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  . اي داشته باشد ه ایمنی جادهئلمس

مزایاي آن تشریح و الگوهاي عمومی آن شناسایی  ،در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوري پرداخته ،این مقاله در
هـاي توسـعه   روشسـپس انـواع   . همچنین در این بخش یک مدل مفهومی براي توسعه نقشه راه فناوري ارائه شده است. شده است

. ه شده استشده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادي براي پروژه ارتباطات خودرویی ارائ بررسینقشه راه فناوري شناسایی و 
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 .است شدهارائه 
  

  .نقشه راه، نقشه راه فناوري، متدولوژي، فناوري ارتباطات خودرویی: واژگان کلیدي

  
 عهده دار مکاتبات* 
 A.eghbalian@jdsharif.ac.ir :و آدرس پست الکترونیکی 021-66024626: شماره نمابر +
  Y.rashidi@jdsharif.ac.ir:و آدرس پست الکترونیکی 021-66024626: شماره نمابر ١

mailto:A.eghbalian@jdsharif.ac.ir
mailto:Y.rashidi@jdsharif.ac.ir


  5نقشه راه و نقشه راه فناوري
ــدوین نقشــه راه  ــاوريت ــهفن ــوعی از برنام ــزي  ، ن ــاوريری  فن

ي  توسـعه «و  »انتخـاب «، »شناسـایی «است کـه بـه   
اي از نیازهـا   گویی به مجموعه پاسخ جهت »6هاي جایگزین

نامیـده   »فنـاوري نقشـه راه  «ینـد  آفر خروجی این. د
 نمـودار یـک   معموال بـه شـکل   ،فناورينقشه راه مایش 

به  مختلفی موضوعاتکه در آن  استمبتنی بر زمان 
آنهـا بـا    رابطـه در کنار یکدیگر قرار گرفتـه و   هاي مدل

ي  گیرنـده دربر هـا عمومــا   ایـن الیـه  . شـود  یکدیگر مشخص مـی 
شـماتیک کلـی    2شماره  شکلدر . استهاي تجاري و فنی 

  .]2[شود می اي مشاهده نقشه راه چندالیه

 
  فناوريشماتیک کلی نقشه راه  :2شکل 

هـاي عمـومی   روشبـا   فنـاوري نقشـه راه   روشعمده 
منعطف و قدرتمنـد   »ساختار«را  راهبرديریزي و مدیریت 
این ساختار با در کنـار هـم قـرار دادن    . دانند فناوري می

هـا   ، بازار، کاربردها، فرصـت فناوريز منظر مختلف مهم ا
هاي زمانی کوتاه، میـان و   و تبیین آنها در طول زمان طی افق

ــراي      ــدن راه ب ــن ش ــت روش ــبی در جه ــد مناس ــدت، دی بلندم
سـازان و   هاي مختلف در اختیار تصـمیم  حوزه آتی در

اهمیـت ایـن تبیـین از منظـر     . دهـد  مـی  گیرنـدگان قـرار  
ذینفعان از این جهت است که نقشه راه از طریـق همسـو کـردن    

بـه نـوعی حـاوي     ؛ بنـابراین نظرات آنها تهیه و تدوین شده اسـت 
در  و اسـت  نظرات تجمیع شده آنها در خصوص مسیر و راه آینده

هاي چندوجهی که نیاز بـه همکـاري چنـدین ذینفـع     
صــورت یکپارچــه و توافــق شــده ه بــراي محقــق شــدن دارد، بــ

  ].2[گردد می
میالدي و  80به دهه  فناورينقشه راه  روشتاریخ استفاده از 
این شرکت با سه هدف زیر اقـدام بـه    .گردد شرکت موتوروال برمی

  :نمود فناورياه توسعه نقشه ر

5 Technology Roadmap 
6 Alternative Technologies 
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نـوین و   روشیک  ٣ریزي برمبناي نقشه راه و برنامه
هـاي   ریزي، آینده پژوهـی و تحلیـل   پذیر براي برنامه

تغییرات مداوم محیطهـاي کسـب و کـار،    . است
هـاي جدیـد و از    فنـاوري عادي شدن ظهـور و جـایگزینی سـریع    

هاي شدید بازار و تغییرات در نیازهاي کـاربران،  
یر بـراي کشـورها،   ریزي را به فعالیتی حیاتی و اجتناب ناپذ

عوامل مؤثر بر  1شماره شکل  .ها بدل کرده است
  .دهد نقشه راه را نشان می

 
  عوامل مؤثر بر نقشه راه :1شکل 

بـراي کشـف و برقـراري     سامانمندیک ابزار  فناوري
هـاي در حـال توسـعه در     فناوريارتباط بین بازارها، محصوالت و 

ها و  کند تا سازمان استفاده از این ابزار کمک می
شدت متغیـر امـروزه، بـا تمرکـز بـر      ه ها در محیط پویا و ب

هـاي موجـود و    فنـاوري پویایی محـیط و ردیـابی رونـد تغییـرات     
رو، موقعیت بهتـري در بازارهـا داشـته باشـند و در گردونـه      

هـا موقعیـت بهتـري ایجـاد      ن کشورها، صنایع و سازمان

پشـــتیبانی از بـــراي یـــک ابـــزار کارآمـــد   
یـابی   سیسـتم موقعیـت   نظیـر یـک  و  بودههاي آتی 

گیري  تصمیمبراي  یکمک يکه ابزار کند عمل می
 مسـلم . دهـد نشان میهاي مختلف رسیدن به مقصد را 

یاب خـودرو،   نیز همانند سامانه موقعیت فناوري
دهد و حتی ممکن است  می رو نمایش مسیرهاي مختلفی را پیشِ

در مسـیرهاي آتـی   نیز با پیشرفت در مسیر حرکت، اصالحاتی را 
گیـري بهتـر و    نتیجه نهایی ترسیم نقشه راه، تصمیم

  . تر در ابعاد زمانی، اقتصادي و دیگر منابع است

2 Roadmap 
3 Road mapping 
4 Global Positioning System 

نقشه راه و نقشه راه فناوري -2
ــدوین نقشــه راه  ت

است کـه بـه    »محور نیاز«
هاي جایگزین فناوري

دکن کمک می
مایش ن. شود می
مبتنی بر زمان اي  الیه چند

هاي مدل شکل الیه
یکدیگر مشخص مـی 

هاي تجاري و فنی  جنبه
نقشه راه چندالیه

  

عمده  تفاوت
ریزي و مدیریت  برنامه

فناوري مینقشه راه 
مختلف مهم اهاي  الیه
و تبیین آنها در طول زمان طی افق... و

ــراي      ــدن راه ب ــن ش ــت روش ــبی در جه ــد مناس ــدت، دی بلندم
آتی درهاي  تصمیم
گیرنـدگان قـرار   تصمیم

ذینفعان از این جهت است که نقشه راه از طریـق همسـو کـردن    
نظرات آنها تهیه و تدوین شده اسـت 

نظرات تجمیع شده آنها در خصوص مسیر و راه آینده
هاي چندوجهی که نیاز بـه همکـاري چنـدین ذینفـع      فعالیت آن

