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 :هاي فناوري بنيان   مديريت پروژه-2
 

  :برنامه ريزي تكنولوژيك -2-1
ــزر امــروزه شــركت ــا گهــاي ب ــزوده بيــشتر ب ــراي كــسب ارزش اف اده از فاســت  و موفــق ب

ريزي تكنولـوژي اولـين      در برنامه  .دانند ريزي تكنولوژي را امري حياتي مي       برنامه ؛هاي برتر  تكنولوژي
در ه و آغـاز شـد   1960هطـور رسـمي از دهـ   ه ببيني تكنولوژي  پيش .بيني تكنولوژي است   پيش ؛گام

 ريـزي تكنولـوژي،    در رويكرد عمومي برنامه    .گيرد  مورد استفاده قرار مي    اغلب كشورها حال حاضر در    
شـود كـه     توسـعه تلقـي مـي      تحقيق و  تژي سازمان و  ابيني تكنولوزي به عنوان رابطي بين استر       پيش
بيني  پيش .دهد مدت تكنولوژي سازمان نشان مي     ابي به اهداف طوالني   هاي متفاوتي را براي دستي     راه

دهـي   در شكل  آينده را براي ما فراهم كند كه راهنماي اقدامات امروز          ي از مائتواند دورن  تكنولوژي مي 
كنـد كـه تـشخيص دهنـد چگونـه           بيني تكنولوژي به مديران كمك مـي       پيش. به شرايط آينده باشد   

كند و چگونه تكنولوژي رقيب ظاهر شـده، رشـد و انتـشار          ول زمان رشد مي   قابليت تكنولوژيك در ط   
 .گردد د و جايگزين تكنولوژي قديمي ميياب مي

هاي مختلفي ارايه شده است كه مهمترين آنها مدل پـورتر            ريزي تكنولوژي مدل   براي برنامه 
 ويتلـي،  وآنتـوني    بـر اسـاس تحقيقـات مـادوكس،       ) 1991(پـورتر وهمكـارانش     . وهمكارانش اسـت  

اي از فرآينـد كلـي       مرحلـه  7ايـن چـارچوب      .انـد  ه كرده ي ارائ ريزي تكنولوژ  چارچوبي را براي برنامه   
 :است  به شرح زير كند و ريزي استراتژيك تبعيت مي برنامه

ايـن   .ريـزي تكنولـوژي اسـت      اين نقطه شروع برنامه    .بيني كنيد  پيش تكنولوژي را  :گام اول   
ريـزي بـه بـازار     ي كـه در طـول دوره برنامـه        هائ  هم تكنولوژي  لي سازمان و  هاي فع  هم تكنولوژي  كار،

 .شود را شامل مي خواهند آمد
 عـدم   ؛شـرايط بـالقوه محـيط     ؛  عوامل محيطي  .بيني كنيد  پيش محيط را تحليل و    :گام دوم   

 .شناسايي كنيد را ها فرصت و ) ناشي از رقابت بخصوص تهديدهاي(؛ تهديدهاي اصلي ها قطعيت
ي انيازه در تحليل نيازها؛     .بيني كنيد  پيش تحليل و  را بازار  رفتار مصرف كننده و    :سوم  گام  

الزامات اين نيازها بـر      اثرات و  احتمالي اين نيازها تعيين و     فعلي مشتريان اصلي شناسايي و تغييرات     
ل مكمـ  و ارزيـابي تـاثير تغييـرات،       تحقيقـات بـازار    .شناسايي مي شود   خدمات سازمان    محصوالت و 

ايـن   در. بـه تنهـايي كـافي نيـستند        )چند هم كه پيچيده باشند     هر(ابزارهاي تحليلي    اما .يكديگرند
نيازهاي  و ها برآوردن خواسته  كيفيت واقعي،  .تماس مستقيم با مشتريان بالقوه ضروري است       مرحله،

 .نزديك شدن به مشتريان است هترين راه براي انجام اين كار، بمشتريان است و
فهرسـتي از    .مشخص كنيد  مشكالت اصلي را   و يهادارائ.  سازمان را تحليل كنيد    :ارم  گام چه 
هاي اخير را با توجـه بـه اهـداف مـشخص             عملكرد تهيه كرده و  را  غيرانساني سازمان    منابع انساني و  

شايد بد نباشـد كـه      . بسيار حياتي است   قوت سازمان،  علم به نقاط ضعف و    .  ارزيابي كنيد  شده قبلي، 
 سازمان استفاده كنيد تا از اشتباهاتي كـه زمـان ارزيـابي سـازمان                از اين كار از مشاوران خارج    براي  

 .پرهيز شود توسط اعضاي خود سازمان رخ مي دهد،
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اهداف  .حياتي را مشخص كنيد    اصول زيربنايي و  . رسالت سازمان را تعيين كنيد     :گام پنچم   
ي بـراي سـنجش      معيارهائ ريزي را مشخص و    امه اهداف خاص دوره زماني برن     كلي سازمان را تدوين،   

كاري سـازمان    ه  پرهيز از پراكند   اين مرحله باعث تمركز و    . ميزان دستيايي به آن اهداف تعيين كنيد      
 رسـالت   ءتك اعضا  وقتي تك  .بهتراست هر چقدر افراد بيشتري در اين مرحله مشاركت كنند،         شده و 

