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  چكیده

گذاری، اتخاذ راهبردها و تدوین در محیط پرتالطم و پویای امروز، هدایت مسیر توسعه فناوری، مشتمل بر هدف

های تحقیق و توسعه داخلی زا و مبتنی بر فعالیترود. اما فناوری چه درونشمار میموفق آن بهها؛ الزمه توسعه سیاست

زا تلقی شود؛ مستلم سیاستگذاری و مدیریت صحیح بر فرایند توسعه فناوری و رهنگاری باشد چه با منشاء خارجی و برون

ان در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار به عنوان های سازمآن است. لذا رهنگاری فناوری با هدف همراستایی استراتژی

های متعددی در این حوزه گیرد. پژوهشیک ابزار مدیریتی پشتیبان کسب وکار قلمداد شده و بسیار مورد استفاده قرار می

-دهها و اجرای فرایند رهنگاری ارائه شهای مختلفی برای نمایش رهنگاشتها، فرایندها و چارچوبصورت گرفته و مدل

است. با این وجود کمبود پژوهشی که به بررسی سیستماتیک و تحلیلی این مطالعات پرداخته باشد احساس می شود. لذا 

( در حوزه 11090تا  0669پژوهش )از سال  97کوشد با استفاده از تکنیک فراترکیب و تفسیر تطبیقی این پژوهش می

های مختلف نست به های اصلی رهنگاری فناوری )دیدگاهلفهفناوری، به ارائه یک چارچوب ترکیبی از مو رهنگاری

های اثربخش های رهنگاری، فرایند رهنگاری، مولفه های رهنگاشت، شکل و قالب رهنگاشت و تکنیکرهنگاری، نیازمندی

ن در رهنگاری( بپردازد. این چارچوب پیشنیاز تحقیقات آتی در حوزه رهنگاری )توسعه فرایند رهنگاری و یا تدوی

باشد. در پایان با استفاده از نظر خبرگان و آنتروپی شانون کفایت و اهمیت رهنگاشت نوین در حوزه های تخصصی( می

 .شودمولفه های شناسایی شده در چارچوب پیشنهادی، ارزیابی می
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 مقدمه -1

کنند که داشتن یک رویکرد ها اذعان میاغلب سازمان

( و (Robert Phaal & Muller, 2009)سازگار در ساازمان  

 .R. Phaal, C.J.P.  Farrukh, & D.R)یک زبان مشترک 

 Probert, 2001b; Robert Phaal et al., 2004; Robert 

Phaal & Muller, 2009)   ،که از رهنگاری ناشی می شاود

. لاذا  (Bucher, 2003)شوند سبب ایجاد مزیت رقابتی می

امروزه رهنگاشت فناوری و مشتقات آن، تبدیل به یکی از 

های مدیریتی در سطوح ملی، بخشی ترین تکنیکگسترده

و سازمانی؛ برای پشاتیبانی از اساتراتژی و ناوآوری شاده     

است. مهمترین مزیت این رویکرد، وجود ارتباطات هماراه  

انتشااار رهنگاشاات؛ بااه خصااو  در جهاات بااا توسااعه و 

همراستایی فناوری و چشم انداز تجاری، برقاراری تعاادل   

 & Robert Phaal)بین کشش بازار و فشار فناوری اسات  

Muller, 2009; حسنزاده,  &, ی, ثقفینوریدسترنج, قاض

. افازایش نار    (0760, ینوریقاضا  & ینوریقاض ;0761

تغییرات در محیط، پیچیدگی قاوانین دولتای در اقتصااد    

-نوین و فشار رقابتی باال در صانعت؛ اساتفاده از تکنیاک   

باا هادف توساعه    هاا  هایی مانند رهنگاری را برای سازمان

کارایی و اثربخشی و تحقق اهداف بازار حیاتی کرده است. 

هدف رهنگاری تحقق همراستایی استراتژی های ساازمان  

مشتمل بر باازار، محصاول، فنااوری و تحقیقاات؛ جهات      

دستیابی به اهداف کسب و کار است. لذا همواره به عنوان 

ار یک ابزار مدیریتی که قادر باه پشاتیبانی از کساب و کا    

 ,Geum, Kim, Son, & Park)است قلماداد شاده اسات    

2013). 

امااروزه رهنگاااری و تاادوین رهنگاشاات بااا توجااه بااه 

اهمیت و مزایایی آن بسایار کااربردی شاده و در ساطوح     

 ,EIRMA, 1997; R. Phaal, C.J.P. Farrukh)ساازمانی  

& D.R. Probert, 2001a; Price, Conway, Palmer, & 

Summers, 2004) صااانعتی ،(Garcia, 1997) ملااای ،

(McMillan, 2003; METI, 2005)   و فراملای(METI, 

مورد استفاده قرار گرفته اسات. هار کاداز از ایان      (2005

هش ها به فراخور موضوعی یک مادل، چاارچوب و یاا    پژو

فرایند اولیه را مدنظر قرار داده و متناسب با نیاز خاود آن  

هاایی جهات   اناد و یاا از تکنیاک   را شخصی سازی نماوده 

 David)انااد تسااهیل فراینااد رهنگاااری اسااتفاده کاارده 

Fenwick, 2009; Geum, Lee, Lee, & Park, 2015; 

Yujin Jeong, 2014)   همااین اماار پشااتیبانی کننااده .

انعطافپذیری رهنگاری فناوری اسات باه نحاوی کاه هار      

نگاری فناوری خود یک چاارچوب  سازمان می تواند در ره

 & ,Carvalho, Fleury)مخات  باه خاود داشاته باشاد      

Lopes, 2013; Ghazinoory, Dastranja, Saghafi, 

Kulshreshth, & Hasanzadeh, 2017)هاا  . تعدد در مدل

سااازی در پیااادههااا ساابب بااروز سااردرگمی و چااارچوب

ها شده و باا وجاود تعادد تحقیقاات،     رهنگاری در سازمان

هایی مانند پیچیدگی در پیاده سازی فراینادها،  محدودیت

هااای کاااربردی در فراینااد  الزامااات رهنگاااری، تکنیااک 

 (De Cavin, 2012)رهنگاری و ... در رهنگاری وجود دارد 

و هنوز هم کمبود یک طرح جامع، ترکیبای و تحلیلای از   

پااژوهش هااای پیشااین در حااوزه رهنگاشاات و فراینااد   

رهنگاری به چشم می خورد که خود پیشانیاز تحقیقاات   

آتی در حاوزه رهنگااری )توساعه فرایناد رهنگااری و یاا       

 تدوین رهنگاشت نوین در حوزه های تخصصی( گردد.

فاده از تکنیاک  لذا این پاژوهش مای کوشاد باا اسات      

فراترکیب و تفسیر ترکیبی پژوهش های حوزه رهنگااری،  

به ارائه یک چارچوب ترکیبی رهنگاری فنااوری بپاردازد.   

هاای  ها، فرایندها و چاارچوب تا تجمیعی تفسیری بر مدل

ارائه شده در این حوزه باشد. هادف اصالی ایان پاژوهش     

-گااز  شناسایی مولفه های تاثیر گذار در فرایند رهنگاری،

هااا و مشخصااات یااک هااای توسااعه رهنگاشاات، ویژگاای

هااای قاباال کاااربرد در فراینااد رهنگاشاات کااارا و تکنیااک

 رهنگاری است.

 

 ادبیات پژوهش -2

کاربرد رهنگاری درسطح سازمان، ملی، فراملی از سال 

به طور روز افزونای افازایش یافتاه اسات. بایش از       0661

یاسای،  رهنگاشت در حوزه های مختلف علمای، س  0111

هاا  صنعتی و ... توسعه یافتاه اناد و هار کاداز از پاژوهش     

دارای فرمت، چاارچوب، مادل و رویکارد خاا  خاود در      

 ,R. Phaal)باشاند  رهنگاری متناسب با اهداف خاود مای  

Farrukh, Mitchell, & Probert, 2003).  رهنگاشاات

داول مدیریتی است کاه پشاتیبانی   فناوری یکی از ابزار مت

 & S. Lee)کنناده مادیریت اساتراتژیک فنااوری اسات      

Park, 2005; Robert Phaal et al., 2004; Rinne, 

ها تامین کنناده ابازار گرافیکای جهات     . رهنگاشت(2004
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کاووش و برقراری ارتباط بین بازار، محصول و فنااوری در  

