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چکیده 
ه��دف اصلی این پژوهش، آینده پژوهی صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران اس��ت. به منظور تدوین و 
طراحی سناریوهای پیش روی این صنعت در آینده، مهم ترین عامل شناسایی عدم قطعیت های کلیدی 
اس��ت. بدین منظور عدم قطعیت های کلیدی موجود در فضای فناوری نرم افزار در ایران شناسایی شده 
و با اس��تفاده از روش سناریونویس��ی به توصیف و تش��ریح آینده ی این صنعت پرداخته می شود. این کار 
با انجام دو مرحله مرور ادبیات در مقاالت و اخبار فناوری های نوین دنیا و همچنین مصاحبه با خبرگان 
ص��ورت گرفت. در مرحله اول ابتدا پیش��ران های مؤثر بر آینده نرم افزارهای کاربردی در ایران مش��خص 
شد که پس از مصاحبه با خبرگان، در نهایت سه عدم قطعیت برای بررسی تعیین و با استفاده از نرم افزار 
س��ناریو ویزارد و ماتریس اثرات متقابل چهار س��ناریو مش��خص گردید. در پایان نیز س��ناریوها با توجه به 
خروجی های ارائه شده و پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان استخراج گردید و به هر کدام 

پرداخته شد. 
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1- مقدمه 
دنی��ای متغیر و پرش��تاب ام��روزی باع�ث ش�ده اس��ت ت���ا مباح�ث پیش بین��ی و آینده پژوه��ی1 اهمیت 
بیش��تری پی��دا کن��د. آینده پژوه��ی از س��ال 1990 تا کن��ون در جه��ت برنامه ریزی ه��ای اس��تراتژیک و 
شناس��ایی بحران ه��ای پیش رو مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت )Son H, 2015(. اگرچ��ه آینده پژوهی 
 پیش��گویی نمی کند ام��ا رویدادهای بالقوه ناش��ی از تأثی��رات فناوری ها را در آین��ده پیش بینی می کند 

 .)Ciarli, T., Coad, A., & Rafols, I, 2013(

فن��اوری به عن��وان یک عام��ل مه��م و تعیین کننده در مع��ادالت و مناس��بات اقتصادی، سیاس��ی، 
نظام��ی  و حت��ی فرهنگ��ی و اجتم�اع��ی محس��وب می ش��ود ک��ه در ح��وزه س��ازمانی و بنگاه ه��ا نیز بر 
.)Heidari,AmirHoushang, 2012( اس��ت.  تأثیر   گ��ذار  ارزش  زنجی���ره   تمامی فعالیت ه���ای 

 .)CCH,Wolters Kluwer business, 2012( 

صنع��ت نرم اف��زار دارای ماهيت منحصربهفردي اس��ت كه به علت کارب��رد آن در اکثر قریب به اتفاق 
صنای��ع دیگر از یک س��و و ماهیت مغزاف��زاری بودن آن از س��وی دیگر به آن اهمیت ویژه ای داده اس��ت. 
طبقه بندی نرم افزار از نظر الیه های نرم افزاری به پنج گروه تقس��یم می کنند: 1- نرم افزار های سیس��تم 
عامل 2- نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم 3- نرم افزارهای پایگاه داده/ نرم افزارهای ارتباطی داده ها 
4- نرم افزارهای مفسر/ نرم افزارهای مترجم 5- نرم افزارهای کاربردی/ نرم افزارهای تسهیالتی، که چهار 
الی��ه اول ج��زء نرم افزارهای بنیادی اس��ت و نرم افزارهای الیه پنجم با اس��تفاده از امکانات آن ها نوش��ته 

)Shaw, 1990( .می شوند
والتر تایچی و همکاران 2 در س��ال 1992 در تحقیق خود با نام جهت گیری های آینده در مهندس��ی 
نرم افزار پیرامون مس��ائلی همچون روش شناس��ی در صنعت نرم افزار، مدل های طراحی، و ابزارها و غیره 
اش��اره داشته است )Tichy, 1992(. در تحقیقی دیگر که در دانشگاه کالیفرنیا، سانتاکروز3 توسط جیم 
وایتهد4 با موضوع مش��ارکت در مهندس��ی نرم افزار: یک نقش��ه راه5 به موضوع آینده مهندس��ی نرم افزار 
پرداخته اس��ت که رویکرد اصلی این تحقیق پیرامون نحوه همکاری ها و فرآینده های مرتبط با مهندس��ی 

1 . Future study
2 . Walter F. Tichy  et al
3 . Univ. of California, Santa Cruz, USA
4 . Jim Whitehead
5 . Collaboration in Software Engineering: A Roadmap
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نرم اف��زار اس��ت )Whitehead, 2010( هایپین��گ زو1 در مقاله خود که با موضوع راهنمایی برای تحقیق 
آینده مهندس��ی نرم افزار و مهندس��ی دانش 2 به آینده فرایندهای مهندس��ی نرم افزار و مهندس��ی دانش 
پرداخته اس��ت. )HAIPING XU, Vancouver, Canada, July 1-3, 2014(. مرتضی لواس��انی در 
تحقیق خود با نام »آینده پژوهی در خدمات مالی با تأکید بر فناوری اطالعات« به برخی از فناوری هایی 
چون پردازش ابری و پردازش گرید3 اش��اره دارد )لواس��انی و همکاران, 1391( با بررسی سابقه تحقیق و 
مرور ادبیات انجام شده و تغییرات تکنولوژی در سطح جهانی، مشخص است که در آینده نزدیک تکنولوژی 
نرم افزار در ایران دستخوش تغییرات قابل توّجهی خواهد شد که می تواند سبب تحوالت قابل مالحظه ای 
در کسب و کارهای مرتبط با نرم افزارهای کاربردی گردد. از این رو ضرورت انجام این تحقیق در این مقطع 
زمانی مش��هود است. این پژوهش سعی دارد تا با شناخت آینده فناوری نرم افزار در سطح جهان، شکاف 
فناوری های مورد استفاده در نرم افزار های کاربردی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اهمیت این 

حوزه، خالء تحقیقاتی قابل توجه ای، به ویژه از حیث آینده پژوهی وجود دارد.

