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 امروزه فن آوری و تغییرات آن به عنوان ابزاري براي خلق ثروت و رقابت پذیري در کسب و کار سازمان ها نقشي حیاتي 
پیدا کرده و مدیریت صحیح آن مي تواند دستاوردهاي ارزشمندي براي سازمان ها در پي داشته باشد. در چنین فضایي 
که  فن آوری به یکي از مهم ترین عوامل خلق ارزش تبدیل ش��ده، ش��ناخت و درکي مناسب از  فن آوری و مدیریت کارا 
و مؤثر و همچنین برنامه ریزي براي رشد و توسعه ی مناسب آن براي سازماني که میل به بقا و سرآمدي دارد ضروري 
اس��ت. یکي از اهداف مدیریت فن آوری حصول اطمینان از به کارگیري مناس��ب  فن آوری هایي است که سود شرکت را 
بهین��ه کنند. در این زمینه مدیران فن آوری نیازمند ابزارهایي هس��تند ت��ا اطمینان حاصل کنند فن آوری هاي موجود 
و بالقوه ی س��ازمان، در راس��تاي نیازها و اهداف حال و آینده ی سازمان است. به عبارتي اطمینان از اینکه فن آوری هاي 
س��ازمان با اهداف استراتژیک و عملیاتي سازمان هم راستاست. در این مسیر یکي از مهم ترین و منعطف ترین ابزارهاي 
برنامه ریزي نقشه ی راه است. تعیین اولویت هاي توسعه ی فن آوری براي تمامی کشورها مهم است. اما این مسأله براي 
کش��ورهاي کمتر توس��عه یافته یا در حال توسعه که از لحاظ محدودیت منابع قادر به س��رمایه گذاري گسترده در امر 

توسعه ی فن آوری نیستند از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
در واقع نقش��ه ی راه ابزاري اس��ت براي پاسخ به سه سؤال اساسي؛ کجا هس��تیم، مي خواهیم به کجا برسیم و چگونه  
می خواهیم مسیر را طي کنیم؟ براي رسیدن به این اهداف ترسیم نقشه ی راه شامل تعیین دقیق اهداف و مسیرهاي 
مختلف براي رس��یدن به آنها و کمک به تمرکز منابع بر فعالیت هاي کلیدي مورد نیاز ضروری خواهد بود. نقشه ی راه 
انواع و کاربردهاي متنوعي دارد و مي تواند براي مقاصد متفاوتي رسم شود. یکي از انواع نقشه ی راه، نقشه ی راه فن آوری 
است که موضوع اصلي آن را فن آوری شکل مي دهد. بر اساس مطالعات، نقشه ی راه فن آوری به عنوان ابزاري قدرتمند 

براي برنامه ریزي فن آوری یا تحقیق و توسعه در دنیا شناخته شده است.
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گام ه��اي کلي كه در اغل��ب مطالعات به عنوان مراحل مش��ترک 
برنامه ريزي فن آوری، تحقيق و توسعه مشاهده مي شود شامل موارد 

زير است:
 به تصوير کش��يدن آينده ی مطلوب با تعريف يا تبيين چشم انداز 

و اهداف کليدي
 شناسايي چالش ها، محدوديت ها و نيازهاي فن آورانه براي رسيدن 

به آينده ای مطلوب
 شناس��ايي راهکارهاي فن آورانه براي مقابله با چالش ها يا پرکردن 

شکاف فن آورانه
 تعيي��ن حوزه هاي اس��تراتژيك فن آوری و تعريف س��رفصل هاي 

تحقيقاتي
با توجه به رويكردهاي كش��ش بازار و فش��ار فن آوری، نقشه هاي 
راه  فن آوری مي توانند اش��كال متفاوتي داشته باشند. عمومي ترين و 
انعطاف پذيرترين رويكرد در توس��عه ي نقشه هاي راه  فن آوری رسم 
نموداری بصري چنداليه مبتني بر زمان اس��ت ك��ه دربرگيرنده ی 
ديد فني و تجاري س��ازمان است. اين س��اختار اليه اي و مبتني بر 
زمان موجب مي ش��ود ديدگاه ها و كاركردهاي وظيفه اي مختلف در 

سازمان همسو شوند ]1[.
چارچوب نقشه ي راه به عنوان چارچوبي پويا مي تواند از يک كسب 
و كار به كس��ب و كاري ديگر دچار تغييراتي ش��ود. در واقع تعداد 
اليه ه��ا و بُعد زماني نقش��ه ی راه  فن آوری با توجه به نياز س��ازمان 
به جزئيات، پويايي هاي صنعت، س��اختار و اندازه ی س��ازمان و ساير 

 1  طبقه بندی نقشه ی راه فن آوری از منظر هدف و قالب 
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تجارب اس��تراتژيک، قابل سفارشي ش��دن و كم و زياد شدن است. 
فال و همكاران چارچوب نقشه ی راه فن آوری را شامل چهار اليه ی 
ب��ازار، محصول، فن آوری و منابع درنظر گرفتند و در س��ال 2009 
اليه ی فن آوری و منابع را با يكديگر ادغام كردند. اين نشان دهنده ی 

پويايي ها و قابليت سفارشي سازي اين ابزار است.
نقش��ه ی راه با اهداف مختلف و در سطوح مختلف )ملي، صنعت 
و بنگاه( قابل اس��تفاده اس��ت و از منظر قالب، هدف و سطح كاربرد، 
الگوه��اي متفاوتي دارد. انتخاب الگويی نامناس��ب ممكن اس��ت از 
كارآيي اين ابزار توانمند بكاهد. فال و همكاران رويكردهاي مختلف 
تهي��ه ی نقش��ه ی راه را از منظر ه��دف و قالب بررس��ي کرده اند و 
نقشه هاي راه را طبق هر يک از منظرهاي هدف در هشت دسته به 