طول زمان با اتصاال اساتراتژی کساب و کاار باه توساعه       

 & R.E. Albright)ای محصااول هسااتند مشخصااه هاا

Kappel, 2003; S. Lee & Park, 2005). 
ساختار و فرمت عماومی رهنگاشات باه صاورت یاک      

مودار الیه ای )سلسله مراتبی( مبتنی بر زمان اسات کاه   ن

نشان دهنده الگو تغییر و تحول بازار، محصاول و فنااوری   

به صورت متصل به یکدیگر و بیان روندها و تعامالت آنهاا  

. هاادف اصاالی  (Robert Phaal et al., 2004)اساات 

اری، مادیریت اساتراتژیک فنااوری در یاک محایط      رهنگ

کسب و کار پویا است و به عنوان یک ابزار مدیریتی جهت 

برنامه ریزی، پیش بینی و اداره امور ماورد اساتفاده قارار    

هاا باه   . رهنگاشات (S. Lee & Park, 2005)مای گیارد   

، ریازی محصاول/خدمت  صورت عمومی مشتمل بر برناماه 

-ریازی بلناد مادت، برناماه    ریزی استراتژیک، برنامهبرنامه

ریازی  ریازی فرایناد و برناماه   ریزی دارایی داناش، برناماه  

 . (Robert Phaal et al., 2004)یکپارچه؛ می باشند 

ریازی  با توجه به اهمیت رهنگاری فناوری، در برناماه 

استراتژیک مطالعات زیادی در این حاوزه صاورت گرفتاه    

هایی جهت رهنگااری ارائاه شاده اسات.     است و چارچوب

برخی از این پژوهش ها به ارائه چاچوب، مدل، متدولوژی 

اناد؛ مادل   و روش اجرایی جهت ارائه چاارچوب پرداختاه  

از جملااه مشاهورترین آنهاا اساات    7و گاروه سااندیا   1فاال 

(H.Bray & L.Garsia, 2004; Robert Phaal et al., 

هاای  نیز به ارائاه رهنگااری در حاوزه   . برخی دیگر (2004

( فهرسااتی از ایاان 1100مختلااف پرداختااه انااد. فااال ) 

 1111ها و نتایج آنها را اعالز نموده که به بالغ بار  پژوهش

 .Ian F)هاای علمای مختلاف اسات     رهنگاشت در حاوزه 

Akyildiz, 2014; Kaixian Chen, 2010; Robert Phaal, 

. در این پژوهش، مطالعات ذکر شده ماورد بررسای   (2011

 سیستماتیک تفسیری قرار می گیرد.

 

 روش پژوهش -3

این پژوهش شامل دو فاز اصلی است، مطالعه تطبیقی 

پژوهش ها جهات توساعه چاارچوب تطبیقای رهنگااری      

فناوری و اعتباربخشی چارچوب. در فااز اول پاژوهش باه    

هاای  مقایساه تطبیقای پاژوهش   منظور بررسی، ترکیب و 

شااخه فراترکیاب، اساتفاده     0گذشته از تکنیک فرامطالعه

شود. فرا مطالعه، تجزیاه و تحلیال عمیاق از کارهاای     می

پژوهشاای انجاااز شااده در یااک حااوزه خااا  اساات      

(Patterson, Thorne, & C., 2001)   که خود دارای چهاار

نوع اصلی: فرا تحلیل )تحلیل کمی محتوا مطالعات اولیه(، 

فراروش )تحلیل روش شناسی مطالعاات اولیه(، فرا نظری 

)تحلیل نظریه های مطالعات اولیه( و فراترکیاب )تحلیال   

 ,Bench & Day)باشد کیفی محتوای مطالعات اولیه(؛ می

. فراترکیااب، تفساایر تفساایرهای داده هااای اصاالی (2010

مطالعات منتخب و استفاده از یافته های آنهاا اسات. ایان    

روش پژوهش بار مطالعاه کیفای پاژوهش هاای پیشاین       

ها، یاک  تمرکز دارد و به جای ارائه خالصه جامعی از یافته

 ;Beck, 2002)کناد  ترکیب تفسیری از یافته را ایجاد می

Zimmer, 2006)   لذا با توجه به تحقیقات صاورت گرفتاه .

در حااوزه رهنگاااری فناااوری، در ایاان پااژوهش از روش   

-فراترکیب به منظور مقایسه، تفسیر و ترکیاب چاارچوب  

 &زاده, , یباز )ای مختلف رهنگاری استفاده مای شاود   ه

ناخاادا,  &, یدوسااتی, علینه, نقشاایشااعاع ;61, یناایمع

. برای این منظور از روش هفت (0761, یاننامدار ;0769

( اسااتفاده ماای 1119مرحلااه ای سندلوسااکی و باروسااو )

قابل مشاهده است  0شکل کنیم که خالصه این روش در 

(Sandelowski & Barros, 2007). 

 ورش

شهوژپ  ا     یظنت

 یتا تسی   كش هب تایبدا رورم

ن تم تاعال ا  ار ت ا

ی یك ياه هتفاي  یكرت و  یل ت و هي  ت

تی یك  رتنك

اه هتفاي ه ارا

ناياپ

  انم ن تم  ا تنا و   تس 

 
  یفراترك روش مراح  -1شك  

 (Sandelowski & Barros, 2007) 
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جامعه آماری این پژوهش شامل کلیاه پاژوهش هاای    

صورت گرفته در حاوزه رهنگااری فنااوری، اسات کاه از      

و مجاالت   Scopus, Google Scholarموتورهای جستجو 

Emerald, Wiley, Springer & Science Direct   تاامین

هاا، محال اساتخرا ،    شده است. فرایند شناسایی پژوهش

ل استخرا  و نحوه غربال کلمه کلیدی مورد استفاده و مح

قابل مشاهده است. فرایناد غرباال    1شکل پژوهش ها در 

)مشتمل بر فیلترهای : تکراری باودن، عناوان و محتاوای    

خالصه مقاله( و نحوه کاهش تعاداد مقااالت باه تفکیاک،     

 قابل مشاهده است. 0مجله و کلمه کلیدی نیز در پیوست 

منظور اعتبار بخشی چاارچوب   در فاز دوز پژوهش به

ساتفاده مای شاود.    پیشنهادی از تکنیک آنتروپی شانون ا

این تکنیک ضریب اهمیت و اولویات هار یاک از مفااهیم     

شناسایی شده در چارچوب را با استفاده از نظار خبرگاان   

تعیین می کند. در ایان فااز؛ چاارچوب توساعه یافتاه باا       

استفاده از پرسشنامه آنالین و دریافت نظرات متخصصاان  

آن  هاای حوزه رهنگاری، مورد بررسی قرار گرفته و مولفاه 

بر اساس آنتروپی شانون از مظر اولویت و کفایات ارزیاابی   

 می شود.

با بررسی اولیه این پژوهش ها، مطالعات دراین حاوزه باه   

 چند دسته کلی ذیل طبقه بندی می شوند:

مطالعات صورت گرفته در شکل دهی مفاهیم  (0

های پایه که از مشهورترین آنها اولیه و ارائه مدل

اشاره نمود  1و گروه ساندیامی تواند به مدل فال 

(H.Bray & L.Garsia, 2004; Robert Phaal et 

al., 2004). 

فال ارائه رهنگاشت در حوزه های مختلف.   (1

( در فهرستی این پژوهش ها و نتایج آنها 1100)

رهنگاشت در  1111را اعالز نموده که بالغ بر 

 ,Ian F. Akyildiz)حوزه های علمی مختلف است 

2014; Kaixian Chen, 2010; Robert Phaal, 

2011). 

ارائه راهکارهایی جهت بهبود رهنگاری )فرایند،  (7

چارچوب، مدل( با استفاده از مفاهیم و فناوری 

ها بر های جدید؛ مانند: بومی سازی چارچوب

استفاده ، (S. Lee & Park, 2005)اساس اهداف 

های سیستم های پشتیبان تصمیم برای از تکنیک

 ,David Fenwick)های رهنگاری بهبود چارچوب

های داده کاوی تحت ، استفاده از تکنیک(2009

9قاعده کاوی همبسته"عنوان 
د جهت بهبو "

روابط درون الیه ای و میان الیه ای اطالعات در 

 و ... (Geum et al., 2015)رهنگاشت 

کاه   0لذا در این پژوهش بر اسااس مطالعاات دساته    

هستند، مادل   1خود ناشی از اجرای تحقیقات دسته 

توجاه باه    گردد و باترکیبی رهنگاری فناوری ارائه می

، مدل مزبور تکمیل مای  7بررسی پژوهش های دسته 

 7شاکل  گردد. خالصه روش شناسی این پاژوهش در  

 قابل مشاهده است.

