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Abtract: Delphi is a method of
forecasting,
decision-making,
and
providing specialized knowledge by
consensus of experts. Although this
method was introduced primarily based
on the conjecture and judgment of
experts to investigate the viewpoints of
military experts scientifically, it entered
gradually into the scientific methodology
field as a result of compliance with the
scientific rules. In Delphi method,
experts try to reach a consensus in a
particular domain or solving a special
issue, relying on intuitive opinions and
using questionnaires, giving continual
feedback, and maintaining the anonymity
principle.
At
first
glance,
this
methodology seems to be just a
subjective judgment of some experts.
However, it is more valid in comparison
with personal statements and provides
more objective and practical results.
Additionally, this method is usable in
forecasting the future issues, reaching
consensus, developing creative ideas and
prediction of long-term strategic
decisions in a variety of areas like
medical, social, behavioral, management,
and economic sciences. In current
research, the historical roots, the process
of evolution, advantages, limitations, and
the methodology of this scientific method
have been reviewed.
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مقدمه
دلفي ،يک روش پژوهشي در کنار رشد شتابان علمي ،به منظور روشن کردن آينده
مسیر حرکت علم و پیش بیني ابهامات جهان ،تکنولوژي و زندگي بشري است .اين
روش متعلق به روشهاي پیشبیني علوم ذهني و شهودي است و در دهة  1950از
سوي دالکي ،1هلمر 2و گوردون در شرکت "راند "3در اياالت کالیفرنیا براي مطالعة
مباحث آيندهپژوهي نظامي شکل گرفت و کمتر از يک دهة بعد در حوزة
برنامهريزيهاي صنعتي ،تجاري و غیر نظامي با هدف پیشبیني مباحث در بلند مدت
مورد استفاده قرار گرفت (النگ1995 ،4؛ لودويگ و استار .)2005 ،5در اصل ،دلفي
يک عنوان کلي مربوط به يک مجموعه از فرايندهاي مورد استفاده در جهت اصالح
نقطه نظرات گروه متخصصان و افراد ذيصالح (النگ )1995 ،و تالشي براي به
اجماع رسیدن متخصصان در خصوص يک مسألة معین است (کني ،6هاسن 7و مک-
کنا .)2001 ،8اعتبار اين تصمیمگیري و اجماع ،چیزي بیش از اعتبار تکتک
متخصصان است؛ به عبارت کلي ،دلفي چیزي بیش از کنار هم چیدن اجزاء است و
اعتبار نتايج آن ،بر خالف روشهاي پیمايش معمول ،نه به تعداد شرکتکنندگان ،بلکه
به اعتبار آنها وابسته است .در اين روش ،تعداد افراد  5الي 20نفر خواهد بود که
نظرات و آراء با حفظ هويت افراد از سوي رهبر گروه ،بین متخصصان هماهنگ
9
ميشود .در اين فرايند ،سه مؤلفة بنیادي مد نظر خواهد بود که عبارتند از :قالببندي
 ساختارمند بودن 10سیر اطالعات ،گمنام بودن 11متخصصان و فرايند ارائة بازخوردمکرر که تا زمان رسیدن به اجماع ادامه مييابد (لودويگ و استار .)2005 ،اولین تالش
1. Dalkey
2. Helmer
3. Rand
4. Lang
5. Ludwig & Starr
6. Keeney
7. Hasson
8. McKenna
9. Framed
10. Being formatted
11. Being anonymous
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در جهت بررسي فلسفة روش دلفي از سوي هلمر ارائه شد که ريشه در مقالهاي تحت
عنوان "دربارة شناختشناسي علوم ناصحیح"1دارد (لینستون و تراف .)2002 ،2از
دلفي به عنوان روش تلفیقي ،يعني ترکیب روشهاي کیفي و کمّي ،ياد شده است
(جونز و هانتر .)1995 ،3دلفي زمینة بحث و به اشتراک گذاشتن نظرات را بین اعضاي
گروه متخصصان فراهم ميکند و به آنها فرصت اصالح ديدگاههايشان را ميدهد
(لینستون و تراف )2002 ،و بر مبناي اين فرض منطقي استوار است که« :چند فکر
بهتر از يک فکر است( ».استونفیش و باسبي .)2005 ،4فقدان چارچوب نظري ،که به
عنوان عمدهترين ضعف اين روش مطرح بوده ،موجب گرديده است تا برخي دلفي را
يک روش علمي پژوهشي قلمداد کنند و برخي عناويني مثل رويکرد دلفي ،مطالعه
دلفي ،پیمايش دلفي ،رأيگیري دلفي ،روش دلفي و مطالعه اجماع دلفي را براي
توصیف آن استفاده کنند (مککنا ،هاسن و اسمیت 2002 ،؛ بران ،5رابینسون 6و
ريچاردسون .)2002 ،7اين تنوع واژه ،تعاريف متعددي از دلفي را به دنبال داشته است
که بعضي از آنها عبارتند از:
 دلفي يک فرايند تکرارشونده به منظور يکپارچهسازي اتفاق آراي متخصصاناست (لین 8و همکاران.)1998 ،
 بر اساس نظر دالکي و هلمر ،دلفي روشي براي به دست آوردن اجماع قابلاعتماد از نقطه نظر گروه کارشناسان با استفاده از مجموعهاي از پرسشنامههاي فشرده
است که با بازخورد کنترل ميشوند (مککنا ،هاسن و اسمیت.)2002 ،
 دلفي ،روشي براي دست يابي به اجماع نظر گروهي بر اساس نظر اعضاي گروهمتخصصان در مورد يک موضوع يا مسأله خاص است (سو و ساندفورد.)2008 ،9

