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  مقدمه - 1

 افـزوده  ارزش کسـب  بـرای  موفق و بزرگ های شرکت امروزه

 امری را فناورانه ریزی برنامه برتر، های فناوری از استفاده با بیشتر

 سـازمان  خصوصـاً ( اروپـایی  کشورهای بیشتر دانند. در می حیاتی

 ریـزی  برنامـه  و فنـاوری  بینـی  پیش) 4اقتصادی همکاری و توسعه

 حاضـر  درحـال . شـد  آغـاز  1960 دهـه  از رسـمی  بطـور  فناوری

 قرار استفاده مورد اروپایی کشورهای بیشتر در فناوری بینی پیش

 فنـاوری  بینـی  پـیش  گام، اولین فناوری، ریزی برنامه گیرد. در  می

 فنـاوری  بینـی  پیش فناوری، ریزی برنامه عمومی رویکرد در. است

 )R&Dتوسـعه(  و تحقیـق  و سـازمان  راهبرد بین رابطی عنوان به

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای  را متفـاوتی  های راه که شود می تلقی

 فنـاوری  بینـی  پـیش . دهد می نشان سازمان فناوری مدت طوالنی

 راهنمـای  کـه  کنـد  فـراهم  ما برای را آینده از دورنمایی تواند می

  باشد. آینده شرایط به دهی شکل در امروز اقدامات

 تشـخیص  کـه  کنـد  مـی  کمـک  مدیران به فناوری بینی پیش

 و کنـد  مـی  رشـد  زمـان  طول در فناوری که قابلیت چگونه ،دهند

 جایگزین و یابد می انتشار و رشد شده، ظاهر رقیب فناوری چگونه

 مـدیریت  حمایت فناوری ریزیبرنامه گردد. درمی قدیمی فناوری

-طوالنی های طرح و دارد فراوان اهمیت ها برنامه از سازمان ارشد

 جهت در را توسعه و تحقیق های فعالیت باید ارشد مدیریت مدت

 همچنـین  و کنـد  حمایـت  و هـدایت  شـرکت،  اهـداف  از حمایت

 گـذاری  سـرمایه  بایـد  فناوری کـه  های حوزه چه در ،نماید تعیین

 روشـن  شرکت حرکت مسیر نکته این گرفتن درنظر بدون و شود

 »6تـاریکی  در جهـش « را آن 5فـرومن  آنچـه  از باید و بود نخواهد

  .]1نمود[ اجتناب نامد، می

ها یکی پس از دیگری متولـد   با توجه به این فرض که فناوری

 های آنها با ورود فناوریشوند و در نهایت برخی از  و وارد بازار می

تـوان دوره عمـر فنـاوری را     مـی  ،گردند جایگزین از رده خارج می

زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی تولد، رشد، بلـوغ و   همانند

تـوان بیـان نمـود کـه شـناخت       مرگ دانست. بر همین پایه مـی 

هـا در حـال حاضـر، بـه مـدیران       درست و به موقع ایـن فنـاوری  

ــا  راهبــردیِ یــک صــنعت/ بنگــاه کمــک مــی  کنــد تــا بتواننــد ب

گذاری به موقع برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند  سرمایه

ــد.   ــار بگیرن ــازار را در اختی ــده ب ــبض آین ــطو ن ــهبیع  ی اســت ک

4 Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
5 Frohman 
6 Dark Mutation

آینـده ظهـور    صـورت دفعـی در  هـای آینـده یکبـاره و بـه     فناوری

هایی برای ظهـور آنهـا وجـود     ز هم اکنون، نشانهنخواهند کرد و ا

فنـاوری و تحلیـل جایگـاه     یبینـ  اینجاست کـه پـای پـیش    دارد.

های تغییرات آینده به مسـائل   عنوان سرنخهای نوظهور به فناوری

ریزی کالن بنگاه باز خواهد  ریزی فناوری و همچنین برنامه برنامه

  شد.