2- بررسی ادبیات موضوع
2-1. آین�ده و آینده پژوه�ی: آینده پژوه��ی به دنبال به حداقل رس��اندن عدم قطعیت هاس��ت تا 
حتی االمکان از رمز و راز آینده گره بگش��ایند و توان بش��ر را در انتخاب آینده ه��ای دلخواه، تا حد ممکن 

ارتقا دهد.
 )Heidari,AmirHoushang, 2012( آینده پژوه��ی روش ه��ای متع��دد و متفاوت��ی ب��ا طیفی از 

روش های کمی و کیفی را در بر می گیرد. یکی از پرکاربردترین این روش ها سناریو پردازی است. 
2-2.برنامه ری�زی س�ناریو: مطالعات آین��ده مترادف ب��ا پیش بینی اس��تراتژیک ی��ا برنامه ریزی 
)C.A., 2013( )Hiemstra, G., 2006( )Ehresmann C.A., 2013( .س��ناریو4خوانده می ش��ود 
 )Sardar, Ziauddin., 2010(. ابزاری بنیادین در فرآیند تفکر راهبردی کارآفرینان و مدیران هس��تند 

ک��ه با تمرکز بر نقاط کلیدی تصمیم گیری و با یک روش منس��جم و با س��ازگاری درونی ایجاد می ش��وند 
 .)Reilly, m. and Willenbockel, D, 2010( )Nicola Sayers , First January 2010(

2-3.عدم قطعیت ها: عدم قطعیت به معنای ندانس��تن مس��ائل، روندها، تصمیم ه��ا و رویدادهای 

1 . HAIPING XU
2 . Future Research Directions of Software Engineering And Knowledge Engineering
3 . Grid Computing
4 . Scenario planning
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س��ازنده ی ف��ردا اس��ت )Marsh, B, 1998(. می��زان پیش بینی ناپذی��ر ب��ودن تحوالت و نتای��ج آینده را 
عدم قطعیت گویند )Ralston,W and Wilson , 2006(. برای درك صحیح از سناریونویسی، در ابتدا 
 )Marsh, B, 1998( )Van der Heijden , 2005( .ما نیاز به شفاف سازی ماهیت عدم قطعیت داریم
را بررس��ی و  آین��ده فناوران��ه  آینده پژوه��ی فن��اوری، ماهی��ت  فن�اوری:  2-4.آینده پژوه�ی 
بی��ان می نمای��د. از آنجایی ک��ه فناوری ه��ای جدی��د ب��رای س��ازمان ها اهمی��ت اس��تراتژیک دارن��د 
 س��ازمان های پیش��رو از ای��ن فناوری ه��ا در جه��ت کس��ب مزی��ت رقابت��ی خ��ود اس��تفاده می کنند. 

)CCH,Wolters Kluwer business, 2012(

2-5.فناوی ه�ای نرم اف�زار: طب��ق بررس��ی های اخیر ص��ورت گرفته توس��ط ش��رکت نرم افزاری 
آمریکای��یCCH1 تقریب��ًا 87 درص��د متخصص��ان اع��الم کردند که ش��رکت آن ه��ا می توانند ب��ه میزان 
بیش��تری از ای��ن فناوری ه��ا در ح��وزه نرم اف��زار اس��تفاده کنن��د. در حالی ک��ه کمت��ر از 15 درصد آن ها 
 ب��ه توانای��ی ش��رکت خ��ود در مدیری��ت و بکارگی��ری فناوری ه��ای جدی��د نرم اف��زاری مطمئ��ن بودن��د
 )CCH,Wolters Kluwer business, 2012(. از جمل��ه ای��ن فناوری ه��ا می توان به پردازش ابری2، 
فن��اوری اجتماعی3، َاَبر داده4 یا فناوری موبایل5 اش��اره کرد. این فناوری ها باعث می ش��وند تا بتوان در 
ه��ر زمانی کار کرد و در هر مکانی و تحت هر ش��رایطی به مش��تریان خدمت رس��انی بهت��ری را ارائه کرد. 
 واضح است که چهار فناوری فوق، سرعت و گستره تغییرات در مشاغل و شرکت ها را افزایش می دهند.
 .)IBM Center, 2014( )Belfo, F and Trigoa, 2013( )CCH,Wolters Kluwer business, 2012( 
در جدول ذیل برای جهت گیری مطالب فناورهای شاخص مرتبط با نرم افزارهای کاربردی حاصل از 

مطالعه منابع به شرح ذیل قابل مشاهده است. 
در ادام��ه ب��ه توضیح مختص��ری از آن ها و س��ایر فناوری های نوی��ن و عوامل مؤث��ر در آینده صنعت 
نرم افزاره��ای کاربردی در ایران می پردازیم در واقع پیش��ران های تحقیق در مرور ادبیات در همین بخش 

انتخاب شده است:

1 . CCH: Commerce Clearing House
2 . Cloud computing
3 . Social technology
4 . Big data & analytics
5 . Mobile technology
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 جدول 1( فناوری های شاخص در آینده نرم افزارهای کاربردی

توضیحاتنویسندگان

World Eco-
nomic Forum 

)2015(

کنس��ول گری اقتص��اد جهانی به بررس��ی آینده فناوری ه��ای نوین در عرص��ه نرم افزاری در 
سال 2015 پرداخته است که شش حوزه کلی اینترنت، ارتباطات و فضای ذخیره، اینترنت 
اشیا، هوش مصنوعی و َاَبرداده، شبکه ها و پلت فرم های اجتماعی و همچنین فناوری های 
دیجیتالی چون پرینترهای سه بعدی را در طی سال های 2018 تا 2027 در نظر گرفته است.

IBM 
)2013,2014(

توسط شرکت IBM در طی سال های 2012 و 2014 انجام شده که به بررسی تکنولوژی های 
جدید از جمله پردازش ابری، ابر داده ها، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی پرداخته و 

پیش بینی استفاده از آن ها در محدوده دو سال را مورد بررسی قرار داده است.

Ryan )2015(
در این پژوهش به بررسی نرم افزارهای کاربردی در گذشته، حال و به ویژه آینده می پردازد. 
همچنین ظهور فناوری های جدیدی چون پردازش ابری و غیره را در حوزه کاربردی در 

کشورهای مختلف بررسی کرده است.

2-6. پردازش ابری: مدیریت منابع به ویژه از لحاظ س��خت افزاری و فراهم کردن زیرس��اخت های 
الزم، یک��ی از مهم تری��ن عواملی اس��ت که در پیاده س��ازی و اج��رای موفق پردازش ابری در س��ازمان ها 
تأثیرگ��ذار اس��ت )Jennings .B, Stadler .R., 2015(. اکث��ر ای��ن مناب��ع به صورت مجازی هس��تند 
 )Mustafa.S., nazir. B ,et al, 2015( و بی��ن تع��دادی کارب��ر ب��ه اش��تراک گذاش��ته می ش��وند 
از   .)Jennings .B, Stadler .R., 2015( )Arianyan .E, Taheri ,et al, 2015(

چالش ه��ای ای��ن فناوری ب��ه غی��ر از امنیت می ت��وان به ریس��ک های مربوط ب��ه پیاده س��ازی پردازش 
و  اب��ری  پ��ردازش  سیس��تم های  بازرس��ی  و  ارزیاب��ی  ش��اخص های  شناس��ایی  س��ازمان،  در  اب��ری 
 )Mell .P, Grance T, 2011( ک��رد  اش��اره  بس��یاری چالش ه��ای دیگ��ر  و  بازرس��ان  آم��وزش   ی��ا 
 )Wickboldt J.A, Esteves R.P,et al, 2014(. )Mazalov .V, Lukyanenko. A.,et al, 2015( 