شرح زير طبقه بندي کرده اند ]2[.
نقش��ه ی راه فن آوری از منظر هدف به شرح زير طبقه بندي مي شود 

:]4[
 برنامه ري�زي محصول: اين نقشه ی راه معروف ترين و متداول ترين 
ن��وع نقش��ه ی راه فن آوری اس��ت ك��ه فن آوری هاي مختل��ف را با 

محصوالت گوناگون مرتبط مي كند.
 برنامه ري�زي قابليت/خدمات: اين نوع نقش��ه ی راه بيش��تر براي 
س��ازمان هاي خدماتي مناس��ب اس��ت و بر اينكه چگونه فن آوری، 

توانايي ها و قابليت هاي سازمان را حمايت مي كند متمركز است.
 برنامه ريزي اس�تراتژيك: اين نقش��ه ی راه بر توسعه ی چشم انداز 
آينده ی كسب و كار بر حسب بازار، كسب و كار، محصول، فن آوری، 
مهارت و .... تمركز مي كند. در این مدل با مقايسه ی موقعيت فعلي 
با چشم انداز آينده، شکاف ها شناسايي شده و گزينه هاي استراتژيک 

براي پركردن آنها استخراج مي شوند.
 برنامه ريزي بلندمدت: اين دس��ته که طول برنامه ريزي را توسعه 
مي دهد اغلب در سطح منطقه اي يا ملي استفاده مي شود و به عنوان 
راداری براي سازمان ها جهت شناسايي بازارها و  فن آوری هاي بالقوه 

به كار مي رود.
 برنامه ري�زي دانش و توانمندي ها: اين نقش��ه ی راه بر هم راس��تا 
كردن س��رمايه ی دانش و ابتكارات مديريت دانش با اهداف كسب و 

كار متمركز است.
 طرح ري�زي برنام�ه )برنامه ري�زي پ�روژه(: اين دس��ته بر اجراي 
استراتژيک تمركز دارد و بيشتر به برنامه ريزي پروژه مربوط مي شود.

 برنامه ريزي فرآیند: اين نوع نقشه ی راه مديريت دانشي را حمايت 
مي كند كه بر محدوده ی خاصي از فرآیند تمركز دارد.

 برنامه ريزي يكپارچه: اين نوع نقش��ه ی راه بر يكپارچگي و تكامل 
 فن آوری ها بر حس��ب اينكه چگون��ه  فن آوری هاي متفاوت در داخل 
ي��ک محصول يا سيس��تم تركيب مي ش��وند يا به ش��كل  فن آوری 

جديدي درمي آيند تمركز دارد.

1- فرآیند تدوین نقشه ی راه  فن آوری ]5[
اين بخش مروري بر س��ه مرحل��ه ی فرآیند تدوين نقش��ه ی راه 
فن آوری اس��ت: مرحله ی اول فعاليت هاي پايه اي و اساس��ي است. 
مرحله ی دوم توسعه ی نقش��ه ی راه فن آوری و مرحله ی سوم ادامه 
دادن و اس��تفاده از نقشه ی راه فن آوری است. خالصه ی اين فرآیند 

سه مرحله اي به شرح زير است:

مرحله ی اول: فعاليت هاي پايه اي
 فراهم کردن شرايط ضروري
 فراهم کردن رهبري/ضمانت

 تعيين محدوده ها و مرزهايي براي نقشه ی راه فن آوری

مرحله ی  دوم: توسعه ی نقشه ی راه فن آوری
 شناسایی محصولي که بايد در نقشه ی راه بر آن تمرکز شود.

 شناسایی نيازمندي هاي مهم سيستم و اهداف آنها
 تعيين حوزه هاي اصلي فن آوری

 تعيين گردانندگان فن آوری و اهداف آنها
 تعيين جايگزين هاي فن آوری و خط زماني )نمودار گانت2( آنها

 معرفي جايگزين هاي فن آوری که بايد دنبال شوند
 ايجاد گزارش نقشه ی راه فن آوری

مرحله ی سوم: فعاليت هاي پيگيري
 انتقاد و اعتبار دادن به نقشه ی راه

 توسعه ی طرحی اجرايي
 مرور و به روز کردن

1-1- مرحله ی اول: فعالیت هاي پایه اي
در اين مرحله تصميم گيران مهم و کليدي بايد مش��کلي را تشخيص 

 2  چارچوب عمومي نقشه ی راه
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دهن��د و درک کنن��د که نقش��ه ی راه ف��ن آوری مي توان��د در حل اين 
مش��کل ب��ه آنها کمک کن��د. آنها باي��د تصميم بگيرند ک��ه چه چيزي 
مس��يرنمايي3 مي شود و اينکه نقش��ه ی راه فن آوری چگونه مي تواند در 
تصميم گيري هاي سرمايه گذاري به آنها کمک کند. پذيرش و پشتيبانی4 
)خريد سهام توسط کارگزار( اين تصميم گيرندگان براي به دست آوردن 
منابع مورد نياز براي ايجاد نقش��ه ی راه و تمايل جهت اس��تفاده از آن 
بسيار مهم اس��ت. اين فرآیندی تکراري است؛ زيرا با تکامل محدوده ی 
نقش��ه ی راه، پش��تيباني آنها نيز بايد حفظ ش��ود. يک پيامد نامطلوب 
اينس��ت که افراد مختل��ف نتايج متفاوتي را انتظ��ار دارند و همه ی آنها 
بايد دس��ت کم به صورت جزئي راضي شوند. گام هاي اين مرحله ی کّمي 
تضمين مي کند که اين پش��تيباني هاي ضروري انجام خواهد شد. به هر 

حال اين پشتيباني ها بايد طی دو مرحله ی بعد حفظ شوند.

