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Abstract 
Main functions of the foresight are creation and 
planning of favorite future and scenarios of future. 
Uncertainty and ambiguity of future increases the 
importance of IT foresight projects. Yet to date، no 
study has evaluated IT foresight projects. Balances 
scorecard (BSC)، as a performance management system 
is used as a project output controller for adopting 
strategic objectives. Recently BSC has been used for 
project management. Investing on foresight projects will 
be effective if projects performance measures in a 
balanced way. Information communication technology 
(ICT) projects are important because of their specific 
traits such as high risk، low return of investment، 
invisible benefits and etc. In this paper a method for 
evaluating IT foresight projects is presented. So، First 
foresight capability and its experiences in other 
countries is reviewed. Then the experiences in project 
evaluating by BSC are studied. In the next step، main 
components of the BSC aspects in this paper are 
identified with analyzing these studies and presented a 4 
layer method for using balanced scorecard with 40 
criteria and also highlights available foresight and valid 
experiences about evaluating the IT project by BSC. 
Then، Delphi method is employed for gathering the 
expert’s views on aspects of evaluation and 26 indices is 
approved. Finally 26 indices are validated and approved 
again by analyzing questionnaire forms with Shanon 
entropy method. 
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 چکيده
نگاري هاي آيندههي مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژهاهها، سناريوها و آيندنگاري، خلق و ترسيم پاردايم كاركرد اصلي آينده

اطالعات ارائه نشده است. كارت امتيازي متوازن به عنوان يکي از نگاري فناوري آينده يهاهارزيابي پروژكنون روشي براي افزايد. تا فناوري اطالعات مي

تازگي از كارت امتيازي متوازن براي مديريت پروژه نيز دهد. بهمي را انجام راهبرديبا اهداف ها ههاي مديريت عملکرد، كنترل تطابق خروجي پروژسيستم

توان براي اثر بخش كردن  نگاري ارائه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها ميآيندههاي كنون مدلي براي ارزيابي پروزهولي تا ،استفاده شده

؛ از جمله ريسك باال؛ نرخ بازگشت سرمايه كم؛ ناملموس بودن نتايج و ICTهاي هخاص پروژهاي استفاده كرد. ويژگيها هگذاري بر روي اين پروژ سرمايه

با استفاده از كارت امتيازي متوازن را ارائه كرده ها هافزايد. مقاله حاضر روشي براي ارزيابي اين پروژها ميآن ، بر اهميت ارزيابي عملکردهاآن د پنهانفواي

با استفاده از ها هزمينه ارزيابي پروژنگاري و تجارب ساير كشورها بررسي شده است. سپس مطالعات انجام شده در هاي آيندهاست. براي اين كار ابتدا قابليت

شاخص با استفاده از مدل كارت امتيازي استخراج شده و  44جنبه به همراه  4كارت امتيازي متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، 

جنبه ايجاد و ارتقاي مستمر تفکر  -8انه ارزيابي عبارتند از: چهارگ يهاهاز نظرسنجي از خبرگان با روش دلفي استفاده شده است. جنبها تأييد آن براي

رشد و يادگيري جمعي. با استفاده از دو دور  -4 ؛نگاريو سازماندهي پروژه آيندهفرايندها  -8 نفعان؛رضامندي ذي -2 ؛نگر مبتني بر فناوري اطالعات آينده

و تحليل آن نامه  پرسش آمده ازدست به هايت. در انتها براي اعتبار سنجي مجدد شاخصشده استأييد  شاخص آن 22خبرگان همگرا شده و نظريات  دلفي،

 . اندكردهتأييد  با استفاده از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را

 

 نگاري، كارت امتيازي متوازن، فناوري اطالعات مديريت عملکرد، آينده: هاهكليدواژ

 

 

 مقدمه -5
به  بينيپيش مانند هاييروش مديااكارن انتهاي قرن بيستم ميالدي در

تجارت مشههود بهود.    دنيايسريع  تغييراتبودن و  نگردليل گذشته

در مبحهث   نگهاري آيندهباعث ظهور  ها،روش اين يعدم پاسخگوي

 كاربهمسئله  كه براي حل هايينوع نگاه و روش درشد كه  فناوري

                                                                                                      
 Saghafif@gmail.com دار مکاتبات: نويسنده عهده *

حهوزه   در نظهران صاحب از يکينمود.  حاصلتغيير جدي  رود، مي

يتالشه » كهرده اسهت:   يه  تعر ريه را به صورت ز آن ،نگاريآينده

جامعهواقتصادفناوري، علم،بلندمدتآيندهبهنگاهبرايمند نظام

يهاهحوزتقويتونوظهور عام هايفناوري شناساييهدفباكه

اجتماعيواقتصاديمنافع ترينبيش احتماالًكهيراهبردتحقيقاتي

  .«[8]شود يانجام م ،دارندهمراهبهرا

تعري  توربان، فناوري اطالعهات دانشهي اسهت كهه بهه       طبق

 هها هموضهوعي و اسهتفاده ابهزاري از داد    بنهدي  و تقسهيم  بندي دسته
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. در ديدگاه كالن، اين دانش به دو گرايش اصلي مهندسي و پردازد مي

. بخش مهندسي بهه چگهونگي سهازماندهي    شود مديريتي تقسيم مي

تهدوين سيسهتم و اسهتفاده از     نگيبخش مديريت به چگهو  و هاهداد

ر چهار دستة . عناصر دخيل در فناوري اطالعات دپردازد مي هاهداد

[. 2]شهوند مي بندي كلي: اطالعات، سيستم، شبکه و مخابرات تقسيم

متنوع سياسي، اقتصادي و اجتماعي  يهاهفناوري اطالعات در حوز

برحسب سطح  تواند نفوذ كرده و نظر به خصوصيات نهفته در آن مي

مزيت رقابتي و ارزش ايجاد  ها،فناوري و زمان اجراي آن در سازمان

فنهاوري   نگاريزه شمول فناوري اطالعات در پروژه آيندهكند. حو

در هر پروژه  نگارياطالعات، به تعري  موضوعات و هدف از آينده

هر دو جنبه فنهي و مهديريتي    تواندمي وابسته است و در حالت عام

بوده  ايدانشي بين رشته نگاريفناوري اطالعات را شامل شود. آينده

. يکي كننديت عاليق خود بدان توجه ميكه افراد برحسب نوع و اهم

-فناوري؛ حوزه آينده نگاريآينده هايهمهم در بين حوز يهاهاز حوز

 ملموسنها  يفناوري اطالعات است كه فوايد ملموس و حت نگاري

تا حصول اطمينهان از   شود يباعث م ي،ناملموس نيا [5، 4، 8دارد ]

 ازمندين هاآن حوزه و ارزيابي ينا يهاهدستيابي به فوايد واقعي پروژ

مناسب باشد.  يستمس يكبه 

گيهري متمركهز بهر يهافتن ارزش مهالي       ازهانهد تعري  كالسهيك  

ها بهه  [. وابستگي روزافزون شركت2گيري بوده است]ازهاندموضوع

يهافتن   بهراي منابع غير مادي، دليلي عمده براي تهالش و جسهتجو   

 غيرمهالي در كنههار ههاي   شهاخص  ابزارههاي كنترلهي بها اسههتفاده از   

ثير انکارناپذيري أت 8فناوري اطالعات [.7سنتي مالي شد]هاي  شاخص

و افزايش درآمد، خلق مزيت رقهابتي و افهزايش   ها هبر كاهش هزين

گيري پيش نياز بهبود عملکهرد   ازهاند .[1دارد ]ها سازمان سهم بازار

قابل ادعها نيهز   ازه گيري نباشد، انداست. اگر پيشرفت عملکرد قابل

ازه گيهري عملکهرد از جملهه كهارت     اندهاي مختل نيست. سيستم

اي از  امتيازي متوازن؛ در جستجوي دستيابي به اين هدف، مجموعه

( 8992كننهد. كهاپالن و نورتهون      معيارهاي عملکهرد را ارائهه مهي   

ساختارهاي متفاوتي از كارت امتيازي متوازن را براي صنايع مختل  

ديدگاه كارت امتيهازي  ها سازمان . همچنين بسياري ازمعرفي كردند

مديريت بحران، ايجاد شهفافيت و  فرايندهاي  متوازن را براي اجراي

برقهراري ارتبهام ميهان اههداف و     هها،  راهبرداندازها و تبديل چشم

[. يکي از اين موارد خاص، استفاده از 9پذيرفتند]راهبردي  معيارهاي

                                                                                                      
1. Information  technology (IT) 

و عملکهرد  فراينهد   ارزيابي و نظارت بركارت امتيازي متوازن براي 

، متشکل از چهار جنبه مشاركت در كسب و كار، 2فناوري اطالعات

-آينهده  [.88، 84] گرايهي اسهت  كاربرگرايي، تعالي عملياتي و آينهده 

سازي آن هنهوز در كشهور   رشته جديدي بوده و دانش پياده نگاري

فنهاوري   گهذاري در حهوزه  نهادينه نشده اسهت. از طرفهي سهرمايه   

در اين رشته، به برنامهه  فناوري  اطالعات به علت سرعت تحوالت

ريزي مناسب و دقيقي نيازمند بوده و هنوز كسي در اين خصهوص  

امروزه از كارت امتيازي متوازن كه اين تحقيق نکرده است. با توجه به

سهازماني، واحهدهاي   فراينهدهاي   ها،براي ارزيابي عملکرد سازمان

شود، مقاله حاضر از اين استفاده ميها هارزيابي پروژ سازماني و حتي

 استفاده خواهد كرد.  نگاريآينده يهاهروش براي ارزيابي پروژ

 