.)Rimal B.P, 2009(

2-7. فناوری اجتماعی: فناوری اجتماعی با داش��تن کاربران بس��یاری در این زمینه، فرصت ها و 
 )Jarvenpaa, 2013( )Majchrzak, A , 2009( چالش هایی را در پیش روی کسب و کارها قرار می دهد 
)Jarvenpaa, Tuunainen, V.K, 2013( )Kane, G.C., Fichman,et al, 2009(س��ازمان ها 

 )Dong, J.Q, 2010( از فن��اوری اطالع��ات ب��رای ن��وآوری در فعالیت ه��ای خ��ود اس��تفاده می کنن��د 
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 Dong, J.Q., Yang, C.-H, 2015( )Joshi, K.D., Chi, el al, 2010( )Pavlou, P.A., El(

)Sawy, et al, 2010( )Pavlou, P.A., El Sawy, et al, 2010( )Tambe, P., Hitt, et al, 2012 

 )Xue, L., Ray, G, et al, 2012( ب��رای مث��ال از فن��اوری اجتماع��ی در جهت ایجاد جامعه آنالینی 

 از کارب��ران به منظور جمع س��پاری1 در محص��والت، خدمات و فرایندهای جدید خود اس��تفاده می کنند
 Di Gangi, P.M.,et al, 2009( )Di Gangi, P.M., Wasko, M.M, et al , 2010( )Dong,( 

 )J.Q., Yang, C.-H, 2015

2-8. اَبَ�ر داده و تحلی�ل آن ه�ا: َاَب��ر داده ی��ا عظیم داده ه��ا، یک��ی از مهم تری��ن فناوری هایی 
 اس��ت ک��ه باعث فه��م عمیق ش��ما از مش��تریان، افزایش خدم��ات و خل��ق مزیت های رقابتی می ش��ود
َاَب��ر  و  از چالش ه��ای اصل��ی در داده کاوی  یک��ی   )CCH,Wolters Kluwer business, 2012(  
 داده ه��ا یافت��ن ی��ک رویک��رد شایس��ته به منظور تحلی��ل حجم عظیم��ی از داده ه��ای آنالین می باش��د 

 .)Bello-Orgaz, G; J. Jung, et al, 2015(

2-9. موبایل: موبایل ها تأثیر زیادی از جمله کمک به تصمیم گیری های بهتر و برقراری ارتباط آن ها با 
مشتریان شان بر کسب و کارها گذاشته است. از چالش هایی این فناوری می توان به محدودیت در ابزارها، 
 )Siau .K and Shen .Z, 2003( ( .مشکالت امنیتی و بی اعتمادی کاربران به این ابزارها اشاره نمود 
)IBM Center, 2014( )Theory., 50. O’Sullivan M.J, 2014( )Ikram .A, Anjum .A ,et al, 2015( 

 )Banàtre J.P, 2006(. موبایل یکی از ابزارهایی اس��ت که می تواند در جهت خدمت به پردازش ابری 

)Khan A.U, Othman .M,et al, 2014( نیز گام بردارد
2-10. مشتری گرایی: ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری گرایی، مشتری مداری و کسب 
رضایت مش��تری، پایه و اس��اس کسب و کار تلقی شده و س��ازمانی که به آن بی توجه باشد از صحنه بازار 
 )Hung, J. and Lin, T, 2008( )Anderson, E. W. and Fornell, 2010( .ح��ذف می ش��ود
مش��تری گرایی نیز یکی از ش��اخص های مهم تأثیرگذار در تغییرات دنیای فناوری نرم افزارهای کاربردی 

امروز شده که محققان زیادی بر اهمیت آن تأکید داشته اند. 
2-11. سرمایه نامشهود: سرمایه های دانشی که گاهی با عنوان سرمایه های فکری و دارایی های 
)Kong, E. and Prior, D , 2008( )Lönnqvist, A. Sillanpaa, 2009( .نامشهود نیز شناخته می شوند 
 حق��وق مالکی��ت فکری به دلیل نقش اصلی آن در توس��عه صنعت و ارتقاء و انتقال فن��اوری مورد اقبال 

1 . Crowd source
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کشورها قرار گرفته است. )شکوری،پیشوایی و همکاران, 1394(
2-12. متن باز: نرم افزار متن باز اگرچه پدیده ای جدید محس��وب نمی ش��ود، اما توسعه چشمگیر 
آن در س��ال های اخیر داشته اس��ت. )Gonzalez-B and Daddara, 2000(. طبق بررسی انجام شده 
در خص��وص کیفیت 450 میلی��ون نرم افزار اختصاصی و متن ب��از در آمریکا، نرم افزاره��ای متن باز برای 
پروژه های )Gonzalez-Barahona, 2000(کوچک و متوسط مناسب است )یزدانی و امیری، 1390(. 
باوجود معایب و محاسن نرم افزارهای متن باز و متن بسته و جدال های تئوریک بر سر استفاده از آن ها، 
طبق یک بررسی در سال 2010 از میان 2 هزار شرکت بین المللی، 75درصد آن ها در تمام یا بخشی از 
پروژه های خود از نرم افزارهای متن باز استفاده کرده اند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال 201۶ به 
99درص��د افزایش یابد. http://itafzar.net در جدول ذیل مرور ادبیات در هر بخش به صورت جداگانه 

قابل مشاهده است: 

 جدول 2( برخی از پیشران های استخراج شده از مرور ادبیات

پیشران های استخراج شده از مرور ادبیات

مشتری گرایی 
Hung and Lin, 2008;  )Cooper, 1988(;  )Bellis-Jones, 1989(, 1989, )Cardi-
naels, 2004(, Roodhooft and Warlop, 2004, )H, 2003; Kotler, 2000(, 2003;.
. عزیزی، خسروانی و مسیبی، 1391، فروغی و فرزادی، 1392؛

زیرساخت 
فناوری 

Ahmed etal, 2015, Siau and Shen, 2003,IBM, 2014, Abrahamsson, Salo, 
Ronkainen  and Warsta, 2002

شبکه های 
اجتماعی 

Jarvenpaa and Tuunainen, 2013; Kane and Fichman, 2009; Majchrzak, 
2009, Dong, 2010; Dong and Yang, 2015; Joshi et al., 2010; Kleis et al., 
2012; Pavlou and El Sawy, 2010; Tambe et al., 2012; Xue et al., 2012, Di 
Gangi and Wasko, 2009; Di Gangi et al., 2010; Dong and Wu, 2015; Gonza-
lez and Daddara, 2000, He etal, 2014; Jung and Sim, 2011; Tziritas etal, 201 

زبان 
برنامه نویسی 

Omar etal, 2015,Kurilova, Potanin and Aldrich, 2015, white, 2012.
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پیشران های استخراج شده از مرور ادبیات

پردازش ابری 

Ateniese, Pietro, Mancini and Tsudik, 2008; Rahimi etal, 2014. Sookhaka, 
Gani , Khurram and Buyyac, 2015,Ahmed etal,2015; Mazalov,  Lukyanen-
ko and Luukkainen, 2015, Jennings and Stadler, 2015; Gulati, Shanmuga-
nathan, Holler and Irfan, 2011, Arianyan, Taheri and Sharifian, 2015 Jen-
nings and Stadler, 2015 Mustafa S et al, 2015; lin, 2013, Chou,2015, Rimal, 
Choi and Lumb, 2009; Mell and Grance, 2011; Wickboldt, Esteves, Car-
valho and Granville, 2014,Mazalov,  Lukyanenko and Luukkainen, 2015

تحلیل 
ابرداده ها 

CCH, 2012, Bello-Orgaz, Jung and Camacho, 2015. Belfo and Trigoa, 2013.