 .شانس موفقيت سازمان بيشتر است د،نسبت به آن احساس تعلق كنن سازمان را درك و
آنها را تحليل    هاي مختلفي مطرح كنيد،    گزينه .اقدامات سازمان را طراحي كنيد     :گام ششم   

به چند اقدام كليدي     استراتژي مناسبي تدوين كنيد كه مورد توافق باشد و        . به بحث بگذاريد   كرده و 
 .ابي اثرات را دوباره بكار گيريداين زمان مناسب ديگري است تا ابرازهاي ارزي. منجر شود

در  اي تـدوين كـرده و      بنـدي شـده    زمـان  و اهداف ريز  .برنامه را به اجرا بگذاريد     :گام هفتم   
براي پيگيري كارها و عملكردهاي زيـر        .بندي و بودجه آنها را تعيين كنيد       زمان مراحل، صورت لزوم، 

. توانـد خيلـي مفيـد باشـد         نظارت مـي   له،در اين مرح  . مكانيزم مناسبي طراحي كنيد    حد استاندارد، 
 العمـل مـشتريان،    عكـس  هر شركت بايد در مـورد تغييـرات و         پويا است و   بازارهاي تكنولوژي بسيار  

 . شناخت مناسبي داشته باشد
بيني تكنولوژي است تـا بـدين    چارچوب مذكور مستلزم پيش شود، همانگونه كه مشاهده مي 

برنامـه عمليـاتي     هاي سازمان،  براي تحقق هدف   اسايي شود و  ضعف سازمان شن    قوت و  ؛وسيله نيازها 
مشاركت چند   ريزي تكنولوژي،  برنامه شود، در اين مدل مشاهده مي    كه  همانگونه   .شود اجرا تدوين و 

 رسد عالوه بر مشاركت مديران شركت به مشاركت كارشناسان توليـد،           به نظر مي   طلبد و  جانبه را مي  
 .نيز نياز استتحقيق و توسعه  بازاريابي و
 

 :بيني تكنولوژي   تعريف پيش-2-1-1
بينـي   پـيش  هـاي تكنولوژيـك و     بيني تكنولوژي تالشي براي به تصوير كشاندن قابليت        پيش

بينـي تكنولـوژي شـامل       پـيش  .هـاي تكنولـوژيكي در طـول زمـان اسـت           توزيع نـوآوري   اختراعات و 
بينـي تكنولـوژي بـه       پيش .تكنولوژي است  شده براي مطالعه آينده      ندهاي فرموله اي از فرآي   مجموعه

آينـده   براي شناسايي جريان احتمالي حوادث تكنولوژيك در       ريزي تكنولوژي،  هعنوان ابزاري در برنام   
 .هاي آينده را فراهم آورد  تا امكان انتخاب مناسب تكنولوژي؛رود به كار مي

 
 :بيني تكنولوژي   عناصر پيش-2-1-2

 بايـد شـامل چهـار عنـصر         ،گيري سودمند باشد    تصميم فرآيند بيني در  راي اينكه يك پيش   ب
بيني تكنولـوژي چـه      منظور از عنصر كيفي اين است كه در پيش         .احتمال باشد  زمان و  كمي، كيفي،

 بينـي شـود،    پـيش  خواهـد  اي را كـه مـي      پديـده  به عبارت ديگر بايد اتفاقـات و       .بيني شود  پيش بايد
كمي سطحي از عملكرد مورد انتظار است كه بـه صـورت            عنصر كمي به مفهوم توسعه       .مشخص كرد 

چه زمـاني اتفـاق      زمان بيان كننده اين است كه پديده مورد نظر در          عنصر. شود رقم بيان مي   عدد و 
 .دهد نشان مي بيني را پيش ميزان قطعيت در افتد و عنصر احتمال، مي
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در   منابع مورد نظـر    بايد. دبيني تكنولوژي برآورده شو    يك پيش  براي اينكه انتظارات الزم از    
 .قضاوت است داده و بينش، اين منابع شامل چهار منبع عمده فرضيات،. اختيار باشد

بـراي تـصديق آنهـا در چهـارچوب زمـان            بيني كننـده،   فرضيات اطالعاتي هستند كه پيش    
باشـد   حتي اگر الزم     ،بيني بيان شود    پيش شود كه فرضيات مهم در     و توصيه مي   اطمينان كافي دارد  

 ).دارد آينـده وجـود    در كردن آنها  امكان رد ( آزمايش شود    "هاي آينده مجدا   اين فرضيات در توسعه   
 كـه   شود   تاكيد مي  بيني است و   هاي انسان در بيان عناصر كيفي پيش       ترين ويژگي  بينش يكي از مهم   

هـايي بـه    راهبيني در حال پيدا كردن  به طور كلي پيش .كمي باشد  بيني نبايد فقط يك رويكرد     پيش
 .شايد بتوان گفت يك كار رديابي است سوي آينده است و
توانايي خود در ربـط دادن طيـف         دانش تكنولوژيك و   تجربه، بيني كننده خوب از    يك پيش 
بـا  به يك ذهن باز احتياج دارد كـه تفكرهـاي واگـرا را               اين كار  .كند ها استفاده مي   وسيعي از توسعه  