 معرفي مدل كارت امتيازي متوازن -2
هاي امروزي نيازمند يك زبان ارتباطي جهت انتقال استراتژي سازمان

ور از ايهن  سازي و نيهز كسهب بهازخ    پيادهفرايندهاي  ها و به سيستم

ي  هها  شهاخص  هستند. كارت امتيازي متوازن با قهراردادن  راهبردها

 نگر(، در كنار هاي آينده بهبود دهنده عملکرد مالي در آينده  شاخص

نگهر( نهوعي    نگر يا نتيجهه  گذشتههاي مالي  شاخصي  ها شاخص

[. كهاپالن و نورتهون در مهدل كهارت     82نمايد]مي توازن را حاصل

و فراينهدها   : مالي، مشهتري، راهبردياز چهار جنبه  امتيازي متوازن،

  [.2،9اند ]ها استفاده كردهيادگيري و رشد، براي تحليل اين شاخص

اي را نشهان  ، مدل كارت امتيازي متوازن توسهعه يافتهه  8شکل 

جنبهه مهدل كهاپالن و     دهد كه روابط علّي و معلولي ميان چهاريهم

توسعه يافته ناميده شده  نظرنيز دربردارد. اين مدل از اين  نورتون را

نورتن؛ عدم  -دارد: حلقه مفقوده چهار جنبه مدل كاپالنمي كه اشعار

ي چهار گانه هاهسازمان است. در صورتي كه جنب راهبردارتبام آن با 

 سهازمان تنظهيم نشهود؛    راهبهرد نهورتن در راسهتاي    -مدل كهاپالن 

اي جز شکسهت سهازمان را در پهي    تيجهتعري  شده ني ها شاخص

ها نيز بايد بر ازه گيري اين شاخصاندنخواهند داشت. در ضمن نتايج

 [.88باشد]تأثيرگذار  نهايي سازمان راهبردتنظيم 

 

   IT يهاهكاربرد كارت امتيازي متوازن در پروژ -3
ههاي متعهدد توليهد و خهدمات     راهبردهاي مختل  بازار و موقعيت

هاي امتيازي متفاوت براي انطباق با رسالت، كارگيري كارتنيازمند به

                                                                                                      
2. IT  BSC 
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 لي و هت. درحقيقت چارچوب اصههاسراهبرد، فناوري و فرهنگ آن

 
 [53مدل توسعه يافته كارت امتيازي متوازن] (5شکل 

 

 هايها به حوزهعمومي كارت امتيازي متوازن با توجه به اين تفاوت

هاي امتيازي متوازن بهراي مهوارد   تر رفته و نياز به كارتاختصاصي

وسهيله  بهه  كارت امتيازي متوازن اولين بهار  آورد.وجود به خاص را

ههاي  سهازمان  ي تحقيقهاتي در هها هبراي ارزيهابي پهروژ   8استوارت

[. 84كار برده شد]هغيرانتفاعي بهاي سازمان خصوصي و انتفاعي و يا

ارت امتيهازي  كار استورات را تکميل و مدل كاربرد كه  باربر و ميلي

اند. اين مدل از چهار ديهدگاه  ئه كردهامتوازن در زمينه مديريت را ار

 مديريتي يعني: ديدگاه مالي، ديدگاه انساني و روابط بين تيم پروژه و

، ديدگاه مديريت ريسك و در نهايت ديدگاه مديريت زماني نفعانذي

 [.85پروژه، مورد توجه قرار گرفته است ]

پژوهشي پيشنهادي و يها  هاي طرح ميزان جذابيتبراي ارزيابي  

ي تمام شده يا جاري، معيارههاي مناسهب   هاهبررسي موفقيت پروژ

مندي رضامندي مورد نياز است. اين معيارها بايد جامع و مانع بوده و

كارت امتيازي كارگيري به مديران از نتيجه كار را تضمين كند. براي

شود مي كوچکي در نظرگرفتههاي سازمان متوازن، هر پروژه به منزله

هها  هكه به الگوبرداري از سايرين احتياج دارد. در واقع چهون پهروژ  

تهري برخوردارنهد، بهراي ارزيهابي     ها از ساختاريافتگي بهيش نسبت به سازمان

                                                                                                      
1. Stewart 

PMBOK نيز مناسبتر هستند. در همين راستا است كه راهنمهاي 
مهدلي   2

طراحي يك كارت امتيازي ه در دهد كساختاريافته از پروژه را ارائه مي

توانهد مفيهد و مه ثر باشهد. د واقهع،      ههاي پژوهشهي مهي   متوازن براي پهروژه 

كهارگيري كهارت امتيهازي متهوازن بهراي پهروژه، ارزيهابي        يکي از اهداف بهه 

 [.82، 84 پروژه در طول چرخه عمر آن است ]

خاصي  يهايي فناوري اطالعات از ويژگهاهبه طوركلي، پروژ 

توان به ناملموس بودن نتهايج، افهزايش   مي ارند كه از جملهبرخورد

سريع توان در مقابل كاهش هزينه، اشاره كرد. لذا مدل كارت امتيازي 

كار رفت هخاص بطور به فناوري اطالعاتهاي همتوازن براي پروژ

اي از آن است نمونه 8براي تجارت الکترونيکي BSCكه استفاده از 

و معيارهاي كاربرد كارت امتيازي متوازن براي ها هجنب 8جدول .[84]

[ و 82عه ]هي تحقيهق و توسه  هها ه، پهروژ [84]تجارت الکترونيهك  

 دهد.مي [ را نشان87] ICTي هاهروژهپ

 

 نگاري فناوري اطالعات  ارائه تجارب جهاني در آينده -4

 نگاريو كاركردهاي آيندهها هلفؤمعرفي م  4-5

مند بوده و با اتکا به شبکه عظيمي از افراد ي نظامفرايندنگاري آينده

نمايد. در اينجا  ي مطلوب را ترسيم ميهاههاي متنوع، آيندبا تخصص

يي كه در اجراي يهك  هاهنگاري عناصر و م لفبراي درك بهتر آينده

شهوند. دو سهازمان   نگاري دخالت دارنهد؛ معرفهي مهي   پروژه آينده

[ 89ده عنصر و كميسيون اروپها ] [ دواز81المللي و معتبر يونيدو ] بين

اند. با توجه به نگاري پيشنهاد كردهپانزده عنصر را براي اجراي آينده

ايهن دو سهازمان در   وسيله به عناصر معرفي شدههاي هاشتراك حوز

 شود: مي كميسيون اروپا معرفيوسيله به اينجا پانزده عنصر ارائه شده

اهداف  -2 ؛ نگاري(ينده داليل منطقي انجام آ4اصول عقاليي -8 

مرور رويکردهاي  -8 ؛ نگاري و مدت زمان آن( اهداف انجام آينده

-گيري  تعيين حوزه علمي تمركز آيندهجهت -4 ؛راهبردي موجود

افهق   -2 ؛ اي، سهازماني( سطح  فراملي، ملي، منطقهه  -5 ؛ نگاري(

سال 85 -84حدود نگاري آينده زماني  ميانگين افق زماني براي انجام

 -7 ؛ سال باشد( 5از تر كم سال يا 84ولي ممکن است بيش از  ؛بوده

مشهاركت   -1 ؛ هاي سازماني درگير پروژه(دامنه موضوعي  بخش

 نگاريمشاوره  روش مشاوره در آينده -9؛   گستردگي افراد درگير(

                                                                                                      
2. Project Management  Body  of  Knowledge 
3. E-business BSC 
4. Rational 
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 [51، 51، 4هاي مختلف ]ها و معيارهاي مختلف كاربرد كارت امتيازي متوازن براي پروژهجنبه (5جدول 

كارت امتياز 

 متوازن
 1جنبه  4جنبه  3جنبه  2جنبه  5جنبه 

تجارت 

 [84الکترونيک ]

 
 

 مداريرويکردمشتري

 جههذب و حفههت مشههتري 

رضههامندي  -8اينترنتههي(: 

