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  مقدمه
ري است. اين روش در ايران انگهاي آيندهترين روشترين و شناختهدلفي يكي از رايج

اي را يافت كه از اين روش براي توان مجموعهندرت مينيز، بسيار معروف است اما به
ايد يكي از داليل استفاده كرده باشد. شري انگطراحي سناريوهاي آينده يا براي آينده

يران با اين روش (مانند ساير موارد) آشنايي اندك و نه چندان عميق مد مسألهعمدة اين 
  پردازد.هاي آن و نكات مهم در هر گام ميباشد. اين فصل به تفصيل به انواع دلفي، گام

بوده  RAND2گروه  نگري، ابداع روش دلفي درآينده ييكي از نقاط عطف در تاريخچه
 ،نظامي هايهاي آن زمان متخصصان رند بيشتر در زمينه آينده فناورياست. پرسش

اي كه آن زمان بينيهاي پيشهاي مناسب بود. روشكارموضوعات سياسي و يافتن راه
  رفت، محدود به دو روش زير بود:كار ميبه

  سازيشبيه
العاده خود بوغ خارقن امتخصص كه ب آميز يك متخصص يا گروهيهاي نبوغبينيپيش

  !!كنندبيني ميآينده را پيش
هايي كه قادر به انجام محاسبات هاي آن دوران كامالً ابتدايي بود. كامپيوترسازيشبيه

صصان رند، يك دهه پس از آن ظهور كردند، به همين دليل متخ ،عددي پيشرفته بودند
ها به كردند. آنهاي آينده استفاده ميفناوري بينيبيشتر از نظريه كارشناسان براي پيش

  :نظيردارد  ميز مشكالتي دور يكاين موضوع نيز، واقف بودند كه گردآوردن متخصصان 
  ممكن است موضوعاتي در خالل بحث بين متخصصان پيش آيد كه ارتباط

  چنداني با موضوع اصلي نداشته باشد.
 

  دادند.مشاوره ميهه شصت مونيكا از ايالت كاليفرنيا كه در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي در اوايل دآياسانتا. گروهي از متخصصان شهر 1
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  ظرات آنان.نهمتايان و نپذيرفتن پافشاري اشخاص بر نظرات قبلي خود در برابر  
 لسهپيروي اعضاي رده پايين (سازماني) از افراد رده باالي حاضر در ج.  
 ها با نظرات اعمال فشار گروهي از مديران به زيردستان براي سازگار كردن آن

  .خود
 ير اعضاتمايل يك عضو مسلط (نافذ) گروه به اعمال نظرات خود بر نظارت سا.  

مهم، دلفي را ابداع  يبا نظر به اين نكته 5و نورمن دالكي 4كالس ريسچر، ني3اوالف هلمر
  ]19[ كردند

  »روه استگدهي مشكل ارتباطي دلفي روشي براي سازمان«

راكه كاهنان آن عنوان اين روش برگرفته از نام معبد معروف در شهر دلفي يونان است، چ
ش ري كه اكنون از اين روانگيندهكردند، مانند كارشناسان آگويي ميشهر آينده را پيش

  جويند.بهره مي

احي شده منظور برقراري يك تعامل صحيح بين نظرات واقعي افراد طربه، روش دلفي
توالي از آوري نظرات كارشناسان در دفعات متعدد با استفاده ماست. دلفي از جمع

اختالف  آيد و براي نماياندن همگرايي نظرات و تشخيصها به دست ميپرسشنامه
دهد. در واقع، رود. هر تكرار، يك دوره را تشكيل ميها يا واگرايي آرا به كار ميعقيده
  اي براي برقراري ارتباط و اثرگذاري كارشناسان بر يكديگر است.نامه وسيلهپرسش

  
 ودهندگان بدون آنكه تحت تأثير افراد مشهور ي اصلي اين روش آن است كه پاسخايده

هاي ديگران گويند، قرار بگيرند، از ديدگاهادي كه در جلسات خوب سخن ميمعتبر يا افر
استفاده كنند. در روش دلفي، با بي اثر ساختن توان سخنوري اشخاص، همه نظرات 

شود. بنابراين غيرمعمول براي تحليل بعدي بطور يكسان به اعضاي گروه برگردانده مي
 

3 Olaf Helmer 

4 Nicholus Recher 

5 Norman Dalkey 
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حذف از روش دلفي و عنصر غيرقابلد 6بازخوردو  گمنامي و ناشناس بودن افراد
  است.

اي براي كنندهزماني كه به داليل قانع مزيت مهم اين روش اين است كه اعضاي گروه،
توانند در آراي خود رد نظرات خود رسيدند، بدون از دست دادن وجهه و اعتبارشان، مي

  تجديد نظر كنند.

ا را به شيوه دلفي با عنوان هو هلمر نخستين بررسي 7كه گوردن اين روش، از زماني
تاكنون بيش از هزار بار مورد  ،منتشر ساختند »بيني درازمدتگزارشي درباره روش پيش«

 1964قرار گرفته است. پرتيراژترين گزارش رند از زمان ابداع اين روش در سال  هاستفاد
هم تا فناوري م ـهاي علمي پيشرفت دربارةهايي بينيمنتشر شده است كه شامل: پيش

هاي درستي با بينيهايي كه پيشو پس از آن است. برخي از موضوع 2000سال 
  اند از:ها صورت گرفته است، عبارتآن دربارةكارگيري اين روش به
  

 تهيه آب آشاميدني از آب دريا  
 توليد داروهاي ضدبارداري  
 هاي مختلفابداع دستگاه مترجم زبان  
 ضعيت هواو دربارةهاي مطمئن تر بينيپيش  
 هاي اطالعاتي متمركزايجاد بانك  
 ساخت اعضاي مصنوعي بدن  
 هاي پيشرفتهكشف ليزر  
 توليد داروهاي روان درماني  
 هاي خود ترميممولكول  
 امكان كنترل بيماري ارثي  

 

6 Feedback 

7 Gordon 
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هاي نادرستي هم صورت گرفته است كه موارد زير از آن جمله بينيبا وجود اين، پيش
  است:

 ايوشي هستهانرژي كنترل شده همج  
 كنترل آب و هوا  
  ميليارد نفر) 6(كمتر از  2000تخمين جمعيت جهان تا سال  
 فرود انسان بر كره مريخ  

ي هفتاد، راه جديدي براي اجراي روش دلفي ابداع شد. اين روش بر قانونمند در دهه
ن ها تمركز يافته است. از آهاي موجود و تاكيد بر آنكردن اهداف و نماياندن اولويت

هاي اجتماعي هاي بودجه و يا مشاركتاري، برنامهزگهاي سياستتوان به برنامهميان، مي
محدوده كاربردهاي روش دلفي گسترش يافته است.  ،نام برد. با ابداع روش دلفي سياست

هاست. اين روش بر خالف اي براي توسعه سياستقع اين روش دلفي وسيلهادر و
و همگرايي در ميان نظرات گوناگون كارشناسان را در  هاي ديگر، برقراري وفاقروش

ها، هاي واگرا و شفاف سازي بحثدر بين ديدگاه تدست آوردن ثبابلكه به ،نظر ندارد
هدف اصلي آن است. گذشته از دلفي كالسيك (دلفي رايج) و دلفي سياست انواع ديگري 

  كنيم.اشاره مي هاي بعدي به آناز روش دلفي نيز ابداع شده است كه در بخش

  شرح روش دلفي
اين روش را به كمك طرح مثالي كه به تعيين عوامل مؤثر بر فرود انسان بر سياره مريخ 

ياز شناسايي نمورد نظر ابتدا، كارشناسان مورد مسألهدهيم. براي حل پردازد، توضيح ميمي
  شوند:و سپس براي مطالعه در اين زمينه دعوت مي

 دانشمندان پرتاب موشك  
 شناسانزمين  
 شناسانزيست  
 اخترشناسان  
 هاي فضاييريزان آژانسبرنامه  
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 هاو مانند آن  