بــراي محقــق شــدن دارد، بــ
می ریزي برنامه

تاریخ استفاده از 
شرکت موتوروال برمی

توسعه نقشه ر

  

لزوم توسعه فناور
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

  مقدمه - 1
و برنامه ٢نقشه راه
پذیر براي برنامه بسیار انعطاف

است راهبرديکالن و 
عادي شدن ظهـور و جـایگزینی سـریع    

هاي شدید بازار و تغییرات در نیازهاي کـاربران،   طرف دیگر تالطم
ریزي را به فعالیتی حیاتی و اجتناب ناپذ برنامه
ها بدل کرده است و سازمان صنایع

نقشه راه را نشان می

شکل 
  

فناوريراه نقشه 
ارتباط بین بازارها، محصوالت و 

استفاده از این ابزار کمک می. استطول زمان 
ها در محیط پویا و ب شرکت

پویایی محـیط و ردیـابی رونـد تغییـرات     
رو، موقعیت بهتـري در بازارهـا داشـته باشـند و در گردونـه       پیشِ

ن کشورها، صنایع و سازمانرقابت بی
  .]1[نمایند

یـــک ابـــزار کارآمـــد    ،نقشـــه راه
هاي آتی  گیري تصمیم
عمل می )GPS 4(خودرو 
هاي مختلف رسیدن به مقصد را  راهو  است

فناورياست که نقشه راه 
مسیرهاي مختلفی را پیشِ

با پیشرفت در مسیر حرکت، اصالحاتی را 
نتیجه نهایی ترسیم نقشه راه، تصمیم. اعمال نماید

تر در ابعاد زمانی، اقتصادي و دیگر منابع است آگاهانه
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  ؛ایجاد تعادل بین موضوعات کوتاه و بلندمدت -الف
  ؛و ابعاد عملیاتی راهبرديایجاد تعادل بین ابعاد  -ب
  .و سایر منابع سازمان فناوريایجاد هماهنگی میان  -ج
ــیس، »٧گــالوین رابــرت«  شــرکت ي مــدیره هیــات ســابق رئ

تدوین نقشه  براي را زیر تعریف ،روش این پدر عنوان به وتوروال،م
 :دکن می راه ارائه
 ي زمینـه  ي آینـده  بـه  گسـترده  نگـاه  یـک  تدوین نقشه راه،«

 مـورد  در جمعـی  دانـش  و تصـور  از کـه  است منتخب تحقیقاتی
 شـده  تشـکیل  زمینـه،  آن در تغییـر  هـاي  محـرك  تـرین  مشخص
 ».است

رویکرد نقشـه راه در   مزیت و هدف ي درباره گالوین همچنین
 مـرتبط  هـم  بـه  را هـا  بیـنش  نقشـه راه، : گویـد  می حوزه فناوري

 کنـد،  مـی  جـذب  تجـاري  بخـش  و دولـت  از را منـابع  سـازد،  می
 .کند می پایش را ها  پیشرف و انگیزد می بر را تحقیقات
 دیـدگاه  یـا  بیـنش  یک فناوري، تدوین نقشه راه کلی طور به
 آینـده  در فنـاوري  انـداز  چشـم  خصوص در را همگان توافق مورد
روشی  تدوین نقشه راه، فرآیند. آورد می فراهم گیران تصمیم براي
ایجـاد  هـاي جـایگزین    سیاسـت  انتخاب و ارزیابی شناسایی، براي
 مطلوب، تجاري هدف فناوري یا به دستیابی منظور به که کند می
  .]3[گیرد می قرار استفاده مورد
 

 فناوريهاي استفاده از نقشه راه  مزیت - 3
صورت زیـر  ه خالصه ب طوره بتوان  کاربردهاي نقشه راه را می

  :بندي کرد طبقه
 ؛پیش بینی فناوري آینده بازار و نیازهاي تولیدي •
 ؛شناسایی فناوري بحرانی آینده •
گذاري از نظر اطالعـات   سرمایه راهبرديپشتیبانی تصمیمات  •

 ؛فناوري
 ؛گذاري سرمایهخطر کاهش  •
 ؛افزایی دانش ها و هم افزایش همکاري و مشارکت شرکت •
 .هایی براي انتقال فناوري به کاربردهاي بازار ایجاد پل •

زیـر پاسـخ    نظیر مـوارد االتی ؤتواند به س نقشه راه فناوري می
  :دهد

هـا در آینـده بحرانـی     در حوزه مـورد بررسـی کـدام فنـاوري     •
  هستند؟

هـا قابـل    مبنـاي ایـن فنـاوري    چه کاربردها و محصوالتی بـر  •
  ؟استسازي و تولید  پیاده

  
7 Robert W. Galvin 

هــا، چــه ریســک و  گــذاري روي هــر یــک از فنــاوري ســرمایه •
مخاطراتی دارد و از طرف دیگر چـه حجـم بـازاري بـراي آن     

  گردد؟ بینی می پیش
سازمان را براي حضور در بازارهاي آتـی  / چه منابعی از کشور •

  فناوري بکار بگیریم؟
متداول  هايروشهاي رویکرد نقشه راه در مقایسه با  از مزیت

، توجه به نیاز مشـتري و  )راهبرديریزي  برنامه مانند(ریزي  برنامه
باعـث تشـویق    روشاین . ریزي بر اساس نیازهاي بازار است برنامه

مند  صورت نظامه مدیران و متخصصان براي فکر کردن به آینده ب
کند تـا   به عبارتی نقشه راه فناوري به مدیران کمک می. گردد می

تـر   تر و سـاختاریافته  تر، منطقی در مورد آینده منظم افکار خود را
کنند و به توافق و خرد جمعی در خصـوص آینـده هـر صـنعت و     

  .]2[فناوري توجه کنند
شود و  تدوین نقشه راه خود یک فرآیند یادگیري محسوب می

در . ها در خصوص آینده خواهـد شـد   تر شدن تخمین باعث دقیق
در خصوص آینده فنـاوري ممکـن   هایی  حدس و گمان ابتدا صرفاً

تـر   هـا نیـز دقیـق    بینـی  ها، پیش تر شدن خطر ولی با روشن ،است
  .نمودتوجه  3شماره  به شکلتوان  میدر این زمینه . خواهند بود

  

 
  ها تر شدن پیش بینی ها و دقیق فرآیند شناسایی ریسک :3شکل 

  

، یکی از بزرگان عرصه نقشـه راه فنـاوري در   8دکتر رابرت فال
  :گویدمیجهان 
معیار موفقیت نقشه راه این نیست که ببینـیم چقـدر طبـق    «

ابزار کنترلی باشد، بلکه بایـد ببینـیم    ایم و صرفاً برنامه پیش رفته
  .]4[»هاي آتی مفید فایده است گیري به چه میزان براي تصمیم

 

  الگوهاي تدوین نقشه راه فناوري -4
کـالن   ٩هاي تدوین نقشه راه از یک متامـدل  تقریبا کلیه مدل

تـوان بـه شـکل زیـر      اجـزاي ایـن متامـدل را مـی    . برنـد  بهره می
 :بندي نمود مرحله
  