مشتري  امتيهاز حاصهل از   

پيمايش برخط رضهامندي  

مشههتري، تعههداد شههکايت  

حفههههت  -2مشههههتريان( 

مشهههتري  نهههرخ جهههذب  

مشتريان اينترنتهي بهه غيهر    

جههههذب  -8اينترنتههههي( 

مشههتريان جديههد  جههذب  

مشههتري بهها وب سههايت،   

مسهههههتقيم و  فهههههروش  

غيرمسههتقيم از طريههق وب 

بازاريههههابي -4سههههايت( 

اينترنتهي اثهربخش  تعهداد    

بازديههههدهاي موفههههق از  

سههههههايت، احسههههههاس 

رضههههامندي از سههههايت، 

 تعداد بازديدكنندگان(

سههههم الکترونيکهههي بهههودن  

 -8تجارت در كسه  و كهار:   

ريهههزي دسهههتيابي بهههه برنامهههه 

راهبهردي تجهارت الکترونيکههي   

مهه  ههاي برنا  اجرا و تکميل گام

 -2پروژه تجارت الکترونيهك(  

ارزش تجهاري پهروژه تجهارت    

الکترونيکهههي  سهههودآوري وب 

سههايت، بازگشههت سههرمايه يهها  

اقتصاد اطالعهات، سههم كسهب    

در آمد برخط نسبت بهه وضهع   

ههههاي سههنتي، كههاهش هزينههه   

هههاي عمليههاتي، كههاهش هزينههه 

جهههذب مشهههتريان جديهههد و   

مهديريت روابههط بهها مشههتري و  

جههه تبليغههات، مطابقههت بهها بود

هههاي واقعههي در برابههر   هزينههه

 بودجه تخميني(

تکميههل  -8تعههالي عيليههاتي: 

فراينهههد  ارائهههه بهههه موقهههع    

محصهههههوالت و خهههههدمات  

الکترونيکهههي، ميهههزان كمبهههود 

موجههودي، ميههزان خطاههههاي   

 -2جايي كهاال(  بارگيري و جابه

در دسهههترس بهههودن سيسهههتم  

تجههارت الکترونيههك  متوسههط  

زمان در دسترس بودن سيستم، 

ان از كارافتههادگي متوسههط زمهه 

بهبهههود توسهههعه  -8سيسهههتم( 

سيسهههتم  شهههاخص دقهههت و  

بموقههههع بههههودن جابجههههايي 

سيسههههههتمهاي تجهههههههارت  

امنيههههت و  -4الکترونيکههههي( 

ايمني: عدم ارائه مباحث اصهلي  

تجهههههارت الکترونيکهههههي در 

گزارشههات بازرسههي داخلههي و  

خهارجي، نبههودط خطاهههاي غيههر  

قابل كش  يا ناقض امنيتهي در  

 سيستم

مههارت   -8گرايي: آينده

و توانايي توسعه تجارت 

الکترونيههههك  تعههههداد   

روزههههههاي آمهههههوزش 

متخصصهههين، مجمهههوع 

-سههال تخصههص توسههعه

ميهههزان   -2دهنهههدگان(  

مههههديريت اثهههههربخش  

كاركنان در زمينه تجارت 

الکترونيهههههك  نهههههرخ  

ط همرخصههههي، متوسهههه 

كههاري(، اسههتقالل  اضههافه

مشاوران  تعداد مشهاوره  

روزانه بهراي ههر مهاجول    

 -8در طهههول پهههروژه(   

بليههت اطمينههان ارائههه   قا

دهنهههدگان نهههرم افهههزار  

هاي مازاد،  تعداد فعاليت

 تعداد مشتريان جديد(

 

هاي تحقيق پروژه

 و توسعه

[82] 

ارزش فعلي و آتهي  مالي: 

ها، مقهدار ارزش  پرداخت

كسب شهده از كهار انجهام    

شده در پهروژه تها تهاري     

 مشخص

بهههازخورد گهههروه   مشهههتري:

بازاريابي و تحقيق بازار، ميهزان  

بهبههههود عملکههههرد، ميههههزان  

رضههامندي مشهههتري، درصهههد  

شهههکايات واصهههله، آمههههار و   

اطالعات مربوم به حمهل كهاال   

 و خدمات

همخهواني  فرايندهاي داخلهي:  

هههاي راهبههردو همههاهنگي بهها  

 تعيين شده

رشههههد و يههههادگيري: 

موقعيهههههت مناسهههههب، 

سهههکويي بهههراي رشهههد، 

فنههي و  تههداوم در بحههث

بههازار، تعههداد اعضهههاي   

آموزش ديده در فازههاي  

 مختل 

احتيهال   از عدم اطيينان

: موفقيت فنهي و تجهاري  

برنامه، دسترسي  پيچيدگي

به افراد و تسهيالت، نيهاز  

 بازار،تأثيركنترلي مديريتي

 ICTهاي پروژه

[87] 

بازگشت سرمايه يها   مالي:

دارايهي شهركا، سههودآوري   

به ازاي هر كارمند، هزينهه  

ههههر تهههراكنش تجهههاري،  

افزايش سهم بازار، فهروش  

 متوسط به مشتري

نهههرخ رضهههامندي  مشهههتري: 

مشتري، درصد قابليهت اعتمهاد   

بهه خهدمات، نهرخ تحويهل بههه     

موقههع كههار، قيمههت در برابههر   

عرضه كننهده جهايگزين، زمهان    

پههذيري تهاخير، ميهزان انعطهاف    

 خدمات

كارايي توسهعه، بههره   فرايندها: 

ههها، ميههزان  بههرداري از قابليههت

زمههان و هزينههه در تههراكنش،    

 تراكنش به ازاي هر كارمند

زمهان   رشد و يهادگيري: 

-بهراي تطهابق بها سيسههتم   

-هاي جديد، درصهد تهيم  

هاي بهين بخشهي، ميهزان    

كهههاهش هزينهههه بهههراي  

، ميههههزان ITخههههدمات 

انحههههراف از معمههههاري 

 سيستم
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 ؛ دوره و هزينه  زمان اجراي پروژه و هزينه آن( -84 ؛ و تيم مشاور(

 ؛ نگاري در مراحل مختل  كهار (  روش انجام آيندهها روش -88

ي راهبهري و  هها هسازماندهي و مديريت  مثال استفاده از كميت -82

انتشار  سياست نحوه انتشار نتايج  -88 ؛(نفعانذي هاي خبرگان وپنل

 -85سازي  نحوه و تعيهين تهيم اجهرا(،    پياده -84 ؛ براي مخاطبان(

 ارزيابي  پارامترهاي ارزيابي(.

 بهه نگهاري،  بسياري از كشورها با ارائهه مزايهاي فهراوان آينهده    

اي فعال از خبرگان به عنوان زيربنهاي انجهام   خصوص ايجاد شبکه

خهود  راهبهردي   ريزي كهالن آن براي ارتقاي برنامهنگاري، از آينده

نگاري در كشورهاي كنند. با توجه به تعدد تجارب آيندهاستفاده مي

 نگاري ارائه شده كه در اينجا بهمختل ، اهداف مختلفي براي آينده

 شود:اشاره ميها آن

سهناريوهاي آينهده بهراي تبيهين نيازههاي      راهبهردي   تحليل -

و منهابع  هها  فرصت اجتماعي، -منابع اقتصادي اجتماعي، -اقتصادي

 [؛24 ،5تحقيق و توسعه در آينده ]

 [؛81،24،28ازي مشترك از آينده ]اندايجاد چشم -

آينده، شناسايي نيازهاي بازار، شناسايي هاي فناوري شناسايي -

 [؛87،24 ،5ها]پتانسيل

بهر اسهاس    تحقيهق وتوسهعه و فنهاوري    راهبردبندي اولويت -

معيارهاي امکانپذيري و جهذابيت(  يازهاي بازار و توانايي سازمان ن

 [؛22 ،24، 85]

تصميمات صريح و روشني براي شروع، توسعه يا تغيير راستا  -

 [ ؛28 ،22] و مسير برنامه تحقيق

 ؛[81،22]8طراحي برنامه عملياتي -

گيهران،  ارتباطات: گردآوري صنعتگران، دانشهگاهيان، تصهميم   -

افراد مرتبط با آينده علهم، فنهاوري و   و ديگر  نفعانذي نگاران،آينده

 [؛82،81،22]فرايندنوآوري در طول 

تحقيهق و   راهبردههاي و ها ههماهنگ كردن برنام هماهنگي: -

 [؛85،81،22توسعه]

هاي تحقيق و ايجهاد  آرا: اتفاق نظر بر اولويتاجماع و اتفاق -

 [؛82،81،24انداز مشتركي از آينده ]چشم
 

 ITنگاري تجارب جهاني آينده 4-2

صنعت فناوري اطالعات يك پيشران كليدي رشد اقتصادي است و 

بايد با توجه به پويايي فناوري اطالعات، تطبيق آن با مسائل اقتصادي 
                                                                                                      
1. Action plan 

بايهد  گهذاران  سياسهت  و اجتماعي صورت پذيرد. بهه همهين علهت   

روندهاي جديد و نوظهور را در صنعت فناوري اطالعات شناسايي و 

راهبردي براي دستيابي بهه چنهين   گذاري سياست به عنوان يك ابزار

نگاري فنهاوري  هدفي استفاده كنند. لذا در اين تحقيق تجارب آينده

كشور انگلستان، سوئد، ژاپن، جمهوري چك، آلمهان،   84اطالعات 

[ و 22] [، اسههپانيا 25[، افريقههاي جنههوبي]  24فرانسههه و اتههريش]  