دهـد   ابزاری را بدست میدر این میان منحنی اشتیاق فناوری 

تا با اتکا بر آن بتوان دیدی هر چند کلی و گذرا بـه سـیر تکامـل    

های موجود ارائـه   بینی بلوغ یک فناوری براساس انتظارات و پیش

سازی نکات جالب در باب فنـاوری و یـا   نمود. این ابزار با برجسته

نماید تا اثرات کلیدی بر تخمین روند  یک حوزه فناوری سعی می

آن بلـوغ فنـاوری را بـا      رشد یک فناوری را نشان داده و بـر پایـه  

و  7منحنـی عمـر فنـاوری   های تـاریخی و مفروضـات    تطبیق داده

همچنین سـطوح اشـتیاق و انتظـارات در مـورد یـک فنـاوری را       

ابتـدا سـعی شـده تـا مفهـوم       ،در این مقاله ].2[بینی نماید پیش

اشتیاق به فناوری و همچنین ارزش نوآوری تشریح گردد و سپس 

مرحله از منحنی اشتیاق فناوری و همچنین تشریح هر یـک از   5

صورت اجمالی ارائه گردد تا با معرفی این ابزار بتـوان از  مراحل به

  های راهبردی فناوری استفاده نمود. منظور توسعه برنامهآن به
  

  8نوظهور اشتیاق به فناوري -2

یابد،  نوظهور افزایش می  هنگامی که انتظار رشد برای فناوری

سـازی   بینی اینکه آیا فناوری مذکور دارای پتانسیل تجـاری  پیش

که زمانی ر؟ بسیار دشوار خواهد بود. خصوصامناسب هست یا خی

ادعا برای فناوری مـوردنظر دارای اقبـال زیـادی از سـوی عمـوم      

ای گـارتنر   میـان شـرکت مشـاوره    مردم قرار گرفته باشد. در این

اشـتیاق   منحنـی گیـری از ابـزاری ماننـد     سعی نموده تا بـا بهـره  

بینـی نمایـد. ایـن     آینده فناوری مذکور را تحلیل و پیش ،فناوری

گیـری از منطـق کـاربرد فنـاوری در طـول زمـان        با بهره منحنی

وکـار بدسـت   با هدف کسببینشی را در مورد چشم انداز فناوری 

نمود که آیا دوره حیـات   یریز دهد تا براساس آن بتوان برنامه می

فناوری موردنظر با نیازها و اهداف سازمان ما منطبق خواهد بـود  

  یا خیر. 

به عبارتی دیگر، منحنی اشتیاق فناوری اطالعات ارزشـمندی  

صـورت مصـور در اختیـار    را در رابطه با تحلیل اقتباس نوآوری به

مدیران قرار خواهد داد. اساس کار این تحلیل بر اشتیاق فزاینـده  

7 S-Curve 
8 Hype Level 
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های نوظهور استوار اسـت کـه عمـدتاً بـا واقعیـت       انسان به پدیده

عالوه بر این، باید به ایـن نکتـه توجـه     ].3[اختالف فاحشی دارد

نمود که نوآوری که با توجه به هیجانات مورد توجه قـرار گرفتـه   

ـ  اسـت  مانند یک هوس زودگذری  راحتـی کنـار گذاشـته    ه کـه ب

خواهد شد، ولی نوآوری کـه بـه تـدریج و گـام بـه گـام تکمیـل        

به دلیل ایجاد ساختارهای پشتیبان خود از ثبات بیشـتر   ،شود می

  االتری برخوردار خواهد بود.و ب

منحنی اشتیاق فناوری تشکیل شده از دو مفهوم اشـتیاق بـه   

عنوان توان به فناوری و نیز ارزش نوآوری، اشتیاق به فناوری را می

احساسات و پاسخ اجتماعی بر انتظارات عموم مردم از آینده یـک  

فناوری بیان نمود که دارای یک شیب بسیار زیادی در آغـاز دوره  

معرفی و همچنین شیب بسیار باالیی بعد از دوره معرفی فنـاوری  

توان بـا مفهـوم    نوظهور است. از طرفی دیگر، ارزش نوآوری را می

ان دانست که با شیب مالیمی از ابتـدای  یکس منحنی عمر فناوری

صـورت صـعودی ادامـه    معرفی یک فناوری تا سطح اشباع آن بـه 

کند و به حد محدودیت فناوری مذکور یعنی شیب صـفر   پیدا می

تـوان هـر سـه نمـودار را       مـی  1شـماره  نماید. در شـکل   میل می

اشـتیاق فنـاوری در دو    منحنـی مشاهده نمود با این تفسـیر کـه   

جنینی و طفولیت یک نوآوری که همان دوره معرفـی آن  مرحله 

از منحنی اشتیاق به فناوری یا اقبال عمومی به یک پدیـده   است،

بلوغ ادامـه پیـدا    نوظهور تبعیت کرده و تا محدوده اندکی از دوره

نماید و بعد از آن با عطف به شیب مثبـت تقریبـا بـر منحنـی      می

هـای   ادامه تا حد پیشرفت کند و در ارزش نوآوری انطباق پیدا می

رود که در اصـطالح   نزدیک به محدودیت فناوری مذکور پیش می

غ شود فناوری جایگاه خود را تثبیت نموده و به حد بلـو  گفته می

  رسیده است. 
  

