن

سرل سروم و برا هردف نقشره راه      این رو  بيشتر نزدیك بره ن 

های دینر اهای در اال ظهور نزدیك بره نسرل دوم از فر   فناوری

   .استتوسعه فناوری 

        
 اارزيابي از منظر محتو - 4-2-9

نقشره راه در ایرن رو  تعریرف     همانطور که گفته شد  دو نوع

ریزی محصول به دنيال یافتن فناوری مرتيط  د  در برنامهشو مي

های در ارال ظهرور      و در فناوریهستيمبا محصول مورد نظر 

هرای جدیرد  موقعيرت شررکت  و      بيني فنراوری  ريش به دنيال

در هر دو نروع  . هستيمچگونگي توسعه موقعيت رقابتي شرکت 

( یرا سرطوح دیگرر   )عاتي در آینده سازمان کشف اطال به دنيال

کنيم   که در هيچ کجا از اطالعات گذشته استفاده نميهستيم 

ریرزی   در نتيجه این رو  به الگو به عنوان یكي از ابعاد برنامره 

مرده  اما همانطور که از نكته آ. استراتژیك توجهي نداشته است

ریزی به دنيال یرافتن موقعيرت    در باال مشخا است  در برنامه

محصول در برازاری مشرخا و در نروع دوم موقعيرت رقرابتي      
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ه هرای نوظهرور بر    موقعيت رقابتي که بر اثرر فنراوری   - شرکت

  در نتيجه این رو  به بعد موقعيت بره  هستيم -آید دست مي

 .  ریزی استراتژیك توجه داشته است ي از ابعاد برنامهعنوان یك

راه در ایرن رو  مشرخا اسرت کره      از این تعریف نقشره 

نقشه راه به عنوان راهنما یا برنامه عمل در آینده سازمان یا هر 

برا  . در نظر گرفته شده اسرت ...( ملي  فراملي  و )سطک دیگری 

ایر   و سرر1رجرروع برره نقشرره راه انجمررن صررنعت نيمرره رسررانا 

  [11] هایي که تاکنون توسط این رو  انجام شده اسرت  نمونه

و تصميم انتخاب فناوری و زمانيندی را در این مردل  توان د مي

موضروع اروزه فنراوری و     در ابتدا  رس از تثييت. کردمشاهده 

وند  و در مرالره  ش های مربو  به اوزه انتخاب مي زیر فناوری

اهرداف و   گرذاری برر  ثيرأها از منظرر ميرزان ت   دوم  این فناوری

 . گردند مي بودنشان در یك اف  زماني ارزیابي 2ميزان اياتي

 

 بسته توسعه فناوري چهارچوب - 9-9

"بسته توسعه فناوری"رو  
هرا برا   به مرتيط سادتن فناوری 3

به این ترتيب فهم چگرونگي  . ندک راهيردهای سازمان کمك مي

بينري آینرده   انطيا  یك فناوری با راهيردهای سازمان و رريش 

یرك بسرته توسرعه     .شودتر ميیك فناوری برای مدیران آسان

کره  شرود   ااصرل مري  هرایي  فناوری از طری  انتخراب فنراوری  

به این ترتيب  .اندصااب بيشترین ارز  در هر بازه زماني بوده

توان مراال دستيابي به یك بسته توسعه فناوری را به سره   مي

نشران داده   3ایرن مراارل در شركل    . کررد مراله زیر تقسيم 

 .اند شده

 
 مراحل تشكيل بسته توسعه فناوري - 9شكل 

 

و  "دلفري "ميتنري برر ترکيرب دو رو      چهرارچوب این 

در ایرن  . اسرت  4"(ای اچ رري )سلسله مراتيي تحليلري  فرایند "

آوری نظر ديرگان به کمك رو  دلفي برای جمرع  چهارچوب
                                                                            
1- Semiconductor industry assosiasion (SIA) 

2- critical 

3 -Technology Development Envelope (TDE) 
4- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