ههاي آن از منظهر   [، در حوزه فناوري اطالعهات و كاربرد 27تايلند]

كشور را به  8تجارب  2بررسي شد. جدول نگاري آينده اي مهمم لفه

 دهد.عنوان نمونه نشان مي
 

بهراي سهنج     BSCمهدل  هاي هنحوه انتخاب جنب -1

 نگاري فناوري اطالعاتي آيندههاهعيلکرد پروژ
هاي مدل كارت امتيازي متوازن براي در اين بخش نحوه استخراج جنبه

شود. ابتدا نگاري فناوي اطالعات تشريح ميهاي ايندهپروژهسنجش 

نگاري الگويي هاي آيندهسازي چگونگي اجراي پروژهبه منظور شفاف

ها، فرايندهاي شود. اين الگو مشتمل بر وروديارائه مي 2ساده در شکل

نگهاري،  آينهده  يهها ها هستند. در پروژهكليدي و نتايج و خروجي

نگاري و منابع آينده يهانگاري، حوزهف از آيندهها شامل هدورودي

نگاري نيز مواردي از جملهه   الزم براي آن هستند. موضوعات آينده

نگاري فناوري اطالعات از منظر تأثيرگذاري آن بر دولت، اقتصاد، آينده

نگاري جامعه يا محيط زيست است. منابع به عنوان ورودي پروژه آينده

و نيروي انساني مورد نياز است. بخش مياني  شامل منابع مالي، دانش

نگاري يا به عبارتي نحوه اجراي كار را شناختي آيندهفرايندها و روش

هايي مانند دلفي، سناريونويسهي، پنهل خبرگهان،     گيرد. روش دربرمي

هها  نگاري هستند. خروجيهاي آيندهدرخت تصميم از جمله روش

نگاري هستند. خروجي آينده ههاي مطلوب يا نتايج برنامحل همان راه

اولويهت بنهدي   » تواند مواردي از جمله نگاري مي آينده يك پروژه

سناريوهاي محتمل و مطلهوب بهراي   »، «هاي كليدي كشورفناوري

ههاي  ترين نکات در پروژهباشد. يکي از مهم« وضعيت آينده كشور

در نفعهان  نفعان مختل  است. اين ذينگاري توجه به نظر ذيآينده

اند. توجه به ايجاد اجماع هدف معرفي شده يهابه عنوان گروه 2شکل

كشور  يهايگيركارگيري آن در تصميمنفعان و بهو اتفاق نظر بين ذي

تهر پهروژه   از يك طرف باعث كاهش مقاومت افراد و موفقيت بيش

نگر در كشهور را در  خواهد شد و از طرف ديگر ارتقاي تفکر آينده

نفعان نگاري بايد در اختيار تمام ذينتايج پروژه آينده برخواهد داشت.

 ها قرار داده شود. به نسبت نياز آن
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 [22،23،21نگاري فناوري اطالعات در ساير كشورها]هاي مطالعات آيندهنيونه تجارب پروژه (2جدول 

-كشور

 عناصر
 اهداف

ضرورت 

 تحقيق
 تيركز تحقيق

سطح 

 پوش 
 روش اجرايي سازمان پروژه افق زماني

 تايلند

 

تعيين جايگاه كشور 

ميان  ITاز منظر 

ساير كشورهاي 

ريزي منطقه و برنامه

 براي توسعه آن

توجه به 

به  ITصنعت 

عنوان كليد 

اقتصاد كشور 

و نقش آن در 

ارتقاي 

 وري بهره

 ITصنعت يکپارچه 

نرم افزار، سخت  

افزار و الکترونيك، 

 (مخابراتيخدمات 

انجمن تجاري تايلند و  سال 84 ملي

هاي تخصصي پانل

در  ITخبرگان ، خبرگان

صنعت و دانشگاه 

نفر(، 5راهبري  شامل كميته

گذاران دولتي و سياست

هاي بخش خصوصي، پانل

 خبرگان

سازي تمهيدات ؛ ريزي و آمادهبرنامه

اجرا، تحليل و تفسير  توفان مغزي 

كميته راهبري و وسيله اعضاي اوليه به

هاي خبرگان / دلفي/ دو دور كميته

نامه/ جلسات توفان مغزي مجدد  پرسش

وسيله خبرگان براي تعيين عوامل به

كليدي موفقيت در فرايند 

 سناريونويسي/نتايج(

آفريقاي 

 جنوبي

 

توانمند ساختن 

آفريني نقش افراد؛

در عرصه جهاني 

IT  و شناسايي

عناصر و 

هاي كليدي  فناوري

آن و ارتباطات 

براي ايجاد آينده 

 مطلوب

ايجاد 

انداز و  چشم

هاي  استراتژي

بلندمدت براي 

و  ITاستفاده از 

ارتباطات در 

 اهداف زمينه

و  ITحوزه كلي 

هاي ارتباطات  فناوري

دسترسي به شبکه 

المللي، ارتقا و  بين

بهبود ارتباطات داخلي 

و بين المللي، 

هاي مختل   فناوري

 طالعاتي.مخابراتي و ا

هاي مختل  وجود كميته سال 24 ملي

براي هدايت مطالعات 

المللي؛ استفاده محلي و بين

  از پنل خبرگان براي پاس 

نامه دلفي و  به پرسش

 استخراج سناريوها

المللي؛ براي بررسي وضعيت مطالعه بين

سياست و روندهاي  -بازار -فعلي فني

مطالعه ؛ الملليراهبردي بخش بين

براي بررسي وضعيت فعلي محلي؛ 

بخش در كشور با تمركز بر تحقيق و 

؛تحليل SWOTتحليل ؛ فناوري

 پيمايش و تحليل دلفيسناريونويسي، 

 انگليس

بهبود فرهنگ تفکر 

هاي  درباره فرصت

فناوري در ارتبام 

با بازار و در 

مدت تا  ميان

 بلندمدت،

افزايش سرمايه 

ملي، بهبود 

كيفيت زندگي 

و مجموعه 

هاي تاولوي

 علم و فناوري

كسب و كار و يا 

تر هاي وسيعحوزه

فعاليت، رابطه 

موضوعات اقتصادي و 

از  ITاجتماعي و 

جمله كشاورزي، 

 الکترونيك و....

 24تا  85 ملي

 سال

 -اداره علم و فناوري

مشاركت كميته راهبري، 

هاي متخصص در پنل

هاي مختل  و حوزه

و ارتباطات،  ITهاي حوزه

ها، بخش دانشگاهها، شركت

 دولتي و خصوصي

نگاري استفاده از مدل عام فرايند آينده

ها و مارتين و ايروان/ استفاده از پنل

 توليد گزارشات

سمينار  52كارگاه و سمينار،  824

اي، مطالعه دلفي، فاز مشاوره منطقه

 براي بازنگري گزارشات.

 
 

 
 

 نگاريها در اجراي پروژه آيندهنيودار ارتباط بين مؤلفه (2شکل 

 

در انجام هر پروژه الزم است تا هدف اصلي از انجام كار معين 

شود كه در غير اين صورت عمالً بقيه موارد حتي اگر محقق شوند 

نيز ارزش ناچيزي خواهند داشت. اين هدف به عنوان باالترين جنبه 

شود. ساير موارد بر حسب اهميت ه ميكارت امتيازي متوازن شناخت

شهوند تها   مي صورت زنجيره وار به هم متصلهو نقشي كه دارند ب

پروژه را در راه رسيدن به اهدافش ياري نمايند. در اين راستا و براي 

ي هها هي اصلي مدل كارت امتيازي متوازن براي پهروژ هاهتعيين جنب

به اهداف و موضوعات  نگاري فناوري اطالعات، ابتدا با توجهآينده

ي متناظر در مدل هاهنگاري فناوري اطالعات و جنبمطرح در آينده
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ي مختله  كهه در   هها هكارت امتيازي متوازن براي ارزيهابي پهروژ  

هاي متناسبي براي هر جنبه ارائه شده است؛ بديل 2و  8 هاي جدول

ر در اختيها ها هتعيين و با استفاده از روش دلفي بررسي شد. اين جنب

نگاري قرار داده شد كه در نهايت  نفره از خبرگان آينده 84يك گروه 

بها  نظريهات   در دو مرحله دلفي به همگرايي رسيد. همگرايهي بهين  

محاسبه شد. ضريب همهاهنگي   8استفاده از ضريب هماهنگي كندال

كندال مقياسي براي تعيين درجة هماهنگي و موافقت ميهان چنهدين   

يا فرد است. در حقيقت با كاربرد اين ي يشي Nدسته رتبة مربوم به 

مجموعه رتبهه را يافهت.    Kاي ميان  توان همبستگي رتبه مقياس مي

 2«روايهي ميهان داوران  »ويژه در مطالعات مربوم به  چنين مقياسي به

دهد كه افرادي كه چند  مفيد است. ضريب هماهنگي كندال نشان مي

اساسهاً معيارههاي    انهد،  شهان مرتهب كهرده   مقوله را بر اساس اهميت

بهه كهار   ها همشابهي را براي قضاوت دربارة اهميت هر يك از مقول

[. بههراي 21بهرده و از ايهن لحهها  بها يکههديگر اتفهاق  نظههر دارنهد]     