 

 
 مراح   ست   و غربا  منابع داده  -2شك  
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هی وا رور 
بختنم هلاقم 97 هدیکچ رورم ·
یلک هتسد هس ب اه شهوژپ یلک یدنب هقبط ·
 یبیکرت لدم هئارا تهج اه شهوژپ رد یسررب لباق یلصا یاه هفلوم ییاسانش ·

یروانف یراگنهر

تاعلاطم یدنب هتسد

 یراگنهر یبیکرت بوچراچ ه ارا و یزاس ی ا  
یروانف

یزاس ییاهن و یدنب عمج ·
 تیولوا و یشخب رابتعا تهج نوناش یپورتنآ زا هدافتسا ·

 بوچراچ رد هدش ییاسانش یاه هفلوم تیمها یدنب
یقیبطت

 و  هتسد  اع ا   یسررب

.دنتسه 1 هتسد تاعلاطم زا یشان هک 0 هتسد تاعلاطم یسررب
یراگنهر هب تبسن فلتخم یاه درکیور ییاسانش
یراگنهر دنیارف یاهیدنمزاین ییاسانش
یراگنهر دنیارف یاه زاگ ییاسانش
اهتشاگنهر ییاوتحم یاه هفلوم ییاسانش
اهتشاگنهر یشیامن یاهبوچراچ و یرها  تاصخشم ییاسانش
 رد هتفر راک هب یاهدتم و یروانف ،رازبا ،اه کینکت عاونا ییاسانش
یراگنهر دنیارف

یروانف یراگنهر یبیکرت لدم تفرد هئارا

· · 

.

  هتسد  اع ا   یسررب
 ،درکیور : یاه هیال رد اه هفلوم لیمکت ·

 ییاوتحم تاصخشم ،یدنیارف یاه زاگ ،اهیدنمزاین
تشاگنهر یرها  تاصخشم و تشاگنهر

 یروانف ،رازبا ،اه کینکت عاونا ییاسانش و لیمکت ·
یراگنهر دنیارف رد هتفر راک هب یاهدتم و

 یاه هفلوم ریز و اه هفلوم نیب طابترا فیرعت ·
هدش ییاسانش

· · 

بوچراچ زا هیلوا تفرد هئارا
 یروانف یراگنهر یبیکرت دنیارف و 

 
 روش شنا ی پژوهش در ت  عه چارچ   تطبیقی رهنگاري فناوري با تكنی  فراتركی   -3شك  

 

يافته ها )ت  عه چارچ   رهنگاري فنااوري باا    -4

 ا ت اده از تكنی  فراتركی (

های شناسایی شده؛ می تاوان  در بررسی اولیه پژوهش

ارائااه رهنگاشاات،  بیااان نمااود کااه در حااوزه رهنگاااری و

موضوعات ذیل مورد توجه محققاان قارار گرفتاه اسات و     

محققان در پژوهش های مختلف با تمرکز بر یک یا چناد  

 بخش به بیان موضوعات ذیل پرداخته اند:

دیدگاه های مختلف نسبت به رهنگاری: تعاریف  (0

های مختلفی که از رهنگاری شده است و دیدگاه

منظر نوع، حوزه  محققان نسبت به این واژه از

 های تحت پوشش و هدف.

شرایط الزز جهت اجرای کیفی فرایند رهنگاری و  (1

تدوین رهنگاشت: در این بخش آن دسته از 

الزاماتی که در ادبیات پژوهش جهت افزایش 

کیفیت فرایند رهنگاری و تدوین رهنگاشت عنوان 

 اند.بندی شدهشده است، جمع بندی و طبقه

د رهنگاری: تعیین گاز های گاز های اجرای فراین (7

 فرایند رهنگاری جهت تدوین رهنگاشت.

www.edub.irwww.edub.ir
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مولفه های رهنگاشت خروجی: دانش رهنگاشت  (0

خروجی که مشتمل بر مولفه های نظاز ساختاری 

 و محتوای درون رهنگاشت می باشد.

-شکل و قالب رهنگاشت تدوین شده: انواع فرمت (1

های پیشنهادی جهت نمایش کاراتر و اثربخش تر 

 اشت. رهنگ

های مورد استفاده در فرایند رهنگاری: تکنیک (9

هایی که برای ، فناوری، ابزار و روشانواع تکنیک

تسهیل اجرای فرایند رهنگاری پیشنهاد شده و 

 مورد استفاده قرار گرفته است.
 

این طبقه بندی اولیه را نمایش می دهاد. در   0شکل 

ادامه هر کداز از این مولفه های اصلی رهنگاری فناوری و 

 های آنها توصیف می شوند.زیرمولفه

 

 
  بقه بندي اولیه مباحث ح زه رهنگاري ناشی از مطالعه پژوهش هاي ح زه رهنگاري  -4شك  

 

 ديدگاه هاي م تلف نسبت به رهنگاري -4-1

تعاریف مختلفی در مورد رهنگاری و رهنگاشت وجود 

دارد که هر کداز دیدگاه محقاق )محققاان( را نسابت باه     

دهد. به عنوان مثال رابارت گاالوین،   نشان میاین موضوع 

رهنگاشات یاک   "مدیر عامل موتوروال، بیان می کند کاه  

تصویر گسترده نسبت به آینده از موضوعات ماورد عالقاه   

است که از دانش تجمعی سازمان و توانایی تجسم ساازی  

 ,Richey & Grinnell) "توانمندسازها ایجاد شاده اسات  

2004; Willyard & McClees, 1987).  

برخی از محققان رهنگاری فناوری را باه عناوان یاک    

زی و مادیریت  ریقدرتمند برای پشتیبانی از برنامه تکنیک

 ,R. Phaal, Farrukh)فناوری در سازمان، معرفی کردناد  

Mitchell, et al., 2003)     ی فرایناد برخای دیگار آن را

  مشتمل بر خلاق، ارتباطاات و کااربرد فعاالناه فنااوری      

(Bucher, 2003)  ( آن را 1119کنند. آالینت )معرفی می
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و انجمن مدیریت  (Alignent, 2006)خطاب کرده  فعالیت

معرفی نموده است  چارچوبتحقیقات صنعتی اروپا آن را 

(EIRMA, 1997). 

رهنگاشات را   حوزه های تحت پوششاغلب محققان، 

 ,Bucher)هاای کساب و کاار معرفای کردناد      کلیه حوزه

2003; EIRMA, 1997; R. Phaal, Farrukh, Mitchell, 

et al., 2003)   اما برخی از پژوهشگران حوزه هاای تحات .

 & Zurcher)را به پروژه های تحقیقاتی پوشش رهنگاری 

Kostoff, 1997)    و یا باازار و فنااوری(Alignent, 2006; 

Price et al., 2004) .تحدید نمودند 

مختلااف )امااا  اهاادافهااای مختلااف، در ایاان دیاادگاه

همراستا( برای رهنگاری بیان شده است؛ به طور خالصاه  

ای بارای  توان گفت که محققاان رهنگاشات را وسایله   می

ریزی استراتژیک فنااوری، یکپارچاه ساازی توساعه     برنامه

های باازار و بررسای   فناوری با استفاده از شناسایی محرک

 Error! Reference sourceدرده اند. تغییرات معرفی کر

not found. Error! Reference source not found. 
های مختلف از رهنگااری و رهنگاشات   قیاس بین برداشت

نوع، حوزه تحت پوشش و هدف از رهنگااری،  را بر اساس 

 ارائه شده است.

های مختلف از رهنگااری  قیاس بین برداشت 0جدول 

و هادف  و رهنگاشت را بر اساس نوع، حوزه تحت پوشاش  

 .از رهنگاری، ارائه شده است

 

 

 مقايسه تعاريف رهنگاري و رهنگاشت در پژوهش هاي م تلف -1 دو  

 رفرنس

  بقه بندي ديدگاه هاي م تلف

 ن  

 هدف ح زه هاي ت ت پ شش
 فرايند تكنی 

مد  

 گرافیكی
 فعالیت

 ب ، 

چش  

 انداز

 چارچ  

Robert Galvin 
 شناسایی محرکهای بازار حوزه ترکیبی کسب و کار  *     موتوروال

(EIRMA, 1997)      * 
بازاریابی، ساخت و تولید و 

 مولفه های فنی

یکپارچگی در کلیه جنبه های 

 فناوری در استراتژی کسب و کار

(Robert Zurcher & 

Ronald  N. Kostoff, 

1997) 
 موقعیت توسعه فناوری و تغییرات آن پروژه های تحقیق و توسعه    *  

(Bucher, 2003)  *     
بازاریابی، تولید، تحقیق و 

 توسعه، مالی

برنامه ریزی کاربرد فعاالنه فناوری، 

 فناوری استراتژیک

(R. Phaal, Farrukh, 

Mitchell, et al., 2003) 
 برنامه ریزی و مدیریت فناوری بازار، محصول و فناوری      *

(Price et al., 2004)  *     تجمیع و نمایش اطالعات بازار و فناوری 

(Alignent, 2006)    *   بازار و فناوری 
پشتیبانی فرایند تصمیم گیری و 

 برنامه ریزی استراتژیک

 