8 Robert Phaal 
9 Meta Model 
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فرضـیات، قـوانین مـورد نیـاز، اهـداف       تعیین: 10ارزیابی -الف
ریـزي   میانی، تبیین منطق مورد استفاده در مراحل بعدي و برنامه

  ؛ها فعالیت
معلــولی، -تشــخیص مشــکالت، تحلیــل علــت: 11تحلیــل -ب

  ؛تبدیل مشکالت به فعالیت
راه حـل و  -تدوین مستند مشکل: 12سازي حل و شفاف راه -ج

   .ها سازي فعالیت یکپارچه
هاي ضمنی به نمودارهـاي   نقشه راه ابزاري براي تبدیل دانش

. اسـت در زمینه فنـاوري  راهبردي هاي   قابل استفاده براي تصمیم
ی ایـن تبـدیل نـوآوري، همسوسـازي ارتباطـات و      سه محور اصـل 

توجـه   4شـماره   بـه شـکل  تـوان   میدر این زمینه . استتخصص 
  .نمود

 
 ]4[ومی تدوین نقشه راهمدل مفه :4شکل 

  

تـوان از   مشـخص اسـت، مـی    4 شماره همانگونه که در شکل
ابزارهایی شبیه طوفان فکري، مشارکت کارگاهی، دلفـی، تحلیـل   

عنـوان ابـزار   ه ب... ، تحلیل روند و )SWOT13(نقاط قوت و ضعف 
هـاي تـدوین نقشـه راه فنـاوري      تحلیلی براي هر یک از زیربخش

  .استفاده نمود
تـر   البته تدوین نقشه راه گام آخر نیست و همانگونه که پیش

نیــز اشــاره شــد، بایســتی در طــول زمــان از طریــق فرآینــدهاي 
 یمـدل ، 5در شـکل شـماره   . بازخوردي بـازنگري و اصـالح شـود   

  . براي تدوین نقشه راه ارائه شده استبا جزئیات بیشتر مفهومی 

  
  فناوري مفهومی براي تدوین نقشه راهیک مدل  :5شکل 

، فرآیند تدوین نقشه راه بـا کنکـاش   5 شماره بر اساس شکل
معـین شـده و    ،در ایـن مرحلـه مفروضـات   . شود مفهومی آغاز می

گـردد و همچنـین اهـداف     هدف از تدوین نقشـه راه تبیـین مـی   
  

10 Assessment 
11 Analysis 
12 Resolution 
13 Strength – Weakness – Opportunity - Threat 

یـا  (در ایـن مرحلـه نیـاز بـازار     . نیز مشخص خواهند شد 14میانی
 در زمینـه آن فنـاوريِ   اسـت تـا   کـه باعـث شـده   ) فشار فنـاوري 

  .گردد ، تحلیل میتدوین شودنقشه راه  ،بخصوص
خـدماتی شناسـایی   /یمحصـوالت  ،سپس با کنکـاش محیطـی  

هاي شناسایی شده در مرحله  خواهند شد که با بکارگیري فناوري
  . نیازهاي بازار را پاسخگو باشندقبل بتوانند 

کـه  شـوند   شناسـایی مـی  هـایی   سپس در مرحله بعد فناوري
و بتواننـد   بـوده گو پاسـخ شـده در مرحلـه اول را    تعییننیازهاي 

را نیــز  مخــدمات ذکــر شــده در مرحلــه دو/مشخصــات محصــول
برشـمرده  نیـز  خصوصـیات هـر فنـاوري     چنین همد، نبرآورده کن

  .شود می
فنـاوري بـا    ،نقشـه راه  بنـديِ  یک فرآیند جمعدر نهایت طی 

ترکیب سه عنصر بازار، فنـاوري و محصـول اسـتخراج شـده و در     
طول زمان بر اساس بازخوردها و میزان پیشـرفت مـورد پـایش و    

  .گیرد کنترل قرار می
  

  فناوريانواع متدلوژي براي تدوین نقشه راه  - 5
ی پس از هاي بسیار متنوعی دارد ولی فرم عموم نقشه راه فرم

ایـن  . ارائه گردیـد 15توسط ایرما 1997هاي فراوان در سال  توسعه
طـور گسـترده مـورد اسـتفاده     ه فرم عمومی نقشه راه که امروزه ب

هـاي   یک چارت مبتنـی بـر زمـان اسـت کـه الیـه       ،گیرد قرار می
. شـود  در آن بکار گرفته مـی  -بسته به نیازهاي هر پروژه-مختلفی

این فرم عمومی . وري و بازار هستندهاي معمول محصول، فنا الیه
و محصـوالت   نمودههاي آتی بازارها را فراهم  امکان نمایش توسعه

همچنـین ارتباطـات   . کشـد  و فناوري مرتبط را نیز به نمایش مـی 
ها نیز از اطالعات ارزشـمند قابـل اسـتخراج از ایـن فـرم       بین الیه
   ].3[دهنده این فرم عمومی است نمایش 6شماره  شکل .است

هــاي نقشــه راه  اي در حــوزه مــدل البتــه تحقیقــات گســترده
فناوري در حال انجام است و از موضوعات داغ تحقیقاتی در حوزه 

شود و مشتقات زیادي نیـز از مـدل    مدیریت فناوري محسوب می
  .ایرما گرفته و توسعه داده شده است

ـ  ها از شیوه چندالیه اکثر مدل حـال بهتـرین فـرم    ه اي که تا ب
ظاهري براي ارائه نقشه راه فناوري شناخته شده اسـت، اسـتفاده   

هایی هست  آوري و ارائه محتوا تفاوت کنند، ولی در شیوه جمع می
هاي تجـویزي متفـاوتی    پیشنهادات و نسخه ،هاي مختلف که مدل

یـک   Coconet  مـدل  ،عنوان مثـال ه ب .کنند براي محتوا ارائه می
ت کــه از طریــق برگــزاري متــد تکــرار شــونده سناریوســازي اســ

  
14 milestone 
15 EIRMA 
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  .نماید نقشه راه تحقیقات ارتباطات خودرویی استفاده می
T-Plan،  است که  18»شروع سریع«کاربردي  روشیک

  35سـال   3اجرایـی، در طـی   -توسط آن در یک برنامه تحقیقاتی
هـایی در صـنایع مختلـف تـدوین و      نقشه راه با همکاري شـرکت 

  :ها از قرار زیر است اهداف این برنامه. توسعه داده شد
 فناوري؛کار فرآیندهاي مدیریت ه پشتیبانی از آغاز ب

هاي کسب  و محرك فناوريایجاد ارتباطات کلیدي بین منابع 

شناسایی نـواقص اصـلی در زمینـه بـازار، محصـول و کسـب       
 ؛19فناورياطالعات 

 ؛»1نسخه «فناوري توسعه یک نقشه راه 
ــه ــزي و  پشــتیبانی از برنام ــردری ــه  راهب ــاوريدر زمین در  فن

 ؛
 .پشتیبانی از ارتباط بین فرآیندهاي فنی و تجاري

هـاي دیگـري همچـون     هاي ذکـر شـده، روش  به غیر از روش
نیز شناسایی شده است که به دلیل شباهت بسیار باال بـا  