  
  ]4[منحنی اشتیاق فناوري :1شکل

  

  9مراحل منحنی اشتیاق فناوري -3

  .استمنحنی اشتیاق فناوری دارای پنج مرحله  ،آید برمی 2شماره همانطور که از شکل 

  
 ]5[مراحل منحنی اشتیاق فناوري :2 شکل

9 Hype Cycle 
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مراحل منحنی اشتیاق فنـاوری عبارتنـد    2 شماره طبق شکل

 :]5[از
شـامل ابـداع، تحقیـق و توسـعه و     : 10. تحریک نوآوری/ فناوری1

  .نمایش عمومی و ارایه اولیه محصوالت است

ــاوری 2 ــوآوری/ فن ــه : 11. نقطــه اوج انتظــارات از ن ــن مرحل در ای

 فنـاوری یابد و رهبـران   ها افزایش می در پروژه فناوریاستفاده از 

هـای آن دارنـد. در ایـن     کردن و اغراق در توانایی سعی در عمومی

ـ  ؛پذیرد ها با موفقیت انجام می بعضی از پروژه ،بین ا بسـیاری از  ام

به شکسـت   فناوریهای موجود در آن  علت محدودیتها به پروژه

  .انجامند می
 فنـاوری بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه       : 12. ناامیدی از انتظـارات 3

تواند پاسـخگوی کلیـه انتظـارات     موردنظر در زمان اوج خود نمی

 ؛شود موجود از آن باشد، به سرعت از میزان عالقه بدان کاسته می

آمیـز   صـورت اغـراق  به همین دلیل نشریات از پرداختن به آن بـه 

ری کنند و حتی گاهی از مطالب و علل شکست آن اخبا پرهیز می

بـرداری از   ماننـد تـا نتیجـه بهـره     نمایند و در انتظار مـی  ارایه می

 .ی مشخص شودناورف
تمرکـز   ،در این مرحله: 13. شیب مثبت به سوی انتظارت واقعی4

ی اوردار و کسـب تجربـه از فنـ    بر روی آزمایشات سخت و دامنـه 

شـود تـا    های گوناگون انجـام مـی   است که این امر توسط سازمان

هـا و   مورد نظـر، ریسـک   ناوریجامعی از توانایی فدرک صحیح و 

تجـاری و   هـای  روشمزایای آن بدست آید و بتوان با اسـتفاده از  

بخشیدن به فرآینـد توسـعه و     ابزارهای موجود، در زمینه سهولت

 .سازی اقدام نمود یکپارچه
در ایــن ): 14وری . جایگـاه واقعــی نــوآوری/ فنـاوری(فالت بهــره  5

وری در دنیــای واقعــی شــناخته و پذیرفتــه نــامرحلــه مزایــای ف

واقعی خود را یافتـه و بـه سـمت تولیـد      گاهری جایاوشود. فن می

گرفتن  اوج  رود. در نهایت، سومین و چهارمین نسل خود پیش می

وری یا درک فوایـد و  ااین فاز متناسب با گستردگی استفاده از فن

  .مزایای آن در بازار متغیر است

جزئیات مراحل عنوان شده ارائـه گردیـده    3شماره  در شکل

  است. 

  

  

10 Technology Trigger 
11 Peak of Inflated Expectations 
12 Trough of Disillusionment 
13 Slope of Enlightenment 
14 Plateau of Productivity 