 .داستفاده از خالقيت همگرا كن
 سـازي و   نيـاز بـه كمـي      بيني كننده مـشخص شـد،      پس از اينكه موضوع مناسب براي پيش      

در اينجـا احتيـاج بـه        .آينده را براساس گذشته رديابي ميكنند      بيني است كه اكثرآ    هاي پيش  تكنيك
دستيابي به اطالعات مورد نظر بـا دقـت بـاال يكـي از               در اين مسير،   .اطالعات فراواني است   ها و  داده
بينـي كننـده    شود يك تيم مجرب در كنار تيم پيش بيني كننده است كه پيشنهاد مي    كالت پيش مش

 .اين مسير تلف نشود بيني كننده در تمركز افراد پيش  تا وقت و،اين وظيفه را بر عهده گيرد
 

 :بيني تكنولوژي  هاي پيش روش -2-1-3
 تعميم   به برون نمايي عملكرد گذشته و      بيني تكنولوژي اكثرآ متكي    هاي سنتي پيش   روش             

پيچيـده دنيـاي فعلـي كـه         نقطه ضعف اساسي اين روش در شريط رو به تحول و           .آن به آينده است   
شـرايط آينـده بـه     .شـود   بـه وضـوح مـشخص مـي        ،كند شرايط آينده آن از روند گذشته تبعيت نمي       

زيست محيطي موثر بـر      عي و عوامل اجتما  هاي فيزيكي تكنولوژي مورد نظر،     محدوديت مشخصات و 
 شـرايط بـازار،    هاي زيـست محيطـي،     نگراني. مقايسه با رقبا بستگي دارد     شرايط بازار در   بهبود آن و  

بيني تكنولوژي را مشكل ساخته اسـت         پيش ،تر شرايط آينده   بطور كلي  سرعت تغيييرات تكنولوژي و   
. بيـت مـورد نظـر را داشـته باشـد     مطلوتواننـد   هاي سنتي نمـي  اي است كه ديگر روش  اين به گونه  و

  :يني تكنولوژي به شرح زير مي باشدب هاي پيش روش
اين روش بر اين فرض استوار است كه يك متخصص در زمينه تخصصي خود               :نظرات متخصصان  -1

توانـايي   شرايط الزم براي استفاده از نظرات كارشناسـي،       . بيني كند  ها را پيش   پيشرفت تواند بهتر مي 
چنانچـه ايـن شـرايط فـراهم        . متخصصان در زمينه مورد نظـر اسـت        گروه از  يك حضور شناسايي و 

ه داشـت كـه مـشورت بـا كارشناسـان           همچنين بايـد توجـ    . واند مناسب باشد  ت اين روش نمي   نباشد،
 . بيني موفق نيست همواره تضمين كننده يك پيش

 كه اين اطالعات امكان     ،ات است پايش به معناي تهيه تصوير از محيط با استفاده از اطالع           : پايش   -2
هـاي   هـاي ممكـن در بخـش        فرايند شناسايي نـشانه    پايش را  .دارد به تكنولوژي خاصي مربوط باشد     
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هـاي احتمـالي در      سياسي يا نظامي كه ممكن است منجـر بـه پيـشرفت            مديريتي، اقتصادي، علمي،
 .كنند تعريف مي تكنولوژي نيز شود،

بـه   . بر اين فرض استوار است كه آينده از گذشته تبعيت ميكنـد            اين روش  : تحليل روند تحوالت     -3
الگوهاي پيـشرفت در     روندها و  اساس رويدادها،  شود كه آينده بر    عبارت ديگر در اين روش فرض مي      

 و نـد نك رات چـشمگيري نمـي    يـ نيروها در آينده نزديـك تغي      اين عوامل و  . شود گذشته سنجيده مي  
 . يافت اهدرات گذشته در آيند ادامه خويغيت

 .سازي است  گيرد، روش مدل   مي ي كه روابط بين رويدادها را در نظر       هائ  يكي از روش   :مدل سازي  -4
تـرين    عمـده . يا بر پايه قضاوت است     و )ماند شبيه سازي  (بر پايه كامپيوتر   يا بيني، اين روش در پيش   

 .هاست ميك سيستمدينا تحليل اثرت متقابل و سازي در پيش بيني شامل تجزيه و هاي مدل روش
ها در طول يك بازه زماني از چند سال تا يك قرن يا              اين روش توصيف آينده پيشرفت     :  سناريوها -5

مفـاهيم مختلـف    بيني تكنولوژي بكـار بـرده مـي شـوند،     سنايورهايي كه در حوزه پيش  . بيشتر است 
سـناريوها  . دهنـد  مـي نـشان   هاي آينده را توصيف كرده و گزينه هاي تكنولـوژي آينـده را             لوژيتكنو

هاي زماني گذشته در دسترس نباشـد يـا متخصـصان در زمينـه               عات در دوره  زماني مفيدند كه اطال   
هيچ پايه محكمي بـراي ايجـاد مـدل وجـود نداشـته              ضعيف بوده يا وجود نداشته باشند و      مورد نظر   