 هاي رهنگارينیازمندي -4-2

در بسیاری از پژوهش های حوزه رهنگاری؛ الزامااتی   

معرفی شده است که سابب افازایش کاارایی رهنگااری و     

اثربخشی رهنگاشت می شوند. به عناوان مثاال یاک تایم     

 ,Kostoff)مناسب با ترکیبای از تخصا  هاای ضاروری     

Boylan, & Simons, 2004; McMillan, 2003)  ،

 ,McMillan)کیفیت و کمیت مناسب داده هاای ورودی  

 .Y)و استفاده از ابزارهای گرافیکی بارای نماایش    (2003

Yamashita, Y. Nakamori, & A.P. Wierzbicki, 

؛ در فرایند رهنگاری بسیار حیاتی اند. برخی از این (2009

بیشاتر حاوزه هاای مادیریتی،      الزامات عماومی اناد و در  

تصریح شده اند؛ اما برخی از آنها مخت  رهنگاری بوده و 

باه عناوان یااک نیااز یاا معیااار بلاود ساازمان در فراینااد       

file:///C:/Users/SABA/Desktop/مقالات%20رساله%209604/Resaleh%20Words/resaleee%209609Final%20REDUCED3.docx%23_ENREF_22
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رهنگاری معرفی شده اند. در ایان پاژوهش، شارایط الزز    

 & Cagnin)جهاات تاادوین و پیاااده سااازی رهنگاشاات 

Ko¨nno¨la, 2014; R. Phaal, Farrukh, Mills, & 

Probert, 2003; Robert Phaal et al., 2004; Robert  

Phaal, Farrukh, & Probert, 2010)    به سه دساته کلای

نماایش داده   1شاکل  ذیل طبقه بندی شاده اناد کاه در    

 شده است:

به آندسته از الزامااتی   ال امات مرتبط با منابع انسانی: ·

شود که مرتبط باا افاراد درگیار در فرایناد     اطالق می

باشاد و مشاتمل بار: ترکیاب بنادی و      رهنگاری؛ مای 

مشارکت کننادگان،   کفایت تیم رهنگاری، تعهد تیم و

مشخصات رهبری و مدیریت، تعهد مادیریت ارشاد و   

 باشد.ذینفعان، می

بازتااب کنناده    ال امات مرتبط با فراينادهاي كااري:   ·

باشد که به نحوی با ورودی هاا و  آندسته ازالزامات می

فرایند رهنگاری در ارتباط اند. این الزامات عبارتناد از  

وجود یک تصویر  : کیفیت و کمیت داده های ورودی،

های فنی و غیر فنی، شناخت گرایانه از محدودیتواقع

دقیااق فناااوری هااای رقیااب، ریااالی سااازی نتااایج    

 رهنگاشت و ... .

هاا،  بازتاب کنناده فنااوری   ال امات مرتبط با فناوري: ·

-ابزار و متدهای مورد نیاز جهت فرایند رهنگاری مای 

بااا باشااند و عبارتنااد از: یکپارچااه سااازی رهنگاااری  

ابزارهای مدیریتی، بهره برداری از ابزارهاای نمایشای   

 گرافیکی، کاربرد ابزار تحت وب و ...

 

 
 ها )ال امات( شنا ايی شده  هت ت  عه و پیاده  ازي رهنگاشت؛ منتج از مطالعه تطبیقینیازمندي -5شك  

 
 فرايند رهنگاري -4-3

ها عالوه بر اینکه خاود یاک منباع دانشای     رهنگاشت

شوند، فرایند توسعه آنهاا نیاز منباع دانشای     محسوب می

بساایار ارزشاامند اساات کااه در بساایاری از مواقااع حتاای  

 Robert)شاود  ارزشمندتر از خود رهنگاشت معرفای مای  

Phaal & Muller, 2009) فرایناادهای مختلفاای جهاات .

اناد،  انجاز رهنگاری پیشنهاد و در نتیجه پیاده سازی شده

تارین فراینادها، فرایناد    به عنوان مثاال یکای از متاداول   

باشد. بر اساس مطالعاات  می SEMATECHرهنگاری در 

هاای  فعالیات "این فرایناد رهنگااری در ساه فااز اصالی      

-ر این مرحله عمالً نقشه راهی تعریف نمای که د "ابتدایی

است و فاز سوز کاه   "توسعه نقشه راه"گردد؛ فاز دوز که 

شاود.  باشد؛ توصیف میرهنگاشت می "پیگیری و کاربرد"

هر کداز از این فازها دارای فعالیتهای متعددی اسات کاه   

کل فرایناد رهنگااری پشاتیبانی میکناد. ایان فرایناد در       

 & H.Bray)ا توساعه افتاه اسات    آزمایشگاه ملای سااندی  

L.Garsia, 2004) . 

گاز )فاز آغاازین،   8انجمن تحقیقات صنعتی اروپا نیز 

تشکیل تایم، طارح اولیاه رهنگاشات فنااوری، پاردازش       

ورودی هااا، فشاارده سااازی و ایجاااد یااک سااند کاااری    

)رهنگاشاات(، برنامااه ریاازی باارای بررساای، مشاااوره و    

ارتباطات، تدوین یک سند تصمیم گیری و به روز رسانی( 
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پیشنهاد نماوده اناد کاه    را جهت اجرای فرایند رهنگاری 

دارای حلقه های بازخورد احتمالی بین گااز هاای هشات    

 .(EIRMA, 1997)باشد گانه  می

( فراینااد چهااار مرحلااه ای 1117) 9آلبرایاات و کاپاال

)تحلیل بازار، کد گاذاری محصاول، شناساایی فنااوری و     

اجرا( را برای پیاده سازی رهنگاشات در شارکت فنااوری    

کرده اند. آنها در این پاروژه خاود از   پیشنهاد  8فلوئورسین

تعدادی فرمت و قالب از پیش تعیین شده جهات هادایت   

 ,R.E. Albright & Kappel)تیم رهنگاری استفاده کردند 

2003). 

یا شاروع ساریع نیاز توساط دانشاگاه       T-Planفرایند 

کمبریج برای مدیریت فناوری توسعه یافت و یاک فرایناد   

مبتنی بر کارگاه است. این فرایند یک فرایند مصور سازی 

هاای تحقیاق و   و همکارانه است کاه اتصاال باین برناماه    

-ها را برقرار مای ای، اهداف توانمندساز و نیازمندیتوسعه

به مدیر ارشد جهت تصامیم   کند. هدف این فرایند کمک

 ,Wells)گاذاری فنااوری اسات    بهینه در فرایند سارمایه 

Phaal, Farrukh, & Probert, 2004).   ایاان رویکاارد

مشتمل بر سه مرحله است: برنامه ریزی، کارگااه و نهاایی   

سازی. مرحله کارگاه خود مشتمل بر چهار کارگااه: باازار،   

 ,R. Phaal, Farrukh)ری و زمانبندی است محصول، فناو

Mitchell, et al., 2003)  ایاان متاادولوژی بااا کارگاااه .

بازاریابی شروع شده و در کارگاه محصول و فناوری اداماه  

یابد و در کارگاه نهایی رهنگاشت، شکل می گیرد. بعد می

ن رهنگاشاات، فاااز از برگاازاری ایاان کارگاااه هااا؛ و تاادوی 

 .R)نگهداری و باه روزآوری رهنگاشات آغااز مای شاود      

Phaal, Farrukh, Mitchell, et al., 2003; Robert Phaal 

& Muller, 2009; R. Phaal, C.J.P. Farrukh, & D.R. 

Probert, 2004, 2006; R.Phaal, C.J.P.Farrukh, & 

D.R.Probert, 2009). 

( نیز STAR) 6متدولوژی رهنگاری فناوری استراتژیک

باا   01یک متدولوژی اسات کاه توساط پروفساور گینادی     

ازی اساتراتژیک فنااوری در   همکاری گاروه همراساتا سا   

 STARدانشگاه ناتینگهاز؛ توسعه یافته اسات. متادولوژی   

 "برناماه ریازی نیازمنادیهای فنااوری    "به عناوان فرایناد   

تعریف شده اسات و هادف آن اتصاال و همراساتا ساازی      

پروژه های تحقیق و توسعه با نیازمندیهای کسب و کار به 

حصاول و  خصو  استراتژی هاای کساب و کاار، باازار، م    

 & ,N. Gindy, Morcos, Cerit)فناوری در سازمان است 

Hodgson, 2008) این متدولوژی به سه فاز اصلی تقسیم .

، که هماان  STAR"فاز "؛ "فاز مقدماتی"بندی می شود : 

اجرایای ایان متادلوژی )مشاتمل: بار تعیاین       فرایندهای 

های اساتراتژیک کساب و کاار، تعیاین اساتراتژی      محرک

رقابتی و بازار، اساتراتژی محصاول، اساتراتژی فنااوری و     

است  "فاز نهایی"استراتژی تحقیق و توسعه(، می باشد و 

(N. N. Z. Gindy, Arman, & Cavin, 2009). 