1-1-1- فراهم کردن شرایط ضروري
براي توفیق تالش هاي مس��يرنمايي فن آوری باید برخی ش��رايط 
ایجاد ش��وند. اين گام شامل بررس��ي جهت تضمين ایجاد شرايط يا 
تضمين آنست که شخصي وجود دارد تا اقدامات الزم را براي ایجاد 
آنها انجام دهد. هر چند شرايط مورد نياز براي مسيرنمايي فن آوری 

شرکتي يا صنعتي تشابهاتی دارند اما يکسان نیستند:
 بايد درکي از نيازها براي نقشه ی راه فن آوری و توسعه هاي مرتبط 
وجود داشته باشد. اگرچه براي گروهی بسيار بزرگ تر بايد درکي از 

نيازهاي نقشه ی راه صنعتي وجود داشته باشد.
 تالش هاي مس��يرنمايي فن آوری نيازمند ورود و مشارکت چندين 
گروه مختلف است تا ديدگاه ها و افق هاي برنامه ريزي مختلفي را به 

فرآیند وارد کنند.
 فرآیند مس��يرنمايي فن آوری ش��رکت نيازمند مش��ارکت اجزاي 
مختلف سازمان )مثاًل بازاريابي، توليد، تحقيق و توسعه، برنامه ريزي 

و...( و مشتريان و تأمين کنندگان اصلي است.
 فرآین��د مس��يريابي فن آوری صنع��ت نيازمند مش��ارکت اعضاي 
صنعت، تأمين کنندگان و مشتريان آن دولت و دانشگاه هاست. بهتر 

است تمرکز روي حوزه ی نيازهاي مشترک باشد.
 بهت��ر اس��ت فرآین��د مس��يرنمايي ف��ن آوری نيازمحور باش��د تا 
راه حل محور. بايد مش��خصات روش��ن و واضح��ي از حدود تالش ها 
وجود داش��ته باش��د؛ اینکه چ��ه چيزي در محدوده ی نقش��ه ی راه 
ف��ن آوری وج��ود دارد يا چه چیزی در آن محدوده نیس��ت و اينکه 

چگونه از نقشه ی راه استفاده مي کنند.

1-1-2- فراهم کردن رهبري/ضمانت
به دلیل زمان و تالش��ي که درگير مسيرنمايي است بايد رهبري/
حمايت نيز وجود داش��ته باش��د. عالوه بر اين، رهبري/حمايت بايد 

از جان��ب گروهي باش��د که به دنب��ال اجراي واقعي و سودرس��انی 
آن هس��تند. اين براي نقش��ه ی راه فن آوری در سطح شرکت بدان 
معناس��ت که س��ازمان صف5 )رويه ای س��اده جهت اداره ی سازمان 
اس��ت که در آن اختيارات از س��طح باال تا س��طح پايين سازمان در 
جريان اس��ت(، مسئول اداره ی فرآیند مس��يرنمايي و بهره گيري از 
آن براي اتخ��اذ تصميماتي جهت تخصيص منابع اس��ت. اين براي 
يک نقش��ه ی راه فن آوری صنعت بدان معناست که صنعت بايد اين 
تالش ها را هدايت کند؛ اگرچه مشتريان و تأمين کنندگان آن همراه 
با دولت و دانش��گاه ها بايد در مسير توس��عه، اعتباربخشي و اجراي 

نقشه ی راه فن آوری مشارکت کنند.

1-1-3- تعیین محدوده و مرزهایي براي نقشه ی راه فن آوری
اي��ن گام تضمي��ن مي کند که محتوا و زمينه ی نقش��ه راه تعيين 
شده است. همچنين تضمين مي نماید که صنعت يا شرکت نگرشي 
دارد؛ اینکه نقش��ه ی راهی مي توان��د اين نگرش را حمايت کند. اين 
امر مش��خص مي کند که چرا نقش��ه ی راه فن آوری مورد نياز است، 
چگونه از آن اس��تفاده مي ش��ود و در نهايت محدوده و مرزهاي آن 
به وضوح تا کجاس��ت؟ يک نقش��ه ی راه با مجموعه اي از نيازها آغاز 
مي گردد و استفاده ی مد نظر از آن، افق برنامه ريزي و سطح جزئيات 
را مش��خص مي کند. افق زماني براي نقش��ه ی راه ها متغير است اما 
براي نقش��ه ی راه صنعت اين افق زماني حداقل 15-10 سال است. 
اگرچه هر 5-3 سال نقاط بينابيني وجود دارد. ممکن است نقشه ی 
راه هاي ش��رکت افق زمان کوتاه تري داش��ته باش��ند. اين گام براي 
مسيرنمايي هم در سطح شرکت و هم در سطح صنعت مهم است.

به دو دليل زير نقش��ه ی راه در سطح صنعت مشکل تر، پيچيده تر 
و زمان برتر است:

 تعداد زيادي از س��طوح نياز بايد تجزيه ش��ده و س��طوح مختلفي 
از محصوالت، زيرسيس��تم ها يا اجزا بايد مس��يرنمايي گردند. سطح 

انتخاب شده بايد مشترکاتي براي شرکاي مختلف داشته باشد.
 به دلیل اينکه ش��رکت ها نمي دانند چگونه همکاري مؤثری داشته 
باش��ند، اين گام و دو گام قبل ش��امل تالش هايي ب��راي يادگيري 
هستند و اين مرحله از مسیرنمايي صنعت حداقل شش ماه به طول 
مي انجامد. اين امر ش��امل مشارکت سازماني فراگير صنعت از قبيل 
کنسرس��يوم يا انجمنی تجاري اس��ت که مي تواند سرعت و کارآيي 
فرآین��د را بهب��ود داده و گاهي اوقات حمايت هاي��ي از منابع فراهم 

آورد.