موبایل 
Khan, Othman, Madani and Khan, 2014, O’Sullivan and Grigoras, 2014; 
Ikram etal, 2015; Banàtre, Fradet and Radenac, 2006; International Stan-
dard ISO, 2000

فناوری های 
جدید

Brandasa, Megana and Didraga, 2015, Jacobs and saskia bayeri, 2015.

متن باز
Gonzalez-B and Daddara, 2000, Gonzalez-B and Daddara, 2000, McPher-
son, Proffitt, and Hale-Evans, 2008, Gonzalez-B and Daddara, 2000. 
یزدانی و امیری، 1390

آینده پژوهی و 
سناریونویسی

IBM, 2014, Heidari, Kamal Tabaeian and Bashiri; 2012, Son, 2015, Gen-
cler, 2010, Dolan, 2014, Ciarli, Coad and Rafols, 2013, Dolan, 2014; 
Sardar, 2010, hiemstra, 2006, Heidari, Kamal Tabaeian and Bashiri; 
2012, Ehresmann, 2013, Ian and Keenan, 2003,Voros,2001, CCH, 2012.
 زارعیان و ستارزاده،1390؛ بصیری و موسوی نقلی، 1394، زارعیان و ستارزاده، 1390؛
.خزایی و الهی دهقی، 1391؛ طلوعی و قیومی، 1387

 برنامه ریزی
سناریو

Reilly and Willenbockel, 2010,Parson etal, 2007 ; Parson, 2008, Schoe-
maker, 1995; Schoemaker, 1995; Porter, 1985; Rahimnia and haj agha 
memar, 2013; Bierbooms, Bongers and Oers, 2011 ;Sayer, 2010; Miller 
and Waller, 2003; Chermak, 2004, 309-265 ;Alessandra,  Ford ,Lander 
Diane, Leggio and Taylor , 2004, 751-767.حنفی زارعیان1390،  و   ستارزاده 
 زاده، صالحی پروین و امیری، 1389، چهارسوقی، رحمتی، معمارپور و رجب زاده قطری،
.1391، حنفی زاده، اعرابی و هاشمی، 1385
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3. روش تحقیق:
 از می��ان روش ه��ای کیف��ی و اکتش��افی آینده پژوه��ی، روش برنامه ریزی س��ناریو ب��ا در نظر گرفتن ابعاد 
مختلف در این تحقیق از آن بهره گرفته شده است. با این روش می توان جهت های مختلف در پیش روی 
فناوری های جدید دنیا را بررسی کرده و به طور اختصاصی به آینده ی این فناوری ها در حوزه نرم افزارهای 

کاربردی در ایران بپردازیم. 
از جمله رویکردهای برنامه ریزی س��ناریو می توان به: منطق شهودی، تأثیرات بر روندها، تأثیر اثرات 
متقابل و رویکرد عدم قطعیت های بحرانی اشاره کرد. در این تحقیق با توجه به جامعیت، سیستماتیک 

بودن و ارائه خروجی های مفید در هر مرحله، از روش عدم قطعیت های بحرانی استفاده شده است.
 این روش دارای 8 مرحله با عناوین: 1- تشخیص و شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی 2- شناسایی 
عوام��ل و نیروهای کلیدی و مؤثر در محیط فعالیت س��ازمان )مقیاس خرد( 3- تهیه فهرس��ت نیروهای 
پیش��ران تغیی��رات در مقیاس کالن 4-رتبه بن��دی عوامل کلیدی و نیروهای پیش��ران کلیدی بر اس��اس 
درجه ی اهمیت و عدم قطعیت 5-انتخاب منطق حاکم بر س��ناریوها ۶- پربار کردن محتوای س��ناریوها 

7- کندوکاو مضامین سناریوها 8- انتخاب شاخص های راهنما می باشد.
ب��رای بررس��ی ادبیات تحقیق ابتدا اخباره��ای روز در حوزه های مقاالت فن��اوری )88 مورد( ادبیات 
آینده پژوه��ی )18 م��ورد( ادبی��ات سناریونویس��ی )12 م��ورد( مورد مطالع��ه ق��رار گرفت و پیش��ران ها و 
شاخص های مؤثر پس از مصاحبه با خبرگان انتخاب شده و به طبقات مورد نظر دسته بندی شدند. سپس 
از دو جنبه اهمیت )میزان تأثیر پیش��ران ها بر نرم افزارهای کاربردی( و قطعیت )احتمال وقوع پیش��ران 

مربوطه در آینده( توسط ایشان مورد سنجش قرار گرفت. 
 پرسش��نامه های مورد اس��تفاده در ای��ن تحقی��ق در قال��ب اس��تاندارد و ب��ا طیف لیک��رت طراحی و 
پیاده س��ازی شده اس��ت و داده حاصل��ه در نرم افزار SPSS تحلیل خواهد ش��د. پس از آن پیش��ران های 
مهم یا عدم قطعیت پایین و عدم قطعیت باال مش��خص خواهد ش��د. در ادامه و در راستای کاهش تعداد 
عدم قطعیت ه��ای مهم شناسایی ش��ده  ک��ه در وهله اول بر اس��اس نظر خبرگان اق��دام و در نهایت نیز با 
استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل عدم قطعیت های دارای وابستگی بیشتر به جهت بسط و گسترش 
محتمل ترین و منسجم ترین سناریوها انتخاب و در نظر گرفته می شوند. این روش توسط نرم افزار سناریو 

ویزارد انجام می شود.
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 نرم افزار س��ناریو ویزارد1 در مرکز پژوهش��ی دانشگاه اشتوتگارت آلمان توسعه یافته است. اساس کار 
این نرم افزار ماتریس های اثر متقابل اس��ت. این ماتریس ها به منظور اس��تخراج نظر خبرگان در مورد اثر 
احتمال وقوع یک حالت از یک توصیف گر بر روی حالتی از توصیف گر دیگر در قالب عبارت های کالمی 