 .شده استالذکر از توضیح آنها خودداري  هاي فوق

  و کاربردهاي آن ارتباطات خودروییفناوري 
دورنمـاي  ) CVT20(کاربردهاي فناوري ارتباطـات خـودرویی   
در دنیـا  ) 21ITS( نقـل  و آینده کاربردهاي ابزارهاي هوشمند حمل

سیم براي انواع ارتباطـات، در   هاي بی با متداول شدن روش
ارتباطـات اختصاصـی    ها و خودروها نیـز  زمینه هوشمندسازي راه

22DSRC (هـاي داراي اولویـت    عنوان یکی از گزینهه ب
باال براي ارتقاي ایمنی و در مرحله بعد ارائه خدمات ارزش افزوده 

در کشـورهاي پیشـرو نیـز ایـن     . ونقلی شناسایی شده است
ــ  ــاطی ب ــل ارتب ــده و    ه پروتک ــناخته ش ــر ش ــه برت ــوان گزین عن
توان  می. استنیز با سرعت در حال توسعه استانداردهاي مربوطه 

هـاي تخصصـی، در آینـده نـه      ها و حوزه گفت با همگرایی فناوري
چندان دور شاهد یکپارچگی خـودرو، راه و تصـمیمات راننـده بـا     

ـ   ـ  ) V2I23( زیرسـاخت  ااستفاده از ابزارهاي خـودرو ب  او خـودرو ب
V2V24 ( برخـی از خـدمات مـورد نظـر در     . خواهیم بـود

 :عبارتند از

18 Fast start 
19 Business Intelligence 
20 Connected Vehicle Technology 
21 Intelligent Transportation Systems 
22 Dedicated Short Range Communication 
23 Vehicle to Infrastructure 
24 Vehicle to Vehicle 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

آوري نظـرات و سـاخت سـناریوهاي مختلـف     
فرآینـد   7شـماره   در شکل .کند فناوري، بازار و محصول اقدام می
  .قابل مشاهده است

 
   ]5[فرم عمومی نقشه راه پیشنهادي توسط ایرما

  
 Coconet  فرآیند توسعه نقشه راه با مدل

هاي برگرفته از ایرما که  ترین و موثرترین مدل
شـود،   استاندارد نقشه راه فناوري نیز شناخته مـی 

این مدل با حفظ ساختار خصوصـیات نمایشـی   
مدل ایرما، شیوه افزودن محتوا به این سـاختار را بسـیار تسـهیل    

  ].4[آورده شده است 8 شماره کلیات این مدل در شکل
با استفاده از چهار مرحله کارگـاهی در هـر یـک از    

ارتباطـات و جمـع    هاي بازار، محصول، فناوري و در نهایـت 
بندي، محتواي صنعت مربوطه را به قالب نقشه راه فناوري منتقل 
این شیوه جمع آوري و ارائه محتوا و تبدیل آنها بـه فـرم   
عمومی نقشه راه، با توجه به مشخصات کشور در زمینـه پراکنـده   
ها در زمینه ارتباطات خودرویی و تنـوع بسـیار   

 .گردد ذیربطان پروژه، پیشنهاد می
به ذکر است که اداره تحقیقات وزارت راه و حمل و نقـل  

هـا بـراي توسـعه     نیز از روش برگـزاري کارگـاه  
  .نماید نقشه راه تحقیقات ارتباطات خودرویی استفاده می

به ذکر است که اداره تحقیقات وزارت راه و حمل و نقـل  
هـا بـراي توسـعه     نیز از روش برگـزاري کارگـاه  

16 Research and Innovative Technology Administration
17 Research and Innovative Technology Administration

نقشه راه تحقیقات ارتباطات خودرویی استفاده می
Planروش 

توسط آن در یک برنامه تحقیقاتی
نقشه راه با همکاري شـرکت 

توسعه داده شد
پشتیبانی از آغاز ب •
ایجاد ارتباطات کلیدي بین منابع  •

 ؛و کار
شناسایی نـواقص اصـلی در زمینـه بـازار، محصـول و کسـب        •

اطالعات 
توسعه یک نقشه راه  •
ــه • پشــتیبانی از برنام

؛ها شرکت
پشتیبانی از ارتباط بین فرآیندهاي فنی و تجاري •

به غیر از روش
Lucent   نیز شناسایی شده است که به دلیل شباهت بسیار باال بـا
هاي فوق روش
  

فناوري  - 6
کاربردهاي فناوري ارتباطـات خـودرویی   
آینده کاربردهاي ابزارهاي هوشمند حمل

با متداول شدن روش. است
زمینه هوشمندسازي راه

DSRC( بردکوتاه

باال براي ارتقاي ایمنی و در مرحله بعد ارائه خدمات ارزش افزوده 
ونقلی شناسایی شده است حمل

ــ  ــاطی ب ــل ارتب پروتک
استانداردهاي مربوطه 

گفت با همگرایی فناوري
چندان دور شاهد یکپارچگی خـودرو، راه و تصـمیمات راننـده بـا     

ـ   استفاده از ابزارهاي خـودرو ب
V2V( خودرو

عبارتند از V2Iبخش 
  

  
 

  

آوري نظـرات و سـاخت سـناریوهاي مختلـف      ها بـه جمـع   کارگاه
فناوري، بازار و محصول اقدام می

قابل مشاهده است Coconetمدل 

فرم عمومی نقشه راه پیشنهادي توسط ایرما :6شکل 

فرآیند توسعه نقشه راه با مدل :7شکل 
  

ترین و موثرترین مدلیکی از متداول
استاندارد نقشه راه فناوري نیز شناخته مـی  روشعنوان ه ب

T-Plan این مدل با حفظ ساختار خصوصـیات نمایشـی   . نام دارد
مدل ایرما، شیوه افزودن محتوا به این سـاختار را بسـیار تسـهیل    

کلیات این مدل در شکل. نماید می
با استفاده از چهار مرحله کارگـاهی در هـر یـک از     روش این
هاي بازار، محصول، فناوري و در نهایـت  حوزه

بندي، محتواي صنعت مربوطه را به قالب نقشه راه فناوري منتقل 
این شیوه جمع آوري و ارائه محتوا و تبدیل آنها بـه فـرم   . کند می

عمومی نقشه راه، با توجه به مشخصات کشور در زمینـه پراکنـده   
ها در زمینه ارتباطات خودرویی و تنـوع بسـیار   بودن خرده دانش

ذیربطان پروژه، پیشنهاد می ذینفعان و
به ذکر است که اداره تحقیقات وزارت راه و حمل و نقـل  الزم 

نیز از روش برگـزاري کارگـاه  ) 16RITA(مریکا آ
نقشه راه تحقیقات ارتباطات خودرویی استفاده می

به ذکر است که اداره تحقیقات وزارت راه و حمل و نقـل  الزم 
نیز از روش برگـزاري کارگـاه  ) 17RITA(کا مریآ

  
Research and Innovative Technology Administration  
Research and Innovative Technology Administration  
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  T-Planمدل  :8شکل 
  