هرا ررسريده   وریااطالعات راهيردی در رابطه با آینده توسعه فن

گيری ميزان اثرر  اچ ري برای اندازه سپس  از رو  ای. شودمي

کره نقشره راه   شرود  استفاده مري ها روی مقصود داصي وریافن

 .[12]برای آن قرار است تدوین شود  

ريچيده به شركل یرك   مسئله در این رو  سادتار یك  

بره  . شرود چندالیه با سادتار سلسله مراتيي تجزیه مري مسئله 

هرای کيفري   وتتواننرد قضرا  سازان مري کمك این رو  تصميم

اسرتفاده از رو  ای اچ  [. 13]دود را تيدیل به کميرت کننرد   

هرا در ارتيرا  برا اهرداف سرازمان      ري در ارزیابي ارز  فناوری

در ایرن  . تره شرده برود   ريش از این هم مرورد توجره قررار گرف   

بندی سلسله مراتيي برای ارزیرابي و تشرخيا    مطالعات صورت

یرا  ( هرا ضوابط و فناوری اهداف )ها در سه سطک ارز  فناوری

اهداف  ضروابط درجره اول  ضروابط درجره دوم و     )چهار سطک 

هرای  سرپس  مجموعره قضراوت   . انجام شرده اسرت  ( هافناوری

توانرد وجرود داشرته    ای که ميان عناصر هر سرطک مري  مقایسه

ها ميرزان  دروجي این تحليل. گيردباشد  مورد تحليل قرار مي

 . کندشخا مياثر هر فناوری را روی اهداف م

 
 ينداارزيابي از منظر فر -1-9-9

همانطور که در تعریف این رو  نيز گفته شرد  هردف از رو    

های فناوری از منظر اهرداف   بسته توسعه فناوری ارزیابي گزینه

شرود کره    نيز چنرين اسرتنيا  مري     4از شكل . استسازماني 

امرا همرانطور   . استفرآیند این رو  فرآیندی ترتييي و دطي 

کرره گفترره شررده از آنجررا کرره معيارهررای تعيررين و شناسررایي  

دست ه های کالن سازمان ب استراتژیك از استراتژی های فناوری

اسرتراتژی   دینرد را بره رویكرر   اتوان رویكرد ایرن فر  آید  مي مي

به عنوان مثال اگر استراتژی سرازماني کره   . سازمان نسيت داد

تروان   باشد  مي 7د منيع محوراین رو  در آن استفاده مي شو

. ینرردی بررا رویكرررد فشررار فنرراوری را داشررته باشرريماانتظررار فر

 6های موقعيرت محرور   همچنين این موضوع در مورد استراتژی

 . نيز صاد  است

 

 

                                                                            
5- Resource-based 

6- positioning 

 مرحله اول

جمع آوری  
 اطالعات

 راهيردی  

 مرحله دوم

ارزیابي ارز   
فناوری ها بر  
اساس اهداف  

 سازمان

 مرحله سوم

تشكيل بسته  
 توسعه فناوری
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 [12]استفاده از اي اچ پي در تعيين ارزش فناوري ها  -4شكل 

 
 ارزيابي از منظر محتوي -2-9-9

 هرای موجرود از منظرر    هدف اصلي این رو  ارزیرابي فنراوری  

 کررردنبررا مشررخا . اسررتهررای کررالن سررازمان   اسررتراتژی

در هرر   اهر  ر هر بازه زماني موقعيرت فنراوری  برتر د های فناوری

کند  بنرابراین  مردل بسرته توسرعه      دوره زماني را مشخا مي

فناوری به بعد موقعيت و برنامه توجه داشته  اما بره بعرد الگرو    

همانطور کره هردف ایرن رو  در مراارل قيرل      . توجهي ندارد

هرا از   رو  تنها به دنيال انتخاب فناوریتشریک گردید  در این 

و از آنجرا کره ایرن    . هسرتيم منظر اهداف استراتژیك سرازمان  

های زماني گوناگون ازجملره  کوتراه مردت  بلنرد      اف اهداف به 

در ایررن رو  بنررابراین مرردت  و چشررم انررداز تعلرر  دارنررد    

بندی فناوری مد نظرر قررار گرفتره     انتخاب و زمان های تصميم

 . است

   