 .)ZIRIUS, 2012( استفاده می شود
به طور کلی می توان بدین شکل بیان نمود که بخش کیفی در این تحقیق مربوط به انتخاب پیشران ها 
و بخش کمی مربوط به تعیین میزان اهمیت و قطعیت آن ها خواهد بود .پس از شناس��ایی پیش��ران ها، به 
شناسایی عدم قطعیت های کلیدی با استفاده از روش شوارتز پرداخته می شود. روش شوارتز شامل 8 گام 
بوده که با توّجه به ماهیت تحقیق عدم قطعیت های کلیدی در پایان گام ششم شناسایی و تعیین می شوند. 
3-1 . اعض�ای جامع�ه خب�رگان: به دلی��ل گس��تردگی زی��اد مباحث م��ورد نظرس��نجی و لزوم 
آش��نایی خب��رگان ما در زمینه های فناوری اطالعات و تکنولوژی های روز دنی��ا به ویژه در حوزه نرم افزار و 
آینده پژوهی، تصمیم بر آن شد تا با توّجه به ماهیت روش نمونه گیری گلوله برفی که در مواقعی استفاده 
می شود که اعضای نمونه ما خیلی شفاف نیستند، از این روش استفاده شد . به همین علت، سعی شد 
تا از اعضای هیأت علمی رشته نرم افزار در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی و همچنین 
متخصصین حوزه نرم افزاری در ایران به ویژه مدیران ش��رکت های برتر نرم افزاری در این تحقیق استفاده 
شود. بر همین اساس، پس از مصاحبه با اعضای اولیه و آشنایی آن ها با ماهیت تحقیق، از آنان خواسته 
شد تا افرادی را که در حوزه های مربوطه دارای تخصص و تجربه باالیی هستند را معرفی کنند تا مرحله 
به مرحله بر اطالعات جمع آوری ش��ده از آن ها افزوده ش��ود و کفایت داده ها رخ دهد. تعداد خبرگان در 

نظرگرفته شده در این پژوهش 1۶ نفر می باشند. 

4. تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 . گام اول: شناس�ایی موضوع یا تصمیم اصلی: از آنجایی که دنیای فناوری نرم افزار بسیار وسیع 
بوده به طوری که بررسی و تسلط بر تمامی این بازار غیرممکن است؛ به نظر می رسد که طرح سؤاالت اصلی 

برای تحقیق پیش رو سبب روشن شدن مسیر و افزایش تمرکز بر حوزه ی در نظر گرفته شده می شود. 
4-2. گام دوم: شناسایی عوامل کلیدی: اینکه از چه ابعادی باید آینده را مورد بررسی قرار داد و 
اینکه چه معیارهایی بر روند تصمیم گیری ما با توجه به آینده ی پیش بینی شده تأثیرگذار هستند، از جمله 

1 . Scenario Wizard
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مواردی اس��ت که در این مرحله باید تعیین شوند. بنابراین با مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان و اعضای 
هیأت علمی و همچنین جس��تجو در منابع خبری فناوری نرم افزار، حوزه های فناوری جهانی نرم افزار، 

زیرساخت های فناوری، قوانین و مقررات، تحوالت اقتصادی انتخاب شدند.
با مشخص ش��دن ای��ن حیطه ها، پیش��ران های تحقی��ق نیز بر همین اس��اس جم��ع آوری و انتخاب 

می شوند:
فناورانه: منظور از فناورانه حضور فناوری های نوین در صنعت نرم افزارهای کاربردی است . 1
فرهنگی: مواردی که بر گرفته از فرهنگ جامعه است و با تغییرات فرهنگی امکان تغییر در آن ها . 2

وجود دارد. 
اقتصادی: حوزه های مرتبط با مباحث اقتصادی . 3
راهبردی: حوزه های استراتژیک مربوط به نرم افزارهای کاربردی . 4
بین المللی: مرتبط با فضای بین المللی و تأثیر آن . 5
فنی: مفاهم کاربردی و فنی مرتبط با تولید نرم افزارهای کاربردی . ۶

4-3. گام سوم: شناسایی نیروهای پیشران: به منظور بررسی گسترده در زمینه فناوری های نوین 
دنی��ا، تحقیق��ات به صورت علمی  و با بررس��ی جدیدترین اخبار فناوری نرم اف��زار و همچنین مصاحبه با 
کارشناس��ان در ای��ن زمینه صورت گرفته ت��ا هیچ یک از فاکتورهای تأثیرگ��ذار در این زمینه از نظر غافل 
نماند. در نهایت 30 پیش��ران اس��تخراج شد که با تأیید نظر کارشناس��ان تحقیق مورد بررسی و به وسیله 
پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفتند. جدول زیر پیشران های حاصل از بررسی اخبار و مقاالت منتشر شده 

از فناوری ها را نشان می دهد.

جدول3( پیشران های تحقیق

حیطه پیشران پیشران های شناسایی شدهشماره

بین المللیلغو تحریم ها و ورود به دنیای بین المللی . 1

راهبری تغییرات کسب و کارها . 2

راهبردیافزایش مشتری گرایی . 3

راهبردینحوه سیاست گذاری دولت . 4
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حیطه پیشران پیشران های شناسایی شدهشماره

راهبردی سیستم های خبره . 5

فنیرواج جمع سپاری در کسب و کارها . 6

فنیوضعیت زیرساخت فناوری اطالعات در کشور . 7

فنیتحوالت شبکه های توزیع کسب و کارها . 8

فنیظهور مشاغل جدید . 9

فنیافزایش چالش امنیتی . 10

فنیتغییرات سخت افزارها . 11

فناورانه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی . 12

فناورانهفراگیر شدن پردازش ابری . 13

فناورانه تغییرات سیستم عامل . 14

فراگیر شدن داده کاوی و روش های تحلیل  . 15
فناورانهابرداده ها

فناورانهتخصص عموم جامعه در فناوری تولید نرم افزار . 16

فناورانههمه گیر شدن تجارت الکترونیک . 17

فراگیر شدن فناوری های مرتبط با برنامه نویسی  . 18
فناورانهتلفن های همراه

ظهور فناوری های جدید تولید و تغییر در  . 19
فناورانه کسب و کارها

فناورانه ظهور شبکه های رایانه ای . 20

عدم تمایل افراد و سازمان ها به استفاده از  . 21
فرهنگیفناوری های نوین

فرهنگیعدم اعتماد افراد و سازمان ها به فناوری های نوین . 22

فرهنگیتحول در آموزش های آکادمیک در دانشگاه ها . 23

راهبردی افزایش خصوصی سازی . 24
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حیطه پیشران پیشران های شناسایی شدهشماره

فرهنگیافزایش فساد و بحران اقتصادی . 25

فناورانهروش های نوین بازاریابی . 26

اقتصادی افزایش و فراگیر شدن SMEها . 27

اقتصادیتوسعه مفهوم کارآفرینی . 28

اقتصادیگذار از اقتصاد دانشی به اقتصاد انسانی . 29

فناورانهظهور زبان های برنامه نویسی جدید . 30

4-4 . ارزیابی مدل)روایی و پایایی(:  قابل ذکر اس��ت جهت تعیین اعتبار، پرسش��نامه تحقیق 
در اختیار خبرگان قرارگرفت و پس از جمع بندی نظرات آن ها، نس��بت به تنظیم پرسش��نامه نهایی اقدام 
گردی��د. در این تحقیق با محاس��به ضریب آلف��ای کرونباخ در نرم افزار اس پی اس اس پایایی پرسش��نامه 
بررسی شد مقادیر جدول)4-2( نشان می دهد که پایایی پرسشنامه جهت انجام تحقیق قابل قبول است.