1-2- مرحله ی دوم: توسعه ی نقشه ی راه فن آوری
اين مرحله ش��امل هفت گام اس��ت که جهت ايجاد نقش��ه ی راه 
فن آوری واقعي براي نقش��ه ی راه هاي فن آوری ش��رکتي و صنعتي 
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مشابه است اما نيازمندي هاي منابع و زمان براي نقشه ی راه صنعتي 
بس��يار بيشتر اس��ت. در هر دو مورد وجود تيم ها يا گروه هاي کاري 

براي توسعه ی محتواي نقشه ی راه ضروري است.

1-2-1- شناسایي محصولي که تمرکز نقشه ی راه بر آن خواهد بود
گام حياتي در مس��يرنمايي يافتن شرکا براي شناسايي و موافقت 
در خصوص نيازهاي مشترک محصول است. مثاًل وسيله ی نقليه ای 
ب��ا ان��رژي کارآمد. اين موافقت ب��راي پش��تيباني و پذيرش فرآیند 
مس��يرنمايي اهميت دارد. بس��ته به نوع پيچيدگي محصول ممکن 
است نقشه ی راه بر اجزا و سطوح بسياري تمرکز کند. انتخاب محل 

تمرکز مناسب بسيار مهم است.
اگرچه در مورد نيازهاي محصول عدم قطعيت بسيار زیاد است اما 
برنامه ريزي مبتني بر سناريوسازي مي تواند کمک کننده باشد. مثاًل 
روي وس��يله ی نقليه ای با انرژي کارآمد، سناريویی بر اساس يافتن 
نفت يا راه گشايي در يک فن آوری انرژي تجديدپذير مي تواند تا حد 
قابل توجهی قيمت گاز يا ديگر س��وخت ها را کاهش دهد. همچنین 
س��ناريویی دیگر مبتني بر شوک نفتي )تغيير ناگهاني قيمت نفت( 
اس��ت که مي تواند منبع و هزينه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. 
هر سناريو براي نقشه ی راه از لحاظ تأثيرگذاري بر يک نياز يا تعداد 
بيش��تري از نيازها بايد معقول، پايدار و قابل مقايس��ه با سناريوهاي 
ديگر باش��د. تجزيه و تحليل س��ناريو مي تواند شامل موارد بسياری 
باش��د ام��ا نبايد بيش از حد ب��ر آنها تأکيد کرد يا ب��ه آنها اجازه ی 
هدايت نقشه ی راه را داد. نکته ی مهم اينست که سناريوها به خودي 
خ��ود کامل نمي ش��وند؛ آنها فقط ابزاري ب��راي تحقيق در خصوص 

عدم قطعيت در محيط و بهبود کيفيت نقشه ی راه هستند.
سناريوها براي تعيين و شناسايي بهتر نيازها، خدمات يا محصوالت 
استفاده مي شوند. اگرچه ممکن است نيازهاي سناريوهاي مختلف، 
متفاوت باش��ند اما در بس��ياري موارد در همه ی سناريوها نيازهاي 
مش��ترکي درنظر گرفته مي شود. در موارد ديگر ممکن است نیازی 
براي س��ناريويی خاص ضروري باشد که احتمال زيادي براي درنظر 
نگرفتن آن وجود دارد و برخی فعاليت ها در مورد اين نيازها مي تواند 
باعث ضمانت بيش��تر گردد. در طول زمان هرچه عدم قطعيت نيازها 
تغيي��ر کند تأکي��د بر فن آوری هاي��ي که به اين نيازها اش��اره دارد 
مي توان��د کاهش يا افزايش يابد. اين يک��ي از داليل مرور دوره اي و 

به روز کردن نقشه ی راه و برنامه هاي اجرايي آن است.

1-2-2- شناسایي نیازمندي هاي ضروري سیستم و اهداف آنها
نيازمندي هاي ضروري سيس��تم که قالبی کلي براي نقش��ه ی راه 
فراهم می کنند و ابعاد سطح بااليي هستند که فن آوری ها مربوط به 
آنهاست. زماني که شرکا تصميم گرفتند چه نيازهايي را مسيرنمايي 

کنند )به جز فرآیندهاي جزئي و ناچيز(، بايد نيازمندي هاي ضروري 
سيس��تم را بشناس��ند. مثال هايي از نيازمندي هاي ضروري سيستم 
براي يک وس��يله ی نقلي��ه با انرژي کارآمد ش��امل مايل به ازاي هر 

گالن6، قابليت اطمينان، ايمني و هزينه است.

1-2-3- تعیین حوزه هاي اصلي فن آوری
حوزه ه��اي اصلي ف��ن آوری مي توانن��د نيازمندي ه��اي ضروري 
سيس��تم را براي محص��والت تأمين کنند. مثال هاي��ي از حوزه هاي 
ف��ن آوری براي رس��يدن به هدف 80 مايل بر گالن تا س��ال 2005 
در خودروی��ي کم مصرف عبارتند از م��واد، کنترل کننده هاي موتور، 

سنسورها، مدل سازي و شبيه سازي.

1-2-4- تعیین گردانندگان فن آوری و اهداف آنها
در اين مرحل��ه نيازمندي هاي ضروري سيس��تم براي حوزه هاي 
خ��اص فن آوری به گردانندگان )راه اندازه��اي( فن آوری محور تغيير 
مي يابند. اين گردانندگان فن آوری متغيرهاي ضروري هس��تند که 

تعيين مي کنند کدام جايگزين هاي فن آوری انتخاب شوند.
براي حوزه ی فن آوری مواد، مثال هايي براي گرداننده ی فن آوری 
مي تواند ش��امل وزن وس��يله ی نقلي��ه و گرماي قابل قب��ول موتور 
باش��د. در حالي که براي حوزه ی فن آوری کنترل موتور، گرداننده ی 
فن آوری مي تواند زمان چرخه براي کنترل کامپيوتري موتور باشد.