اي اشتباه توان افرادي را كه ايده فرود انسان بر مريخ را ايدههمچنين در اين انتخاب مي
ها آگاه دعوت كرد. به كارشناسان مدعو بايد اطمينان دهيم كه كسي از نام آن ،پندارندمي

  نخواهد شد. روند كلي اين مطالعه بدين شكل است كه:

هاي متوالي در كنند و به شكل پرسشنامههاي موردنظر را تصحيح ميمحققان پرسش
  آورند:مي

نسان بر سياره مريخ پرسيده تاريخ فرود ا دربارةاول از شركت كنندگان  ةدر پرسشنامـ 
زماني درباره تاريخ اي ههاي اين پرسش، محدودشود كه قطعاً با تحليل جوابمي
  آيد.دست ميبه

شود و از افرادي كه دست آمده به همه اعضا ارائه ميدوم محدوده به ةدر پرسشنامـ 
نظر خود  شود كه درها از محدوده تعيين شده خيلي دور است، خواسته مينظرات آن

يك دليل  ،تجديدنظر كنند و همچنين داليلي بر نظرات خود ارائه دهند. براي مثال
توانند هاي فضانورد، ميتواند اين باشد كه رباتبراي تاخير در فرود انسان بر مريخ مي

ها را تحليل جايگزين انسان شوند. در پايان دور دوم، محققان اين داليل و استدالل
  دهند.تحليل را مبنايي براي پرسشنامه سوم قرار ميكنند نتايج مي

در پرسشنامه سوم، عقايد و آراي جديد گروه درباره تاريخ فرود انسان بر كره مريخ  ـ
شود. و از هر كنندگان ارائه ميهمراه با داليلي كه براي نظرات غيرمعمول به شركت

ائه شده، در موضع خود داشتن داليل ار رشود. كه با در نظعضو گروه درخواست مي
ها خواهند كه داليلي را كه به نظر آنها ميتجديدنظر كنند، همچنين، از آن

ها سعي خواهند كرد كه بحث غيرمنطقي است با ارائه داليل رد كنند. مثالً بعضي
ها اين خواهد بود كه دليل آن جايگزيني ربات به جاي انسان را رد كنند. احتماالً

هاي مهندسي يا ساختن انجام برخي از امور خاص مانند فعاليت حضور انسان براي
  مناطق طبيعي براي تكثير حيوانات و گياهان در آينده الزم است.



  نگاري تكنولوژيآينده  36

باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

دور چهارم به بحث درباره نظرات مورد توافق گروه و درخواست ارزيابي دوباره ـ 
به  صورت دوستانه و بدون تعصبشود. و داليل نظريات غير معمول بهبرگزار مي

روند، هاي كارشناسي در جهت وفاق پيش ميدر بيشتر موارد، گروه شود.اعضا ارائه مي
ها حاصل نشود، داليل عقايد و نظريات اما در صورتي كه وفاق و همگرايي ميان آن

با بازنگري اين مطالعه و بررسي  8»ريزانبرنامه«شود. وضوح بيان ميمختلف به
  گيري كنند.توانند تصميممي ،ش و هدف خودشده و برمبناي دانداليل طرح

دهندگان اندك است، روش دلفي قابليت توليد نتايج با توجه به اين كه معموال تعداد پاسخ
تواند انديشي يك گروه نميدست آمده از همعبارت ديگر، نتايج بههمعتبر آماري را ندارد. ب

روش دلفي  ،بيني كند. در واقعپيشتر يا حتي يك گروه دلفي ديگر را پاسخ گروه بزرگ
هايي ارزش روش دلفي به ايدهمحدود به تحليل نظريات يك گروه خاص است. 

بحث درباره  ،عالوه بر آن هاي همگرا و چه واگرا.كند، چه ايدهاست كه توليد مي
  نظرات معمول و متفاوت نيز، نتايج مفيدي خواهد داشت.

  لعه دلفي به شرح زير است:طور خالصه، مراحل اجرايي يك مطابه
 انتخاب كارشناس  
 تنظيم پرسشنامه  
 بازخورد  
 وفاق  

  

  انتخاب كارشناس
يكي از رموز موفقيت روش دلفي، دقت در انتخاب شركت كنندگان آن است. از آنجايي 

به ميزان دانش و معلومات اعضاي گروه است، دعوت از افرادي  هكه نتايج دلفي وابست
بهايي دارند، ضروري است. در مطالعات آماري مانند رود نظريات گرانكه گمان مي

شمار كنندگان نماينده يك جمعيت بزرگ بههاي عمومي هر يك از شركتنظرخواهي
 

8 Planner 
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عنوان يت نيستند بلكه بهآيد در حالي كه در مطالعات دلفي، اشخاص نماينده يك جمعمي
شوند. مهمترين نكته در يك مطالعه براي مشاركت در دلفي انتخاب مي 9افرادي آگاه

  دلفي، انتخاب شركت كنندگان با استعداد است.

هاي متعددي وجود دارد. براي نمونه به سه مورد زير براي شناسايي كارشناسان روش
  كنيم:اشاره مي

گيهاي الزم هستند خود را ن منظور كه افرادي كه داراي ويژها، به اياستفاده از آگهي
  .معرفي كنند

 ادنظرسنجي از استادان دانشگاه در زمينه معرفي دانشجويان با استعد  
 كنندگان.هاي شركتهاي مقدماتي براي ارزيابي مالكيتكارگيري دلفيهب  

هرستي از ابراين، بايد فشود. بننفره استفاده مي 35تا  15هاي در بيشتر مطالعات از گروه
ر مطالعه درصد مدعوين د 75تا  35كارشناسان تهيه كرد با اين پيش فرض كه حدود 

جه داشت. شركت خواهند كرد. همچنين، بايد به انصراف اعضاء حين مطالعه دلفي تو
  افتد.باالترين نرخ انصراف، معموال در دور اول اتفاق مي

ها بايد جداگانه ارتباط برقرار كرد. در اهركدام از آنپس از تهيه فهرستي از كارشناسان، ب
طريق تلفن صورت  اين مرحله، نبايد از نامه استفاده شود. بهتر است كه ارتباط نخست از

رسمي دعوت كرد.  طوربهگيرد. پس از برقراري ارتباط نخست بايد با ارسال نامه افراد را 
ها و تضمين براي ناشناس ماندن دوره بايد مواردي چون: شرحي بر طرح، زمان برگزاري

  كنندگان را در بر گيرد.شركت

  تنظيم پرسشنامه
است كه به صورت نوشته اي همرحله بعدي، تنظيم پرسشنامه است. پرسشنامه مصاحب

شود. در واقع، پرسشنامه روشي غير تهيه و بدون حضور مصاحبه كننده تكميل مي
 

9 Knowledgeable 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  كارشناسان است. حضوري و چند نفره براي گردآوري نظرات

  هاي پرسشنامهانواع پرسش
  :]19[ ها معموال بر سه نوع استهاي پرسشنامهپرسش

الزمه  هاهاي آينده و مسير تكاملي آنبيني پيشرفتهايي درباره پيشالف) پرسش
هايي درباره احتمال وقوع يك هاي آينده، پاسخ دادن به پرسشبيني پيشرفتپيش

  هاست.آتي بعضي از پارامتررويداد و همچنين، ارزش 
هاي مربوط به ميزان دلخواه بودن پرسش هاي دلخواه آيندههاي درباره حالتب) پرسش

و داليل » آيا يك واقعه بايد اتفاق بيفتد يا نه ؟«يك رويداد، در پي يافتن پاسخ اين 
  آن است.
و  گذاريتسياسها به اين پرسش ريزيو برنامه گذاريسياستهايي درباره ج) پرسش
  اي مطلوب مربوط است.ريزي براي رسيدن به آيندهبرنامه
  ها بهره جستن از دانش كارشناسان مختلف است:گويي به اين پرسشالزمة پاسخ

هاي عملي و كارگيري تجربهگويي به پرسشهاي احتمالي (نوع اول) از طريق بهپاسخ
  شود.دانش دقيق درباره موضوع مورد تحقيق ميسر مي

دستيابي به پاسخ مطلوبيت (نوع دوم) نياز به بررسي ابعاد اخالقي، سياسي و يا اجتماعي 
هاي هاي مرتبط با پرسشموضوع مورد بحث دارد كه ممكن است كامال با تخصص

  احتمالي، متفاوت باشد.
هايي (نوع سوم) نيازمند آگاهي از آخرين پيشرفت گذاريسياستهاي مربوط به پرسش

  پذير است.ها امكانيابي به آناست كه دست

  چند نكته مهم در تنظيم پرسشنامه

  پيش از تنظيم پرسشنامه بايد به موارد زير توجه داشت:

 دقيق معلوم شود. طوربهها نوع اطالعات مورد نياز و دليل اهميت آن  
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

 تر باشد، ها بايد تا حد امكان مختصر باشد. هرچه پرسشنامه كوتاهپرسشنامه
  كه افراد به آن پاسخ دهند و باز فرستند بيشتر است.احتمال اين

 هاي جانبي ها و تعيين اطالعات الزم، بايد از طرح پرسشهنگام طرح پرسش
  خودداري شود.