روش رهنگاااری دانااش نااورن وسااترن باارای تسااریع 

توساعه   00نوآوری در فناوری به رهباری پروفساور رانادور   

پاردازد و  ( به توصایف ایان روش مای   1117یافت. بوچر )

این روش رهنگاری در قدز اول اقداز باه   بیان می کند که

کناد، در  سازماندهی مجدد برنامه محصول و فنااوری مای  

این سازماندهی مجدد آیتم های بحرانی بر اساس اولویات  

و اهمیت در اهداف بازار، مشخ  می شوند. این اولویتهاا  

به مجموعه ای از محرکها، محصوالت رقابتی و گزینه های 

زمانی به عناوان یاک برناماه داخلای     فناورانه در یک افق 

جهت تیم رهنگاری؛ متصل می شوند. ایان روش باه ساه    

خالصه، اکشن پالن و "بخش کلی تقسیم بندی می شود: 

 .(R.E. Albright & Kappel, 2003)"مدیریت ریسک

( یااک فراینااد سااه مرحلااه ای  1107) 01لاای و فااال

 )فعالیتهای مقدماتی، توسعه و یکپارچه سازی رهنگاشات 

فاز که هار فااز نیاز دارای     8های پیگیری( را در و فعالیت

های مخصو  به خود است؛ توسعه دادند. ها و فعالیتگاز

، فرایناد رهنگااری را برناماه ریازی     های مقادماتی فعالیت

توساعه و  کناد.  نموده و تیم رهنگاری را ساازماندهی مای  
فااز اسات:    9خود مشاتمل بار    یکپارچه سازی رهنگاشت

تعیین نیاز، تعیین خدمات، تعیین ابزار و وساایل، تعیاین   

نگاشت و همراساتا ساازی   فناوری، توسعه پیش نویس ره

نیاز باه دنباال توساعه      های پیگیریفعالیتها. رهنگاشت

 ,J. H. Lee)برنامه اجرایی و اجرای آن برنامه مای باشاد   

Phaal, & Lee, 2013). 

با توجه به توصیفات مطرح شده، علای الارغم تناوع و    

تمایز بین گاز هاای فرایناد رهنگااری در پاژوهش هاای      

های رهنگااری  تلف، یک اجماع کلی روی برخی از گازمخ

مشهود است، لذا در این پژوهش فازهای فرایند رهنگااری  

 می شود: به شرح ذیل توصیف
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فاز برنامه ریزی و آماده سازی که باا تعریاف  شاکاف     ·

دانشی و تعیین دامنه رهنگاشت، آغااز مای شاود. بار     

مناساب  ها، تایم  اساس دامنه تعیین شده و نیازمندی

هاای الزز  شود. زیرساختجهت رهنگاری تشکیل می

 گردد.اعم از سخت افزاری و نرز افزاری تامین می

زار و تحلیاال بااا تعیااین رونااد بااا توسااعه رهنگاشاات  ·

های محیطی )با استفاده از ابزارهاایی چاون   نیازمندی

SWOT,PET, STEEP, … شااود. ایاان ( آغاااز ماای

قااط بحرانای   هاای کلیادی و ن  فرایند با تعیین محرک

هاا انجااز   ها در کارگااه یابد. کلیه این فعالیتادامه می

شده و پیش نویس رهنگاشات باه هماراه مساتندات     

 گردد.راهنما تدوین می

توسط متخصصان اعتبار بخشی و نهایی سازی رهنگاشت  ·

حوزه مورد نظر، رهنگاری و ذینفعان مربوطاه صاورت   

 گیرد.می

ن شاده اجارا   پس از اعتباار بخشای رهنگاشات تادوی     ·

 شود. می

در حین اجرا با دریافت بازخوردهاای و کنتارل هاای     ·

دوره ای و تصادفی، رهنگاشت مزباور بهباود مساتمر    

 یابد.می

 

لذا مولفه های استخراجی )گاز های فرایندی( ناشای  

شاکل  از مطالعه تطبیقی پژوهش های حوزه رهنگاری در 

 قابل مشاهده است. 9

 

 
 م ل ه هاي گام هاي فرايندي  هت ت  عه و پیاده  ازي رهنگاشت؛ منتج از مطالعه تطبیقی -6شك  

 

 م ل ه هاي رهنگاشت -4-4

مولفاه هااای رهنگاشاات، دانااش رهنگاشاات خروجاای  

هااای نظاااز ساااختاری )الیااه هااای  مشااتمل باار مولفااه 

باشد. الیه های رهنگاشت( و محتوای درون رهنگاشت می

تعریااف شااده در هاار رهنگاشاات انااواع مختلااف دانااش   

قع، کجا و چگوناه( در  )چیستی، چرایی، چه کسی، چه مو

-هاا و مولفاه  کند. فرمات فرایند رهنگاری را پشتیبانی می

های مختلفی برای نماایش یاک رهنگاشات، ارائاه شاده      

( در منبااع الکترونیکاای 0669) 07اساات. پیتاار گرونولااد 

فناوری را توساعه داده  -فیلیپس فرایند رهنگاری محصول

ار است و بر یکپارچه سازی استراتژی فناوری و کسب و ک

تمرکز نموده است. او اصطالح محصاول را در یاک دامناه    

وسیعی از مفاهیم )محصول، سیساتم، خادمت، عملکارد،    

نظاز، سامانه و ...( تعبیر کرده است و مفهوز رهنگااری را  

 .(Groenveld, 1997)عمومیت بخشیده است 

ای باارای فرماات ساااده  00گااروه ماادیریت فناااوری  

نماایش دهناده    Xرهنگاشت ارائه کرده که در آن محاور  

نمایش دهناده میازان افازایش و توساعه      Yزمان و محور 

پاروژه را نیاز   عملکرد در طول زمان مورد نظر است و هار  

به صورت یک بیضی در این فضای دو بعدی نماایش مای   

 .(Grossman, 2004)دهد 

در مطالعات دانشگاه کمبریج، مولفاه  فال و همکارانش 

های رهنگاشت را منابع، فناوری، محصول/خدمت، کساب  

 ,R. Phaal, Farrukh)کنناد  و کاار و باازار؛ معرفای مای    

Mitchell, et al., 2003; R. Phaal, Farrukh, & 

Probert, 2000; R. Phaal, C.J.P.  Farrukh, & D.R.  

Probert, 2001b; Robert Phaal et al., 2004; R Phaal, 

www.edub.irwww.edub.ir
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Farrukh, & Probert, 2005; Robert Phaal & Muller, 

2009; R. Phaal et al., 2004, 2006)   انجمان تحقیقاات .

صنعتی اروپا مهمترین مولفاه هاای رهنگااری فنااوری را     

علام و  -ها )محصول(، فنااوری، مهاارت  زمان، قابل تحویل

ل . آلبرایات و کاپا  (EIRMA, 1997)کند منابع معرفی می

منابع، فناوری، محصول و بازار را باه عناوان مولفاه هاای     

 ,R.E. Albright & Kappel)رهنگاشت بیاان مای کنناد    

. لذا مولفه های استخراجی )محتاوای رهنگاشات(   (2003

ناشی از مطالعه تطبیقی پژوهش های حوزه رهنگااری در  

 قابل مشاهده است.  9شکل 

 

 
 م ل ه هاي رهنگاشت؛ منتج از مطالعه تطبیقی  -7شك  

 

هاااي شااك  و لالاا  رهنگاشاات )ويژگاای  -4-5

 تص يري(

 & ,Valls, Gibert, Sánchez)بر اساس نظر کر و فال 

Batet, 2010) :" مصورسازی رهنگاشت، صرفاً یه مشخصه

که انتقال دهنده نقطه نظر خا  مبتنای   اهری نیست بل

بر بافت و پس زمینه خلق و کااربرد رهنگاشات اسات. باا     

توجااه بااه اینکااه رهنگاشاات بااا هاادف برقااراری ارتباااط  

ها ایجاد می شود؛ لاذا  استراتژیک و همراستا سازی برنامه

باید در یک فرمت تصویری بسیار شفاف، خالصه، جامع و 

هیم و اطالعاات ماورد نیااز    یکپارچه که بازتاب کننده مفا

   "مخاطب است، نمایش داده شود.