گردانن��دگان فن آوری به ح��وزه ی فن آوری درنظر گرفته ش��ده 
بس��تگي دارند. آنها به چگونگی سوق یافتن نيازمندي هاي ضروري 
سيستم توسط فن آوری وابسته هستند. در اينجا اهداف گرداننده ی 
فن آوری بر اس��اس اهداف نيازمندي هاي ضروري سيس��تم تنظيم 
مي شود. اهداف گرداننده ی فن آوری تعيين مي کند که گزينه هاي با 
دوام فن آوری تا چه حد بايد توانايي اجرا شدن در تاريخي خاص را 
داشته باش��ند. مثاًل براي 80 مايل به ازاي هر گالن در سال 2005 
)نياز سيس��تم(، فن آوری کنترل ماشين ش��ايد نياز داشته باشد که 
 y متغير و تنظيم متغیرهاي موتور در هر x قادر به مقابل��ه با تعداد
 )z( ميلي ثانيه باش��د که احتياج به دانستن زمان چرخه ی پردازشگر

دارند )يعني اهداف گرداننده ی فن آوری(.

1-2-5- تعیین جایگزین هاي فن آوری و بازه ی زماني آنها
پ��س از تعیین گردانندگان ف��ن آوری و اهداف آنها، جايگزين هاي 
فن آوری که مي توانند به آن اهداف برس��ند شناسايي مي گردند. يک 
هدف دشوار ش��ايد نياز به پيش��رفت هاي ناگهاني در چند فن آوری 
داشته باشد يا يک فن آوری ممکن است روي چند هدف اثر بگذارد. 
براي هر جايگزين و گزينه ی فن آوری شناس��ايي ش��ده، نقشه ی راه 
باي��د بازه ای زماني را نيز تخمين بزند تا مش��خص ش��ود که چگونه 
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مي تواند در تعام��ل با اهداف گرداننده فن آوری تکميل گردد. زماني 
که چندين فن آوری به طور موازي دنبال مي شوند نقاط تصميم گيري 
باي��د براي اينکه چه زماني يک فن آوری به عنوان برنده درنظر گرفته 
شود يا چه زماني براي مالحظات بعدي از قلم بيافتد شناسایی گردد.

1-2-6- معرفي جایگزین هاي فن آوری که باید دنبال شوند
اين گام زيرمجموعه اي از جايگزين هاي فن آوری را که بايد دنبال 
ش��وند انتخاب مي کند. اين جايگزين هاي فن آوری از لحاظ هزينه، 
برنامه ی زمانبندي يا عملکرد با يکديگر تفاوت دارند. ممکن اس��ت 
مس��يری شما را سريع تر به آنجا برس��اند يا مسير ديگری ارزان تر 
باشد. در حالي که ممکن است مسير ديگري تا 20 درصد عملکرد 
هدف را بهبود بخشد. با درنظر گرفتن روابط جايگزيني )تبادالت(، 
اگر فن آوری در مس��ير بحراني براي محصول يا خدمت نهايي قرار 
نگيرد ممکن اس��ت مسير سريع تری رخ ندهد. در حالي که اگر در 
مسير بحراني قرار داشته باشد مسير سريع تری و در زماني کوتاه تر 
به بازار ارائه مي شود که اين يک مزيت رقابتي مهم است. در برخي 
موارد ممکن است پيشرفتی 20 درصدي در هدف حداقل عملکرد 
بس��يار باارزش تر از صرف زمان اضافي يا هزينه باش��د. در حالي که 
در برخ��ي موارد ديگر اگر ديگري به ص��ورت محدوديت هاي غالب 
ظاهر ش��ود، امکان دارد دو برابر کردن عملک��رد تأثير چندانی بر 
ارزش محصول نهايي نداشته باشد. با توجه به سنجش فن آوری در 
مقابل تغييرات واقعي در س��نجش محصول اين امر بر تفاوت هاي 
بين بهبود س��اده ی عملک��رد تأکيد مي کند ک��ه منجر تغيير يک 

فن آوری مي شود.
براي پيچيده تر کردن مس��أله، ممکن اس��ت يک فن آوری خاص 
در مواجه��ه ب��ا اولين يا دومي��ن هدف براي يک گرداننده به ش��ما 
کم��ک کند اما نتواند اه��داف بعدي را ب��رآورده نماید. در حالي که 
ممکن اس��ت فن آوری ديگري اهداف اوليه را برآورده نکند اما براي 
پاس��خگوی اهداف بعدي باش��د. دومين فن آوری، مختل کننده7 نام 
دارد. يک فن آوری مختل کنن��ده نمي تواند نيازهاي حال را برآورده 
کن��د به همين دليل اغل��ب به نفع ف��ن آوری فعلي نادي��ده گرفته 
مي ش��ود. اگرچه در صورت پيشرفت، عملکرد بالقوه و نرخ پيشرفت 
آن از فن آوری فعلي که ممکن اس��ت س��رانجام جايگزين آن ش��ود 
بيشتر است. بدون وجود چشم اندازی وسيع تر که توسط نقشه ی راه 
)يا ابزارهاي ديگر( فراهم آمده، فن آوری مختل کننده يا در حاش��يه 

قرار مي گيرد يا به طور کل ناديده گرفته مي شود.
در بعضي موارد ممکن است ابزارهاي مدل سازي و تحليلي جهت 
تعيي��ن اينکه باي��د چه جایگزینی برای فن آوری دنبال ش��ود و چه 
موقع��ي باید به يک فن آوری متفاوت ديگر انتقال يابد، کمک کنند. 
در ساير موارد، تجزيه، تحليل و تصميم ها با نظر متخصص مشخص 

مي ش��وند. در هر صورت فرآیند تدوين نقشه ی راه بهترين اطالعات 
را جم��ع آوري نموده، آنه��ا را يکي کرده و اجماع��ي از متخصصان 
زيادي تش��کيل مي دهد. عالوه بر اين وقتي فرآیند مسيرنمايي )در 
سطح شرکت يا صنعت( اجرايي مي شود در واقع تالش هاي گروهي 
را آغاز کرده که به استفاده ی کاراتر و مؤثرتر از منابع سرمايه گذاري 

منجر می گردد.