پرسش  20در جريان تحقيقي دريافتند كه تهيه پرسشنامه با بيش از  11و كرتيس 10استيس
ان الزم براي پاسخ به هر دهندگان زمنتيجه مطلوبي ندارد، چون ممكن است كه پاسخ

نامه را دير بفرستند و يا قسمتي از پرسشنامه را پرسشي را نداشته باشند. يا اينكه پرسش
هاي افرادي كه مشغله كاري بسيار دارند (مانند بازرگانان) ويژه، پرسشنامهپر نكنند. به

  تاحد امكان بايد مختصر باشد.

ز اشتباهات رايج اين است كه در يك كي اها اهميت فراواني دارد. يطرح پرسش ةشيو
هاي دوچرخه بيشترين قسمت زماني چه«شود. مانند عنوان مي جداگانهپرسش دو مطلب 

  »كار خواهد رفت؟از پالستيك ساخته خواهد شد و در سيستم حمل و نقل شهري به

در  پالستيك افراد ممكن است از اين پرسش دو برداشت داشته باشند. يكي استفاده از
قل شهري ندوچرخه و در زمان آينده و ديگري زماني كه دوچرخه احتماال در حمل و 

ها اثر بگذارد. كار خواهد رفت. حتي تغييرات ظريف در كلمات، ممكن است كه بر پاسخبه
ها آزمايش شود. اين امر در ها پرسشبنابراين، الزم است كه پيش از فرستادن پرسشنامه

  ؤثر است.دقت مطالعه م ايشافز

باشد. بلكه » خير«و » بله«اي دو گزينههاي صورت پرسشبهتنها ها نبايد پرسش
دهندگان بتوانند نظرات خود را ابراز كنند. هاي تشريحي نيز، بايد طرح شود تا پاسخپرسش

هاي پيشنهادي فرد ها و پاسخبايد قسمتي را به پرسش هانامهدر انتهاي پرسش
  اد.دهنده اختصاص دپاسخ

 

10 Estes 

11 Kuertes 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

است. در اين  بهترينتيجه  هاي متعددنكته ديگر اين كه در برخي مواقع تهيه پرسشنامه
شود. در اي مربوط به تخصص وي فرستاده ميصورت، براي هر كارشناس پرسشنامه

ود كه شصورت تهيه يك پرسشنامه غيرتخصصي،  بهتر است كه به كارشناسان تاكيد 
ها دچار مشكل ست يا براي پاسخ دادن به آنها نيهايي را كه در تخصص آنپرسش

  شوند، بدون جواب بگذارند.مي

  پرسشنامه ةمثالي براي روند تهي
هاي مؤثر و عملي براي جلوگيري از پيداكردن راه«پرسشنامه درباره چگونگي  ةروند تهي

  به اين صورت است:» ايافزايش تهديدات هسته

نفر) مطرح  10كوچك از كارشناسان (حدود  ابتدا تيم تحقيقاتي موضوع را با يك گروه
  وارد زير باشد:شامل م ،هاي پيشنهادي ايشان ممكن استحلكنند. راهمي

 مداخلة نظامي  
 هاي فضاييحهاي جديد عدم تكثير سالپيمان  
 هاه از ماهوارههاي فضايي با استفادمراقبت  
 هاساير روش  

آورند. و به شكل يك پرسشنامه در ميكنند آوري ميها را جمعاعضاي گروه تحقيق پاسخ
  زير استوار باشد: داساس اين پرسشنامه ممكن است بر موار

 اي چيست؟هاي هستهپيشنهاد ديگر شما براي منع تكثير سالح  
 بندي كنيدصورت موارد عملي و مؤثر درجهلطفاً هريك از پيشنهادات خود را به.  
 داليل  انديا نامناسب مناسب اداتن پيشنهكنيد كه هر يك از اياگر شما فكر مي

  خود را ارائه دهيد.

امتحان خواهد شد. در اين مطالعه،  12ي آزمايشيدست آمده در يك مطالعهبه ينامهپرسش
 

12 Pilot - Study 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

شود. با بررسي اند ارائه ميراحتي در دسترسپرسشنامه به گروهي از متخصصان كه به
هاي تعبيرهاي نادرست احتمالي پرسشها و همچنين توان عيبهاي اين گروه ميپاسخ

نامه كه تحليل آماري شده طرح شده را پيدا كرد. بايد توجه كرد كه نتيجه اولين پرسش
شود كه ها درخواست ميشود. و از آناست، در دومين پرسشنامه به كارشناسان بازخورد مي

كه مناسب است  جابا توجه به نظر ديگر كارشناسان، تخمين نخست خود را اصالح كنند. هر
هايشان خارج از محدوده چارك اند يا پاسخكه نظريات غيرمعمول داده ياز كارشناسان

شود كه براي نظريات خود دليل ارائه دهند. نتايج بايد هر چه قرارگرفته است، خواسته مي
سريع تر بازخورد شود. واضح است كه كيفيت مطالعه دلفي با كاهش مدت زمان دريافت 

  يابد.اي كارشناسان و بازخورد آن افزايش ميهجواب

  
  2000  2005  2015 2035 2075 ي دورآينده هرگز

  
  
  
  
  

ي دوري را افرد آينده 25%
ي نزديكي را پيش افراد آينده%25  پاسخ ميانه  اند.بيني كردهپيش

  اند.بيني كرده
  

  هاي كارشناساننمايش ميانه و محدوده چارك نظر -2-1شكل 

  وفاق. 4
دهد كه در مطالعه دلفي معيار مشخصي براي نماياندن تحقيق در مطالعات دلفي نشان مي

دستيابي به وفاق و همگرايي وجود ندارد. معياري كه معموال مورد  توجه است، اين است 
 90تا  50دهندگان موافق اين باشند كه اين رويدادها با احتمالي بين پاسخ %60كه حداقل 

دهند كه بيشترين تغيير در نظرات هد و اين تحقيقات، همچنين نشان ميددرصد رخ مي
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

بندي مناسب شفافيت و تركيبدهد و رخ ميكارشناسان از دور اول به دور دوم دلفي 
ها به اين ها به كسب اعتماد بيشتر نسبت به نتايج منجر خواهد شد. وقتي پرسشپرسش

شود. در پرسشنامة اول، دگان فرستاده ميكننحد از كيفيت رسيد، پرسشنامه براي شركت
بندي مطالعه) هدف مطالعه، نحوه اجراي روش دلفي (تعداد دفعات اجراي دلفي جدول زمان

شود. در كننده بايد پرسشنامه تكميل شده را به آنجا بفرستد آورده ميو آدرسي كه شركت
توان از طريق مه را ميناشد، امروزه پرسشها براي كارشناسان پست ميگذشته پرسشنامه

ها ها و ارسال آندهي به پرسشپست الكترونيك نيز، براي كارشناسان فرستاد. زمان پاسخ
الزم است كه يك هفته پس از فرستادن پرسشنامه،  ،حداكثر در حدود دو هفته است. بنابراين

  كنندگان يادآوري شود.دهي به شركتزمان پاسخ

كنند. ها را تجزيه و تحليل ميآوري و آنه اول را جمعمحققان نتايج حاصل از پرسشنام
توان با استفاده از د را ميناي دارهاي گزينههايي كه پاسخ عددي يا پاسخپرسش

ها آن است كه براي افزارهاي كامپيوتري تحليل كرد. روش معمول براي تحليل پاسخنرم
برگزاري چهار دوره براي معموال  .محاسبه شود» محدودة چارك«و » ميانه«هر پرسش 

حصول وفاق و پايان مطالعه  ةرسيدن به وفاق و همگرايي كافيست. معيار ديگري كه نشان
كنندگان در دو دور متوالي و دستيابي به ثبات دلفي است، ثابت بودن پاسخ اكثر شركت

  در آرا و نظرات است.