یکاای از مهمتاارین ویژگاای هااای رهنگاشاات فرماات  

گرافیکی و مصور آن است کاه قاادر اسات مارتبط تارین      

اطالعااات را در ساااده تاارین حالاات در اختیااار تصاامیم   

هاای  گیرندگان قرار دهد. برای تحقق ایان هادف، فرمات   

قارار گرفتاه اسات؛ اماا     متعددی معرفی و مورد اساتفاده  

ترین آنها فرمتی است که توسط دانشگاه کمباریج  عمومی

ارائه شده است. این فرمت، یک چاارت مبتنای بار زماان     

است که مشتمل بر الیاه هاایی چاون: باازار، محصاول و      

فناوری است. با توجه به اینکه رهنگاشت یک چارت چند 

شارفت  الیه مبتنی بر زمان است، می تواناد تغییارات و پی  

الگوهای بازار، محصول و فناوری را در طول زمان نماایش  

 ,.Robert Phaal et al)دهد و ارتباط بین آنها را بیان کند 

دهد کاه تحاوالت   این فرمت رهنگاشت اجازه می .(2004

ر آن، درون هاار الیااه بررساای و نگاشااته شااود و در کنااا 

وابسااتگی هااای میااان الیااه ای یکپااارچگی فناااوری در   

محصوالت، خدمات و نظاز های کساب و کاار را تساهیل    

ها همواره با فرمات  . اما رهنگاشت(R.  Phaal, 2003)کند 

شوند بلکه با توجه به حوزه رهنگاشت، بیان شده ارائه نمی

هااای متعااددی سااطح آن و اهااداف رهنگاشاات از فرماات

هاای  ( برخی از اناواع فرمات  1117کنند. فال )پیروی می

ای، جاادول، گااراف، رهنگاشاات را در قالااب فرماات میلااه

 .R)کند تصویری، فلوچارت، تک الیه و متنی؛ معرفی می

 Phaal, 2003)( چ1101. کر و فال ) هار دامنه اصلی را به

های  ااهری رهنگاشات را جهات    عنوان الزامات و ویژگی

افزایش کارایی و اثربخشی آن، عنوان نماوده اناد: داشاتن    
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چارچوب زمانی، داشتن ساختار سلسله مراتبی و الیه ای، 

 ,.Valls et al)هاا  گیاری نمایش دهنده ارتباطات و جهت

2010). 

هاا؛ اماا یاک ساری     با وجود تنوع تصویری رهنگاشت

خاورد باه عناوان    هایی در اکثریت آنها به چشم میویژگی

ل فال و همکارانش داشتن بعد زماان، داشاتن فرمات    مثا

-ای و سلسله مراتبی بودن را جازو مهمتارین ویژگای   الیه

 ,R. Phaal)کنناد  ها معرفی مای های تصویری رهنگاشت

Farrukh, Mitchell, et al., 2003; R. Phaal et al., 

2000; R. Phaal et al., 2001b; Robert Phaal et al., 

2004; R Phaal et al., 2005; Robert Phaal & Muller, 

2009; R. Phaal et al., 2004, 2006) در برخاای از .

های ارائه شده کدگذاری مفاهیم بارای افازایش   رهنگاشت

 .Richard E)کارایی رهنگاشت به کار بارده شاده اسات    

Albright, 2003; R.E. Albright & Kappel, 2003; 

Grossman, 2004; Richey & Grinnell, 2004) زوچر و .

؛ GMSکوسااتاف در اباازار رهنگاااری خااود تحاات عنااوان 

نمایناد  ارتباطات فی مابین مفاهیم را نیاز کدگاذاری مای   

(Zurcher & Kostoff, 1997)    و هاام مفاااهیم و هاام

 .N)کنناد  بنادی مای  ای طبقهارتباطات را از منظر هزینه

Gindy et al., 2008; N. N. Z. Gindy et al., 2009; 

Zurcher & Kostoff, 1997). 

هاای  ااهری   های استخراجی )ویژگیدر نهایت مولفه

پژوهش هاای حاوزه   رهنگاشت( ناشی از مطالعه تطبیقی 

 قابل مشاهده است. 8شکل رهنگاری در 

 

 
م ل ه هاي ويژگی هاي ظاهري و فرمت  -8شك  

 رهنگاشت؛ منتج از مطالعه تطبیقی

 

 

 

هاااي ماا رد ا اات اده در فراينااد  تكنیاا  -4-6

 رهنگاري

نیازمناد اساتفاده از   سازی کارا و موثر رهنگااری  پیاده

روشاها و متادهای مناساب    ها، باه ها، فناوریابزار، تکنیک

( درفرایند رهنگاری از ابزارهای 0669است. پیتر گرنولد )

 ماااادیریتی ای چااااون: توسااااعه عملکاااارد کیفاااای  

(QFD)01   مدیریت پورتفاوی، تحلیال،SWOT   و مااتریس

. انجمان  (Groenveld, 1997)نمایاد  نوآوری استفاده مای 

های هدفگذاری، ممیزی، تحقیقات صنعتی اروپا بر تکنیک

کناد  الگو برداری، تحلیال شاکاف و مزایاا و .. تاکیاد مای     

(EIRMA, 1997) هاای  هاا بار تکنیاک   . برخی از پاژوهش

سناریو نویسی جهت شناساایی گزیناه هاا و مسایر هاای      

 ;Geum, Lee, & Park, 2014)رهنگاری تمرکز کرده اند 

C. Lee, Song, & Park, 2015; M. Landherr, 2012; 

Ringland, 1998; Saritas & Aylen, 2010) . 

هااای ( سااعی کاارده اساات از تکنیااک1116فنویااک )

هاای  سیستم های پشتیبان تصمیم برای بهبود چاارچوب 

رهنگاری استفاده نماید؛ وی در چارچوب پیشنهادی خود 

معیار ارزش اطالعات را ماالک اصالی ورود باه چاارچوب     

 09. جانگ(David Fenwick, 2009)مدنظر قرار داده است 

به دنبال ارائاه چاارچوبی بارای رهنگااری      1100در سال 

بازار با استفاده از چارچوبهای رهنگاری فناوری بوده است 

(Yujin Jeong, 2014)( برای 1101و همکارانش ) 09. جم

بهبود روابط درون الیه ای و میاان الیاه ای اطالعاات در    

قاعاده  "های داده کاوی تحت عناوان  رهنگاشت از تکنیک

08کااوی همبساته  
 ,.Geum et al)اساتفاده کارده اناد     "

و همکارانش، از مفهاوز باوز مادل     06جارین-. تورو(2015

در خلق یک متدولوژی جدید در رهنگااری   11کسب و کار

 Miguel Angel Toro-Jarrín, Idalia)استفاده کارده اناد  

Estefania Ponce-Jaramillo, & Güemes-Castorena, 

2016).  

( ابزاهاایی کاه در فرایناد    1101) 10واتانا و گردساری 

رهنگاااری و توسااعه رهنگاشاات، توسااط محققااین مااورد 

ت را به سه دسته کلی طبقه بندی استفاده قرار گرفته اس

 کرده اند:

ابزارهای تحلیل بازار که عموماً در در الیه های باالیی  ·

گیرند و برای شناخت رهنگاری مورد استفاده قرار می

ها کاربرد گیری روی بیانیه نیازمندیبازار و تصمیم
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دارند. برخی از این ابزارها عبارتند از: منحنی تجربه، 

، SWOT,STEEP,PETپنج نیروی رقابتی پورتر، 

 سناریو سازی و مصورسازی مفهوز و ... .

های ابزارهای تحلیل فناوری که عموماً در در الیه ·

گیرند و برای پایینی رهنگاری مورد استفاده قرار می

ت فناوری، دانش، مهارتها و تعیین، ارزیابی و نگاش

توانمندی ها می باشد. برخی از این ابزارها عبارتند از: 

بایبلیومتریک، متدلوژی سافت سیستم، تحلیل پتنت، 

تحلیل مورفولوژی، فرایند سلسله مراتبی تحلیل 

(AHP. ... و ) 

ابزارهای پشتیبان که عموماً پشتیبانی کننده توسعه  ·

آوری شده اطالعات جمعرهنگاشت از طریق پردازش 

در طول رهنگاری هستند. برخی از این ابزارها 

(، ماتریس QFDعبارتند از: توسعه عملکرد کیفی)

 های امتیاز دهی متوازن و ... .نوآوری، روش

 

هایی که در فرایند رهنگاری مورد اساتفاده  سایر روش

( عناوان  1101قرار گرفته اند توساط فاال و همکاارانش )   

بارتند از: سطح آماادگی سیساتم و فنااوری،    شده اند و ع

هاای  آینده پژوهی فنااوری، هوشامندی فنااوری، شابکه    

گاذاری،  تحلیل متصل، مدیریت پورتفوی، ابزارهاای ارزش 

کارت امتیاز دهای متاوازن، زنجیاره ارزش پاورتر و تریاز      

(TRIZ )(Ilevbare, Phaal, Probert, & Padilla, 2011; 

Robert  Phaal et al., 2010). 