 ريزي تحقيق و توسعه برنامه چهارچوب - 4-9

برای بخش تحقي  و توسرعه   چهارچوب اینبيشتر کاربردهای 

ای طرااي شده اسرت ترا   به گونه چهارچوبدر واقع این . است

لوازم تحقي  و توسعه الزم را برای انجام یك طرح یرا فعاليرت   

 چهرارچوب از ایرن رو توجره و تمرکرز ایرن     . دا  فراهم آورد

بيشتر روی تدوین نقشه راه تحقي  و توسعه اسرت و بنرابراین   

ترری  محصول با محدوده وسيع -راه فناوریدر مقایسه با نقشه 

از سروی دیگرر الزم اسرت ترا بره       .شرود ها مواجه مياز فناوری

های کارآمد و ريچيده نقا  مطلوبي را برای توسعه کمك رو 

ها تعریف و تنظيم نماید تا در مسير توسعه  هر فناوری فناوری

 [. 14]به آن نقا  مطلوب ميل کند و به آن نقا  برسد

 
 يند تدوين نقشه راهافر - 1-4-9

که در کشور کرره جنروبي توسرعه داده شرده و      چهارچوباین 

مورد استفاده قرار گرفته است ميتنري برر شرش فراز اصرلي و      

 .هایي برای هر فاز استري به همراه زیر فعاليتدر ري

   هررای ترردوین نقشرره راه   شررروع فعاليررت  – 1فرراز :

گرر    راه  تشكيل گروه تردوین وسعه نقشه های ابتدایي ت فعاليت

ریرزی   تكميرل جردول برنامره     هرا  گزار  تنظيم چگونگي ارائه

 ؛تدوین

  با اسرتفاده   ها  شناسایي موضوع: انتخاب موضوع -2فاز

برا اسرتفاده از    هرا  غربرال کرردن موضروع     از تحليل نيازها بازار

 ؛با ارزیابي فناوری ها بندی موضوع الویت  تحليل محيط

  شناسررایي اجررزای : هررای فنرراوریارزیررابي نياز -3فرراز

غربال   1های منتخب با استفاده از تحليل تجزیه سازی فناوری

الویرت    2اجزا شناسایي شده با استفاده از تحليل سيد فنراوری 

 ؛3بندی اجزا با استفاده از تحليل الویت بندی

  بعاد عملكردی با تعيين ا: برنامه توسعه فناوری – 4فاز

شناسایي وضعيت فنري فعلري     های عملكرد شادااستفاده از 

                                                                            
1- Decomposition anlysis 

2- Technology portfolio analysis 

3- Priority analysis 
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گذاری توسعه با اسرتفاده از   هدف  با استفاده از ارزیابي فناوری

 ؛1تحليل ثيت ادتراع

  ؛2اجرای نقشه راه -7فاز 

  های رشتيياني و ريگيریانجام فعاليت -6فاز. 