1. About epistemology of incorrect science
2. Linstone & Turruf
3. Jones & Hunter
4. Stone Fish & Busby
5. Browne
6. Robinson
7. Richardson
8. Lynn
9. Hsu & Sandford
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 دلفي ،روشي است که در آن ،گروهي از متخصصان که همديگر را نميشناسنددر مورد يک موضوع خاص به مطالعه و بررسي ميپردازند و اين مطالعه شامل
چندين دور تکرار پرسشنامهاي است و از سوي گروه نظارتکننده هدايت ميشود و
در نهايت ،بر اساس شناختهاي ذهني و تجربي آنان ،ارائة بازخورد و امکان تجديد
نظر در عقايد بیان شده منجر به يک اجماع نظر گروهي ميشود (کني ،هاسن و مک-
کنا.)2001 ،
دلفي ،يک روش آماري بدون انعطاف براي پیشبیني آينده نیست .فقدان
نمونه گیري ،نامشخص بودن وقايع آينده و عدم فرايندهاي واضح تعريفشده براي
انجام مطالعات دلفي ،تنها چند مورد از مواردي هستند که دلفي را از روشهاي علمي
کنترلشده متمايز ميکند؛ اما مطالعه دلفي ،بهويژه براي مسائلي که نیازي به فنون
تحلیلي دقیق ندارند ،مهم است؛ مثالً زماني که دادهها ناکافي يا فاقد قطعیت باشند يا
وقتي که نمونههاي واقعي موجود نیست و يا جمع کردن افراد و بحث کردن در مورد
مسألهاي مشکل است (لودويگ و استار ،)2005 ،استفاده از اين روش ميتواند
موضوع را سادهتر نمايد و امکان به کارگیري افراد متخصص در حوزه مورد نظر را از
نقاط جغرافیايي گوناگون فراهم سازد.
مهمترين شرايط مورد نیاز براي کاربرد روش دلفي ،شامل نیاز به قضاوت متخصصان،
نظرات گروه بزرگتر ،اجماع جمعي در خصوص نتايج ،وجود يک مشکل ،شرايط پیچیده
بزرگ و بین رشتهاي ،عدم توافق در مورد يک نتیجه ،ناکافي بودن دانش موجود ،دسترسي
داشتن به متخصص ،لزوم گمنامي در جمعآوري دادهها ،پراکندگي جغرافیايي مسأله ،عدم
محدوديت زماني و عدم وجود روش هزينه-اثر است (مککنا ،1هاسن و اسمیت2002 ،2؛
پاول2003 ،3؛ الندتا2006 ،4؛ برتا.)1996 ،5