با توجه به موارد ذکر شاده، بخاش اعظام ابزارهاا، در     

گاز های مختلف فرایند رهنگاری قابلیت کاربرد دارند. لذا 

فرایناد بسایار   آگاهی از ابزار عملیاتی و کارا در هر گاز از 

هاا و  اثربخش خواهد بود. در این پژوهش ابزارها، تکنیاک 

های کاربردی در رهنگاری بر اساس کاربردشان در فناوری

 فازهای رهنگاری به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

گذاری مانند : های هدفها و روشابزارها، تکنیک ·

، مصورسازی مفهوز، SMARTتعیین اهداف 

نی تجربه و مدل مدیریتی الگوبرداری، منح

 یکپارچه.

های تحلیل مانند: ها و روشابزارها، تکنیک ·

ممیزی، تحلیل استراتژی، تحلیل شکاف، تحلیل 

سود و زیان، پنج نیروی رقابتی پورتر، شبکه های 

، PET,SWOT,STEEP,PETSتحلیل متصل، دلفی، 

(، ماتریس AHPفرایند سلسله مراتبی تحلیل)

شخصه های رقابتی، ابزار مورفولوژی، ماتریس م

گذاری و کارت امتیاز دهی متوازن های ارزش

(BSC.) 

های آینده نگاری و پیش ها و روشابزارها، تکنیک ·

 بینی مانند: آینده نگاری، آینده پژوهی، سناریو

 ها پشتیبانی تصمیم.نویسی، تکنیک

های شناسایی گزینه ها و روشابزارها، تکنیک ·

( ،مدیریت QFDکیفی)مانند: توسعه عملکرد 

های ، گروهTRIZپورتفوی، ماتریس نوآوری، 

گذاری، تمرکز، رتبه بندی نگاشت ادراکی، ارزش

بایبلیومتریک، متدولوژی سافت سیستم، تحلیل 

پتنت، تحلیل مورفولوژی و فرایند سلسله مراتبی 

 (. AHPتحلیلی )

های شناسایی مسیر ها و روشابزارها، تکنیک ·

 یسی، داده کاوی، متن کاوی و...مانند:سناریو نو

های عمومی مانند: ها و روشابزارها، تکنیک ·

های مبتنی بر وب و ابزارهای مدیریت، فناوری

 های همکارانه.فناوری

 

الزز به ذکر است ممکن است، یک ابزار، متد، تکنیک 

و یا فناوری در بایش از یاک گاروه قابال اساتفاده باشاد.       

های مورد ها و فناوری، تکنیکهای استخراجی )ابزارمولفه

کاربرد در رهنگاری( ناشای از مطالعاه تطبیقای پاژوهش     

 قابل مشاهده است.  6شکل های حوزه رهنگاری در 
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هاي م رد ا ت اده در رهنگاري؛ منتج از مطالعه تطبیقیها، اب ار و فناوريتكنی  -9شك    

 

هاای ناشای از مطالعاه    در پایان با جمع بنادی یافتاه  

هااای رهنگاااری فناااوری، چااارچوب   تطبیقاای پااژوهش 

 01شاکل  پیشنهادی جهت رهنگاری فنااوری مطاابق باا    

باشد. همانطوری کاه پایش از ایان عناوان شاد، ایان       می

یار مولفاه هاا و    چارچوب، مولفه های اصالی رهنگااری، ز  

ارتباط بین آنها را نمایش می دهد و مشتمل بر شش الیه 

 ذیل می باشد:

های مختلف نسبت در این الیه دیدگاه ها:اليه ديدگاه (1

به رهنگاری و رهنگاشت از منظر نوع، دامنه و هدف 

-شود والیه زیرین این چارچوب مینمایش داده می

تکمیل  باشد. الیه های دیگر به موازات یکدیگر و

باشند. این الیه مشتمل بر هفت کننده یکدیگر می

 روش/ نوع دیدگاه نسبت به رهنگاری می باشد: ابزار/

فرایند،  مدل، متدولوژی/ تکنیک، ابزار گرافیکی/

 چشم انداز، برنامه و چارچوب/ فعالیت، رویکرد/

 پالتفرز.

پیاده سازی کارا و موثر هاي رهنگاري: اليه نیازمندي (2

ای از الزامات است. این نیازمند مجموعهرهنگاری 

الزامات کیفیت فرایند رهنگاری و توسعه رهنگاشت را 

افزایش می دهند. مجموعه این الزامات در این الیه 

در سه دسته کلی افراد، فرایند و فناوری طبقه بندی 

 شده اند.

این الیه نمایش دهنده  اليه فرايندهاي رهنگاري: (3

فرایند رهنگاری بر اساس های پیشنهادی جهت گاز

باشد مطالعه تطبیقی پژوهش های حوزه رهنگاری می

ومشتمل بر پنج بخش: آماده سازی، تدوین 

رهنگاشت، اعتباربخشی، اجرا و بهبود مستمر است. 

 باشد.هر فاز نیز دارای گاز های مشخ  می

این الیه نمایش دهنده  هاي رهنگاشت:اليه م ل ه (4

حتوایی در هر رهنگاشت بر انواع دانش ساختاری و م

اساس مطالعه تطبیقی پژوهش های حوزه رهنگاری 

های زمان )چه وقت(، محرکاست و مشتمل بر: 

-های اجتماعیمحیطی )چرایی: مشتمل بر محرک

فرهنگی، سیاست و قوانین، کسب و کار و بازار(، قابل 

تحویل ها )چیستی: مشتمل بر سیستم، خدمت، 

ل ها )چگونه: انواع این محصول و عملکرد(، راه ح

راهکارها مشتمل بر پروژه، فناوری، مهارت و علم می 

بر منابع فنی،  باشد( و منابع )کجا و چه کس: مشتمل

 باشد.مالی، انسانی و ساختاری(؛ می

این الیه نمایش دهنده  اليه فرمت رهنگاشت: (5

های پیشنهادی در نمایش یک رهنگاشت است ویژگی

یه بندی، کد گذاری مفاهیم، و  مشتمل بر: زمان، ال

 باشد.کد گذاری ارتباطات و نمایش هزینه ها؛ می

این الیه  اليه اب ارهاي كاربردي در فرايند رهنگاري: (6

پشتیبانی کننده الیه فرایندی است و بیان کننده 

هایی برای روش، روش، فناوری و بهابزار، تکنیک

این باشد. اجرای کارا و موثر فرایند رهنگاری می

مجموعه بر اساس میزان و نحوه کاربردشان در 

، فازهای توسعه رهنگاشت به شش گروه ابزار، تکنیک

های: هدفگذاری، تحلیل و ارزیابی، روش، فناوری
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پیش بینی، شناسایی گزینه، شناسایی مسیر و 

 عمومی( طبقه بندی شده اند. 

 

 اعتبارب شی م ل ه هاي چارچ   نهايی -4-7

در روش شناسی پژوهش مطرح شد، همانطوری که 

منظور تعیین ضریب اهمیت، کفایت و اولویت هر یک  به

از مفاهیم شناسایی شده در چارچوب، از روش کمی 

آنتروپای شانون استفاده شده است. در این مرحله؛ 

یافته با استفاده از پرسشنامه آنالین و چارچوب توسعه 

بررسی  دریافت نظرات متخصصان حوزه رهنگاری، مورد

های آن بر اساس آنتروپی شانون قرار گرفته و مولفه

ارزیابی می شود. در ابتدا، کارشناسان حوزه رهنگاری 

فناوری با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند و 

تکنیک گلوله برفی تعیین شدند. ده کارشناس در این 

مرحله به رسمیت شناخته شد و هفت کارشناس به 

دند. هفت خبره ای که در فرایند پرسشنامه پاسخ دا

ارزیابی و اعتباربخشی چارچوب شرکت کردند؛ دارای 

مدرک کارشناسی ارشد و یا باالتر در حوزه مدیریت 

خبره(، مهندسی متالورژی  7خبره(، مهدسی صنایع )1)

خبره( بوده اند. تجربیات 0خبره( و مهندسی شیمی ) 0)

ستراتژیک، مرتبط این خبرگان در حوزه برنامه ریزی ا

مدیریت دانش و فناوری و رهنگاری می باشد. در حدود 

سال بوده و  11-01% از این خبرگان دارای تجربه 71

سال می باشند.  پس از آن،  01-1% آنها دارای تجربه 91

چارچوب طراحی شده بر اساس  "رتبه مولفه های"

آنتروپی شانون از طریق یک پرسشنامه آنالین مورد 

رفت. پرسشنامه دارای سواالتی است که به بررسی قرار گ

شوند: برخی از آنها نظر کارشناسان سه دسته تقسیم می

 99کنند )دریافت می مولفه های چارچوبدر مورد 

 اهمیت الیهسوال(، برخی از آنها نظر کارشناس در مورد 

سوال( را دریافت نموده و برخی از  1در رهنگاری فناری )

در  کفایت و شایستگی الیهر مورد آنها نظر کارشناس را د

 کنند.سوال( را دریافت می 1چارچوب ارائه شده )