جدول4( بررسی پایایی پرسشنامه

سطح اعتمادمقدار آلفانام متغیر

قابل قبول0/930فناورانه

قابل قبول0/91۶فرهنگی

قابل قبول0/89راهبردی

قابل قبول0/94فنی

قابل قبول0/85اقتصادی

4-5. گام چهارم: طبقه بندی پیش��ران ها بر اس��اس اهمی��ت و عدم قطعیت: به دلی��ل تعداد زیاد 
پیش��ران های شناسایی شده، به وسیله ی نظرسنجی از خبرگان در این حیطه بر اساس دو معیار اهمیت 
و قطعیت، پیش��ران ها رتبه بندی ش��ده اند که با اس��تفاده از نرم افزار SPSS انجام ش��ده و مالک انتخاب 
پیش��ران های تحقیق می باشد. در جدول زیر 15 پیشران مهم به ترتیب میزان قطعیت یا احتمال رخداد 
آن ها در آینده نش��ان داده شده اس��ت. نکته قابل توجه این اس��ت که پاس��خ افراد بر اساس طیف لیکرت 
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بوده است که در بخش بحث و نتیجه گیری توضیح داده خواهد شد. 

جدول5( اهمیت و قطعیت پیشران ها

واریانس قطعیتقطعیتاهمیتپیشرانوضعیتردیف

4/23/80/28پردازش ابریعدم قطعیت پایین1

3/83/5۶0/2۶ظهور َاَبر داده ها و فراگیر شدن آن هاعدم قطعیت پایین2

3/83/۶۶0/83شبکه های اجتماعیعدم قطعیت پایین3

43/870/87لغو تحریم هاعدم قطعیت پایین4

4/23/81/2تغییرات کسب و کارهاعدم قطعیت پایین5

3/83/۶70/5همه گیر شدن تجارت الکترونیکعدم قطعیت پایین۶

4/123/۶71/57توسعه مفهوم کارآفرینیعدم قطعیت پایین7

3/873/712/2مدرن شدن شبکه های توزیععدم قطعیت پایین8

4/43/551/۶سیاست گذاری دولتعدم قطعیت پایین9

3/82/31/9ظهور زبان های برنامه نویسی نوینعدم قطعیت باال10

42/81/۶سیستم های خبرهعدم قطعیت باال11

42/81/8فناوری تولید نرم افزارعدم قطعیت باال12

42/72/۶2افزایش مشتری گراییعدم قطعیت باال13

4/082/82توسعه زیرساخت فناوری اطالعاتعدم قطعیت باال14

 افزایش کاربرد موبایل وعدم قطعیت باال15
4/122/92/5 دیگر ابزارهای همراه

از میان 30 پیش��ران شناسایی ش��ده توس��ط خبرگان تحقیق، 9پیش��ران با اهمیت و احتمال باالی 
رخداد در آینده شناس��ایی شده است. ۶ پیش��ران نیز با اهمیت باالی 3/5 و عدم قطعیت باال استخراج 
شده اند که حداکثر سه عدم قطعیت کلیدی به منظور شناسایی و توصیف بهتر آینده و استفاده از آن ها 

به عنوان محورهای سناریونویسی، انتخاب خواهند شد.
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4-6. گام پنجم: انتخاب منطق سناریوها
اولی��ن قدم در این مس��یر کاهش تعداد عدم قطعیت های مهم شناسایی ش��ده می باش��د ک��ه در وهله اول 
بر اساس نظر خبرگان نظرسنجی شده در این تحقیق، اقدام کرده و در نهایت نیز با استفاده از روش تحلیل 
اثرات متقابل عدم قطعیت های دارای وابستگی بیشتر به جهت بسط و گسترش محتمل ترین و منسجم ترین 

سناریوها انتخاب و در نظر گرفته می شوند. این روش توسط نرم افزار سناریو ویزارد انجام می شود.

جدول 6( پیشران های مهم و با عدم قطعیت باال

عنوانشماره

ظهور زبان های برنامه نویسی نوین1

سیستم های خبره2

فناوری تولید نرم افزار3

افزایش مشتری گرایی4

توسعه زیرساخت فناوری اطالعات5

افزایش کاربرد موبایل و دیگر ابزارهای همراه۶

با بررسی پیشران های مهم شناسایی شده، تعدادی از این عدم قطعیت ها از لحاظ مفهومی هم پوشانی 
داش��ته در نتیج��ه عدم قطعیت ه��ای پوش��ش دهنده تر انتخ��اب می ش��ود. ج��دول زی��ر لیس��ت نهایی 

عدم قطعیت های استخراج شده از نظرسنجی خبرگان را نشان می دهد.

جدول 7( عدم قطعیت های کلیدی

شماره ردیف جدول قبلی به دلیل همپوشانیعدم قطعیت های نهاییشماره

1،3فناوری تولید نرم افزار1

2،4مشتری گرایی2

5،۶زیرساخت اطالعاتی 3

هر یک از عدم قطعیت های استخراج شده از پیشران های به دست آمده می توانند دو حالت ممکن به 
خود بگیرند. برای مثال، فناوری تولید نرم افزار ممکن است در آینده ای نزدیک فراگیر شود و افراد مختلف 
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جای متخصصین برنامه نویسی را بگیرند یا ممکن است تب استفاده از آن ها مقطعی بوده و در آینده ای 
نزدیک مجددًا به حالت س��ابق برگردد. همچنین وضعیت زیرس��اخت اطالعاتی و پهنای باند کش��ور نیز 
ممکن است دچار تحوالت مثبتی شده و با ورود به دنیای بین المللی به خود تکانی بدهد یا اینکه بهبود 
خاصی رخ ندهد و همچنان وضعیت کنونی به روند خود ادامه دهد. همین طور مشتری گرایی نیز ممکن 
اس��ت س��بب ظهور رویدادهای جدید از جانب کسب و کارها ش��ده یا اینکه به دالیل بسیاری همچنان به 

همین منوال ادامه یابد.