  هاي دلفيانواع روش
. اين تقسيم بندي بر اساس هدفي است شودروش دلفي به چهار روش اصلي تقسيم مي

  :]32[ ها مستتر استكه در هر يك از اين روش
 دلفي كالسيك  
 دلفي سياست  
 دلفي تصميم  
 دلفي گروه / كارگاه كارشناسي  
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  دلفي كالسيك .1
ايم بايد يادآور شويم دلفي كالسيك همان دلفي معروف است كه تاكنون به آن پرداخته

  دارد:كه اين نوع دلفي پنج ويژگي 
 گمنامي  
 تكرار  
 بازخوردهاي كنترل شده  
 هاهاي آماري پاسختحليل  
 وضوع خاصهاي كارشناسان بر يك مثبات پاسخ  

  و مراحل آن نيز شامل موارد زير است:

  و تعريف موضوع مسألهشناسايي  
 هاي موردنيازتعيين تخصص  
 انتخاب كارشناسان  
 تهيه و توزيع اولين پرسشنامه  
 تحليل اولين پرسشنامه  
 هاي كارشناسان تثبيت شده است ؟تعيين اينكه آيا پاسخ  
 شود.هاي گروه در پرسشنامه دوم بازخورد مياگر ثبات حاصل نشده باشد، پاسخ  
 تحليل دومين پرسشنامه  
 تعيين اينكه آيا در پاسخ كارشناسان تثبيت شده است ؟  
 ه ثبات ب اگر در پاسخ كارشناسان ثبات حاصل نشده باشد مراحل قبل تا رسيدن

  شود.همچنان تكرار مي
 شود.رائه ميدر صورت حصول به ثبات در پاسخ كارشناسان اطالعات در گزارش نهايي ا  

دهند و محققان هاي آينده نظر ميواقعيت دربارةكارشناساني هستند كه  ،كنندگانشركت
اين كنند. نكته مهم هاي كارشناسان تالش ميبراي حصول به وفاق و همگرايي در پاسخ

دلفي، ناشناس ماندن كارشناسان است. در واقع، كارشناسان اين مطالعه، نبايد يكديگر را 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  هاي دلفي عبارت است از:دو ويژگي مهم همة روش 13بشناسند. بنابر عقيده فاچ
 14فرآيند تعاملي  
 15هاي تكراريفرآيند  

شناسان بتوانند كاردر اين مطالعه، تكرار بدين معني است كه پس از برگزاري چند دوره، 
 ها و پيشنهادات ديگران واكنش نشان دهند و با مقايسه نظرات ديگرانبه نظرات، بحث

  ر كنند.با نظرات خود به ديدگاهي انتقادي دست يابند و در عقايد خود تجديدنظ

  دلفي سياست .2
ل رود و اجراي آن شامموضوعات سياسي و اجتماعي به كار مي دربارةدلفي سياست اغلب 

طور شخصي از كارشناسان و در چند دور است. در اين روش نيز آوري اطالعات بهجمع
ق جا هدف رسيدن به وفااما در اينشوند. بازخورد داده مي هاي قبلي پيوستهنتايج دوره

سيك اين نكته مهمترين تفاوت دلفي سياست و دلفي كال در ميان كارشناسان نيست.
هاي مختلف است كه در حلراههدف دلفي سياست به دست آوردن است. در واقع، 

 رود.كار ميراستاي اين هدف، روش دلفي به عنوان يك ابزار براي توسعة نظرات به
دست آوردن نظرات و عقايد واگراست. دلفي سياست داراي اين روش، شامل به

  هاي زير است:ويژگي

 ناشناس بودن افراد در صورت تمايل  
 تكرار  
 زخورد كنترل شدهبا  
 دسته بندي نظرات به شكل متضاد  
 مجادله ساختار يافته  

توانند در دهند، ميشخصي پاسخ مي طوربهاز آنجا كه در ابتدا، كارشناسان پرسشنامه را 
 

13 Fache 

14 Interactive Process 

15 Iterative Process 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

بندي آوري، تقسيمصورت تمايل ناشناس بمانند. نظرات كارشناسان بالفاصله پس از جمع
شود. در هر دور دلفي، نظرات واگرا و زخورد داده ميدهندگان بابندي و به پاسخو طيف

تواند به توليد شود. اين مجادلة ساختاريافته ميغير معمول به بحث گروهي گذاشته مي
  مورد بحث منجر شود. مسألههاي جانشين در خصوص سياست

  مراحل دلفي سياست شامل موارد زير است:
  و تعريف موضوع مسألهشناسايي  
 ي مورد نيازهاتعيين تخصص  
 دهندگان هستند.انتخاب كارشناسان يك گروه ناهمگن از پاسخ  
 تهيه و توزيع اولين پرسشنامه  
 بندي نظرات)تحليل اولين پرسشنامه ( طيف  
 نوشتن دومين مرحله در صورت نياز  
 بندي نظرات)تحليل دومين پرسشنامه (طيف  
 گوي گروهي يا كارگاهوبرگزاري يك گفت  

شود تا دهندگان تشكيل ميبنابراين، در يك دلفي سياست يك گروه ناهمگن از پاسخ
دست آيد. اين به مسألهيك  دربارةهايي واگرا تا جايي كه ممكن است، نظرات و ايده

يك موضوع مشخص است. با  دربارةهاي مختلف مطلب دال بر اهميت وجود سليقه
ز اشكاالت روش دلفي را برطرف كرد. يكي از توان برخي ااستفاده از دلفي سياست، مي

شود، نظرات اشخاصي است كه نسبت به ديگر مواردي كه در دلفي به آن توجه نمي
اعضا، نظريات غير معمول دارند، ولي در دلفي سياست چون هدف رسيدن به وفاق نيست، 

  شود.ها بحث ميگيرند و روي آننظريات غيرمعمول نيز، مورد توجه قرار مي

  دلفي تصميم .3
برخالف دو نوع رود. كار ميهمسائل اجتماعي ب دربارةگيري دلفي تصميم براي تصميم

شد، در دلفي تصميم يك گروه تصميم گيرنده قبلي كه از يك واقعيت موجود آغاز مي
براي اجراي موفق دلفي تصميم، الزم است كه همه  كنند.واقعيت موجود را تعريف مي
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

كنند. اين افراد شود، در مطالعه شركت ميها پرسشنامه فرستاده ميكساني كه براي آن
گيري دارند، براي شركت در مطالعه انتخاب بنابر جايگاهي كه در سلسله مراتب تصميم

  گويد:است كه مي 16ايدة اصلي اين نوع از دلفي بر پايه نظريه توماس شوند.مي

ها بر سر آن موقعيت نيز طور واقعي درك كنند، توافق آنهها را بها موقعيتاگر انسان«
  »واقعي، خواهد بود.