  ؛پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها •
   ؛اولویت دهی عبور براي خودروهاي عمومی و اورژانسی •
  ؛هاي ترافیکی آوري داده ردیابی خودروهاي عبوري و جمع •
  ؛هشداردهی ورود خودرو از مسیر فرعی به بزرگراه •
  ؛از دید رانندهاعالم وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج  •
هـاي ترافیکـی و    اعالم وضـعیت جـاده بـه لحـاظ محـدودیت      •

  .هاي هواشناسی پدیده
  :توان به خدمات زیر اشاره نمود نیز می V2Vو در بخش 

  ؛اعالم توقف ناگهانی خودروي جلویی •
هشداردهی عبور خودروي اورژانسی بـه خودروهـاي واقـع در     •

  ؛مسیر
ــگرهاي م    • ــق حس ــادف از طری ــداد تص ــالم رخ ــود در اع وج

 .خودروهاي جلویی و تجهیزات کنار مسیر
، اطالعــات ترافیکــی CVTدر صــورت بکــارگیري تجهیــزات 

خودروها به صورت محلی به یکدیگر و به تجهیـزات کنـار مسـیر    
منتقل شده و در نهایت به مرکز کنترل و مراقبت ترافیک انتقـال  

  .آید فراهم خودروها یابد تا امکان بهبود مدیریت تردد می
نقـل هوشـمند در    و با توجه به توسعه سریع کاربردهاي حمـل 

توسط نقشـه راهـی   در کشور  کشور، الزم است آینده این فناوري
ــذیر از ایــن جــامع و مــورد اجمــاع ذینفعــان تاثیرگــذار و ت  أثیرپ

ـ   ،یاین نقشه راه مل. تبیین گردد ها سامانه لحـاظ  ه آینده کشـور ب
هـا   ها و چالش توانمندي اي، هاي جهانی و منطقه روندها و محرك

هاي ملی مرتبط با این فناوري را ترسیم خواهـد نمـود و    و فرصت
به امید خدا تبدیل به زبان مشـترکی بـین ذینفعـان متنـوع ایـن      

ملی  راهبرديفناوري در کشور خواهد شد که دستیابی به اهداف 
در این حوزه را در ابعاد مختلف فنی، امنیتی، اقتصادي، مخابراتی 

  .پذیر خواهد نمودهاي زمانی مختلف امکان در افق. ..و 
 

ـ تـدولوژ م انتخـاب  معیارهاي -7  راه نقشـه  دویني ت
  فناوري
تدوین نقشه  جهتمناسب  روشترین عامل براي انتخاب مهم

در . اسـت راه، تطابق نقشه راه با اهداف مـورد نظـر از تـدوین آن    
ایـن  . ددرنقشه راه تعیین گـ » نقطه تمرکز«اولین مرحله بایستی 

ــا،  نقطــه تمرکــز ممکــن اســت محصــوالت، خــدمات، قابلیــت   ه
  . هاي دانش، پروژه یا حتی یک فرآیند خاص باشد سرمایه

 بـراي مثـال،   ؛اسـت  »ریـزي  طـول دوره برنامـه  «عامل بعدي 
مـدت، میـان یـا بلندمـدت      ریزي بـراي کوتـاه   تعیین اینکه برنامه

  . پذیرد صورت می
  به عنـوان مثـال،  . است »سطح مورد بررسی«دیگر عامل مهم 

بــراي ســطح درون ســازمان صــورت ریــزي  برنامــهتعیــین اینکــه 
ریـزي   المللـی برنامـه   ی یـا بـین  لـ پذیرد یا در سطح منطقـه، م  می
  .شود می

قالـب انتخـابی بـراي انتقـال     /قابلیت شکل«باید به در نهایت 
ایـن قالـب بایسـتی    . نمـود توجـه   »مطالب و محتواي مـورد نظـر  

هـا را بـه حـداقل رسـانده و قابلیـت فهـم        پیچیدگیاالمکان  حتی
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این الگـوي گرافیکـی در ایجـاد ارتبـاط بـین      . باالیی داشته باشد
همچنـین  . کنـد  اي ایجاد می اجزاي نقشه راه فناوري کارآیی ویژه

باید توجه داشت که پیچیدگی زیاد ممکن است از کارآیی نهـایی  
را انتخـاب نمـود کـه    اما در عین حال باید قالبی  ؛نقشه راه بکاهد

نمایش ارتباط بین اجزاي مختلف نقشه راه را به نحو مطلوبی بـه  
  .انجام برساند

نقشه راه فناوري باید زمان را به دقت نمایش دهد، زیرا نقشه 
راه فناوري مسیر توسعه بازار، توسعه فناوري و کسـب و کـار را از   

کنـد کـه صـحت آنهـا بـه تصـمیمات        حال تا آینـده ترسـیم مـی   
  .نماید می کمک زیاديراهبردي 

و  اسـت فنـاوري   ،در پروژه ارتباطات خودرویی، نقطه تمرکـز 
مابقی پارامترها مثل بازار، محصول و کاربردهاي مختلـف همگـی   

یـک محـدوده فرکانسـی     کهبرد کوتاه  ارتباطیحول این فناوري 
شــماره  IEEEگیگــاهرتز، طبــق اســتاندارد  9.5و  8.5(مشــخص
802.11p (گیرند شکل می ،است دهتعریف ش.  

، دلیل نیازهـاي کشـور  ه ریزي در این پروژه ب طول دوره برنامه
یعنی برنامه ارائه شده باید  ؛مدت باشدکوتاه، میان و بلند تواندمی

  .پوشش دهدرا ) 1404ل تا امثبراي ( هاي زمانی آتی همه افق
دلیـل نوپـا بـودن ایـن فنـاوري در      ه سطح مورد بررسی نیز ب

هـا   از طرف دیگر حرکت سریع دنیا به سمت این فنـاوري کشور و 
تشـخیص داده شـده    »یلـ م«در آینده صنعت راه و خودروسازي، 

  .است
همانگونه که گفته شد، نقشه راه فنـاوري ارتباطـات    در ضمن

و  اي بـوده  داراي فرم چندالیه ،لحاظ شکله خودرویی در کشور ب
عمومی بـر مبنـاي    هاي راه کاربرد نیز مشابه نقشه/لحاظ هدفه ب

خـدمات خواهـد بـود کـه در ایـن      /هـا  محصول و یا احیانا قابلیـت 
هاي تدوین نقشه راه فنـاوري،   خصوص نیز در حین اجراي کارگاه

  .گیري خواهد شد تصمیم
امـا   ،در خصوص محور زمان هنوز تصمیم گیري نشـده اسـت  

هـاي   لحاظ مطابقت بـا نمونـه  ه ب 1404رسد افق ایران  نظر میه ب
دربـاره   همچنـین . ریـزي باشـد   خارجی، افق مناسبی براي برنامـه 

پیشـنهاد   ) فصـلی (ماهـه   3دقت تفکیک محور زمـان نیـز دقـت    
ممکن  ،مدت احتماال درباره برنامه کوتاهاین تفکیک البته  ؛شود می