 .باشد
ه اكتشافي و تجـويزي     بيني تكنولوژي را به دو گرو      هاي پيش  بندي روش  دريك طبقه  )1992(توئيس

 آينده بـا اسـتفاده از دانـش فـراهم شـده از گذشـته ترسـيم                  ،هاي اكتشافي  در روش . ندك  تقسيم مي 
 هاي تجويزي ابتدا يك آينده مطلوب تكنولوژيك ترسـيم مـي شـود و               در حالي كه در روش     .شود  مي

 .شود يسپس برنامه ريزي الزم براي آن انجام م
 

 :بيني تكنولوژي  اي پيشانتخاب روش مناسب بر -2-1-4
هـاي    بينـي، تركيـب روش       پـيش  هـاي  روشترين    دهد كه يكي از مناسب      مطالعات نشان مي  

هاي اصلي اين روش اين است كه تعداد عواملي كـه            يكي از مزيت   . قضاوتي است  هاي  رياضي با روش  
 باعـث   يهاي رياضـي و نظـرات كارشناسـ        تركيب روش . يابد متخصصان بايد به كار گيرند كاهش مي      

هنـري اسـت كـه       بينـي،   يك راهبرد پيش   بنابراين مشخص كردن  . حذف خطاهاي آشكار خواهد شد    
شيوه مناسب  براي انتخاب   . هاي كمي و كيفي است      ، هماهنگي، بكارگيري و تغير روش     شامل انتخاب 

منـابع   هـدف و    بلكه بايـد بـر حـسب موضـوع،         . محدود شد  بيني تكنولوژي نبايد به يك روش،      پيش
. يـه شـده اسـت     اهـاي زيـادي ار     ايـن زمينـه معيار     در. هاي مختلف را بـه كـار گرفـت         روش ،موجود

 ،)2002(مـشيرا  و )1995(هـان    ،)1991(، مليـت    )1997(متخصصان اين رشته از جملـه سـليوان         
 : اند بيني تكنولوژي ذكر كرده هاي مناسب پيش هاي زير را براي انتخاب روش يا روش معيار

  طالعاتاميزان دسترسي به  -
 درجه اعتبار اطالعات  -
 عدم اطميناني كه بر موفقيت رشد تكنولوژي احاطه دارد  -
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 شود  بيني انجام مي دوره زماني كه پيش -
 بيني براي تصميم گيران  ارزش پيش هزينه و -
  .گذارند تعداد متغيرهايي كه بر توسعه تكنولوژي تاثير مي -
 
 :ولوژي بيني تكن منابع خطا در پيش -2-1-5 

توانـد بـه    بيني تكنولوژي نمي   اين است كه پيش    ،يكي از مطالبي كه بايد در نظر گرفته شود        
هـايي بـراي كـاهش خطـا         راه همواره با خطا همراه است و      عنوان يك علم كامآل دقيق مطرح باشد و       

 .آگاهي از منابع خطا است  يكي از عوامل موثر بر كاهش خطا در پيش بيني، .وجود دارد
 :بيني عبارتند از  مترين منابع خطا در پيشمه
 بيني  د پيشندر نظر نگرفتن پارمترهايي در فراي -
 بيني  كمبود اطالعات در دسترس هنگام پيش -
 فرضيات نامناسب  -
 بيني  انتخاب روش نامناسب پيش -
 بيني در فرآيند پيش )قضاوت ضعيف (تفسير نامناسب  -
 
 :ريزي تكنولوژي  ي به سمت برنامهبيني تكنولوژ  حركت پيش-2-1-6

توانـد    بيني مي  اما اين پيش  . تالشي براي درك مسير حوادث آينده است       هرگونه پيش بيني،  
ايـن   .هـا بيانجامـد   بيني  تر شدن اين پيش     چه عميقي  گيري شود و به هر      در سطوح مختلف دانش پي    

 .ريزي ور كار برنامهيابي، الگوهاي كلي عوامل ساختاري و دست برون: سطوح عبارتند از
بيني كننده فقط خود را به اطالعات گذشته و رونـد تـاريخي محـدود كنـد، فقـط                     اگر پيش 

بيني كننده در مورد الگوهـاي        اگر پيش . يابي اتفاقات گذشته در مسير آينده بپردازد        تواند به برون    مي
ا اطالعـاتي نـدارد، فقـط       علمي يك سري از اتفاقات، دانش دارد اما دربارة موردي خاص در ميان آنه             

 .يابي آن مورد خاص تطبيق دهد رونتواند الگوي علمي را بر نتايج ب مي
 اطالعـاتي  بيني كننده در مورد نوع فاكتورهاي مـؤثر بـر جهـت و رونـد رويـدادها،      اگر پيش 

 اعتبار خواهد شد و مسبب بيـشترين        يابي انجام شده بي     عوامل ساختاري، برون   يرنداشته باشد، با تغي   
لذا عالوه بر الگوهاي كلي رويدادها، اطالع در مورد نوع فاكتورهـاي            . شود  بيني مي   اشتباهات در پيش  