  همچنين راچ عقيده دارد كه:

ك حوزه وظيفه اصلي اين نوع دلفي، هماهنگ سازي و ايجاد خطوط كلي تفكر در ي«
هاي صرفاً تصادفي اين حوزه ل كردن تصميمنامعلوم و پراكنده از روابط اجتماعي و تبدي

  »هاي دقيقاً بررسي شده است.به تصميم

آينده موضوعات  ةهاي بنيادين درباره توسعگونه دلفي آن بود كه تصميمانگيزة ايجاد اين
. دلفي تصميم پنج ويژگي شدمي هدو يا سه نفر گرفتتوسط فقط  مورد بحث را معموالً

  دارد:

 گمناميشبه  
 تكرار  
 شدهبازخورد كنترل  
 هاتحليل آماري جواب  
 خاص ها درباره يك موضوعثبات و همگرايي پاسخ  

 ،شوندگمنامي يعني اينكه از ابتداي مطالعه، كارشناسان به نام به يكديگر شناسانده ميشبه
ماند. اين كار كارشناسان را تشويق ها به پرسشنامه مجهول باقي ميهاي آنولي پاسخ

ها را خودشان پر كنند. از نتايج اين كار، افزايش رويكرد رسشنامهكند كه پمي
تواند مراحل انجام دلفي تصميم، مي ها است.گويي به پرسشنامهكنندگان به پاسخشركت

 

16 W.I. Thomas 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

سازي مشابه دلفي سنتي انجام شود، ولي بايد توجه داشت كه هدف دلفي تصميم، تصميم
  است.

  دلفي گروه / كارگاه كارشناسي. 4
شود و هدف آن به دست آوردن نتايج دلفي گروه به صورت كارگاه يك روزه برگزار مي

سازي پيرامون موضوعاتي است كه عواقب خطرناكي دارند. دلفي گروه سريع براي تصميم
  پنج ويژگي دارد:

 وگوي گروهي يك روزهگفت  
 تكرار  
 بازخورد كنترل شده  
 هاتحليل آماري جواب  
 درباره يك موضوع خاص هاثبات و همگرايي پاسخ  

درواقع، اين نوع دلفي تنها از نظر گمنامي با دلفي سنتي متفاوت است، بنابراين ضروري 
  است كه در انتخاب كارشناسان دقت بسيار صورت گيرد.

براي اين نوع مطالعه دلفي يك فرآيند جالب طراحي شده است. در اين فرآيند، گروهي 
در يك روز كامل با يكديگر كار كنند. پس از اين كه شوند تا از كارشناسان انتخاب مي

نفره  4تا  3هاي كارشناسان گرد هم آمدند و از اين روش آگاهي يافتند، در گروه
شود تا آن را پر ها يك پرسشنامه داده ميشوند. به هر يك از اين گروهبندي ميتقسيم

طرح مهاي موضوع دربارةيست باشود كه ميها اطالع داده ميقبال به آن ،كنند. همچنين
 ،شودنفره پردازش مي 4و  3هاي كوچك شده به وفاق برسند. سپس نتايج حاصل از گروه

مند پرسشنامه را در يك جلسة عمومي و اي نظامپس از آن، اجرا كننده دلفي به شيوه
لف نظرهاي موجود را به بحث بگذارد و پيرامون عقايد مختخواند تا اختالفسرعت ميبه

  توضيح بيشتري داده شود.

كند و پرسشنامه دور اول دوباره به هاي كوچك تغيير ميدر دور دوم، تركيب گروه
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  شود.شود، سپس مراحل دور اول تكرار ميهاي جديد داده ميگروه

هدف اين است كه اين فرايند تكرار شود تا يك وفاق واضح و روشن پيرامون برخي از 
  ايد پيرامون موارد ديگر نيز آشكار شود.موارد حاصل و اختالف عق

  اين دلفي شامل مراحل زير است:

  و تعريف موضوع مسألهشناسايي  
 انتخاب كارشناسان  
 هاي كوچكتشكيل گروه  
  پرسشنامه اول دربارةبحث  
 تحليل پرسشنامه اول  
 هاي تعيين شدهبحث عمومي پيرامون حصول وفاق در باره موضوع  
 هاي كوچكتغيير دادن گروه  
 تحليل دومين پرسشنامه  
 هاي تعيين شدهبحث عمومي پيرامون حصول وفاق درباره موضوع  
 تكرار دو مرحله قبلي در صورت نرسيدن به وفاق و همگرايي  
 انتشار اطالعات در يك گزارش نهايي در صورت حصول وفاق  

  هاي روش دلفيويژگي
نگاري مشغول آيندهبه كه ها و افرادي روش دلفي، اينك در ميان كشورها و موسسه

 ءهاي پيرامون آن جزها و نوشتهاست. دلفي با وجود تمام گفتهاي ههستند، روش شناخت
از موقعيت  ،هاي آينده نگاري در كشورهاي مختلف دنياست، از اين روثابت بيشتر برنامه

ها برخوردار است. شايد بتوان گفت كه مهم ترين ثابت و مستحكمي در ميان اين برنامه
اي از كارشناسان است. آنچه تاكنون ثابت شده دف دلفي، ايجاد يك وفاق در ميان عدهه

آوري و تحليل نظرات كارشناسان و ايجاد وفاق در ميان است، اين است كه براي جمع
روش دلفي نقاط ضعف و قوتي اين، تر از دلفي نيست. با وجود آنان هيچ راهي مناسب
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  آمده است: ها در زيرترين آندارد كه مهم

  نقاط قوت
شان توانند موضع خود را تغيير دهند بدون آنكه وجههاعضاي گروه كارشناسان مي .1

  را از دست بدهند.
توان بارها و بارها مرور و براي مراجعات بعدي بايگاني پرسشنامة دلفي را مي .2

  كرد.
مزيت مهم پرسشنامه در روش دلفي اين است كه بر اساس نيازهاي اطالعاتي  .3

  شود.موردنظر محققان تنظيم مي
با كاربرد پرسشنامه در روش دلفي، امكان دسترسي به تعداد بيشتري متخصص  .4

وجود دارد. در واقع ميزان محدوديت در تعداد شركت كنندگان بستگي به ميزان 
  دقت و بودجه دارد.

  دهد.دلفي داليل شفافي براي وفاق ارايه مي .5
توضيح و قضاوت دارد، يك روش مناسب هايي كه نياز به دلفي براي پرسش .6

  است.
دهند، هايي كه به پرسشنامه ميپاسخ دربارةتوانند از لحاظ رواني، اغلب افراد نمي .7

گاهي خارجي هستند. ميانگين نظرات ديگر افراد، مطمئن باشند و نيازمند تكيه
ه را تواند نقش اين تكيه گاشود ميها آورده ميكه در مراحل بعدي در پرسشنامه

  بازي كند.

  نقاط ضعف
با وجود نقاط قوتي كه براي روش دلفي يادآور شديم نقاط ضعفي نيز، وجود دارد كه 

  ند از:اها عبارتمهمترين آن
  كنندگان و تهيه پرسشنامه دارد.روش دلفي نياز به دقت زياد براي انتخاب شركت .1
ز گفتن آنچه كه دهنده را محدود كند و او را اپرسشنامه دلفي ممكن است پاسخ .2

  كند درست است، باز دارد.فكر مي
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

بايد با  ،ايندلفي ممكن است گمراه كننده و حتي نامربوط باشد. بنابر ةپرسشنام .3
  دقت زيادي طراحي شود.

اي، شدهاين احتمال وجود دارد كه در روش دلفي، معيارهاي از پيش تعيين .4
  د.هاي خاصي هدايت كنكنندگان را به احراز ديدگاهشركت

ندگان طوالني بودن فرآيند دلفي ممكن است به انصراف تعدادي از شركت كن .5
  منجر شود.

اديده گرفته در روش دلفي، برخي از نظرات احتماالً تأثير گذار و مهم افراد ن .6
  شود.مي

گذاري بسياري از متخصصان براي پيشبرد رشته خود حاضر به اغراق در ارزش .7
  تعصب)بر آن رشته خود هستند. (مشكل 

هاي گر پاسخيهاي دبرخي از محققان معتقدند كه روش دلفي نسبت به روش .8
دست آمده در اين روش نيز، نتيجه دهد و توافق بهتري به دست نميصحيح

كنندگاني است كه نظريات غيرمعمول دارند. در اين وفاق، اعمال فشار بر شركت
به  چه حد گرايش خصوصيات فردي نقش مؤثري دارد. مثالً اين كه شخص تا

متري داشته كتضاد با جمع دارد، در تغيير عقيده او مؤثر است. اگر شخصي تضاد 
  باشد، تمايل او به جذب در گروه و قبول نظر اكثريت بيشتر است.