گيري دربارة توق  يا ادامة دورهاي دلفي دو معيهار آمهاري    تصميم

ارائه شده است. اولين معيار اتفاق  نظري قوي ميان اعضاي پانل است 

شهود. در   بر اساس مقدار ضهريب همهاهنگي كنهدال تعيهين مهي      كه

صورت نبود چنين اتفاق نظري، ثابت ماندن اين ضهريب يها رشهد    

دهد كه افزايشي در توافق اعضا  ناچيز آن در دو دور متوالي نشان مي

نظرخواهي بايد متوق  شود. ضريب فرايند  صورت نگرفته است و

دربهاره ترتيهب موضهوعات    هاي اعضا هماهنگي كندال براي پاس 

-هسه گانه بهاي هجنبه مختل  در دور اول براي جنب 8مناسب براي 

تعداد اعضهاي  كه اين بود. با توجه به 575/4و 548/4؛ 578/4 ترتيب

دار به  نفر بود، اين ميزان از ضريب كندال كامالً معني 84پانل بيش از 

دور دوم  درهها  هآيد. ضريب هماهنگي كندال براي جنبه  حساب مي

افزايش داشت. اين ضريب يا ميزان  45/4 ازتر كم نسبت به دور اول

اتفاق نظر ميان اعضاي پانل در دو دور متوالي را نشان داده و نشانگر 

هر جنبه موضوعي كه رتبه درباره  توق  كار نظرسنجي دلفي است.

اول را به خود اختصاص داده بود بهه عنهوان جنبهه اصهلي در نظهر      

ها و فراينهد . الزم به ذكهر اسهت روي جنبهه سهوم يعنهي      گرفته شد

سازماندهي پروژه بين همه اعضا اتفاق نظر وجود داشت، لذا دلفهي  

 انجام نشد.

 كه [. چنان29نيست] آسان دلفي پايايي و روايي كنترل متأسفانه

 [. بهه 84] است شده به شدت انتقاد پايايي شواهد بخاطر نبود دلفي

                                                                                                      
1. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 
2. Interlude Reliability 

شهود،   داده اعضاي پنهل  به مشابهس االت  يا اگر اطالعات ، عبارتي

 دلفي، كه كاربران هرچند [88] نيست قطعي يکسان نتايج به دستيابي

 روايهي  با رابطه در روش[. اين 82]اند نمودهتأييد  را روش صحت

ابزار  يا پيمايش مراحل توسعه بر پژوهشگر زيرا ؛است شده انتقاد نيز

 !84Error] دارد تهأثير  صهوري  روايهي  در كهه  نداشهته  تهأثيري 

Bookmark not defined.،] شهركت  اعضهاي  اگهر  اين وجود، با 

 اعتبار باشند، نظر مورد دانش حوزه گروه يا نماينده مطالعه، در كننده

 ،21[. در اين تحقيق از ضريب كنهدال ] 88شود ] ضمين ميت محتوي

استفاده شده كه نتايج خوبي را نيز نظريات  [ براي تعيين همگرايي84

و  ITنظههر در حههوزه ضههمن افهراد صههاحب در نشهان داده اسههت،  

 لذا از اعتبار محتوا برخوردار است. ؛نگاري تخصص دارند آينده

نگر، ارتقاي مستمر تفکر آيندهبه اين ترتيب چهار جنبه ايجاد و 

گيران، متوليان، و تصميمگذاران سياست اعم نفعانرضامندي ذيجنبه 

نگاري، جنبهه  ها و سازماندهي پروژه آيندهفرايند..، جنبه .خبرگان و

نگاري تعيين شد. اين ي آيندههاهرشد و يادگيري جمعي براي پروژ

 شوند:مي بيانها آن به شرح زير به همراه روابط علي بينها هجنب

نگر مبتني بر فناوري جنبه ايجاد و ارتقاي مستمر تفکر آينده -8  

 اطالعات: جنبه اول در مدل كارت امتيازي متوازن، هميشه به عنوان

بين چهار جنبه  وارشود. دليل ارتبام زنجيرهمي جنبه تلقيترين مهم

پهذيرد. بهه   ر مينگاري اين است كه هر جنبه از جنبه بعدي تاثيآينده

عبارتي براي تحقق جنبه اول نيازمند تحقق جنبه دوم هستيم. بهراي  

استخراج جنبه اول مدل حاضر، از بخهش اههداف مطالعهه اههداف     

ههاي  بخش كشور نام برده در 84نگاري فناوري اطالعات در آينده

نمونه نتهايج مطالعهه سهه     براي 2قبل استفاده شده است. در جدول 

نگاري فناوري اطالعات معرفهي شهده اسهت.    ه آيندهكشور در زمين

 اهداف اين سه كشور به ترتيب عبارتند از:

 ؛تعيين جايگاه كشور از منظر فناوري اطالعات ميان سايرين 

  آفرينهي در عرصهه جههاني فنهاوري     توانمندسازي افراد، نقهش

اطالعات و شناسايي عناصر كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات 

 ؛ي كليدي فناوريهاهينده مطلوب؛ شناسايي حوزبراي ايجاد آ

 هاي فناوري در ارتبام با بازار بهبود فرهنگ تفکر درباره فرصت

وسيله شناسايي گرايشات اجتماعي، اقتصادي و بازار هو جامعه ب

 در ميان مدت تا بلند مدت.

از موضوعات براي جنبهه اول   فهرستيبا استفاده از اين اهداف،   

نظر در اختيار خبرگان قرار داده شهد. در نهايهت   اعالن  تهيه و براي

نگر ايجاد و ارتقاي مستمر تفکر آينده» پس از دو دور دلفي موضوع
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به عنوان جنبه اول انتخاب شد. از طرف « مبتني بر فناوري اطالعات

نگاري فناوري اطالعات ديگر نگاهي بر اهداف ساير كشورها از آينده

ههدف  تهرين  مههم  تواند به عنهوان مي ن جنبهدهد كه اينيز نشان مي

نظر قرارگيرد. مثال ههدف بيهان شهده     درنگاري در اين حوزه آينده

، نشانگر «تعيين جايگاه كشور از منظر فناوري اطالعات» الذكر؛فوق

آن است كه بايد جايگاه بااليي از نظر فناوري اطالعات داشته باشيم. 

شد تا زمانيکه خبرگهان مها   بديهي است اين جايگاه محقق نخواهد 

 هها و نظر داشته و نوآوري درروندهاي آينده فناوري اطالعات را 

مربوطه را در كار خود دخيل كنند. از آنجا كه انجام اين هاي فناوري

نگر در اين زمينه خواهد شد، لذا كار خود منجر به ارتقاي تفکر آينده

فناوري اطالعات به  نگر در زمينهايجاد و ارتقاي مستمر تفکر آينده

پذير است. نتايج دلفي نيز رتبه اول را به ايهن  عنوان جنبه اول توجيه

 موضوع اختصاص داده است. 

: براي تعيين اين جنبه همه خبرگان نفعانمندي ذيجنبه رضا -2  

كهدام گهروه    كه رضامندياين تاكيد داشتند ولي رضامنديبر تأمين 

با نظر خبرگان چهار موضوع  . لذابايد تأمين شود مورد اختالف بود

-ذي كليه رضامندي -ب ؛جامعه  مردم( رضامندي -معرفي شد. ال 

 -د ؛خبرگان و متخصصين دانشگاهي و نخبگان رضامندي -ج نفعان؛

با استفاده از دلفي موضوع  و تصميم گيران.گذاران رضامندي سياست

بيان نگاري آينده ب انتخاب شد. چنانچه در تعاري  و كاركردهاي

در يك شبکه بزرگ و اخذ نظهر ايشهان بهه     نفعانذي شد، مشاركت

، 2نگهاري اسهت. طبهق جهدول    آيندههاي فعاليت عنوان ركن اصلي

 تجارب ساير كشورها نيز م يد همين امر است. 

ها فراينهد نگهاري:  ها و سازماندهي پروژه آينهده فرايندجنبه  -8  

هاي ك پروژه بر مبناي استانداردتقريبا به عنوان جزء الينفك اجراي ي

ي كليهه  هها هجنبه تهرين  مهم و يکي از PMBOKجهاني از جمله 

بها   (.2و 8شوند  جهدول  مي محسوب BSCهاي مبتني بر ارزيابي

 نفعانذي توان مشاركتمي م ثر و درستفرايند  اجراي صحيح يك

 را جلب نمود. اين موضوع مورد توافق همه خبرگان بود. 