سـاختار   بنابراين در اين راهكار، بعد از شناخت الگوها و        . روند رويدادها الزم است    گذار بر جهت و    اثر
تـر    ث براي هـر چـه مطلـوب       روند حواد  گذاري بر  ريزي به بررسي نحوه تأثير      رويدادها، در قالب برنامه   

 .شود نمودن آنها اقدام مي
 

 : نتيجه گيري -2-1-7
ريـزي   ي و برنامـه    تدوين اسـتراتژ   فرآيند بيني تكنولوژي در    پيش همانگونه كه مالحظه شد،   

بينـي تكنولـوژي بـه عنـوان اولـين گـام             از پـيش   .تكنولوژي از اهميت بسيار زيادي برخوردار اسـت       
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آگـاهي از تحـوالت      هـا و تهديـدات و      يزي تكنولوژي به منزله ابزاري براي درك بهتـر فرصـت            برنامه
بنـابراين   .شـود  هـاي تكنولوژيـك سـازمان اسـتفاده مـي           تكنولوژيك آينده و وضعيت كنوني دارايـي      

فـراهم  ) هـاي تكنولـوژي محـور       سـازمان  هبه ويـژ  (ها   بيني تكنولوژي اين امكان را براي سازمان       پيش
از آنجا كه در  .اسير حوادث آينده نشوند آورد كه به صورتي هدفمند در مسير آينده گام بردارند و           مي

بنـابراين پـيش بينـي رونـد تحـوالت           نمايـد،  مـي  جهان امروز تكنولوژي نقش كليدي در توسعه ايفا       
. ه در سطح ملي اهميت بسيار زيـادي دارد        ه ويژ رسي اثرات آن ب   بر هاي آينده و   پيشرفت تكنولوژي و 

توانـد   مي ريزي تكنولوژي همراه باشد،   ه هنگامي كه با برنامه     به ويژ  بيني تكنولوژي،  تاثير شگرف پيش  
دانـش   بـرداري از   هاين امـر اهميـت بهـر       .هاي مختلف را فراهم آورد     هاي عمده در حوزه    كسب مزيت 

هـم در سـطح كـالن        هاي تكنولوژي هم در سـطح خـرد و         مديريت تكنولوژي را در تعيين استراتژي     
 .نشان مي دهد

 
 

 : مطالعه يا تحقيقات بازار -2-2
هاي فنـاوري بنيـان    ترين جزء مديريت پروژه اطالعات دقيق و قابل اطمينان بازار، شايد مهم     

مورد هاي فعال دربازارهاي      ها، محصوالت و شركت     تنها شناخت كامل از حجم، رشد، تكنولوژي      . است
دهد تا برآوردي صحيح از پتانسيل محصول خود به عمـل             نظر، به انتقال دهندگان فناوري امكان مي      

هاي مالكيت معنوي و امتياز، سـنگ         به عالوه، اطالعات بازار مورد استفاده در تدوين استراتژي        . آورند
 .روند بناي هرگونه قرارداد امتياز به شمار مي

درابتـدا تحقيقـات غيررسـمي بـه     . گيـرد  د مرحله صورت مـي  تحقيقات بازار در چن  "معموال
توانـد    ايـن مرحلـه مـي     . شـود    افراد درگير با تكنولوژي، انجام مـي        هاي روزانه   عنوان بخشي از فعاليت   

هـاي بازرگـاني و مباحثـه بـا مـشتريان و              شامل مطالعه مجالت و مقاالت علمي، حضور در نمايشگاه        
شود، اما تا كـسب تـصويري    حله اوليه، اطالعات مفيدي حاصل مي در اين مر  "معموال. همكاران باشد 

 .هاي مورد نظر، فاصله زيادي  وجود دارد ها، محصوالت و بازار كامل از تكنولوژي
هـاي    مرحله دوم، كسب تمامي اطالعات مورد نياز براي تشريح مناسب وضعيت فعلـي بـازار              

هـاي    ها و بازار    بسته به تكنولوژي  . ازارها است مورد نظر و كمك به تعيين دورنماي تكنولوژي در آن ب          
توان پايان    اين فاز را زماني مي    . تواند چند ماه يا بيشتر به طول بيانجامد         مورد تحقيق، مرحله دوم مي    

هاي مختـصر،     آوري شده به فراهم شدن داده       يافته تلقي كرد كه تحليل اطالعات فراوان و جديد گرد         
 .مفيد و جديد منتهي شود

. دنبـال شـود  )  با شدت كمتر"ولي احتماال( ز مرحله دوم، تحقيقات بايد به طور مداوم    بعد ا 
اند، بايد پيوسته كنترل شوند تـا         منابعي كه در مرحله دوم شناسايي شده و مورد استفاده قرار گرفته           

مرتبط روزي فراهم آيد و محققان بايد همواره به دنبال منابع و اطالعات جديد و                 اطالعات جديد و به   
گونه تصور شود كه اگر بازار بالقوه و سودآوري شناسايي شـده، ديگـران                معموال بهتر است اين   . باشند

هـاي جديـد رقـابتي        اطالعات جاري در مورد محـصوالت و تكنولـوژي        . اند  نيز به اين فرصت پي برده     
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اي برخـوردار     دهالعـا   سازي هر استراتژي موفـق، از اهميـت فـوق           عرضه شده يا توسعه يافته، در پياده      
حتي اگر تحقيقات رسمي نشان از عـدم وجـود فرصـت كـافي بـراي پيـشرفت داشـته باشـد،                      . است