  اعتبار روش دلفي
در ارزيابي دلفي دو نوع اعتبار داخلي و خارجي مطرح است. اعتبار خارجي روش دلفي كه 

شود، به ميزان تطابق ميان يك قضاوت درباره آينده و نيز، ناميده مي 17»رامعيارگ«اعتبار 
واقعيت تحقق يافته در خصوص آن آينده بستگي دارد. از سوي ديگر، اعتبار داخلي روش 

ها و بينيتواند به پيشآيا روش دلفي، خود مي«شود كه: دلفي به اين پرسش مربوط مي
  »نتايج مطلوبي منجر شود ؟

ها روش دلفي با گ درباره اعتبار خارجي روش دلفي، هفده مطالعه را كه در آنوودنبر
» عامل مستقيم ساختاريافته«و » تعامل مستقيم غيرساختاريافته«هاي ديگر مانند: روش

 

17 Criterion – Oriented 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

مقايسه شده است را مورد بررسي قرار داده است. در نگاه نخست، اين مقايسه نشان 
بيشتر و از » امل مستقيم غيرساختاريافتهتع«دهد كه دقت روش دلفي از روش مي

هاي بيشتر نتيجه گرفت هاي ديگر كمتر است با وجود اين، وودنبرگ پس از بررسيروش
كه نتايج حاصل از مقايسه خيلي دقيق نيست. او به اين باور رسيد كه در اعتبار خارجي 

فيت دستورات كنندگان، كيدلفي فاكتورهايي همچون: مهارت رهبر گروه، انگيزة شركت
  و مواردي از قبيل اين، بايد مورد توجه قرار بگيرد.

اي كه به نگريهاي آيندهبينيدر اعتبار داخلي روش دلفي، فرض بر اين است كه پيش
تر و بهتر ها صحيحهاي ديگر روشبينيشيوه روش دلفي صورت پذيرفته است از پيش

هاي تجربي دقيق و مورد ارزيابي ،لفيدريافتند كه اعتبار داخلي د 19و هيل 18است. فاول
اعتبار داخلي روش دلفي تحت تأثير  20شفاف قرار نگرفته است. بر اساس مدل هوگارت

  گيرد:عوامل زير قرار مي

 تعداد كارشناسان  
 اعتبار شخصي (تخصص) كارشناسان  
 رسانند.تعداد كارشناساني كه در علوم مختلف ياري مي  

اي كه تاكنون صورت پذيرفته است، عوامل فوق نيز دريافت كه در مطالعات دلفي 21راو
توان اظهارنظر اعتبار داخلي روش دلفي چندان نمي دربارةامتحان نشده است. بنابراين 

  كرد.

  مطمئن بودن روش دلفي
منظور از مطمئن بودن روش دلفي اين است كه آيا تكرار يك مطالعه دلفي همان نتايج 

 

18 Fowles 

19 Hill 

20 Hogarth 

21 Row 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

يابد. هاي مطالعه افزايش ميرا دارد يا خير؟ اين قابليت با استانداردسازي رويه قبلي
ميزان «كند كه: در نظريه انتقادي معروف خود درباره روش دلفي بيان مي 22سيكمن

  »نيست.برابر مطمئن بودن اين روش با گزارش چند نويسنده 

طالعه كه در آن دو گروه با م 14ميزان مطمئن بودن دلفي را با نظريه نتايج  ،وودنبرگ
. او به اين نتيجه رسيد كه روش دلفي بطور كرديكديگر مقايسه شده بودند، بررسي 

صددرصد قابل اطمينان نيست، زيرا به واسطه ورود تمايالت شخصي به حيطة فرآيند 
مورد ترديد جدي است با وجود اين، افراد ديگري  ،مطالعه، امكان حصول نتايج يكسان

پيشنهاد  1975ه اعتبار روش دلفي چندان بدبين نيستند. وي در سال ب 23يلسونمانند ج
كرد كه براي افزايش ميزان اطمينان اين روش، خطوط راهنمايي براي آزمودن كيفيت 

  :آزمايدميروش دلفي را در اين موارد مطالعه دلفي ترسيم شود. اين خطوط راهنما 

 موردنظر ألهمسكارگيري روش دلفي براي همناسب بودن ب  
 طراحي و مديريت پرسشنامه  
 بازخورد  
 وفاق  
 وگوي گروهيگفت  

  هاي پيشرفته در مطالعه دلفيروش
  توان براي ارتقاي مطالعه دلفي استفاده كرد:هاي زير مياز روش

سازي مدل«هاي مستقلي كه در ها به متغيرپرسش ،در اين روش »:سازي عدديمدل«. 1
شود. با استفاده از اين روش رسيدن به وفاق الزم نيست، رود، مربوط ميكار ميبه» عددي

هاي عمول در مدلنظري درباره هر مقدار وجود داشته باشد، نظريات غيرمبلكه اگر اختالف
  ها اهميت زيادي دارد يا نه.نظرين اختالفشود تا مشخص شود كه اعددي آزموده مي

ها تواند به عنوان يك جايگزين مناسب براي پرسشنامهمي »مصاحبه با كارشناسان«. 2
 

22 Saekman 

23 Jillson 
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ها دعوت شوند و از آنمورد استفاده قرار گيرد. در اين روش ابتدا كارشناسان شناسايي مي
شناخته شود كه ها اطمينان داده ميشود كه در اين مصاحبه شركت كنند و به آنمي

شود كه گزارشي از اين تعهد داده مي نخواهند شد. در بيشتر موارد، به كارشناسان
ها منتشر خواهد شد. براي انجام مصاحبه و ديدارها، محققاني كه از اهداف مصاحبه

كنندگان قبلي شوند. در هر مصاحبه، نظر شركتمطالعه، آگاهي كافي دارند، انتخاب مي
ها و ديدارهاي نخست ن، اطالعاتي درباره وفاق حاصل از مالقاتادهندگپاسخارايه و به 
پذيري آن است كه در هاي مصاحبه، قابليت انعطافشود. يكي از مزيتداده مي
در يك مصاحبه فرصت بررسي داليلي كه  ،ها وجود ندارد. براي مثالپرسشنامه

بيني و جود در پيشهاي مويافتن تصميم ،ها بر مبناي آن قرار گرفته استبينيپيش
  كند، فراهم است.ها اشاره ميناخودآگاه مصاحبه شونده به آن طوربهپيگيري نكاتي كه 

نادرستي كه در ميز گردهاي رودررو، ميان  هايروش دلفي با انگيزه حذف شاخص. 3
كند كه با حفظ گمنامي كرد، ابداع شد. اين روش سعي ميكارشناسان درگيري ايجاد مي

هاي جديدي كه براي ها را به مباحثه با يكديگر وادار سازد. يكي از روشن، آنكارشناسا
رود، اجراي دلفي به صورت همزمان ميان كارشناسان حفظ اين شاخص دلفي بكار مي

كه كارشناسان با استفاده از امكانات شبكه كامپيوتري و حفظ گمنامي با طورياست، به
بر هاي مخصوصي، افزارنرم ةوسيلطور همزمان بههكنند. همچنين، بيكديگر مذاكره مي

يرد و نتايج آن در اختيار كارشناسان قرار گهاي آماري صورت ميتحليلها روي پاسخ
گيرد. اين روش، زماني مفيد است كه نتايج به سرعت و در زمان اندكي مورد نياز مي

  است.

  هايي براي بهبود روش دلفيايده
هايي براي چه راه«ه روش دلفي مطرح است، اين است كه: اي كه دربارپرسش اصلي

توان كرد كه احتمال دستيابي به يعني چه مي» باالبردن كيفيت روش دلفي وجود دارد ؟
  جواب درست افزايش يابد.