در تقسيم بندي تجارب مختل   شد و يادگيري جمعي:جنبه ر-4  

آينده نگاري؛ توجه به حلقه يادگيري و رشد يکهي از پارامترههاي   

است. به طوري كه يکي از نتايج نگاري آينده تعيين كننده در تجارب

 گرا؛ ايجهاد شهبکه و  فراينهد نگهاري بها رويکهرد    مهم اجهراي آينهده  

يادگيري است. هدف از اين رويکرد آن اسهت كهه درك   فرايندهاي 

آمهادگي و سهاماندهي    برايبااليي از نحوه دسترسي به منابع حياتي 

آيهد.  وجهود  هها بهه  سهازمان  درنگهاري  آينده فعاليت و يك فرهنگ

نگاري يادگيري جمعي و توليد دانش؛ نوآوري مهمي ي آيندهها هبرنام

اي را در  گسترده نفعانذي را كهآيند، چ شمار مي بهگذاري سياست در

تر بيش در سطوح بخشيها آن گيرند؛ اما با اين تفاوت كه تمركز برمي

فراهم بسهازد   تواند، مزاياي يك رويکرد گسترده رااست. اين امر مي

 -. براي تعيين اين جنبه به عنوان جنبه چهارم، سه موضوع ال [22]

تفکر خالق و نوآوري  -ج ؛نگري آينده-رشد و يادگيري جمعي؛ ب

موضوع رشد و يادگيري جمعهي رتبهه   ها آن شد كه از ميان پيشنهاد

 اول را به خود اختصاص داد. 

ي هاهبراي دستيابي به مدل توسعه يافته كارت امتيازي متوازن پروژ

فناوري اطالعات؛ كافي است چهار جنبه فوق را به ترتيب به جاي چهار 

اند، قرار مشخص شده 8و يادگيري كه در شکل فرايندجنبه مالي، مشتري؛ 

توانند در سطوح مختلفي اجرا شوند. اين نگاري ميي آيندههاهداد. پروژ

تواند سطح يك محصول؛ يك بخش؛ يك سازمان؛ يك كشور؛ سطوح مي

هاي قبل، المللي انجام داد. با توجه به توضيحات بخشمنطقه و سطح بين

انداز تعري  شده پروژه بديهي است چهار جنبه فوق؛ بايد در راستاي چشم

ي هاهد نظر باشند. مدل كارت امتيازي متوازن براي پروژدر سطح مور

دست آمدن شود. با بهديده مي 8نگاري فناوري اطالعات در شکلآينده

نگاري فناوري اطالعات و ي آيندههاهمدل كارت امتيازي متوازن براي پروژ

ي آن و پس از بررسي ادبيات موضوع و ساير هاهمشخص شدن جنب

ي مختل  مدل هاهشاخص اوليه براي جنب 44اد تحقيقات مشابه، تعد

 9شاخص، جنبه سوم  82شاخص؛ جنبه دوم  1استخراج شد  جنبه اول 

كه كار ارزيابي و شاخص(. با توجه به اين 88شاخص و جنبه چهارم 

ها  نگاري فناوري اطالعات با تعداد متنوع شاخصي آيندههاهسنجش پروژ

اي  نامه پرسشسنجش ي ها خصشا مشکل است، لذا براي نهايي كردن

نگاري و فناوري اطالعات تهيه و براي تعدادي از خبرگان حوزه آينده

به نحوي طراحي شده بود كه س االت آن در واقع  نامه پرسشارسال شد. 

ها بوده و خبرگان با كمك طي  ليکرت بايد اهميت شرحي از شاخص

-كردند. با بهمي ها را با امتيازدهي به طي  مشخصهريك از اين شاخص

، جمع نهايي امتيازات اختصاص يافته به هانامه پرسشدست آمدن پاس  

ترين امتياز شاخص كه داراي بيش 25ها محاسبه و در نهايت شاخص

ها با مشخص شدند. بين هر دسته از زير شاخص 8بودند مطابق شکل

 شاخص كلي روابط علي و معلولي برقرار است.
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 نگاري فناوري اطالعاتهاي آيندهمدل كارت امتيازي متوازن براي پروژه (3شکل 

 

 اعتبار سنجي مدل -1
پيمايشي و  -براي اعتبارسنجي مجدد مدل پيشنهادي از تحقيق توصيفي

امه يکي از ابزارهاي رايج ن نامه استفاده شده است. پرسش ابزار پرسش

هاي تحقيق است. بديهي است تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده

هاي تحقيق تنظيم نامه بايستي بر اساس هدف و يا سوال س االت پرسش

و بهر اسهاس    8اي مطابق با جهدول نامه شود. به همين منظور پرسش

دريافهت  هاي ارائه شده در چهار جنبه مدل پيشنهادي براي شاخص

نامه طراحي شده،  نظران تهيه شد. در پرسشنظريات محققان و صاحب

ها، از س االت بسته با طي  ليکهرت  اهميت شاخصبه منظور تعيين 

نامه از نظريات  استفاده شد. براي ارزيابي مدل پيشنهادي و روايي پرسش

منظور بررسي شود. بهنظر در حوزه پژوهش استفاده ميافراد صاحب

نامه، با استفاده از اين نظريات و اعمال تغييرات درخواستي  پرسش روايي

توان از اين موضوع اطمينان حاصل كرد كه ها مينامه آنان در پرسش

آوري كند كه مورد نظر محقق و نامه قادر است اطالعاتي را جمع پرسش

نامه اين مقاله  در حوزه تحقيق است. اين مکانيزم نيز در طراحي پرسش

نظر اخذ شد. در اين نفر از استادان صاحب 5ظر قرار گرفته و نظر موردن

نامه، از روش آلفاي كرونباخ  پژوهش براي محاسبه قابليت اعتماد پرسش

استفاده شد. مقادير مختل  محاسبه شده براي آلفا بيانگر حاالت زير 

پايايي  4/4تر از خوب و كم 7/4تا  4/4عالي، بين  8تا 7/4است: بين 

[. براي آناليز پايايي، ميزان 85كند]نامه بيان مي را براي پرسش ضعي 

جنبه ايجاد و  -8ها به ترتيب : آلفاي كرونباخ براي هر يك از جنبه

؛ 175/4نگر مبتني بر فناوري اطالعات معادل ارتقاي مستمر تفکر آينده

جنبهه فراينهدها و    -8؛ 98/4نفعهان معهادل   جنبه رضهامندي ذي  -2

جنبه رشد و يادگيري  -4؛  15/4نگاري معادل پروژه آيندهسازماندهي 

محاسبه شد. با توجه به مناسهب بهودن آلفهاي     182/4جمعي معادل 

دهندة اعتبار دست آمده نشاندر مجامع علمي، عدد به 7/4كرونباخ باالي 

 نامه است.  باالي نتايج پرسش

گشهت  عهدد بر  85نفهر از خبرگهان توزيهع شهد و      44ميهان   نامهه  پرسش

 84تها   24نفهر بهين    85، نامهه  پرسهش داده شد. در بهين پاسه  دهنهدگان بهه     

سهال بهوده و از ايهن     44نفهر بهاالي    8سهال و   44تها   84نفر بهين   87سال، 
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نفهر   82، ينفهر دانشهجوي دوره دكتهر    2نفر داراي مهدرك دكتهرا،    84تعداد 

در بهراي افهرادي كهه    نامهه   پرسهش  نفر كارشناس بودنهد.  5كارشناس ارشد و 

نفهر   7ي مرتبط تخصهص داشهتند، ارسهال كهه در ايهن بهين حهدود        هاهحوز

 84نفهر داراي سهابقه بهاالي     5سهال،   84نفهر تها    82سال،  5داراي سابقه تا 

 نفر از افراد سابقه كار خود را مشخص نکردند. 2و  سال داشته
 

 

 پيشنهادي مدل ارزيابي نامه پرس  در مطرح هاي سؤال (3 جدول

 كد االتؤس

 8-8 ديگران  وسيله به تعداد سناريوهاي تحليل شده آينده تهيه شده

ههاي جديهد فنهاوري؛ اقتصهادي و اجتمهاعي مبتنهي بهر        تعيين فرصهت  
 كاربردهاي فناوري

8-2 

 8-8 هاي آيندهتعداد سناريوهاي نوشته شده و ترسيم پارادايم 

 ميهزان ههاي ملهي و   راهبرد وانهداز  چشهم  همخواني و هماهنگي نتايج با
 بر آنتأثيرگذاري 

8-4 

 5-8 هاي فناوري در آيندهتبيين نيازها و منابع و فرصت 

 2-8 ازي مشترك از آيندهاندايجاد و ارتقاي چشم 

 7-8 آينده، نياز و پتانسيل بازارهاي فناوري شناسايي ميزان 

 1-8 بندي موضوعات تحقيقاتي آيندهاولويت 

انهداز  هاي تحقيق و ايجهاد چشهم  نظر بر اولويتآرا: اتفاق اجماع و اتفاق
 مشتركي از آينده

2-8 

 نفعهان ذي نگهاران، گيران، آيندهگردآوري صنعتگران، دانشگاهيان، تصميم
 فرايندو ديگر افراد مرتبط با آينده علم، فناوري و نوآوري در طول 