1-2-7- ایجاد گزارش نقشه ی راه فن آوری
در اين مرحله نقش��ه ی راه )نقشه ی راه ها( توسعه یافته  است. اين 
گس��ترش يکي از اسناد درون گزارش نقش��ه ی راه خواهد شد. اين 

گزارش مي تواند شامل موارد زیر باشد:
 شناسايي و توصيف هر حوزه ی فن آوری و وضعيت جاري آن

 عوامل حياتي )متوقف کنندگان اجراي نقشه ی راه( که اگر برآورده 
نشوند باعث شکست نقشه ی راه مي گردد

 حوزه هايي که در نقشه ی راه به آنها اشاره نشده است
 پيشنهادهای فني و تکنيکي

 پيشنهادهای اجرايي

اين گزارش همچنين ممکن اس��ت ش��امل يک س��ري اطالعات 
اضافي نيز باش��د. مثاًل گزارش نقش��ه ی راه SIA ش��امل اطالعاتي 
در مورد قابليت هايي اس��ت که از ميان مس��ائل اقتصادي/سياس��ي 
 R&D و فن آوری هاي متعدد عبور مي کند و بس��یار ب��ر پايگاه هاي

آمريکا تأثيرگذار است.

1-3- مرحله ی سوم: فعالیت هاي پیگیري
با پشتيباني و حمايت به موقع در مرحله ی اول، فعاليت هاي پيگيري 
آس��ان تر خواهد شد. بدون اين پش��تيباني، ممکن نيست نقشه ی راه 
فن آوری مس��ائلي را بررسي کند که تصميم گيران اساسي نياز به حل 
آن دارند. در نتيجه ممکن است از نقشه ی راه استفاده نشود. به دلیل 
اينکه افراد نس��بتأ کمي مش��غول توس��عه و ايجاد پيش نويس طرح 
نقش��ه ی راه فن آوری هس��تند طرح در اين مرحله بايد توسط گروه 
بس��يار بزرگ تري که در هر کار اجرايي نقش��ي خواهند داشت نقد و 
بررسي، صحه گذاري و پذيرفته شود. يک طرح اجرايي باید با استفاده 
از اطالعاتي که توس��ط فرآیند مس��يرنمايي فن آوری ايجاد مي شود 
براي ساخت و اجراي تصميم گيري هاي سرمايه گذاري مناسب توسعه 
ياب��د. در نهاي��ت از آنجا ک��ه نيازها و فن آوری ها در حال توس��عه اند 

نيازهاي نقشه ی راه بايد به صورت دوره اي مرور و به روز شوند.

1-3-1- نقد، بررسي و اعتباربخشي به نقشه ی راه فن آوری
در مرحله ی دو م اگر چندين حوزه ی فن آوری درنظر گرفته ش��ود 
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گروه نس��بتأ کوچکی ي��ا گروهي از متخصص��ان و افراد متخصص، 
پيش نويس��ی از يک يا چند نقشه ی راه فن آوری را توسعه مي دهند. 
اين کار بايد به دو دليل زير توسط گروه بسيار بزرگ تری و با هدف 

اعتباربخشی و پشتیبانی اعمال شود:
  پيش نويس نیازمند مرور، نقد، بررس��ي و اعتباربخشي است. اگر 
جايگزين هاي پيش��نهادي فن آوری توس��عه داده شوند آيا به هدف 
دس��ت خواهيم يافت؟ آيا جايگزين هاي فن آوری معقولند؟ آيا هيچ 
فن آوری مهمي از دست رفته است؟ آيا نقشه ی راه براي کساني که 

درگير تهيه ی پيش نويس نبوده اند واضح و قابل فهم است؟
 بايد از ش��رکت يا گروه صنعتي بزرگ تري که درگير اجراي طرح 
خواهند بود پشتيباني گردد. با يک نقشه ی راه صنعتي، اغلب از يک 
کارگاه بزرگ و با س��اختاری قوي براي فراه��م کردن اين بازخورد 
اس��تفاده مي ش��ود. مفهوم اين گام اصالح و بازبيني ممکن نقشه ی 

راه است.

1-3-2- توسعه ی یک طرح اجرایي
در اي��ن مرحله اطالع��ات کافي براي انتخاب ف��ن آوری و گرفتن 
تصيمات جهت سرمايه گذاري بهتر وجود دارد. بر اساس جايگزين هاي 
پيش��نهادي فن آوری، در نهايت يک طرح توسعه مي يابد. در سطح 
ش��رکت، طرح اجرايي بايد يک يا چند طرح پروژه اي باش��د که بر 
اساس جايگزين هاي انتخابي فن آوری توسعه يابد. در سطح صنعت، 
همان نوع از طرح پروژه اي ممکن اس��ت توس��ط شرکا توسعه داده 
ش��ود. اما همچنان نیازمند يک هماهنگي روش��ن و کامل است که 
اغل��ب از طريق ي��ک انجمن صنعت انجام مي ش��ود. در موارد ديگر 
ممکن اس��ت يک طرح صنعت وجود نداشته باش��د تنها طرح هاي 

پروژه اي شرکت توسط شرکا وجود داشته باشد.