ممکن است تفکیک سـالیانه   ،در برنامه میان و بلندمدتاما است 
 .مد نظر باشد

بـا خصوصـیات   مطابقت زیاد آن  الذکر و فوقبا توجه به موارد 
عنــوان متــدولوژي منتخــب جهــت ه بــ روش، ایـن  T-Plan روش

تـدوین نقشــه راه توســعه فنــاوري ارتباطــات خــودرویی، توصــیه  
آوري اطالعـات در ایـن روش، عمـدتا     زیـرا شـیوه جمـع   . شود می

 هاي ساخت یافتـه  بهترین شیوهیکی از مبتنی بر کارگاه بوده که 
شـناخته   در کوتاه مـدت  بندي نظرات ذینفعان مختلف عبراي جم

زمان و تمرکـز   توجه به پارامتراي،  همچنین ساختار الیه. شود می
. شـود  از مزایاي این متدولوژي محسوب مـی  ،روي فناوري کلیدي
ـ    بـا پـروژه ارتباطـات   25لحـاظ سـطح بررسـی   ه البته این شـیوه ب

ادامه خواهـد آمـد،   خودرویی همخوانی ندارد که همانگونه که در 
مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد      S-Planنام  یک واریانت این متد به

  .گرفت
  

 T-Planهاي آن با  و تفاوت S-Planتشریح متد  -8
 26در دو سطح فرآیند اسـتاندارد و بـومی شـده    T-Plan روش
سطح استاندارد با سرعت و سـادگی بیشـتري قابـل    . شود اجرا می

هـاي مختلـف    صـنایع و پـروژه   اجراست و مراحل مشترکی را بین
. گـردد  بومی شده بیشتر وارد جزئیـات مـی   روشاما  ؛کند اجرا می
شـماره  همان است که در شکل  T-Planاستاندارد در مدل  روش

کارگاه اصلی در زمینه بازار، محصـول   3توضیح داده شد، یعنی  4
و فناوري و در نهایت کارگاه نهایی که شامل ترکیـب اطالعـات و   

  .استتوجه به محور زمان و ساخت نهایی نمودار نقشه راه 
در ادامه براي تعریف روش تدوین نقشـه راه توسـعه فنـاوري    

ــه جــاي T-Planارتباطــات خــودرویی کشــور براســاس روش   ، ب
آنچه کـه  شود؛ چراکه عمده استفاده می "خدمات"از  "محصول"

شود، از جـنس  در این حوزه تحویل مشتریان و کاربران نهایی می
همچنین از سوي دیگر، خدمات قابل ارائـه در یـک   . خدمت است

صنعت جدید، قبل از توانمنـدي تولیـد محصـول بوجـود آمـده و      
  .یابدتوسعه می

بـه طـور    روش، ایـن  T-Plan روشت مبـدع  بر اساس اظهـارا 
کـار،  و براي کاربردهاي طراحـی محصـول در سـطح کسـب     عمده

ي تدوین نقشـه راه در  برا؛ بنابراین طراحی شده و بکار رفته است
الزم اسـت اصـالحاتی در ایـن     ،مثال سطح صـنعت سطوح باالتر، 

ارائـه شـده    9شـماره  این موضـوع در شـکل   . صورت پذیرد روش
 بـراي  S-Plan روش توان این طـور اسـتدالل کـرد کـه    می. است
و  بـوده پیشـنهاد  قابـل  سطح صنعت و باالتر  ریزي نقشه راهطرح
محصـول   و بهبـود  در سطح کسب و کار و طراحـی  T-Plan روش
 است T-Plan روشیک واریانت از  S-Plan بنابراین. است مناسب

ه ملـی و  از بنگـاه، مثـل نقشـه را    براي کاربردهاي سطح باالترکه 
 روش   هـاي   تفـاوت . شـود بکار گرفتـه مـی   هاي کالن فناوريحوزه

S-Plan و T-Plan عبارتند از:  
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تعـداد افـراد    .تـر اسـت  کالن S-Planدر  27سطح مورد بررسی •
 T-Planبیشتر از  S-Plan روشها در شرکت کننده در کارگاه

  ؛است
بلکه روي  ،نیست روي محصول S-Plan روشنقطه تمرکز در  •

و در  محصولدر خصوص T-Planهاي در کارگاه. است فناوري
S-Plan »؛دگیر می مورد بررسی قرار »گروه محصوالت  

گري و مدیریت کارگـاه در  دلیل تعداد افراد بیشتر، تسهیله ب •
 .مقداري متفاوت است S-Plan روش

 
  بررسی سطح زمینهدر T-Planو  S-Planتفاوت مدل  :9شکل 

  
  S-Plan روشتشریح  -9

اي تشـکیل   از یک کارگاه یک روزه چهار مرحله S-Plan روش
  :استشرح زیر ه ب روشمراحل انجام این . شده است

  ریزي کارگاه برنامه -الف
  :هاي ذیل هایی مشتمل بر فعالیت برگزاري کارگاه -ب
 تدوین دورنماي راهبردي؛ •
 هاي راهبردي؛ بندي فرصت شناسایی و اولویت •
 ؛هاي داراي اولویت باالتر تر فرصت بررسی دقیق •
 .هاي آینده توافق بر فعالیت •
  هاي آموخته شده بازنگري و شناسایی درس -ج

ــه صــورت شــماتیک، و اجــزاي آن  S-plan روش  شــکلدر ب
  .توضیح داده شده است 11 شماره

کننده در هر کارگاه، یک یا چنـد  شرکتبسته به تعداد نفرات 
پیش بـردن رونـد کارگـاه و هـدایت مسـیر بـه        تیم تسهیلگر، امر

-رکتشـ تعـداد نفـرات   . عهده دارند هسمت رسیدن به اهداف را ب
زیاد  نسبتاتعداد دلیل ه ب. نفر باشد 80تا  40تواند بین  کننده می

ریزي دقیقی براي امـر اداره و   متخصصین حاضر در کارگاه، برنامه
ات و ایجـاد  بدیهی است کـه دریافـت نظـر   . تسهیلگري الزم است

در کارگـاه،   کننـده شـرکت تفاهم و همسویی بین چندین ده نفـر  
همین خاطر کارگـاه در برخـی   ه امري دشوار و غیرممکن است، ب

  
27 Scope 

شـده و  موضـوعی تقسـیم   -ها به چندین زیرگروه تخصصـی  بخش
اي نسـبت بـه تجمیـع نظـرات و      سپس با یک فرآیند چند مرحله

عات مختلـف اقـدام   ایجاد اجماع و توافـق عـام نسـبت بـه موضـو     
  .گردد می

صورت یک روزه طـرح ریـزي   ه در حال حاضر برنامه کارگاه ب
تر کردن فرآینـد کارگـاه در صـورت     امکان طوالنی اما ؛شده است

عدم امکـان برگـزاري آن در طـول یـک روز یـا شکسـتن آن بـه        
. هاي سطوح مختلف با مخاطبین متفـاوت نیـز وجـود دارد    کارگاه