2-2 

 نهرخ  نگهاري  بها پهروژه آينهده   م ثر  همکاري در نفعانذي ميزان اعتماد 
.؛ تخصهيص زمهان همکهاري بها     .ههاي دلفهي و  پيمايشس االت  پاس  به

 پروژه؛ نرخ پيگيري نتايج؛ نرخ تأخيرها(

2-8 

 4-2 در موفقيت ملي و سازمانيتأثيرگذاري  ميزان 

افهزايش ميهزان خهدمات مبتنهي بهر فنهاوري در پروژه پرداخهت الکترونيکهي         
 ..(.ضا با شبکه اينترنت وپروژه؛ ارتبام بين اع نفعانذي حقوق پرسنل و

8-8 

افزايش ميزان تسهيالت دسترسي به شبکه بهراي افهراد پهروژه بهه دليهل       
 پروژه ناشي از استفاده از فناوري اطالعات  هاي هكاهش هزين

8-2 

 8-8 اطالعاتفناوري  پروژه ناشي ازهاي ميزان كاهش هزينه

 4-8 ها  هارتقاي هماهنگي و همخواني بين برنام

 5-8 هافرايندميزان ايمني و امنيت 

 2-8   انتشار نتايجفرايند  طراحي برنامه عملياتي و

 8-4 ايتوجه به رشد و يادگيري جمعي به عنوان منبع سرمايه

 2-4 ارائه شدههاي آموزش كيفيت

 8-4 هاي افرادها و مهارتميزان تطبيق بين نيازمندي

 4-4 وري نيروي انسانيارتقاي بهره

 5-4 ارتقاي خدمات آموزشي براي پرسنل جديد پروژه  

 2-4 همکاري همکار كليدي در پروژه بعدي اطمينان از ادامه

 7-4 ارائه شده با اهداف پروژههاي آموزش ميزان هماهنگي بين 

 IT   4-1هاي جديد زمان الزم براي سازگاري افراد دراستفاده از سيستم

 

، از نامه پرسشآمده از دست به يهاهر تجزيه و تحليل دادمنظو به

ههاي  روش آنتروپي شانون استفاده شهد. آنتروپهي شهانون يکهي از    

. در ايهن  شهود مهي گيري است كه براي اولويت بندي استفاده تصميم

مشخص  4در جدولها آن محاسبه شدند كه نتايج Wjو  Ejمرحله، 

ي، تمامي دست آمده از تجزيه و تحليل كمّ است. با توجه به نتايج به

انهد بها ضهرايب    يي كه در چارچوب پيشنهادي استفاده شدههاهم لف

دسهت  بهه  اطالعهات تر بيش . براي بررسيشدنداهميت بااليي تأييد 

، ميانگين، انحراف از معيار، ماكزيمم، 4، در جدولنامه پرسشآمده از 

 مينيمم و مد امتيازهاي دريافتي براي ميزان اهميت مهوارد مطهرح در  

 .اندمحاسبه شدهنامه  پرسش
 

 

 ريمقاد ها؛شاخص مد و يمينيم و يميمعيار،ماكز از انحراف و ميانگين (4 جدول

 نامه پرس  جينتا ليتحل با (Wj و Ej) هاشاخص تياهي  يضر و نانياطي عدم

كد 

 الؤس

جيع 

 امتياز

انحراف 

 معيار
 E W مد max min ميانگين

8-8 228 5/8 4/2 9 8 9 91./ 45/4 

8-2 249 2/8 8/7 9 5 7 99./ 45/4 

8-8 255 2/8 8/7 9 8 7 99./ 45/4 

8-4 259 2/8 4/7 9 8 7 99./ 44/4 

8-5 244 8/8 7 9 5 7 91./ 45/4 

8-2 258 4/8 2/7 9 5 7 99./ 45/4 

8-7 278 5/8 7/7 9 5 7 99./ 45/4 

8-1 224 2/8 5/7 9 8 9 99./ 45/4 

2-8 254 7/8 8/7 9 8 9 91./ 45/4 

2-2 228 2/8 8/2 9 8 7 91./ 45/4 

2-8 242 2/8 7 9 8 7 91./ 45/4 

2-4 287 7/8 1/2 9 8 7 97./ 45/4 

8-8 244 7/8 9/2 9 8 7 91./ 44/4 

8-2 294 7/8 8/1 9 5 9 91./ 45/4 

8-8 225 2 5/2 9 8 9 91./ 45/4 

8-4 241 1/8 2/7 9 8 7 99./ 45/4 

8-5 298 8/8 4/1 9 5 9 8 45/4 

8-2 257 5/8 8/7 9 8 7 99./ 45/4 

4-8 259 5/8 4/7 9 8 7 99./ 45/4 

4-2 288 7/8 8/2 9 8 5 99./ 45/4 

4-8 248 1/8 9/2 9 8 7 99./ 45/4 

4-4 288 2 7/2 9 8 7 99./ 45/4 

4-5 249 7/8 8/7 9 8 7 99./ 45/4 

4-2 228 2/8 5/7 9 8 7 99./ 44/4 

4-7 254 5/8 8/7 9 5 7 97./ 45/4 

4-1 222 2/8 4/7 9 8 9 91./ 45/4 
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ميانگين امتياز ترين بيش شود، مشاهده مي 4همانطوركه در جدول

 2-4ميانگين امتياز مربوم به سه ال  ترين كم و 5-8مربوم به س ال 

ميزان پراكندگي را در ترين بيش 4-4و  8-8است؛ همچنين س االت 

نظريهات   دهندة تفاوت زيادنشانهاي خبرگان داشته است كه  پاس 

تهرين  كم 2-2 س الكه حالي اين س االت است، دردرباره  افراد خبره

ترين بيش در ذهن خبرگان از پراكندگي را داشته است؛ لذا اين س ال

 9هها داراي امتيهاز    ميزان همگرايي برخوردار بوده است. همة سه ال 

-2، 2-2هاي  به س ال ( را برخي خبرگان8ترين امتياز  بوده و پايين

-8، 8-8هاي  اند. اين درصورتي است كه س ال داده 2-4و  8-8و  4

امتيازي كه از خبرگان ترين بيش 1-4و 5-8و  8-8و  2-8و  2-8، 1

 است. 9اختصاص داده شده، ها آن به

ههها از ميههانگين امتيههاز بههااليي   ، برخههي سهه ال5مطههابق شههکل

. درنتيجه، با توجه به دارند و برخي ديگر واريانس كمي ندبرخوردار

ها از  اي براي ميزان اهميت س ال توان رتبه بندياطالعات موجود مي

 چهارگانه ارائه كردهاي نظر خبرگان در هر يك از جنبه

 
 

هاي هر جنبه مطابق با مقايسة ميزان اهييت شاخص نيودار (4شکل 

 (Wjو  Ejپارامترهاي آنتروپي شانن )

. 
 

 
 

 خبرگان سوي از گانه چهاري هاجنبهي هاشاخص امتياز واريانس و ميانگين مقايسة (1 شکل
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 چهارگانهي هاجنبه به مربوطي هاشاخص امتياز بندي رتبه (1 جدول

 جنبه ها
كد 
 سوال

 ميانگين واريانس
رتبه در 
 هر جنبه

جنبه ايجاد و 
ارتقاي مستمر تفکر 

نگر مبتني بر آينده
 فناوري اطالعات

5-5 1/5 4/1 1 

5-2 1/5 5/1 2 

5-3 1/5 3/1 4 

5-4 1/5 4/1 8 

5-1 3/5 1 7 

5-1 4/5 2/1 5 

5-1 1/5 1/1 8 

5-1 1/5 1/1 2 

رضامندي جنبه 
اعم از  نفعانذي

گيران؛ تصميم
متوليان؛ خبرگان 

 ...و

2-5 1/5 5/1 8 

2-2 2/5 3/1 4 

2-3 1/5 1 2 

2-4 1/5 1/1 8 

و فرايندها  جنبه
سازماندهي پروژه 

 نگاريآينده

3-5 1/5 1/1 5 

3-2 1/5 5/1 2 

3-3 2 1/1 2 

3-4 1/5 2/1 4 

3-1 3/5 4/1 8 

3-1 1/5 3/1 8 

جنبه رشد و 
 يادگيري جمعي

4-5 1/5 4/1 2 

4-2 1/5 5/1 1 

4-3 1/5 1/1 2 

4-4 2 1/1 7 

4-1 1/5 5/1 5 

4-1 1/5 1/1 8 

4-1 1/5 3/1 4 

4-1 1/5 4/1 8 

 