 
 ارزيابي از منظر فريند -2-4-9

این رو   و همچنين یند ارائه شده در ابا مروری اجمالي بر فر

ینرد رريش رو    ایرابيم کره فر   ها در مي ون هر فاز از فعاليتضمم

هرای     کره فعاليرت   6همچنين مرالره  . استفرآیندی ترتييي 

شوند  نمودی از مرالره   ام شده در آن بازنگری و اصالح ميانج

ینرد رريش رو   ادهرد کره فر   بازدوردگيری اسرت  و نشران مري   

در ایرن   2از زیرر فعاليرت فر    اولرين .  استیندی غير دطي افر

  که این نيازها رس از چند استهای بازار فرآیند شناسایي نياز

مراله تحليل و رایش  رایره اصرلي تعيرين موضروع نقشره راه      

ند رريش  ایتوان فر با استناد به این مراله  مي. وندش ی ميفناور

اليتره  . دهرد  یندی دانست که اصالت را به نياز بازار ميارو را فر

. اسرت  بسيار اائز اهميرت  2از فاز  3و 2ر و بررسي مراال مرو

در مراله دوم از این فاز موارد انتخاب شده از نيازهای بازار برا  

توجه به شرایط محيط و با استفاده از ابزارهایي ماننرد  تحليرل   

ار و کر و بيروني بازار  تحليل روند صنعت  تحليل دادلري کسرب  

سوم نيازهای برازار برر اسراس    در مراله . گردند غيره رایش مي

در ایرن مرالره   . شروند  بنردی مري   ظرفيت دروني بنگاه الویرت 

ش شدند  از منظرر فنراوری   های بازار که در مراله قيل راینياز

در این مراله مواردی کره بيشرترین الویرت را    . شوند غربال مي

و در صرورت  شروند   دارند  از منظر منابع مالي نيز ارزیرابي مري  

های مربو  به منرابع مرالي یكري از     ن محدودیتبرآورده سادت

مرالره سروم از   . هستنداصلي در توسعه نقشه راه  های  موضوع

دیردگاه منيرع   )یند بيانگر رویكرد فشار فناوری افاز دوم این فر

تروان   رو  را مري بره عيرارتي ایرن    . استدر این رو  ( محور

متعل  به نسل سومي دانسرت کره شرالوده اصرلي آن برر رایره       

    .ازهای بازار استوار استني
 

 

 

                                                                            
1- Patent analysis 

2- Technology roadmap implementation  

 منظر محتوا ارزيابي از -9-4-9

برا   هرا  بندی موضروع  الویت -له سوم از فاز دو این رو در مرا

موقعيت هر فنراوری در بنگراه یرا هرر سرطک       -ارزیابي فناوری

هرای   دیگری مشخا گردیده  و در مراال بعد در قالب ررروژه 

در . گرردد  تعریرف مري  تحقي  و توسعه برای آنها برنامه توسعه 

ریرزی   برنامره نتيجه این رو  به دو بعد برنامره و موقعيرت در   

ريشرينه تراریخي    در ایرن رو  . استراتژیك توجه داشته است

ون در ترردوین برنامرره توسررعه هررای گونرراگ سررازمان از دیرردگاه

ایرن رو  نيرز ماننرد رو     . هرا مرد نظرر نيروده اسرت      فناوری

سرندیا راسرخي قراطع بره     دانشگاه کميریج و آزمایشرگاه ملري   

انتخاب و زمانينردی فنراوری داده اسرت  امرا ایرن       های تصميم

های برترر نظرری ارائره     در مورد نحوه دستيابي به فناوری رو 

است  ذکر این نكته شایان ذکر است که هدف اصلي این  نكرده

هرای تحقير  و    ریزی فعاليت رو  ارائه نقشه راهي برای برنامه

به عيارتي ريش فرض این رو  در دسرتيابي بره    است توسعه 

 . استبه شكل درونزا  تنهاهای ريشنهادی  فناوری

 