وزن برآورد شده هر مولفه بار اسااس روش آنتروپای    

آماده اساات. بار اساااس وزن هااای    1شاانون در پیوساات  

شااکل و قالااب "و  "فراینااد"محاساابه شااده، الیااه هااای 

از نظر خبرگان دارای اهمیات   )1,119)وزن=  "رهنگاشت

ای در فرایناد رهنگااری و رهنگاشات هساتند. الیاه      ویژه

( دارای اهمیت 1,117)وزن= "ها و ابزار کاربردیتکنیک"

کمتری نسبت باه ساایر الیاه هاا در فرایناد رهنگااری و       

های استخرا  رهنگاشت، می باشد. کفایت و کیفیت مولفه

از هماه   "د رهنگاریالیه فراین"شده در این چارچوب در 

تر است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. عالوه بر این ضعیف

هاای شناساایی   های محاسبه شده، مولفاه با توجه به وزن

شده کاه دارای اولویات و اهمیات بااالتر در رهنگااری و      

 رهنگاشت هستند به شرح ذیل می باشد:

فرمت و قالب "در الیه  "کدگذاری روابط"مولفه  ·

 (F-4, weight: 0.061) "رهنگاشت

ارائه اطالعات جامع و کامل از فناوری "مولفه  ·

-R-2) "های رهنگارینیازمندی"در الیه  "رقیب

4, weight: 0.043) 

فرمت و قالب "در الیه  "نمایش هزینه"مولفه  ·

 (F-5, weight: 0.042) "رهنگاشت

 "در الیه  "استانداردسازی و نرمال کردن"مولفه  ·

 :R-2-8, weight) "اریهای رهنگنیازمندی

0.037) 

های نیازمندی "در الیه  "انتصاب رهبر"مولفه  ·

 (R-1-4, weight: 0.033) "رهنگاری

 "در الیه  "برداری از ابزار کارابهره"مولفه  ·

 :R-2-7, weight) "های رهنگارینیازمندی

0.033) 

 "های کسب و کارمدنظر قراردادن محرک"مولفه  ·

-C-2) "وایی رهنگاشتمولفه های محت"در الیه 

4, weight: 0.033) 

ها نمایان است، اغلب ایان  همانطوری که از این مولفه

شاکل  "و الیه  "های رهنگارینیازمندی"ها در الیه مولفه

هستند. این بدان معنا است که تاامین   "و قالب رهنگاشت

های رهنگاری و ارائه یک تصویر نهاایی باا ارائاه    نیازمندی

بهینه؛ سبب افزایش کارایی و اثربخشی اطالعات در سطح 

اهمیات   0شود. در نمودار رهنگاشت از منظر خبرگان می

های شناخته )اولویت( الیه ها در چارچوب و کفایت مولفه

شده در هر کداز از آنهاا از منظار خبرگاان نماایش داده     

 شده است.
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 چارچ   رهنگاري ا ت را  شده از مطالعه تطبیقی پژوهش ها در اين ح زه -11شك  
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 مقايسه اول يت اليه ها و ك ايت م ل ه هاي شناخته شده در هر اليه -1ن  دار 

 

 ب ث و نتی ه گیري -5

هایی مانناد رهنگااری بارای    امروزه استفاده از تکنیک

ها با هادف توساعه کاارایی و اثربخشای و تحقاق      سازمان

اهداف بازار، حیاتی شده و پژوهش های متعددی در ایان  

-حوزه صورت گرفته است که مدلها، فرایندها و چاارچوب 

هاا و اجارای فرایناد    رهنگاشتهای مختلفی برای نمایش 

اری از محققان رهنگاری ارائه نموده اند. از سوی دیگر بسی

با توجه به مزایای رهنگاری؛ در سطوح سازمانی، صانعتی،  

ملی و فراملی؛ هر کداز به فراخاور موضاوعی یاک مادل،     

چارچوب و یا فرایند اولیه را مد نظر قرار داده و متناساب  

-با نیاز خود آن را شخصی سازی نموده اند و یا از تکنیک

کرده اند. باا  هایی جهت تسهیل فرایند رهنگاری استفاده 

این وجود هنوز هم کمباود یاک طارح جاامع تحلیلای از      

مولفه های تاثیر گذار در فرایند رهنگاری و فرایند توساعه  

رهنگاشت به چشم می خورد که خود پیشنیاز تحقیقاات  

آتی در حاوزه رهنگااری )توساعه فرایناد رهنگااری و یاا       

تدوین رهنگاشت نوین در حوزه های تخصصی( گردد. لذا 

پاژوهش باا اساتفاده از تکنیاک فراترکیاب و تفسایر        این

پاژوهش در حاوزه رهنگااری، باه ارائاه یاک        97ترکیبی 

 چارچوب ترکیبی رهنگاری فناوری می پردازد.  

این چارچوب از شش الیه اصلی تشکیل شاده اسات:   

های مختلف نسابت باه رهنگااری     "دیدگاه"الیه زیرین، 

ننااده اسات. الیااه هاای بعاادی کاه بااه نحاوی تکمیاال ک    

)مشاتمل   "الیه الزامات رهنگاری"یکدیگراند، عبارتند از : 

بر سه دسته کلی: الزاماات فاردی، فراینادی و فناوراناه(،     

)مشتمل بار پانج زیرالیاه: آمااده      "الیه فرایند رهنگاری"

سازی، تدوین رهنگاشات، اعتباربخشای، اجارا و بهباود(،     

 )مشاتمل بار: زماان، اثارات     "های رهنگاشات الیه مولفه"

الیه فرمات  "بیرونی، قابل تحویل ها، راه حل ها و منابع(، 

)مشتمل بار: زماان بنادی، الیاه بنادی، کاد        "رهنگاشت

گذاری مفاهیم، کد گذاری ارتباطات و نمایش هزینه هاا(  

در فراینااد رهنگاااری  "هااای کاااربردیالیااه تکنیااک"و 

های : هدفگاذاری، تحلیال و ارزیاابی،    )مشتمل بر تکنیک

اسایی گزینه ها و شناسایی مسیرها(.  هار  پیش بینی، شن

کداز از الیه ها دارای مولفه ها و زیر مولفه های مرتبط باا  

 خود هستند.

در پایان با توجه به نظار خبرگاان گااز هاای فرایناد      

ای رهنگاری و فرمت رهنگاشت از اهمیت و اولویات ویاژه  

هاای  در رهنگاری برخوردار است و از سوی دیگر تکنیاک 

-برد در فرایند رهنگاری در مقایسه با ساایر الیاه  قابل کار

 باشد.های شناسایی شده از الزاز کمتری برخودار می

تواناد باه عناوان    چارچوب نهایی از منظر تئوریک می

پیشنیاز تحقیقات آتی در شخصی ساازی رهنگااری یاک    

هاایی بارای بهباود    حوزه تخصصی و یا استفاده از تکنیک

اده قرار گیرد. از منظر عملیاتی فرایند رهنگاری مورد استف

نیز با ارائاه یاک تصاویر تاک برگای از: الزاماات، فرایناد،        

هااای  اااهری رهنگاشاات و هااای الزاماای، ویژگاایمولفااه

ابزارهای کاربردی در فرایند رهنگاری، به کاربر این امکان 

را می دهاد کاه قبال ازشاروع رهنگااری، روش و مسایر       

ه و با توجه به ساطح  مناسب سازمان خود را انتخاب نمود

آمادگی سازمان خود اقداز نماید و یا حتای باا توجاه باه     

هدف رهنگاری، قابلیت سازمان خاود را افازایش دهاد. از    

سوی دیگر با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد مای گاردد؛   

های کاربردی در فرایند رهنگاری با توجاه باه   الیه تکنیک

کنیاک و ابازار   شرایط اقتضایی اثرگذار در انتخااب ناوع ت  

 تقویت گردد.  
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Abstract 
In recent years, technological advances have motivated industries, companies and even 

governments to look for an improved alignment between strategic objectives and technology 
management, preferably through the application of structured and flexible approaches that use 
techniques such as technology roadmapping. There are a lot of studies that have presented 
various models, processes, and frameworks to develop technology roadmap and more studies 
have developed roadmaps based on these contributions. Most of these studies have mentioned 
that the roadmapping process must be customized in every case. Accordingly; having a model 
or a framework that represents the most prominent findings of these studies in one view, is so 
helpful for customizing the process. But there is no research that accumulates previous studies 
and achieving this purpose. This paper presents the outcomes of a Meta-synthesis review of 
technology roadmapping literature that was published between 1997 and 2016 (73 papers) and 
develops a framework from important roadmapping components which affected the 
roadmapping process and roadmaps. Finally, the components of the proposed framework have 
been evaluated by survey benefiting from experts’ opinion and Shannon’s entropy technique. 

 
Keywords: Roadmapping, Technology Roadmapping, Meta Synthesis Technique, Framework, 
Shannon’s entropy. 

 