جدول8( بررسی سناریوهای مختلف

سناریوهای برگزیده خبرگان زیرساخت اطالعاتیمشتری گراییفناوری تولید نرم افزارشماره

1+++√

2++-√

3+--×

4+-+√

5-++√

۶-+-×

7--+×

8---×

توضی��ح اینک��ه در ج��دول ب��اال عالمت + ب��ه معنی حال��ت اول طی��ف و عالمت - حال��ت دوم طیف 
عدم قطعیت ها می باش��د. با توجه به جدول باال، مش��اهده می ش��ود که در عمل برخی از سناریوهای در 
نظر گرفته شده که با عالمت × مشخص شده است وقوع آن ها در آینده امکان پذیر نیست. به عنوان مثال 
در س��ناریو ش��ماره ۶ در صورتی ک��ه فناوری تولی��د نرم افزار – یعنی )فن��اوری نرم افزار محدود و در دس��ت 
متخصصان( و زیرساخت اطالعاتی نیز – یعنی )در حالت توسعه تدریجی باشد( نمی تواند مشتری گرایی 
+ یعنی در حالت )افزایش مشتری گرایی( قرار گیرد. این سناریوها توسط خبرگان بررسی شده و در نهایت 
4 سناریو توسط آن ها انتخاب شد. در ادامه نیز از روش کمی یعنی ماتریس اثرات متقابل به جهت تأیید 

صحت سناریوهای انتخابی تحقیق استفاده شده است.
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4-7. بررسی سناریوها به روش اثرات متقابل
در اینجا پس از امتیاز دهی عدم قطعیت ها در پرسش��نامه توسط خبرگان، آن دسته از عدم قطعیت هایی 
که اثرات متقابل بیشتری بر روی یکدیگر داشته، شناسایی شده و با استفاده از خروجی نرم افزار سناریو 
ویزارد، سناریوهای مهم تر شناسایی شده اند. مزیت این روش شناسایی پیشران های مستقل و اثرگذار در 
کنار شناسایی پیشران های وابسته و اثرپذیر است که در حوزه ی فناوری سبب کشف و حذف پیشران های 

غیرضروری می شود. 

جدول9( حاالت مختلف عدم قطعیت ها

حاالت مختلف عدم قطعیت ها )دور سر طیف(عدم قطعیت ها

مشتری گرایی
توسعه نمایی و قابل توجه مشتری گرایی

توسعه تدریجی و خطی

 فناوری تولید نرم افزار
فراگیر شدن فناوری تولید نرم افزار

فناوری نرم افزار محدود و در دست متخصصان

زیرساخت اطالعاتی 
توسعه قابل توجه زیرساخت ها

توسعه تدریجی و خطی زیر ساخت ها

پ��س از تعیی��ن عدم قطعیت ه��ا و تعیین حاالت مختلف ه��ر یک از آن ها با نظرس��نجی از خبرگان 
تحقیق، به هر یک از این حاالت مختلف امتیازاتی در بازه 3- تا 3+ داده شده که به صورت ورودی وارد 
نرم افزار س��ناریو ویزارد شده و سناریوهایی که دارای همبس��تگی درونی و اثرات تقویتی بیشتری بین 
عناصر خود هس��تند، به عنوان س��ناریوهای برتر معرفی می شوند. ش��ایان ذکر است استفاده از طیف 
عددی مذکور به دلیل ساختار نرم افزار سناریو ویزارد است که این طیف را در ورودی دریافت می کند، 
در خص��وص اثر گذاری نیز عدد  3- ب��ه معنی کمترین اثرگذاری / اثر پذیری، عدد 0 بی تأثیر و عدد 3+ 
به معنی بیش��ترین اثرگذاری/اثر پذیری می باشد. به عنوان مثال در جدول ذیل تأثیر توسعه قابل توجه 
زیر س��اخت ها به افزایش مشتری گرایی 2/0۶+ می باش��د که با توجه به اینکه به عدد 3+ نزدیک است 

یعنی بسیار تأثیر گذار است. 
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جدول10( ماتریس نتایج تحلیل اثرات متقابل برای عدم قطعیت ها

پیشران اثر پذیر

پیشران اثرگذار

فناوری تولید مشتری گرایی
نرم افزار

زیرساخت 
اطالعاتی 

یی
گرا

ری 
شت

ش م
زای

اف

ری
شت

ه م
وج

ل ت
قاب

ی و 
مای

ه ن
سع

تو

زار
م اف

 نر
ید

تول
ی 

اور
 فن

دن
ر ش

اگی
فر

ان
صص

تخ
ت م

دس
در 

زار 
م اف

 نر
ری

ناو
ف

ت ها
اخ

رس
ه زی

وج
ل ت

قاب
عه 

وس
ت

ت ها
اخ

ر س
ی زی

خط
ی و 

یج
در

ه ت
سع

تو

مشتری گرایی
1/030/00+2/010/00+توسعه نمایی و قابل توجه مشتری گرایی

0/981/0۶-1/3-0/00توسعه تدریجی و خطی

فناوری تولید 
نرم افزار

0/05-0/8+0/000/00فناوری نرم افزار در دست متخصصان

0/0۶+0/04-1+0/21-فراگیر شدن فناوری تولید نرم افزار

زیرساخت 
اطالعاتی

0/02+1/04+1-2/0۶+توسعه قابل توجه زیرساخت ها

0/98+0/5۶-1/5+1/2-توسعه تدریجی و خطی زیر ساخت ها

خروجی باال وارد نرم افزار سناریو ویزارد شده و با توّجه به امتیازات کسب شده، نرم افزار چهار سناریوی 
برتر را جهت بررسی پیشنهاد کرده است. خروجی این نرم افزار در شکل زیر مشاهده می شود.

4-8 . گام ششم: پربار کردن محتوای سناریوها
4-8-1. سناریو ها: پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهار سناریو با عناوین عصر 
طالی��ی، جوالنگاه متخصصی��ن، یک بام و دو هوا، نابینای بزرگ به صورت توصیف��ی نام گذاری گردید. به 

جهت ارائه تصویری روشن از نتایج بدست آمده، سناریوهای تدوین شده به صورت خالصه در زیر آمده اند:

جدول11( سناریوی شماره یک 

زیرساخت اطالعاتیمشتری گراییفناوری تولید نرم افزار

√√√
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شکل 1( خروجی سناریوها در نرم افزار سناریو ویزارد

4-8-2. عصر طالیی: در این سناریو آینده ای به تصویر کشیده شده است که در آن زیرساخت های 
اطالعاتی کش��ور پیشرفت چشم گیری داشته و توانسته اس��ت تا به صورت موازی با تغییرات دنیا خود را 
ارتقا دهد. همچنین به دلیل تغییرات فرهنگی و ساختاری در کسب و کارها تخصص برنامه نویسی و تولید 
نرم افزار به صورت همگانی در می آید که از طرف دیگر با افزایش لزوم ترویج مش��تری گرایی در کش��ور و 
وضع قوانین و استانداردهای الزم به ویژه در حوزه نرم افزارهای کاربردی در این خصوص افزایش می یابد.