 .اندازها را بهبود دهد تواند چشم دستاوردهاي بعدي مي
 

 : اطالعات مورد نياز در مطالعات بازار -2-2-1
 : اطالعات كلي در مورد بازار مورد نظر -1

اردي همچون حجم كلي بازار و اطالعـات مـشابهي از تمـام             تواند شامل مو    اطالعات كلي مي  
رسد و قيمت آنها بايـد        نوع محصوالتي كه در حال حاضر در بازار به فروش مي          . هاي بازار باشد    بخش

بايـد بازارهـاي    . نقاط ضعف و قوت نسبي و موقعيت بازار آنها نيز بايـد تعيـين گـردد               . مشخص شود 
 . ر گيردجهاني تا حد امكان مورد بررسي قرا

 :هائي كه در حال حاضر در بازار فعالند و محصوالت آنها   شركت-2
توان اطالعات مفيد فراواني به      هاي فعال در بازار و محصوالت آنها، مي         با مطالعه ديگر شركت   

توان به موقعيت جغرافيائي، سـاختار، تاريخچـه، وضـعيت            از جمله اين اطالعات كلي مي     . دست آورد 
به عالوه بايد شرح دقيقـي از تمـامي محـصوالت           .  كلي شركت و امثال آن اشاره كرد       مالي، استراتژي 

هاي انحصاري مورد استفاده در اين محصوالت نيز بايد شناسائي            تمامي تكنولوژي . آنها به دست آورد   
عالوه بر يادگيري جزئيات فني محصوالت، بايد استراتژي بازاريابي فروشـندگان نيـز             . و مطالعه شوند  

در نهايت پرسنل كليدي بخـش مهندسـي، بازاريـابي و مـديريت عـالي، بايـد                 . د توجه قرار گيرد   مور
براي هر بخش از بازار و محصول بايد فهرستي از محصوالت رقيب و سهم بـازار آنهـا          . شناسائي شوند 

 .تهيه شود
تـه  هـاي بـه كـار گرف    هاي مورد استفاده در بازار، تحقيقات جاري و تكنولـوژي       تكنولوژي -3

 :نشده كه ممكن است در محصوالت بعدي به كار آيند 
هاي مورد استفاده در محصوالت رقيب بايد به دقت مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار                    تكنولوژي

توان خريداري و تست يا حتي مهندسي معكوس           محصوالت محتوي تكنولوژي را مي     "معموال. گيرند
هاي عملكردي مـورد      از شاخص . لف را مقايسه كرد   هاي مخت   اول از همه بايد عملكرد تكنولوژي     . نمود

سـپس ميـزان در دسـترس    . توان به هزينه، كارائي، سرعت، منابع الزم و امثال آن اشاره كرد        نظر مي 
توان خريد، اما امتيـاز بقيـه بـه           ها را مي    امتياز برخي تكنولوژي  . بودن هر تكنولوژي بايد ارزيابي شود     
در نهايـت بايـد مـشخص شـود كـه بـراي             . ا قابل خريد نيـست    جهت حفظ مزيت رقابتي مالكان آنه     

اين موارد عبارتند از اطالعات     . حمايت از هر تكنولوژي، از چه نوع مالكيت معنوي استفاده شده است           
براي پي بردن به تحقيقـات    ... . منتشر شده پتنت، ثبت عالئم تجاري، ثبت كپي رايت، آثار ماسك و             

ها و افراد، بايـد تالشـي         ها، دانشگاه   ها و محصوالت توسط ديگر شركت      در جريان مرتبط با تكنولوژي    
 .   شود، استفاده گردد  به آنها اشاره مي"جدي صورت گيرد و از منابع اطالعاتي موجود كه متعاقبا

 : قراردادهاي امتياز فعلي در بازار -4
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جـود در بازارهـاي     دستيابي به اطالعات امتيازات واگذار شده قبلي و شرايط قراردادهـاي مو           
اي   در اغلب موارد اطالعات مورد نظر محرمانه بوده و فقط بـه انـدازه             .  مشكل است  "مورد نظر معموال  

 .شود كه طرفين قرارداد الزم بدانند، افشاء مي
 

 : منابع اطالعاتي -2-2-2
 : اطالعات داخلي -1

ندسـي درون سـازمان آغـاز       در ابتداي تحقيقات بازار، كار با مشاوره با پرسنل بازاريابي و مه           
تواننـد منـابع اطالعـاتي را         شناسند و مـي     هاي فعال در بازار را مي       آنها الاقل برخي از شركت    . شود  مي

توان بـه انحـاء    هاي آنها مي از راهنمائي. يند ها، كمك چشمگيري بنما   كرده و در تحليل داده      شناسايي
 .مختلف استفاده كرد

 :هاي فعال در بازار   شركت-2
ها در معرفي محصوالت خود اغلب به تاريخچه و سوابق كاري خـود نيـز اشـاره                   اكثر شركت 