1-3-3- مرور و به روزرساني
نقش��ه ی راه ه��ا و طرح ه��اي ف��ن آوری باي��د مرتب��اً مرور و 
به روزرس��اني ش��وند که حین آن فرآیندی منظم و تکرارشونده 
اتفاق مي افتد. با تهيه ی نقشه ی راه اوليه، قطعيت در چارچوب 
زماني افزايش مي يابد. در طول زمان همان طورکه فن آوری هاي 
معيني کش��ف و بهتر درک مي شوند ممکن است عدم قطعيت 
حوزه هاي ديگ��ر افزايش يابد. اما برخ��ي از اين عدم قطعيت ها 
کاهش مي يابد. همچنين اگر س��ناريوهايي براي درنظر گرفتن 
عدم قطعيت استفاده شود امکان اصالح و حتي حذف بعضي از 
آنها وجود دارد که مي تواند بر نقشه ی راه يا طرح اجرايي آن اثر 
بگذارد. چرخه ی مرور و به روزرس��اني باعث تنظيم نقشه ی راه 
و طرح اجرايي آن متناس��ب با اين تغييرات مي ش��ود. چرخه ی 
مرور ممکن اس��ت بر اس��اس چرخه ی طبيعي برنامه ريزي يک 

کارخانه يا مبتني بر نرخي باش��د که فن آوری بر اس��اس آن در 
حال تغيير است.

2- تدوین نقشه ی راه  فن آوری انرژي
 س��اختار تدوين نقش��ه ی راه  فن آوری انرژي با اس��تفاده از مدل 
برنامه ريزي اس��تراتژيك بررسی مي ش��ود. در این راستا بايد مراحل 

كلي زير بررسي و ارزيابي گردند:
 بررسي اسناد باالدستي بخش انرژي كشور جهت به تصوير کشيدن 

آينده ی مطلوب با تعريف يا تبيين چشم انداز يا اهداف کليدي
 بررس��ي وضعيت موجود بخش انرژي ب��ه تفكيك منابع و ذخاير، 

 فن آوری هاي مورد استفاده و توليدات هر بخش
 شناس��ايي و ارزيابي گزينه هاي  فن آورانه ی در دسترس جهت نيل 

به اهداف باالدستي
 شناس��ايي چالش ها، محدوديت ها و الزامات دسترسي به فن آوری 

مورد نياز بخش انرژي كشور براي رسيدن به آينده ای مطلوب
 شناس��ايي راهبردهاي فن آورانه براي مقابله با چالش ها يا پرکردن 

شکاف فن آورانه
 تعيي��ن برنامه ه��اي اق��دام دس��تيابي ب��ه فن آوری ه��ا  و تعريف 

سرفصل هاي تحقيقاتي
مثاًل براي تدوين نقش��ه ی راه  فن آورانه ی بخش گاز طبيعي 
ابتدا بايد اس��ناد باالدس��تي و چش��م انداز بخش گاز بررسي و 
ارزيابي ش��وند. سپس با شناسايي دقيق زنجيره ی عرضه ی گاز 
طبيع��ي، وضعيت موجود  فن آوری هاي مورد اس��تفاده در اين 
بخش بررس��ی شده و با تحليل ش��كاف ميان وضعيت موجود 
و وضعي��ت مطلوب، راهكاره��اي بهينه جهت ني��ل به اهداف 

بلندمدت ارائه گردند.

 3  محدوده ی صنعت گاز براي تدوین نقشه ی راه فن آوری
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جهت روشن تر شدن موضوع تدوين نقشه ی راه  فن آوری، در اين 
بخش به س��اختار كلي چند نمونه از نقش��ه ی راه هاي انجام ش��ده 
توسط شركت ها و مؤسس��ات بين المللي در مورد موضوعات مربوط 

به صنعت نفت و گاز و انرژي اشاره مي شود.

2-1- نقشه ی راه  فن آوری انرژي ژاپن
يكي از این مطالعات، تدوين نقش��ه ی راه  فن آوری انرژي در ژاپن 
اس��ت ك��ه در 2016 به صورت تفصيلي انجام ش��ده اس��ت. در اين 
مطالعه طبق س��اختار كلي مورد اشاره ابتدا چشم انداز بخش انرژي 
به تصوير كشيده شده و در ادامه وضعيت موجود  فن آوری ها بررسی 

گردیده است. ساختار كلي مطالعه ی مذكور به شرح زير است ]3[:

مقدم�ه اي بر سيس�تم هاي آتي انرژي مبتني ب�ر فن آوری هاي در 
دسترس در افق 2030
 سيستم انرژي آينده

 نقشه ی راه فن آوري هاي انرژي براي پيش بيني سيستم هاي انرژي 
آينده

جنبه های مختلف سيس�تم هاي انرژي در ژاپن؛ وضعيت موجود و 
چشم انداز آينده

 وضعيت موجود انرژي ژاپن
 توليد و حمل و نقل پايدار منابع انرژي؛ اقدامات در افق 2050

 فاجعه ی اتمي فوكوشيما و پس از آن
 سياست و چشم انداز انرژي

استفاده از منابع ثانويه ی انرژي
 سيستم هاي ذخيره سازي بزرگ مقياس انرژي الكتريسيته

 ذخيره سازي حرارت، حمل و نقل و انتقال
 توليد هيدروژن

 مفهوم حامل انرژي

زيرساخت هاي عرضه ی انرژي
 زيرساخت هاي شبكه ی برق
 زيرساخت هاي عرضه ی گاز

 زيرساخت براي نسل هاي بعدي وسايل نقليه

توليد برق و  فن آوری پشتيبان آن
 توليد برق حرارتي

 توليد برق هسته اي
 زباله هاي هسته اي و توليد برق

 توليد برق آبي
 توليد برق زمين گرمايي )ژئوترمال(

 توليد برق بادي
 توليد برق فتوولتائيك

  فن آوری جذب، انتقال و ذخيره سازي دي اكسيدكربن
 ذخيره سازي انرژي از طريق فشرده سازي هوا