  منحنی اشتیاق فناوري براي توصیف یا تجویز؟ -4

برای پاسخ دادن به این سوال بایـد بـدانیم کارکردهـای ایـن     

ــت از     ــور حمای ــه منظ ــوال ب ــن چرخــه معم ــه چیســت. ای چرخ

راهبـردی در جلسـات مـدیریتی در ارتبـاط بـا      های  گیری تصمیم

. همچنـین ایـن   گیـرد  صورت می زمینه فناوری گذاری در سرمایه

دهنده این موضوع است که نگرش افراد در ارتباط با  منحنی نشان

ثیر تکامل فناوری قرار خواهد گرفت. بـا  تافناوری موردنظر تحت 

 ستتوان حجم وسیعی از اطالعات بد نگاه دقیق به این چرخه می

شـخص نمـود   آمده را در یک فرم گرافیکی متمرکز نشان داد و م

تری در ارتباط با  باشد و اطالعات جزئی حاالت فناوری چگونه می

های نسبی و بازه زمـانی هـر فنـاوری بـرای رسـیدن بـه        موقعیت

وری آن فناوری بدست آورد. بینش و اطالعاتی کـه از   مرحله بهره

 تـوان بدسـت آورد،   موردنظر مـی این منحنی در ارتباط با فناوری 

چراکه حجم وسیعی از اطالعات را در یک فضای  د؛زیاد خواهد بو 

اما اگـر بخـواهیم در ارتبـاط بـا تجـارت و       .دهد محدود نشان می

تری داشته باشیم،  عات کامل و دقیقوکار در یک حوزه اطالکسب

ضـعیف بـوده و    ،شد وضوحی که توسط این نمودار نشان داده می

انیم داشـته  تو نمی سازی فناوری تجاری اطالعات کاملی در زمینه

این امر مسـتلزم صـرف زمـان بیشـتر و دسترسـی بـه       باشیم که 

  . استتر از فناوری موردنظر  اطالعات جامع

گونه نتیجه گرفت توان این با توجه به موضوعات بیان شده می

نظر و شناسـایی بهتـر   توصـیف بهتـر فنـاوری مـورد    منظور که به

  از این نمودار بهره گرفت. توان فناوری می

  

هـاي مـرتبط بـا    ترسیم منحنی اشـتیاق فنـاوري   -5

  چاپگر سه بعدي  

هــایی کــه امــروزه گــوی ســبقت را از دیگــر    یکـی از فنــاوری 

ها ربوده، فناوری چاپ سه بعدی است. چاپ سه بعدی به  فناوری

صـورت فرآینـد اتصـال    به 15مریکاآوسیله سازمان آزمایش و مواد 

صورت الیه به الیه به جهت تولید محصولی سه بعدی معموالمواد 

 بعدی چاپ سه فناوری. در اوایل دوران ظهور ]12[شود تعریف می

نمایـانگر ابـزاری   و  RP(16(سازی سریع برای توصیف فرآیند نمونه

های اولیه نسبت به ابزارهای متداول  سریع و آسان در تولید نمونه

آن رقـابتی نبـودن در خـط تولیـد بـوده        بوده اما مشـکل عمـده  

هـای گونـاگونی    سازی سه بعدی در رشته امروزه مدل .]13[است

سازی، معماری، طراحی صنعتی، روباتیک، صـنایع   همچون قطعه

15 ASTM 
16 Rapid Prototyping 
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تا پیش از این بـه شـکل    ها سازی رایج است. این مدل هوافضا و...

  هـای نمایشـگر یـا روی کاغـذ ارائـه       بعدی روی صـفحه تصاویر دو

شان  آنچه طراحان در ذهنشدند تا افراد با دیدن آنها درکی از می

  .دارند بدست آورند

  
  تشریح فرآیند منحنی اشتیاق فناوري :3 شکل

  

 1980اولین ثبت اختراع چـاپگر سـه بعـدی در اوایـل سـال      

در ژاپن ثبت شد. میزان رشد تعداد مقـاالت   17دکتر کاداماتوسط 

کند و ثـابتی را   روند نسبتا 2003ت اختراع تا سال و همچنین ثب

 بعدی اپگرهای سهچ فروش در بزرگی رشد 2003 سال داشت. از

است که این روند در ثبت اختراعات نمود پیدا کرده  داشته وجود

نیز  بعدی سه  قیمت پرینتر این، بر عالوه ).4شماره  شکل(است

های  زمینه رد جدیدفناوری این همچنین  است. کرده یداپ کاهش

 وسـاز، سـاخت  و عمـاری، مهندسـی  م صنعتی، طراحی جواهرات،

 هـای  سیسـتم  وپزشـکی،  صـنایع دندانپزشـکی   هوافضـا،  خودرو،

ــایی، اطالعــاتی،  دیگــر و بســیاری مــرانع مهندســی جغرافی

  است. کرده پیدا زیادی های ستفادها

 2/2بعـدی   ارزش بازار جهانی چاپگرهای سـه  2012در سال 

17 Dr.Kodama 

 هـای  گـذاری  بیـانگر سـرمایه  میلیارد دالر بوده است که این رقـم  

 از شـده  منتشـر  گـزارش  جدیدترین است. R&D کالن در بخش

 میـزان  کـه  دهـد مـی  نشان زمینه این در Gartner موسسه سوی

 هـزار  217 به 2015 سال تا بعدی سه پرینترهای جهانی صادرات

 برابـر  2014 سال در رقم این کهدرحالی ؛رسد می دستگاه 350 و

 گـران  تحلیل گزارش این در. است بوده دستگاه 151 و هزار 108

 در بعـدی  سـه  پرینتر انواع جهانی صادرات که اند کرده بینی پیش

 رشـد  برابر دو از بیش تا سال هر 2018 تا 2015 های سال فاصله

ــرده ــت در و ک ــال در نهای ــه 2018 س ــون 3/2 ب ــتگاه میلی  دس

 ].14[برسد
هایی انقالب  عنوان فناوریها به اگرچه هر یک از این فناوری 

اما تأثیر فناوری  ؛شونداند، نام برده می  سوم صنعتی را ایجاد کرده

چاپ سه بعـدی از نظـر تولیـد جهـانی در بهتـرین حالـت قـرار        

  . ]15[دارد
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  بعدي  عمر فناوري چاپگر سه  : چرخه4شکل 