هايي كه ارزش كمتري اعتمادتر را انتخاب و جوابهاي قابلبهتر اين است كه جواب
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بندي بندي كارشناسان و در نتيجه درجههايي براي درجهروشدارند را حذف كنيم. در زير 
  :آمده استها جواب

  بندي كارشناساندرجه .1
گويي كنندگان امكان پاسخكنندگان اندك باشد، همه شركتها و شركتاگر تعداد پرسش

گيرد. چراكه اگر ها مدنظر قرار ميها را خواهند يافت. اين نكته در بيشتر دلفيبه پرسش
تر خواهد بود. كنندگان از ارزش يكساني برخوردار باشد، تحليل آن آسانهاي شركتپاسخ

كنندگان زياد باشد، اين روش مناسب نخواهد بود، زيرا به زمان كه تعداد شركتدر صورتي
زيادي نياز دارد. برخي از محققان مانند دالكي و هلمر سعي كردند كه روش دلفي را با ايدة 

به نظريات يك «ها اين بود كه: بهبود بخشند. نظر آن» 24ندي كردن تخصصبخود درجه«
  »كارشناس نسبت به يك غيركارشناس بهاي بيشتري داده شود.

شود كه خود را كنندگان خواسته مينامه، از شركتدر اين روش براي هر پرسش پرسش
  بندي كنند:با توجه به نكات زير درجه

ن زمينه فعاليت طور روزانه در ايهكارشناس هستيد ؟ آيا بآيا شما در اين زمينه  .1
  كنيد؟مي

  كنيد ؟آيا شما گاهي در اين زمينه كار مي .2
اي وگريختهاي خود در اين زمينه اطالعات جستهآيا شما به سبب مطالعه حرفه .3

  داريد؟
  دهيد؟آيا شما خود را در زمره افراد غير متخصص ولي آگاه قرار مي .4
  ن زمينه اطالعي نداريد؟آيا شما در اي .5

هاي افراد توان پاسخهاي درجه بندي شده، ميبا اختصاص امتياز به هر سطحي از تخصص
فاقد تخصص را حذف كرد و به يك نتيجه صحيح رسيد. براي اجراي اين روش، تمام 

كنندگان فرستاده شود و براي هر پرسش يك بخش ها بايد براي همه شركتپرسش
هاي ضميمه شود. اين روش معياري است براي ارزيابي پاسخ» بنديرجهخود د«عنوان به

 

24 Self Rated Expertise 
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  شود:ها اشاره ميكنندگان. اين روش معايبي نيز، دارد كه در زير به برخي از آنشركت

  كارشناسي وجود نداشته باشد ،هابراي بسياري از پرسشممكن است.  
 ها را بخواند.سشكننده بايد همه پراين روش كارا نخواهد بود زيرا هر شركت  
 ركت در ند، از شدارخوب و مفيدي  هاييپيشنهاد ممكن است كه برخي افراد كه

ها با پذيرفتن سطحي از ناآگاهي نسبت به موضوع مطالعه منصرف شوند زيرا آن
  مورد پرسش بايد اندكي از اعتبار خود بكاهند.

  25روش قفل و كليد .2
ها با شرايط پرسش توانايي شركت كنندگان راكنند كه در اين روش، مديران سعي مي

ها فقط براي هماهنگ كنند. هر پرسش و هر شركت كننده يك شناسنامه دارند و پرسش
ها با هم مرتبط باشد. شناسنامه يك شود كه شناسنامه آندهندگاني فرستاده ميپاسخ
شود. در زير يه ميهتدهنده آن را كامل كرده است، نامه كه پاسخدهنده از يك پرسشپاسخ

  ايم:نامه طرح شود، آوردههايي را كه ممكن است در اين پرسشبرخي از پرسش
  كند؟كدام مورد، حرفه شما را به بهترين شكل توصيف مي .1

نويسنده  ـرگر خدمات كا ـمعلم  ـبازيگر  ـسياستمدار  ـفروش خرده ـمهندس  ـدانشمند 
  .دار و . . كارخانه ـتاجر  ـناشر  ـ
  ها)ير حرفهشما چيست؟(پرسش مشابه براي سا مطالعات ةاگر دانشمند هستيد، زمين .2

بيودارو  ـجتماعي اعلوم  ـعلم نجوم  ـژنتيك  ـاقتصاد  ـاي فيزيك هسته ـفيزيك ذرات 
  كشاورزي ـ روان شناس ـشيمي آلي  ـعلوم سياسي  ـمواد  ـ
  دانيد؟شما خود را از كدام گروه مي .3

  غيرمتخصص ـمتخصص 
  هاي زير عالقه داريد؟آيا شما به موضوع .4

هاي موضوع ـسياست علوم  ـهاي سياسي فرآيند ـتحليل سياست  ـبيني فناوري پيش
  هاي جهانيموضوع ـهاي جامعه مربوط به ارزش

 

25 Lock – and – Key  
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ها خود را شود كه با پاسخ به اين پرسشدهندگان خواسته ميديگر، از پاسخ عبارتبه
اي فرستاده شود، شناسنامه افراد بنابر توصيفي نامهمعرفي كنند. قبل از اين كه پرسش

گيرد. دهنده امتيازي تعلق ميشود و به هر پاسخبندي مياند، طبقهكه از خود ارائه داده
ها امتيازات هاي مختلف آندهنده با توجه به تخصصنج پاسخبه پ 2-2مثالً در جدول 

مديران احساس كردند كه دانشمند علم مواد كه  ،مختلفي تعلق گرفته است. در اين مثال
ه بد داربيني فناوري نيز، عالقه داند و به سياست علوم و پيشخود را غيرمتخصص مي

برخوردار  يكساناهميت از توصيفي  شده پاسخ بهتري خواهد داد. البته مواردپرسش طرح
، يك دانشمند در درجه اهميت پنج و يك كارشناس علم مواد در درجه اهميت مثالًنيست. 

  ده قرار دارند.
  نابندي متخصصدرجه 2-2جدول 

 اول دوم سومچهارمپنجم  شغل وزن دهندهپاسخ

  دانشمند 5 0 1 1 0 0
  متخصص علم مواد 10 0 1 0 1 0
 غيرمتخصص 3 0 1 1 1 0
  متخصص سياست علوم 2 1 0 1 0 0
 بيني فناوريمتخصص در پيش 1 1 0 1 0 0
  مجموع 21 3 18 11 13 0

اي كه براي او تهيه شده است، گرد آمده دهنده در شناسنامهاطالعات مربوط به هر پاسخ
شود كه موقعيت هر اي تشكيل مياست. بنابراين، يك ماتريس امتيازبندي ساده

سازد. پس از اين مرحله، هاي طرح شده، مشخص ميدهنده را نسبت به ويژگيپاسخ
ها شوند تا پرسشترين افراد انتخاب ميبندي و مهمدهندگان بر اساس امتياز طبقهپاسخ

ها يكسان باشد تواند براي همه پرسشها فرستاده شود. تعداد افراد منتخب ميبراي آن
توان شود. همچنين ميمالحظات بودجه و امكانات تعيين ميكه اين تعداد با توجه به 

  درصد بيشترين امتياز را كسب كرده باشند. 90افرادي را  انتخاب كرد كه 
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  جست و جوي آزاد متن .3
هاي نامه با تخصصقفل و كليد است با اين تفاوت كه ارتباط پرسشروش اين روش مانند 

كنندگان نامحدود و كامال خود كار است. در اين روش، فرض بر اين است كه شركت
هاي حل و گذشته، اي از اطالعات شخصي كه شامل شرح فعاليتكنندگان خالصهشركت

فرستند. بنابراين، يك ن طرح ميعاليق، آثار منتشر شده آنان و غيره است را براي مديرا
ها تنظيم شدند، گيرد. پس از اينكه پرسشها از اين اطالعات شكل ميپايگاه داده

شود. سپس به هر كلمه كليدي يك ها ارتباط داده ميمجموعه كلمات كليدي با پرسش
ها جست و جو شود. اين كلمات كليدي در پايگاه دادهدرجه اهميت اختصاص داده مي

دهنده بر مبناي نتايج جست و جو يك امتياز دريافت خواهد كرد. هد شد. و هر پاسخخوا
  شوند.به همين ترتيب، شركت كنندگان امتياز بندي مي