نقشه راه  1سبتا زیادي براي تدوین نسخه زیرا ممکن است وقت ن
و  »راه آینــده«صــرف شــود و امکــان برگــزاري مراحــل  فنــاوري

بازخورد و اصالح در یک روز میسر نباشد، یا مخاطبینی که بـراي  
شوند بـا   می ها دعوت انداز کشوري و تشخیص چالش تبیین چشم

 روشایـن  . متفـاوت باشـند   فنـاوري هاي فنی و  مخاطبین کارگاه
نسبت به تعداد، دفعات تکـرار، مخـاطبین و شـیوه تسـهیلگري و     

و یـک مـدل مفهـومی     اسـت  ها، بسـیار منعطـف   برگزاري کارگاه
کننــدگان فرآینــدي بــراي ایجــاد تعامــل و اجمــاع بــین شــرکت 

نمایی از یـک کارگـاه تـدوین     10 هشمار شکل .شود می محسوب
  .دهد نقشه راه فناوري را نشان می

  

  
  کارگاه تدوین نقشه راه فناوري :10شکل 

  

براي اینکه شرکت کنندگان در کارگاه در خصوص موضوعات 
گیـري توجیـه    يأمطرح شده و شیوه برگزاري و ابـراز نظـرات و ر  

 هـاي راهنمـایی بـین آنهـا توزیـع      قبل از کارگـاه دفترچـه   ،شوند
و  فنـاوري شود که حاوي اطالعات اولیه در خصوص نقشـه راه   می

ایـن  . اسـت  خـودرویی  ارتباطات فناوريهمچنین آشنایی اولیه با 
کند تا بـا دیـد مناسـبی در     می کنندگان کمکدفترچه به شرکت

متبوع خـود  سازمان  کارگاه حاضر شوند، نقطه نظرات مهم خود و
کارگـاه بـا برنامـه و     و در روزکـرده   و جمع بنـدي  سازي را آماده

از اهداف مهـم برگـزاري   . تخصصی بپردازندآمادگی به اظهار نظر 
  :توان به موضوعات زیر اشاره نمود کارگاه می

 ؛همگرا نمودن متخصصین •
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 ؛ایجاد حس مالکیت سند و جلب پشتیبانی •
 ؛صورت غیر ملموس سازي به آگاه •
 .هاي کارشناسی قبل از کارگاه اصالح خروجی جلسه •

مهـم  کننـدگان در کارگـاه، از موضـوعات بسـیار     تنوع شرکت
کـه در مرحلـه    هـاي نقشـه راه   بایستی براي هر یک از الیه. است
افراد متخصصی را بـا   ،ریزي طرح کلی آن ریخته شده است برنامه
دعـوت  ) اي چندرشـته ( هاي متفاوت و پراکندگی تخصصی دیدگاه
و  دانشـگاهی نظرات ایـن افـراد بایـد جـامع بـوده و دانـش       . نمود

ـ  می کنندگانکترتجربیات ش عنـوان یـک ورودي بسـیار    ه تواند ب
مناسب براي کارگاه عمـل کـرده و مسـیر پیشـبرد کارگـاه را بـه       

از  غیر .اجرایی شدن نقشه راه در آینده پیش ببرد-سمت عملیاتی
ــته  ــین چندرش ــف، نماینــدگان    اي حــوزه متخصص ــاي مختل ه

هـا   کننـدگان فعـال کارگـاه    هـاي ذینفـع نیـز از مشـارکت     سازمان
 اجرایی و دیـدگاه آنهـا در خصـوص آینـده    هستند، زیرا تجربیات 

توانـد آثــار مثبتـی در خصـوص واقــع نگـري و جلــوگیري از      مـی 
همچنـین بـا دعـوت از    . هاي غیرواقعـی داشـته باشـد    بلندپروازي
 گـذاري  هـاي سـرمایه   هـا و شـرکت   هایی مثل بیمه، بانـک  سازمان
کـه ممکـن اسـت افـراد      ،هاي بازار هـر کـاربرد را   توان فرصت می

 ،و دولتی دید مناسبی در خصوص آنها نداشـته باشـند   یدانشگاه
  .با دقت بیشتري بررسی نمود

  

  

 
  ]S-Plan]6 متد مراحل اجراي :11شکل 

  

  
تـوان بـه مـواردي     مـی  افراد حاضـر در کارگـاه  از خصوصیات 

همچون داشتن دیدگاه ملی، اثرگذار بودن در سازمان متبوع، آگاه 
  .خالق بودن اشاره نمودبودن نسبت به حوزه تخصصی و 

با توجه به تعداد باالي مشارکت کننـدگان، افـراز کارگـاه بـه     
بندي  هاي موضوعی و داشتن برنامه مشخص براي جمع زیرکارگاه

هاي بسیار مهـم   ها، از چالش و ایجاد توافق بین خروجی زیرکارگاه
  .برگزاري است
برگزاري کارگاه نقشـه راه   هاياز ابزار یکی رنگی هاي برچسب

چندین نسخه خـالی از سـاختار نقشـه    . آید به حساب می فناوري
در اختیار مشارکت کننـدگان  ) هاي مختلف و محور زمان الیه(راه
. کننـد  هاي خود آن را تکمیـل مـی   گیرد و آنها با برچسب می قرار

هـا، جابجـایی در    بحث بین افراد براي حذف، جابجایی بـین الیـه  
در خصـوص  ... ور زمان، ایجاد تغییر، دوتا یکی کـردن و  طول مح
هاي مختلـف باعـث بهبـود نقشـه راه و تجمیـع       هاي الیه برچسب

هـاي   ها براي تفکیک الیـه  هاي این برچسب رنگ. گردد می نظرات
مختلف استفاده خواهد شد و یک نـوع برچسـب ویـژه نیـز بـراي      

البته موضوع . شود میگیري و دریافت نظرات جمعی استفاده  يأر
بـاالترین   ،فراگیر نبوده و اقنـاع کارشناسـی در کارگـاه    گیري يأر

توجه داشـت کـه تسـهیلگران نبایـد      همچنین باید. اعتبار را دارد
. بدهنداجازه ورود تمایالت سازمانی و جناحی به فرآیند تدوین را 

تا زمـانی کـه توافـق بـین ذینفعـان در خصـوص سـند         همچنین
بحث و بررسی کارشناسـی و فنـی ادامـه     ،تهراه صورت نگرف نقشه
گیرد یا تشتت بندي صورت  جایی الزم بود اولویتاما اگر در . دارد
با ستی شد، بای احساس میگیري  يأردر حدي بود که نیاز به  ءآرا

اقدام شـده و بـه گزینـه برنـده     گیري  يأرنسبت به انجام  ظرافت
کنندگان فضـاي کـافی داده    براي اقناع فنی اذهان دیگر مشارکت

عنوان اولین، بلکـه آخـرین راه مطـرح     نه بهگیري  يأریعنی . شود
هیچ عنوان نتوان بین دو گزینـه، انتخـاب    که بهاست و در صورتی

  :برنامه ریزي
نقطه تمرکز، سـطح،   −

  بررسی، اهداف
  معماري نقشه راه −
  فرایند شیوه انجام  −
  کنندگانمشارکت −
  لجستیک −
 آماده سازي −