نامه مهورد سه ال    هاي پرسش س الها كه در بندي شاخص رتبه

بنهدي نيهز بهدين     اسهت. شهيوة رتبهه    5اند، مطابق جدول قرار گرفته

اند. سپس دربهاره  ها ارزيابي شدهترتيب است كه ابتدا ميانگين س ال

انهد  تري داشتههايي با ميانگين يکسان ، هريك كه واريانس كمس ال

رتبهه بهاالتري    به عنوان پرسشهي كهه از امتيهاز بهاالتر و در نتيجهه     

 اند.   برخوردارند، انتخاب شده

دهد. چنانچه مي هاي هر جنبه را نشانبندي شاخصرتبه 5جدول

جنبه ايجهاد و ارتقهاي مسهتمر تفکهر     شود، در جنبه اول مي مشاهده

-اجماع و اتفاق -8هاي نگر مبتني بر فناوري اطالعات، شاخص آينده

انداز مشتركي از ايجاد چشمهاي تحقيق و آرا: اتفاق نظر بر اولويت

  ؛آينده، نياز و پتانسهيل بهازار  هاي فناوري شناسايي ميزان -2 ؛آينده

ملهي و   راهبردههاي  وانداز چشم همخواني و هماهنگي نتايج با -8

اول تا سوم را به خود اختصهاص  هاي بر آن رتبهتأثيرگذاري  ميزان

و نظريات  بر اجماع نگاري نيز. از آنجا كه مبناي اصلي آيندهاندداده

تأييد  شناخت آينده و بازار بستگي دارد اين امر بار ديگر در اينجا نيز

آمده دست به شده است. در ضمن نکته مهم ديگر اين است كه نتايج

كشور باشد، بديهي است بدون اجماع بين انداز چشم بايد در راستاي

 نفعان، اين امر نيز امکان پذير نيست.ذي

اعهم از تصهميم    نفعهان رضهامندي ذي يعني جنبه  در جنبه دوم

آرا: اتفاق نظهر  اجماع و اتفاق -8.. موارد .گيران؛ متوليان؛ خبرگان و

ميزان  -2 ؛انداز مشتركي از آيندههاي تحقيق و ايجاد چشمبر اولويت

 ميهزان  -8نگاري ؛ آينده با پروژهم ثر  در همکاري نفعانذي اعتماد

اول تا سوم را بهه  هاي ملي و سازماني رتبهدر موفقيت تأثيرگذاري 

 .اندخود اختصاص داده

ي پهروژه  هو سازماندهه دها هفراينه  عني جنبهه هوم يهدر جنبه س

افهزايش   -2، هافراينهد ميزان ايمني و امنيت  -8، موارد نگاريندههآي

ميزان تسهيالت دسترسي به شبکه براي افراد پروژه به دليهل كهاهش   

طراحهي   -8از استفاده از فناوري اطالعات،  پروژه ناشيهاي  ههزين

اول تا سوم را به خود هاي رتبه انتشار نتايجفرايند  برنامه عملياتي و

ههاي  . اين امر بار ديگر بر دغدغهه اصهلي سيسهتم   انداختصاص داده

 دارد.تأكيد  الکترونيکي يعني امنيت

اطمينهان از ادامهه    -8رشد و يادگيري جمعهي، مهوارد   در جنبه 

توجهه بهه رشهد و     -2 ؛همکاري همکار كليهدي در پهروژه بعهدي   

زمان مورد نياز بهراي   -8 ؛اييادگيري جمعي به عنوان منبع سرمايه

به ترتيب رتبه اول  ITهاي جديد سازگاري افراد دراستفاده از سيستم

كند كه توجه به مي . اين نيز بياناندتا سوم را به خود اختصاص داده

دانش و تجارب پرسنل كليهدي بسهيار بها اهميهت اسهت. رشهد و       

در يادگيري جمعي و نه فردي نيز در مرحله بعدي اهميت قرار دارد. 

يها همهان    ITهاي جديد سازگاري افراد دراستفاده از سيستمضمن 

 ايجهاد هاي جديد حهاكي از  در انطباق سريع با سيستمها آن توانايي

 ري جمعي خوبي است.رشد و يادگي

 

 گيرينتيجه -1
اسهت كهه محاسهبه     ييهها هنگاري از جملهه پهروژ  آينده يهاهپروژ

آن بسيار مشکل بهوده و نتهايج حاصهل از آن بهه علهت       يها ههزين

وابستگي به آينده از نوعي ابهام برخوردار است. اين مشکل زماني كه 

اي كهه  حهوزه اطالعات  به عنهوان  فناوري  يهاهنگاري پروژآينده

تهر  بهيش  د نظر باشهد، ورملموس و ناملموس دارد( مهاي خروجي
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شود. در اين مقاله، ابتدا موارد كاربرد كارت امتيازي متوازن مي نمايان

بها اسهتفاده از تجهارب جههاني مهرور شهد و       ها  هدر ارزيابي پروژ

در سنجش عملکهرد تجهارت الکترونيهك و ارزيهابي      BSCكاربرد

ي تحقيهق و  هها هات و فناوري اطالعات و پهروژ ارتباطهاي هپروژ

. در شداطالعات بررسي فناوري  مرتبط باهاي توسعه به عنوان حوزه

متشکله و كاركردهاي آن مرور هاي هبخش بعدي آينده نگاري؛ مولف

نگاري فنهاوري اطالعهات   نمونه تجربه جهاني در زمينه آينده 84و 

مربهوم بهه ارزيهابي     معرفي شد. در بخش سوم با تلفيق اطالعهات 

-هو استفاده از تجارب جهاني در زمينه پروژ BSCبا روش ها هپروژ

ي آن، مهدلي بهراي   هها هنگاري فناوري مطالعات و م لفه آيندههاي 

نگاري فناوري اطالعات بها روش كهارت   ي آيندههاهارزيابي پروژ

اي آن بها اسهتفاده از روش دلفهي و    امتيازي متوازن معرفي و جنبهه 

ليکرت تعيهين و اعتبهار   نامه  پرسش معيارهاي هر جنبه با استفاده از

-هدهد؛ جنبمي مدل كارت امتيازي متوازن نشان توجه بهسنجي شد. 

مختل  آن مانند يك زنجيره ارزشهي؛ پيونهد دهنهده عناصهر     هاي 

مختل  تشکيل دهنده يك سازمان يا پروژه هسهتند. در ايهن مقالهه    

رضهامندي  نگر؛ جنبهه   مستمر تفکر آينده چهار جنبه ايجاد و ارتقاي

و تصهميم گيهران، متوليهان، خبرگهان     گهذاران  سياست اعم نفعانذي

نگاري؛ جنبه رشد و ها و سازماندهي پروژه آيندهفرايندوغيره؛ جنبه 

پيشهنهاد شهده و   نگهاري   ههاي آينهده  هيادگيري جمعي بهراي پهروژ  

تبيين شد. در ادامه  هاآن معيارهاي هر جنبه به همراه ارتبام علي بين

ها از روش آنتروپي شهانن اسهتفاده   اعتبار مجدد شاخصتأييد  براي

شد. اين روش نيز اعتبار كليه شاخصهاي نهايي شده از روش دلفي 

بندي  هاي هر جنبه رتبهنمود. در انتها شاخصتأييد  %95را با اطمينان 

در و نتههايج آن تحليههل شههدند. بررسههي نتههايج حههاكي از آن اسههت كههه        

ريات هنفعهان، ايجهاد اجمهاع بهين نظه     نگهاري، توجهه بهه ذي   هاي آينده پروژه

هها در حهين اجهراي    ها و ميهزان يهادگيري جمعهي آن   ها، توجه به منافع آنآن

نهدها،  يپهروژه، حفهت پرسهنل كليهدي پهروژه، توجهه بهه امنيهت و ايمنهي فرا         

 اي برخوردار است.العادهطراحي برنامه عملياتي از اهميت فوق

توانند در سطوح مختل  يك سازمان، نگاري ميآينده يهاهپروژ

المللي اجهرا شهوند. بهديهي اسهت     بخش، كشور، منطقه يا سطح بين

چنانچهه در مهدل توسهعه يافتهه كهارت امتيهازي       ، چهار جنبه فوق

 بايهد بسهته بهه سهطح اجهراي پههروژه      ،( بيهان شهد  8متوازن شهکل  

شده سهازمان، كشهور يها     تعري انداز چشم در راستاينگاري  آينده

منطقه باشند تا بتوانند در تحقق آينده به نحو احسهن سههيم باشهند.    

ازه گيهري  اندضمنا اين ارزيابي زماني اثر بخش خواهد بود كه نتايج

دوره بعهدي  ههاي  ههها تحليهل و در بهازنگري پهروژ    اين شهاخص 

-نگاري دخالت داده شود. براي تحقيقات آتي استفاده از رتبهه  آينده

-صاحب تري ازتعداد بيشنظريات  فازي مبتني برهاي روش بندي با

د نظر قرار دارد. از آنجا كه بهه  ورو مقايسه با نتايج موجود منظران 

تازگي يکي دو پروژه در زمينه طرح جامع سياست علمي كشور بها  

نگاري سالمت بهه اجهرا در آمهده    نگاري و طرح آيندهديدگاه آينده

آمده از اين دست به هايي اجراي اين شاخصاست، در تحقيقات آت

تواند به توسعه تحقيقات در اين مي مذكورهاي پروژهروي  تحقيق

 زمينه كمك كند. 
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