  دهندگانها و پاسخمحدودسازي پرسش .4
د، به نپرسبها هاي آنجاي اينكه از كارشناسان در باره عاليق و تخصصهدر اين روش، ب

هايي را كه در هاي مورد عالقه خود و پرسششود كه پرسشمي ها اجازه دادهآن
را انتخاب كنند و پاسخ دهند. با اين روش، مديران  ،ها مهارت دارندگويي به آنپاسخ
سازند و پس از آنكه اطالعات ها برقرار ميدهندگان و پرسشاي متقابل ميان پاسخرابطه

هاي بعدي براي وي فرستاده رشناس در دورههاي دلخواه كاپرسش ،كافي فراهم آمد، تنها
ها را با دقت گزينش نكنند، برخي از ارتباطات با وجود اين، اگر كارشناسان پرسش شود.مي

  دهندگان ممكن است كه حذف شود.ها و پاسخمفيد ميان پرسش

هايي كه در توان شرح مختصري از ساير پرسشبراي بر طرف ساختن اين كاستي مي
اي هدهندگان فرستاد و درباره ديگر پرسشرا براي پاسخ ،ها نيامده استنامهپرسش

  ها از آنان جويا شد.مطلوب آن

  گذاري بر اساس عملكرد گذشتهارزش. 5
هاي صحيح بينيگونه است كه از ميانگين پيشروش ديگر انتخاب كارشناسان بدين

شود. به اين صورت كه يهاي مختلف تهيه ماي بر اساس موضوعدهندگان پروندهپاسخ
هاي يك كارشناس محاسبه بينيهاي درست گذشته به تمام پيشبينينسبت پيش
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عنوان كارشناس هاي درست بيشتري داشته باشند، بهبينيشود. و افرادي كه پيشمي
هاي مهم بايد براي كساني كه عملكرد خوبي داشته اند، شوند. پرسشمدعو انتخاب مي

  فرستاده شود.

نمايد، ولي نقايصي هم دارد. نخست آنكه اين روش، در آغاز جالب توجه و جذاب مي با
بيني هر هاي زماني مختلفي تهيه شود، چرا كه طبعاً پيشبايد در محدودهاينكه مي

دهنده در يك محدوده زماني خاصي درست خواهد بود. همچنين، اطمينان از اينكه پاسخ
  مشكل است. بيني رخ داده است يا نهيك پيش

  گروه كارشناسان .6
دهد. از كارشناس ها را ميهاي دشوار بهترين پاسخكارشناس كسي است كه به پرسش

هايي به منظور هايي درباره آينده، پاسخ دهد. ابتدا پرسششود كه به پرسشخواسته مي
ها شود. ارائه جواب صحيح به اين پرسشهاي كارشناسان پرسيده ميآشنايي با توانايي

منزلة بليط ورود به يك تحقيق واقعي است. مثالً اگر مديران بخواهند ارزش آينده به
تواند اين شود، ميبيني كنند، پرسشي كه براي انتخاب كارشناس طرح ميمارك را پيش

  »قدر بوده است؟هديروز ارزش مارك آلمان در برابر دالر آمريكا چ«باشد: 

شود. تري داده باشند، ارايه ميبه افرادي كه پاسخ صحيحهاي پيرامون آينده، تنها پرسش
هاي آزمايشي براي انتخاب كارشناسان، بايد اين روش معايبي هم دارد: اول اينكه پرسش

مهم ديگر اين است كه  مسألهبا دقت بسيار زيادي طرح شود تا عاري از ابهام باشد. 
  ا شايسته خود ندانند.خيلي از شركت كنندگان، ممكن است كه چنين آزمايشي ر

  درخت اتصال .7
شود كه پاسخ درپي و متوالي پرسيده ميهايي پيدهندگان پرسشدر اين روش از پاسخ

تري است. ها نسبت به پرسش قبل از خود نيازمند دانش دقيقگفتن به هر كدام از آن
طالعه دهندگان در پاسخ به پرسش يك مرحله ناتوان باشند و از مممكن است كه پاسخ

  انصراف دهند. به مثال زير توجه كنيد:
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

فرض كنيد كه پرسش زير درباره آينده نظام انتخاباتي رياست جمهوري در آمريكا طرح 
كند به چه كند؟ اگر تغيير ميآيا نظام انتخاباتي رياست جمهوري تغيير مي«شده باشد: 

  »شكل و در چه زماني؟

  مطرح سازند:مجريان ممكن است كه پرسش را بدين ترتيب 

  پرسش نخست: -
  ايد؟ (بله، خير)آيا شما هرگز به نحوه انتخاب رييس جمهور در آمريكا انديشيده

  شود.ها متوقف ميدر صورت پاسخ نه، سلسله پرسش

  پرسش توصيفي: -
  توانيد سه روش ديگر در اين زمينه نام ببريد ؟ ( بله، خير)آيا مي

  شود.متوقف ميها در صورت پاسخ نه، سلسله پرسش

  پرسش واقعي: -
سال آينده  20كنيد كه نظام انتخابات رياست جمهوري آمريكا تا آيا تصور مي

  تغيير خواهد كرد؟ (بله، خير)
  در صورت هر دو پاسخ نه و بله بايد دليل پاسخ پرسيده شود.

ها الزم است. اين ايراد اين روش، پيچيدگي و دقت بسياري است كه هنگام طرح پرسش
روش در صورت رفع اين معايب، وسيله مناسبي براي ايجاد ارتباط ميان پرسش و پاسخ 

  آن است. ةدهند

  اعتبار روش دلفي
توان از دو منظر اعتبار داخلي و اعتبار خارجي بررسي كرد. در اعتبار روش دلفي را مي

ول، بررسي اجمالي اعتبار خارجي اين روش، دو رويكرد مهم موجود است. در رويكرد ا
هاي روش دلفي و واقعيت هايي كه دلفي به دنبال مستقل از موضوع مورد مطالعه، يافته

شود. در اين رويكرد، ارزيابي به روش دلفي ها، مقايسه ميهاست با ساير روشكشف آن
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  . هدف است. . . مستقل از كيفيت اجرا و موضوع و
هاي مقايسه با ساير پژوهشمنظور ارزيابي اعتبار اين روش در مطالعات فراواني به

بيني مبتني بر تعامل خبرگان صورت گرفته و البته نتايج متفاوت هم به دست آمده پيش
گيرد كه هاي اجرا شده، نتيجه مياز دلفي ياست. مثًال وودنبرگ پس از مطالعه تعداد

از ها برخوردار است. ولي بعضي ديگر روش دلفي از بيشترين اعتبار در ميان ساير روش
كه در ارزيابي اعتبار خارجي  يصاحبنظران به اعتبار روش دلفي بدبين هستند. رويكرد

روش دلفي مدنظر است: عبارت است از اينكه با توجه به موضوع دلفي، امكانات موجود 
تواند به نتايج صحيح منجر شود؟ طبيعتاً و كارشناسان در دسترس، آيا روش دلفي مي

كنندگان، كيفيت اجرا، تعداد و سطح شركت يو مجريان، انگيزهارزيابي مهارت رهبر گروه 
مهارت كارشناسان و موضوعاتي از اين دست در ارزيابي اعتبار روش دلفي موثر خواهد 

  بود.
عبارت است از ميزان مقبوليت اجراي دلفي و نتايج حاصل  ،و اما اعتبار داخلي روش دلفي

تايج حاصل از اجراي دلفي از مقبوليت عام بدين معنا كه آيا ن .از آن در جامعه هدف
كه آيا اجراي دلفي توانسته است نظرات مخالف را درباره برخوردار خواهد بود يا نه؟ يا اين

كه چالش مورد پيمايش، مطابق نظرات اكثريت يا نظرات مقبول تغيير دهد يا نه؟ و يا اين
  ه است يا نه؟همدلي و همفكري موردانتظار از اجراي روش دلفي حاصل شد

عوامل كليدي اين ارزيابي تعداد كارشناسان، اعتبار شخصي (تخصصي) كارشناسان، 
  . هستند. . . هاي تخصصي كارشناسان وحوزه