  :بازنگري
ــه  درس − ــاي آموخت ه

  شده
ها بازنگري در فعالیت −

 و پیشرفت
 راه آینده −

 دورنماي راهبردي -1
 ارائه دورنماي کاربردي -
 نظرات دریافت موارد فوق و دیگر -

 روي دیوار و ثبت
 شناسایی، تحلیل و اولویت بندي -
 ها چالش 

 

 نوآوريشناسایی فرصت -2
 شناسایی و اولویت بندي  -

 راهبردي هايها و گزینهفرصت

هاي بررسی فرصت تحلیل و -3
 داراي اولویت

 هاي کوچک از نقشه راه براي در گروه -
  هاي ها، تشخیص راهمعرفی فرصت

  هاي اصلیپیشرفت و شناسایی چالش
 .استفاده نمایید

 بازخورد و بازنگري -
  دهد، چرخه تکرار تا وقتی زمان اجازه می

 .ادامه یابدو بهبود      

 راه آینده -4
 ها و توافق در بازبینی فرصت -

 هاراه آینده و فعالیت
 بازبینی و توافق شیوه پیشبرد  -

  نقشه راه، در زمینه برنامه ریزي 
  راهبردي و توسعه گروه محصوالت 

 جدید



    ...در کشور  ییارتباطات خودرو يلزوم توسعه فناور
 

  60  1390پاییز و زمستان ، هجدهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

حـل اسـتفاده    لحاظ کارشناسی و فنی داشت، از این راهه برتري ب
  .گردد می

چندین پایلوت نیز تعریف شـده   ،در پروژه ارتباطات خودرویی
که به موازات فعالیت تدوین نقشـه راه، در حـال آزمـایش و    است 

اجراست و این یک فرصت بی نظیر براي ورود اطالعات دست اول 
ریزي  در مرحله برنامه. شود می محسوب فناوريبومی به نقشه راه 

 هایی کـه پـروژه پـایلوت    ، پتانسیلناوريفکارگاه تدوین نقشه راه 
ها به ارمغان بیاورد نیز  تواند براي بهتر برگزار شدن این کارگاه می

هـاي   بدیهی است که فعالین این پروژه. گیرد می مورد بررسی قرار
هاي فنی و  عنوان مطلعین اجرایی بومی در بخشه خود ب ،پایلوت
  . کارگاه مشارکت خواهند داشت فناوري

، خروجـی  ذکر شـد  مقالههاي اول این  همانگونه که در بخش
دقـت  ! یند تهیه و تدوین آن اهمیـت نـدارد  نقشه راه به اندازه فرآ

سند نهایی همیشه کمتر از حد مطلوب است و بـا اجـراي مکـرر    
ـ    ؛توان دقت و جزئیات آن را باال برد می ها کارگاه ه اما آنچـه کـه ب

رود، نه سند نقشه راه  می تظارعنوان توقع اصلی از چنین متدي ان
بلکه فرآیند ایجاد اجماع بین ذینفعان پروژه و تبادل نظرات بـین  

رو  هاي پـیشِ  ها و فرصت بندي چالش اي، شناسایی و اولویت رشته
به همین خاطر . براي ذینفعان حقوقی، حقیقی و دانشگاهی است
ز توان پس ا می تدوین نقشه راه فرآیندي تکراري محسوب شده و

ــتخراج   ــراي دور اول آن و اس ــه راه «اج ــخه اول نقش ــی  »نس ط
هـایی برگـزار نمـوده و     صورت متناوب کارگـاه ه هاي زمانی ب دوره

دقت آن را افزایش داد و در صورت لزوم تغییرات بوجود آمـده در  
ــازار، محصــول و  حــوزه را در آن لحــاظ  فنــاوريهــاي مختلــف ب
  .]6[نمود

غیـر از سـند   ه ن نقشه راه، بهاي فرآیند تدوی از دیگر خروجی
کنندگان در  ك مشارکتنشور و زبان مشترمراه که شه محوري نق

اسـت   »راه آینـده «عنوان ا ، اسنادي باست يخصوص آینده فناور
هـایی از سـند اصـلی نقشـه راه      تـوان آنهـا را زیرمجموعـه    که می

کید بر وظایف یک یـا  أتبا  هعمدبه طور این اسناد . محسوب نمود
مباحث مـرتبط بـا آنهـا را بـا     ... چند ارگان یا زیربخش صنعتی و 

 در سند نقشه راه ،لامثبراي . کشد می به تصویر يجزئیات بیشتر
هاي مرسوم، از طریق رنـگ نیـز بـین عوامـل      توان غیر از الیه می

 و براي وظایف هر گـروه از ذینفعـان   هنمودتفکیک مختلف، ایجاد 
یک رنـگ از  ...) اي و  هاي ذینفع جاده ودروسازها، سازمانمثال خ(

و پس از اتمام فرآینـد و توافـق   کرده تعیین شده را استفاده  پیش
ها تفکیـک بـین وظـایف     بر سند نقشه راه، با استفاده از این رنگ

هـا را   این نوع خروجی. ها را نیز از نقشه راه استخراج نمود سازمان
یس تفاهمنامه بین ذینفعان براي توافقات نو عنوان پیش توان به می

  . رسمی یا غیررسمی بین سازمانی بکار برد
  

  نتیجه -10
پس از ارائه کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه  ،در این مقاله

فناوري و بحث دربـاره مزایـا و الگوهـاي عمـومی آن، یـک مـدل       
سـپس انـواع   . مفهومی براي توسعه نقشه راه فناوري ارائه گردیـد 

یی و بررسـی گردیـد و   هاي توسعه نقشه راه فناوري شناسـا روش
طابق نقشـه راه بـا اهـداف مـورد     تبراساس معیارهایی معین نظیر 

ــ  S-Plan روش، نظــر ــدوین نقشــه راه فن ــراي ت اوري ارتباطــات ب
 کــه شــامل مراحــل روشایــن . خــودرویی کشــور پیشــنهاد شــد

هـاي   فعالیـت  برهایی مشتمل  برگزاري کارگاه، ریزي کارگاه برنامه
هـاي   بنـدي فرصـت   شناسایی و اولویت، راهبرديتدوین دورنماي 

توافـق  ، هاي داراي اولویت بـاالتر  تر فرصت بررسی دقیق، راهبردي
هـاي   بـازنگري و شناسـایی درس   نهایتدر و هاي آینده  بر فعالیت

مورد تشریح بیشتر قـرار گرفـت و در نهایـت    است،  آموخته شده
  .ام آن با جزئیات تفصیلی ارائه گردیدخصوصیات و شیوه انج

در تـدوین   S-Planسازي صحیح فرآیند  با پیادهرود  میانتظار 
نقشه راه فناوري ارتباطات خـودرویی، توافـق قابـل قبـولی میـان      

چگـونگی توسـعه ایـن فنـاوري در     ذینفعان این حوزه در زمینـه  
  .حاصل شود کشور
  

  9/7/1392: و تاریخ پذیرش 1/4/1392: تاریخ دریافت
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