 نتيجه گيري     -4

ماهيرت نقشره راه    تروان  بنا به تعاریف ارائه شده در ادبيات مري 

در این . ریزی استراتژیك در نظر گرفت برنامه فناوری را معادل

ارائره شرده از    چهارچوب مطالعه نقشه راه فناوری با استفاده از

ابرزار اسرتراتژیك   سوی دویت و ميِر که به تحليل اسرتراتژی و  

های تدوین نقشره   مدل. رردازند بررسي و تحليل دواهد شد مي

ایرن سره منظرر    . راه فناوری از سه منظر قابل بررسي هسرتند 

هررا برره دليررل  در مرردل. ینررد  محترروا  و زمينررهراف: عيارتنررد از

ویژگي اقتضایي بعد زمينه  به شكل کلري و در  ريچيدگي باال و 

هرای   مردل   در این مطالعره . است سطک عام به آن اشاره نشده

دانشگاه کميریج  آزمایشگاه ملي سندیا  بسته توسعه فنراوری   

ترررین و  برنامرره تحقيرر  و توسررعه کرره از مهررم   چهررارچوبو 

هرای تردوین نقشره راه فنراوری بره شرمار        تررین مردل   متداول

 . اند مورد بررسي قرار گرفته ایند و محتوااز دو منظر فر روند  مي

هرای تردوین نقشره راه فنراوری برا       از منظر فرآیند مدل

های توسعه نروآوری   ارائه شده برای نسل چهارچوباستفاده از 

لرره نخسررت  طيررف گسررترده  وهدر . مررورد بررسرري گرفتنررد 

ا ایرن امكران را ميسرر    هر  های مربو  به هرکدام از مدل ویژگي

. د که بتوان آنها را منحصراً  به نسل داصري نسريت داد  کر نمي
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های توسرعه نروآوری در تحليرل از     درنتيجه از یك طيف  نسل

هرا نشران داد کره تمرامي      ارزیرابي  .منظر فرآیند اسرتفاده شرد  

قرار دارند  اليته  بردي  3و  2های  ها در فاصله ميان نسل مدل

شركل  )نزدیك تر بودند  3و بردي به نسل  2ها به نسل  از مدل

رتيرا   فرآینرد ا   در رو  بسته توسرعه فنراوری   نهمچني(.  7

منظررر دوم  . هررای کرالن بنگرراه دارد  مسرتقيمي بررا اسرتراتژی  

 ررسشبرای این منظور دو . ها از منظر محتوا است بررسي مدل

 :زیر مطرح  شدند

  نراوری بره ادرذ    های تدوین نقشه راه ف هر یك از مدل

 کنند؟ کمك مي هایي چه تصميم

  ها بر اساس نظریره مينتزبرر  چره     محتوای این مدل

 ریزی استراتژیك دارد؟ برنامهنگاهي به 

دیدگاه ارائه شده از سروی مينتزبرر     7دوم ررسش در 

موقعيرت  دورنمرا و   دسته برنامره  الگرو     7به استراتژی  که به 

 ما به دالیلي کره . شوند  مينا قرار گرفته است ترفند تقسيم مي

در متن مقاله توضيک داده شده اسرت  تنهرا سره دسرته اول را     

دوم  نظریره کيرزا   ررسش در راسخ به . ایم ر دادهمورد توجه قرا

استراتژیك و زمينه فنراوری را  های  تصميممينا قرار گرفت که 

عرضرره برره سرره تصررميم انتخرراب  رو  اکتسرراب و زمانينرردی 

 اسرتراتژی  نتردوی  هرای  مردل  .دنر ک فناوری به بازار تقسيم مي

 آنها موقعيت و گرفت قرار بررسي مورد نيز منظر این ازفناوری 

 .اند شده تعيين

 
هاي تدوين نقشه راه فناوري از منظر  بندي روش دسته -0شكل 

 يندافر

 

ریرزی   رنامره ب بره  هرا   مدل تمام که دهد يم نشان ها ارزیابي

واکاوی هرر چره    .نگرند مي موقعيت و برنامه نگاه از استراتژیك

نقشره راه  . نماید بيشتر نقشه راه فناوری این نتيجه را تأئيد مي

ی است که جایگاه منابع فناوری سازمان را در افر  زمراني   رابزا

تحق  ایرن موقعيرت راهكرار      و برای کند ميريش رو مشخا 

هرا دو مؤلفره انتخراب و     همچنرين تمرامي مردل    .دهد ارائه مي

همرانطور کره   . گيرند وری را در برميفنابندی از استراتژی  زمان

کرره اسررت اسررتراتژیك  یگفترره شررد  نقشرره راه فنرراوری ابررزار

  ایرن ویژگري   استا  ارکت در محور زمان  ترین ویژگي مهم

فقردان  تروان   در اینجا مي. استمهم دود گواهي بر این نتيجه 

هرای    رو ها و به دنيال ارائره  اشاره مستقيم به ارزیابي فناوری

آنها را ريشنهادی برای تحقيقات آتي در ایرن اروزه برر    توسعه 

هررای  تصررميمهمچنررين ارتيررا  ميرران مجموعرره    . شررمرد

که نقشره راه فنراوری بره     هایي  های فناوری و تصميم استراتژی

 . تواند مورد بررسي قرار گيرد رردازد  مي آن مي
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