  

  فناوری چـاپگر سـه   ،آید می بر 4شماره  طور که از شکلهمان

دوران بلـوغ خـود قـرار خواهـد     در ابتـدای   2015بعدی در سال 

عطف   رسد. نقطه به دوران اشباع خود می 2030گرفت و در سال 

خیر دو تا سـه سـاله   که با توجه به تأ است 2005نمودار در سال 

تقاضای ثبت اختراع تا انتشار آن، بیانگر این موضوع است کـه در  

  رشد این فناوری افزایش چشمگیری پیدا کرده است.  2003سال 

  

  
  Google trendدر  3d printingروند جستجوي : 5شکل

  

رونـد   ،شـود  مشـاهده مـی   5شـماره  طور که در شـکل   همان

رونـد   2010تـا   2004جستجوی چاپگرهای سه بعـدی از سـال   

ــال   ــته و از س ــی داش ــا  2010مالیم ــراه 2014ت ــیب   هم ــا ش ب

. بـا  که نشان از توجه عموم به این فناوری اسـت است ای  فزاینده

بیشـترین تعـداد جسـتجوی     2013   توجه بـه نمـودار بـاال سـال    

میزان اشتیاق بـه  چاپگرهای سه بعدی است که این نشان دهنده 

  .فناوری استاین 
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 Gartnerموسسه   2014: نمودار اشتیاق به فناوري سال 6شکل 

  

میزان  Gartnerبا توجه به نمودار منتشر شده توسط موسسه 

جایگـاه   2014اشتیاق به فناوری چابگرهای سه بعـدی در سـال   

تـوان بـا توجـه بـه      واقعی خود را پیدا نموده است. همچنین مـی 

گیری بدسـت آمـده از دو نمـودار چرخـه فنـاوری و رونـد       نتیجه

بـدین صـورت کـه ابتـدای      ؛مطلب فوق را تشریح نمود ،جستجو

در سـال   curve-Sنقطه اشباع این فنـاوری بـا توجـه بـه نمـودار      

میزان جستجوی فناوری چاپگر سه  2014بوده و در سال  2011

. روند نزولی خـود را آغـاز نمـوده اسـت     Googleبعدی در پایگاه 

بـه بعـد انتظـارات از     2014شود در سال  پیش بینی می بنابراین

  نمود.  اه واقعی خود را پیدا خواهداین فناوری جایگ
  

  گیري: نتیجه -6

تـوان   با توجه به منافعی که از منحنی اشتیاق به فناوری مـی 

تـوان در ارتبـاط بـا آن بیـان      سراغ داشت، انتقادات زیادی را مـی 

نمود. اولین انتقادی که به آن وارد شده این است، که اساساً ایـن  

به و و یا نوآوری بوده   فناوریمنحنی خروجی از انتظارات به یک 

خود فناوری و نوآوری ارتباط چنـدانی نـدارد و     ماهیت و منحنی

آن را در افق زمان براساس سرعت توسـعه یـک فنـاوری خـاص     

بـاز   منحنـی توان متصـور شـد. انتقـاد دیگـری کـه بـه ایـن         نمی

توان براساس اطالعـات   منحنی نمیاین است که از این  ،گردد می

تصمیماتی همچـون توسـعه فنـاوری و یـا      موجود برایگذشته و 

رغـم  . اما علـی های جدید استفاده نمود همچنین بازاریابی فناوری

اشتیاق فناوری ارائـه   منحنیانتقاداتی که از کم و کیف این   همه

گیـری از ایـن ابـزار     توان بیان نمود که بـا بهـره   گردیده است، می

راهبرد بازاریـابی چـه فنـاوری و    اساس توان تفسیر نمود که بر می

وکار سازمان خواهد بـود و در آینـده   های مربوط به کسب نوآوری

هـا در   هـا و نـوآوری   رفتار اقبال عمومی با توجه به سـایر فنـاوری  

  مقایسه با این فناوری مذکور چگونه رقم خواهد خورد.
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