جدول12( سناریوی شماره دو 

زیرساخت اطالعاتیمشتری گراییفناوری تولید نرم افزار

×√√

4-8-4 . جوالنگاه متخصصین: در این س��ناریو زیرساخت های اطالعاتی کشور و مشتری گرایی 
در آین��ده افزای��ش می یابد اّما به دلیل اختصاصی ش��دن مهارت برنامه نویس��ی و انحصار آن در دس��تان 

متخصصین این حوزه سبب ایجاد شرایطی برای رونق کسب و کار برنامه نویسان می شود.
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جدول13( سناریوی شماره سه

زیرساخت اطالعاتیمشتری گراییفناوری تولید نرم افزار

√√×

4-8-5 . ی�ک بام و دو هوا: آینده ای ک��ه در آن فناوری تولید نرم افزار به صورت همگانی درآمده 
و دیگر تنها در دس��ت متخصصین و گروه اندگی از افراد جامعه نمی باش��د همچنین مش��تری گرایی نیز 
افزایش یافته که البته با تداوم روند کنونی در حوزه زیرساخت های اطالعاتی کشور مسلمًا مشکالتی بر 

سر راه خواهد بود.

جدول14( سناریوی شماره چهار

زیرساخت اطالعاتیمشتری گراییفناوری تولید نرم افزار

√×√

4-8-6 نابینای بزرگ: با وجود ش��رایطی چون توسعه زیرس��اخت های فناوری اطالعات کشور و 
همچنین قرار گرفتن تخصص برنامه نویسی و تولید نرم افزار در دستان تعداد کثیری از افراد جامعه، اگر 
ارکان حاکمیتی و دولت با تدوین اس��تانداردها و قوانین مناس��ب در حوزه مش��تری مداری این شرایط را 
بهبود ندهد، این بی توجهی می تواند صدمات غیر قابل جبرانی را بر بدنه تولید صنایع مختلف وارد کند، 
در این شرایط کشور با استقبال مصرف کنندگان از کاالهای خارجی و عدم امکان رقابت در داخل کشور 

روبرو خواهد شد. 

5. نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، جدیدترین فناوری های روز دنیا و تأثیر آن ها بر نرم افزارهای کاربردی در ایران به همراه 
دیگر شاخص های فرهنگی، اقتصادی، فنی، راهبردی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت که به جهت 
آینده پژوهی و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییرات آتی محیط در صنعت نرم افزارهای کاربردی از روش 
سناریونویس��ی استفاده شده اس��ت.در ابتدای کار با مرور ادبیات گسترده ای که نویسندگان تحقیق در 
ح��وزه فناوری اطالعات در دنیا و همچنین آینده پژوهی انجام دادند، کلیه ی عوامل و تغییرات محیطی 
مؤث��ر بر نرم افزارهای کاربردی جمع آوری و پس از نظرس��نجی از متخصصی��ن در این زمینه مورد تأیید و 
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اصالح قرار گرفتند. قابل ذکر است که مرور ادبیات به شیوه جستجوهای پیشرفته در اخبار روز دنیا در 
زمینه فناوری ها و همچنین بررس��ی گس��ترده تمامی جوانب مؤثر در حوزه نرم افزارهای کاربردی صورت 

گرفت. 
پس از جمع آوری پیشران ها و شاخص های مؤثر پیرامون نرم افزارهای کاربردی در ایران، پیشران های 
تحقیق جمع آوری و پس از مصاحبه با خبرگان به طبقات بین المللی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، راهبردی 
و فناورانه دسته بندی شدند. سپس از دو جنبه اهمیت )میزان تأثیر پیشران ها بر نرم افزارهای کاربردی( و 
قطعیت )احتمال وقوع پیشران مربوطه در آینده( مورد پرسش قرار گرفتند. قابل ذکر است که پرسشنامه 
مورد نظر استاندارد و در قالب طیف لیکرت پنج گانه پیاده سازی شد. داده ها در نرم افزار SPSS تحلیل و 
با توّجه به این که طیف لیکرت ما پنج گانه بوده سعی شده است تا با یک نگاه سخت گیرانه پیشران هایی 
ک��ه میانگی��ن اهمی��ت آن ها باالتر از 3/5 باش��د را مهم تلقی کرده که پ��س از آن، از جنبه قطعیت به دو 
دسته تقسیم شدند. در وهله اول پیشران های مهم و با عدم قطعیت پایین که از لحاظ قطعیت و احتمال 
رخداد آن ها در آینده امتیاز باالتر از 3/5 را کس��ب کرده اند به صورت یک س��ری عوامل مؤثر بر یکدیگر 
ترسیم شده و با استفاده از روش ماتریس اثرات متقابل به صورت حلقه های علی و معلولی مورد بررسی 

قرار گرفتند. 
در تمامی مراحل گفته ش��ده عالوه بر مقدار میانگین، مقدار عددی واریانس یا به عبارتی پراکندگی 
پاس��خ خبرگان که به گونه ای میزان ثبات نظر آن ها را نشان می دهد نیز در نظر گرفته شده به گونه ای که 
اگر دو پیشران دارای اهمیت یا قطعیت یکسانی بودند، پیشرانی که دارای میزان واریانس کمتری بوده، 
از اولویت برخوردار بوده است. در این ماتریس نیز مجددًا از خبرگان خواسته شد تا در بازه طیف لیکرت 
1 تا 5 میزان تأثیرگذاری هر یک از پیشران ها را بر دیگر پیشران ها مشخص کنند. پس از آن پیشران های 
مهم با عدم قطعیت باال بررس��ی شدند که پیش��ران های ما از لحاظ میزان قطعیت اعداد پایین تر از 2/5 
را کس��ب کرده ان��د. به جهت اس��تفاده از روش سناریونویس��ی ابت��دا باید محورهای س��ناریوها یا همان 

عدم قطعیت های نهایی مشخص شوند. 
عدم قطعیت های نهایی تأیید ش��ده توس��ط خبرگان شامل مشتری گرایی، زیرس��اخت های فناوری 
اطالعات در کشور و فناوری تولید نرم افزار است. به همین جهت با استفاده از ماتریس اثرات متقابل که 
از حاصل امتیازهای اعالمی از نظرسنجی خبرگان تحقیق در بازه اعداد 3- تا 3+ )طیف ورودی نرم افزار 
سناریو ویزارد( بدست آمده است، عدم قطعیت ها و سناریوهای نهایی شناسایی و به تأیید خبرگان تحقیق 
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رسیدند. در کنار روش اثرات متقابل، پس از شناسایی عدم قطعیت های نهایی، تمامی  سناریوهای ممکن 
مورد بررسی قرار گرفته و چهار سناریو توسط خبرگان طبق جدول 8 انتخاب و بررسی شدند. در نهایت 
نظر خبرگان با خروجی نرم افزار سناریو ویزارد )شکل 1( که نشانگر چهار سناریوی برتر با امتیاز  14 است 
نتایج یکسانی داشتند. البته سناریوها توسط خبرگان ویرایش و تکمیل شده و به تأیید آن ها رسیده است. 
در ادامه به جهت ارائه تصویری روشن از نتایج بدست آمده، سناریوهای تدوین شده هر کدام نام گذاری 
توصیفی ش��ده و به آن ها پرداخته شده اس��ت . در پایان از آنجایی که هدف تحقیق س��ناریوپردازی آینده 
صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی بوده است، تحقیق حاضر در پایان گام ششم 

خاتمه یافت.
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