بخش هاي اوليه و ثانويه ی صنعت
 صنايع شيميايي

 صنايع چوب و جنگل داري
 كشاورزي

 انرژي مبتني بر ضايعات
 توليد سوخت هاي زيستي

استفاده ی خانگي و تجاري انرژي
 ساختمان هاي مسكوني و تجاري

 جامعه ی هوشمند
 سيس��تم هاي تركيبي برق و حرارت پيل هاي س��وختي در بخش 

مسكوني
 نانواكترونيك با مصرف انرژي كم
 ذخيره سازي ترموشيميايي انرژي

حمل و نقل
 موتورهاي احتراق داخلي خودروها

 باتري هاي ثانويه و سيس��تم هاي پيل س��وختي براي نسل بعدي 
وسايل نقليه

 انرژي الكتريكي براي وسايل نقليه و سيستم هاي انرژي
 بهره برداري از انرژي حرارتي مؤثر براي خودروها

2-2- نقش�ه ی راه تحقیق و توس�عه و  فن آوری صنایع باالدستي نفت و 
گاز قزاقستان

در ادامه، س��رفصل هاي مطالعه اي كه در 2013 با عنوان نقشه ی 
راه تحقيق و توسعه و  فن آوری صنايع باالدستي نفت و گاز قزاقستان 

انجام شده بررسی مي گردند ]7[:
 چشم انداز باالدستي صنعت نفت و گاز قزاقستان

 توسعه ی نقشه ی راه
 چالش هاي صنعت

 راه حل هاي  فن آورانه
 بررسي وضعيت بخش هاي مختلف )مشخصات مخازن، تجهيزات 
ميدان��ي، جريان س��ياالت و ف��رآورش، مديريت ميادی��ن و چاه ها، 
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)HSE بهره برداري و
بررسي و رسيدگي به چالش ها

 الزامات تحقيق و توسعه
 فرصت ها و پتانسيل هاي صنعت

 توسعه ی مهارت ها و قابليت ها

همچنين مطالعه ی ديگري با عنوان تدوين نقش��ه ی راه  فن آوری 
جهاني جذب و ذخيره سازي دي اكس��يدكربن جهت انجام عمليات 
EOR در ميادين نفتي در 2011 انجام ش��ده كه س��اختار كلي آن 

شامل موارد زير است ]8[:

 EOR چيست و كاربرد دي اكسيدكربن در آن چگونه است؟
CO2-EOR ارزيابي  فن آوری 

 حجم تقاضاي دي اكسيدكربن در ميادين نفتي در طول زمان
 حجم توليد فعلي از مياديني در اياالت متحده ی آمريكا كه در آنها 

از دي اكسيدكربن براي افزايش بازيافت نفت خام استفاده مي شود
CO2-EOR ساختار صنعت  فن آوری 

CO2-EOR ارزيابي اقتصادي  فن آوری 
CO2-EOR فرصت ها و پتانسيل هاي جهاني  فن آوری 

CO2-EOR وضعيت موجود پروژه هاي 
CO2-EOR محدوديت ها براي كاربرد بيشتر  فن آوری 

جمع بندي و نتیجه گیري
انواع مختلفي نقش��ه ی راه وجود دارد. نقشه ی راه هاي فن آوری، 
به طور ويژه بر توسعه ی نوع خاصي از فن آوری تمرکز دارند. امروزه 
پيشرفت فن آوری براي غلبه بر بسياري از مشکالت مورد توجه قرار 
گرفته اند. افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، افزايش محدوديت بر 

منابع، افزايش پيچيدگي و اهميت یافتن شايس��تگي  هاي علمي و 
فن آوران��ه به عنوان مهم ترين تغييرات محيطي نام برده مي  ش��وند 
که در نتيجه ی برنامه  ريزي يکپارچه در س��طح ملي براي مديريت 
فن آوری  ها اهميت ویژه اي پيدا مي  کند. در همين راستا با توجه به 
نياز و توان جوامع، برنامه  ريزي براي افزايش کارآيي و هدفمندسازي 
دس��تيابي به فن آوری  ها و همچنين مديريت يکپارچه و حداکثري 

منابع از اهميت خاصي برخوردار است.
تدوين نقشه ی راه فن آوری هاي بخش انرژي، موضوعي تخصصي 
و نيازمند تس��لط بر ابعاد مختل��ف علمي و فني حوزه ی فن آورانه ی 
مورد نظر و ابعاد ديگري مانند مديريت فن آوری، سياست گذاري علم 
و ف��ن آوری، آينده پژوهي، برنامه ري��زي راهبردي و مديريت نوآوري 
اس��ت. در اين مطالعه با اس��تفاده از مدل برنامه ريزي اس��تراتژيك 
س��اختار تدوين نقش��ه ی راه  فن آوری انرژي بررسی شد که در این 

راستا بايد مراحل كلي زير ارزيابي گردند:
 بررس��ي اسناد باالدس��تي بخش انرژي كش��ور جهت به تصوير 
کش��يدن آينده ای مطلوب با تعريف يا تبيين چشم انداز يا اهداف 

کليدي
 بررس��ي وضعيت موجود بخش انرژي ب��ه تفكيك منابع و ذخاير، 

 فن آوری هاي مورد استفاده و توليدات هر بخش
 شناس��ايي و ارزيابي گزينه هاي  فن آورانه ی در دسترس جهت نيل 

به اهداف باالدستي
 شناس��ايي چالش ها، محدوديت ها و الزامات دسترسي به فن آوری 

مورد نياز بخش انرژي كشور براي رسيدن به آينده ای مطلوب
 شناس��ايي راهبردهاي فن آورانه براي مقابله با چالش ها يا پرکردن 

شکاف فن آورانه
 تعيي��ن برنامه ه��اي اق��دام دس��تيابي ب��ه فن آوری ه��ا و تعريف 

سرفصل هاي تحقيقاتي 
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