گونـه     در اين  "گرچه مسلما . توان از توليد كننده آن دريافت كرد        اطالعات محصول را نيز مي    . كنند  مي
تـوان بـا تحليـل         مـي  "شود، امـا معمـوال      اطالعات فقط به ابعاد مثبت و برجسته محصوالت اشاره مي         

اين اطالعات بايد مشتمل بر     . هاي مختلف، نكات اصلي را شناسائي نمود        طالعات محصوالت فروشنده  ا
. بروشورهاي معمولي بازاريابي تهيه شده براي مشتريان بالقوه و همچنين توضيحات دقيق فني باشـد              

 شـده،   هاي مشخص شده بر روي محصوالت يا مواردي كه در بروشورها به آنها اشـاره                از تمامي پتنت    
 .اي تهيه شود بايد نسخه

 : خدمات اينترنتي و اشتراكي -3
هـاي    هاي اطالعاتي  و لـوح       توان به خدمات اينترنتي و بانك       از ديگر منابع اطالعات كلي مي     

 .فشرده اشاره كرد
 : انتشارات تجاري -4

وه اين گونه مجـالت ، عـال      . يكي ديگر از منابع بسيار عالي اطالعات، مجالت تجارتي هستند         
هـا و مقايـساتي در مـورد محـصوالت و             بر انعكاس تبليغات فروشندگان مـورد نظـر، معمـوال تحليـل           

تواننـد بـسيار مفيـد     كنند، كه مي هايي از محصوالت و فروشندگان مختلف چاپ مي  همچنين فهرست 
 .باشند

 :هاي تجاري  ها و نمايشگاه  انجمن-5
 با انتشار اطالعات و برگزاري گردهمائي در هائي تشكيل شده تا در بسياري از صنايع، انجمن    

هـا     ايـن انجمـن    "معمـوال . موضوعات مرتبط با آن صنعت، بـه پيـشرفت اعـضاي خـود كمـك كننـد                
 .روند كنند كه از منابع ارزشمند اطالعات فني به شمار مي هائي منتشر مي ژورنال

هـاي تجـاري      مـن هـا، مجـالت و انج        نمايندگان فروشـنده   "هاي تجاري معموال    در نمايشگاه 
شـود تـا بتـوان حجـم          اين امر باعث مي   .آوري اطالعات مهياست    حاضرند و فرصت مناسبي براي جمع     

 طرز كار محصوالت    "ها معموال   در اين نمايشگاه  . وسيعي از اطالعات مفيد را به سرعت گردآوري نمود        
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ر آنهـا برگـزار     شود و سمينارهاي علمـي نيـز در كنـا           جديد توسط فروشندگان به نمايش گذاشته مي      
 .شود مي

 : جستجوي پتنت -6
هاي   ها يكي ديگر از منابع دستيابي به اطالعات تكنولوژي          هاي اطالعاتي اينترنتي پتنت     بانك

هـاي اعطـا    ها يا مجالت آنها را مشترك شده و از كل پتنت            توان اين گونه سايت     اغلب مي . جديد است 
 مـاه از تـاريخ      18هـاي پتنـت، بعـد از          رخواسـت امروزه اغلـب د   . هاي خاص، مطلع شد     شده در حوزه  

 .شوند درخواست، منتشر مي
 :ها   دانشگاه-7

ها گنجينه عظيمي از اطالعات بوده و دسترسي به اين اطالعـات، از طـرق مختلـف                   دانشگاه
هاي تكنولـوژي     اي نسبت به پيشرفت     العاده  بسياري از محققان دانشگاهي، وقوف فوق     . پذير است   امكان

هـا    اي آنها در يافتن و ارزيابي تكنولوژي        توان از كمك مشاوره     هاي مورد نظر خود داشته و مي       در حوزه 
 .استفاده كرد
 : ادارات دولتي -8

تـوان    از طريـق آنهـا مـي      . توانند اطالعات مفيـدي ارائـه كننـد         ادارات دولتي مختلف نيز مي    
 .هاي فعال در بازارهاي مورد نظر را شناسائي كرد شركت

 :هاي امتياز  اد قرارد-9
هاي مناسب كـسب اطالعـات،        يكي از روش  .  است  كسب اطالع از قراردادهاي امتياز، مشكل     

هائي است كه مرتبط با موضوعات مـشخص در كـشورهاي توسـعه يافتـه تـشكيل                   پيوستن به انجمن  
 .اند شده

 :ها  سازي داده  آماده-2-2-3
يران و ديگر افراد درگير، بتوانند تمـامي        اي باشد كه مد     هاي گردآوري شده بايد به گونه       داده

سـازي دادهـا، اطالعـاتي در سـه سـطح مختلـف        از آماده. اطالعات مرتبط را استخراج و خالصه كنند 
هـاي     مستندات تهيه شده براسـاس تحليـل داده        -هاي خام مرتب شده، ب       داده -شود، الف   حاصل مي 

 .ها جلسات و ديگر بازنگري دست چين شده اطالعات مذكور براي ارائه در -خام،  ج
 
 

 :هاي خام   مرتب كردن داده-2-2-4
اي مرتب شوند كه امكان دسترسـي سـريع و آسـان بـه آنهـا در                   هاي خام، بايد به گونه      داده

 . صورت لزوم فراهم باشد
 : مستند سازي -2-2-5

. وند خالصه نويسي ش   "ياداشت مباحثات "نكات بارز جلسات و مكالمات تلفني بايد در قالب          
اگر بناست چندين محصول يا تكنولوژي مشابه مورد مقايـسه قـرار گيرنـد، بهتـر اسـت ماتريـسي از                     

 .ها استفاده شود هاي مورد نظر تهيه و از آن ماتريس در تحليل تمامي ابعاد و حوزه



 ١٠

 : خالصه نويسي -2-2-6
تـرين    تبطترين و مـر     چين كردن مهم    سازي و دست    ها، چكيده   سازي داده   آخرين سطح آماده  

ها در يك فرمت مشترك است، به نحوي كه ارائه و درك آن توسـط همگـان بـه آسـاني ممكـن                         داده
 .باشد

 
 :كاربردهاي اطالعات بازار  -2-3

 :گيرند  اطالعات حاصل از تحقيقات بازار، به انحاء مختلف مورد استفاده قرار مي     
 : بررسي كلي بازار -1

آيـد كـه جايگـاه نـسبي محـصوالت و             بـازار بـه دسـت مـي       اول از همه، برداشـتي كلـي از         
واگذاركننـدگان و   . دهـد   ي سازمان در مقايسه با محصوالت موجود در بازار را نـشان مـي               ها  تكنولوژي
با شناخت . كنندكان بالقوه امتيازات، از يك گزارش خالصه مناسب و جامع منتفع خواهند شد         دريافت

توان برآورد معقـولي      نظر در مقايسه با محصوالت رقيب، مي      كامل نقاط ضعف و قوت محصوالت مورد        
 .از جايگاه بالقوه آن محصوالت در بازار هدف به عمل آورد

 :ها   برآورد درآمد-2
هاي حاصله را     توان درآمد   هاي كلي بازار، مي     با تركيب اطالعات تخميني نفوذ در بازار و داده        

يين كارايي قراردادهاي امتياز و تـدوين اسـتراتژي امتيـاز،           استفاده از اين اطالعات در تع     . برآورد نمود 
تـوان بـا تغييـر        افزارهـاي كـامپيوتري، بـه راحتـي مـي           با اسـتفاده از نـرم     . بسيار ارزشمند خواهد بود   

هـاي اوليـه و نفـوذ در بـازار، آثـار آن را بـر                متغيرهايي همچون نرخ پرداخت جاري امتياز ، پرداخـت        
 .درآمدها مشاهده نمود

 :تدوين استراتژي  -3
توان طرح هاي امتياز را اصـالح كـرده يـا در              بر اساس تحقيقات بازار و برآورد درآمدها ، مي        

توان بـه طـرح تجـاري كلـي شـركت       همچنين اين اطالعات را مي   . صورت نياز، به كلي كنار گذاشت     
 از شركت اسـتفاده     گذاران خارج   افزود و از آن براي توجيه طرح امتياز براي مديران شركت و سرمايه            

هـا، تمـامي جوانـب امـر بـه خـوبي              كرد و به آنها اطمينان داد كه در تهيه و فرموله كردن اين طرح             
 .سنجيده شده است

 : تماس هاي داخلي و خارجي -4
. هاي پرسنل بازاريـابي، مهندسـي و اداري اسـت           يكي از منافع جانبي تحقيقات بازار، تماس      

توان   سازي را مي    تيم. دهند  ، همين افراد محور طرح امتياز را تشكيل مي         بعد از آغاز كار    "زيرا معموال 
هاي همه جانبه بعدي از طـرح را درپـي خواهـد              از همان مراحل اوليه آغاز كرد، زيرا اين كار حمايت         

هاي فعال در بازار هدف ارتباطاتي برقرار خواهد شد، كه امكـان دارد               به عالوه، با ديگر شركت    . داشت
 .ها به عنوان امتياز گيرندگان يا امتياز دهندگان مورد نظر شركت برگزيده شوند اين شركتبرخي از 

 :گذاري تكنولوژي   ارزش-5
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عالوه بر برآورد و نفوذ در بازار، بايد نحوه پرداخت جـاري امتيـاز مـشخص شـود تـا بتـوان                      
ي مـورد نظـر و تقـسيم        گـذاري تكنولـوژ     با ارزش . برآورد دقيقي از درآمدهاي امتيازات به عمل آورد       

تـوان نـرخ      منافع فزاينده حاصل از كاربرد آن در بازارهاي خاص ميان امتياز دهنـده و گيرنـده، مـي                 
نيروهاي بازار، تاثير شـديدي بـر تعيـين ارزش          . هاي جاري را به شكل معقولي محاسبه كرد         پرداخت

توان از اطالعات     عمل آمد، مي  تكنولوژي داشته و بعد از اين كه تحقيقات كافي در بازارهاي هدف به              
البتـه  . گردآوري شده براي برآورد ارزش تكنولوژي در قالب چند سـناريوي مختلـف اسـتفاده نمـود                

 .شود  به آنها اشاره مي"گذاري تكنولوژي وجود دارد كه متعاقبا هاي ديگري نيز براي ارزش روش
 

 
 
 
 
 
 