تاريخچه و کاربردها

1. McKenna
2. Smith
3. Powell
4. Landeta
5. Beretta
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دلفي ،روشي در تحقیقات علمي (احمدي )1388 ،براي کسبب دانبش گروهبي اسبت
(ايماني .)1379 ،اين واژه ،برگرفته از نام معبدي در يونان باستان است که مردم يونبان
و ساير نقاط دنیا براي به دست آوردن اطالعاتي از آيندهشان به آنجا مراجعه ميکردند
(والکر و سلف )1996 ،1و در آنجا به واسطهگري پیشگويان بلندپايه ،پبیشبینبيهبا و
سخنان خدايان يوناني اعالم ميشده است (احمدي .)1388 ،اولبین مطالعبه دلفبي ببه
اواخر دهة  1950در شرکت راند برمبيگبردد (احمبدي1388 ،؛ رو و رايبت1999 ،2؛
احمدي ،نصیرياني و اباذري .)1387 ،اين روش از نیمبة دهبة  1960يبک روش مهبم
علمي شناخته شد (رو )1994 ،و از اواخر دهبه  1960در پیشبگوييهباي فنبي ،علبم
مديريت و پژوهشهاي علمي ،به کار برده شد (لینستون و تراف )2002 ،و پیشنهاد آن
در برنامهريزي توسعة اقتصادي اولین کاربرد غیبر نظبامي آن ببود (لینسبتون و تبراف،
2002؛ الندتا .)2006 ،دلفي ابتدا در ايباالت متحبده شبکل گرفبت و در حبال حاضبر
راهگشاي بسیاري از مشکالت و دغدغههاي آينده است و در گسترة وسیعي از زمینهها
و رشببتههببا کبباربرد دارد (احمببدي1388 ،؛ احمببدي ،نصببیرياني و اببباذري.)1387 ،
کاربردهاي دلفي از پیشبگويي فراينبدهاي طبوالني مبدت در علبوم و تکنولبوژي ببه
کاربردهايي در سیاست و تصمیمگیري گسترش يافته است .پنجاه سبال بعبد از اولبین
مطالعه دلفي ،اين روش براي اهداف صلحآمیز و دستيابي ببه اجمباع کلبي در مبورد
يک موضوع پیچیده ،زماني ،که اطالعات درست و کافي در مورد آن وجود نداشبت و
يا از نظر مالي و اقتصادي دستيابي به آن امکانپذير نبود ،به طبور گسبتردهاي مبورد
استفاده قرار گرفت (پاشاييزاد .)1386 ،بررسي ادبیبات اخیبر ببه عنبوان مثبال نشبان
ميدهد که استفاده از روش دلفي با کاربردهايي در حوزههباي متنبوعي از قبیبل منبابع
مراقبببتهبباي بهداشببتي (هببوداک ،3بببروک ،4فینسببتون5و ريلببي ،)1993 ، 6بازاريببابي
(النسفورد و فوسل ،)1993 ،7آموزش (الشافسبکي و جبوزف ،)1991 ،8سیسبتمهباي
1. Walker & Selfe
2. Rowe & Wright
3. Hudak
4. Brooke
5. Finstuen
6. Riley
7. Lunsford & Fussell
8. Olshfski & Joseph
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اطالعاتي (نیدرمن ،برانچبو و وددررب )1991 ،1و حمبل و نقبل و مهندسبي (سبايتو و
ساينها )1991 ،2گسترش يافته است (رو و رايت.)1999 ،
کتاب نوشته شده توسط لینستون و تراف ( )2002که با بررسي فلسفي و اصول
دلفي آغاز شده و تا توصیف ،زمینههاي کاربرد ،مدلها و متغیرها ادامه پیدا ميکند،
کتابي اساسي و مهم در مورد دلفي است .مولن 3به بیشتر از  30مورد مطالعه دلفي در
زمینة پزشکي و پرستاري و تقريباً به همان تعداد نیز مطالعاتي با موضوعهايي مانند
حمل و نقل ،پیشبینيهاي محیطي ،تکنولوژيکي ،برنامهريزي و مديريت عمومي را
ذکر ميکند (آندرهیل.)2004 ،3
در واقع ،هدف اصلي و اولیة دلفي ،پیشبیني آينده بود ،اما در زمینههاي متنوعي
مانند تصمیمگیري ،افزايش اثربخشي تصمیمگیريها ،قضاوت ،تسهیل حل مسأله،
نیازسنجي ،هدفگذاري ،کمک به برنامهريزي ،تعیین اولويت ،خالقیت ،سازماندهي
به تعامالت اطالعاتي گروه ،جمعآوري گروهي اطالعات ،آموزش گروه پاسخدهنده،
سیاست گذاري ،تخصیص منابع و اجماع گروهي به کار رفته است (الندتا2006 ،؛
دمپسي2000 ،4؛ الرنس.)1999 ،5
از آنجايي که دلفي ،يک فرايند پیشبیني است ،لذا استفادههاي زيادي از آن در
ساير حوزهها مي شود .موارد استفاده از روش دلفي از نظر لینستون و تراف ()2002
عبارتند از:
 .1يکپارچهسازي دادههاي موجود و پیشینة تاريخي نه چندان قابل دسترس؛
 .2بررسي اعتبار تاريخي حوادث؛
 .3بررسي اهمیت بودجهبندي موجود در هر پروژه و طراحي برنامههاي محلي و
منطقهاي آن برنامهها؛
 .4تدوين برنامههاي مربوط به مجموعههاي دانشگاهي و توسعه آنها؛
 .5ارائة شیوة انسجام عناصر يک مدل؛
 .6تشريح مزايا و معايب هر انتخاب به صورت بالقوه؛
 .7توصیف و تبیین روابط علّي بین پديدههاي اجتماعي-اقتصادي -سیاسي؛
1. Neiderman, Brancheau & Wetherbe
2. Saito & Sinha
3. Underhill
4. Dempsey
5. Lawrence

137

کاربرد روش دلفي در تحقيقات علوم رفتاري و پزشکي
 .8توصیف چگونگي مباحث احساسي و ادراک شده از سوي انسان؛
 .9اولويتبندي اهداف فردي و اجتماعي.

معرفي انواع دلفي

1

2

روش دلفي در بیشتر منابع به سه دسته تقسیمبندي شده است :کالسیک  ،سیاسي و
تصمیمگیري( 3پاول .)2003 ،از جمله مشخصات دلفي کالسیک ،گمنامي متخصصان،
تکرار ،بازخورد ،گزارش آماري از پاسخهاي اعضاي گروه و تمرکز بر اجماع است ،و
گاه براي برآورده ساختن نیاز پژوهشگران تعديل ميشود که دلفي کالسیک
تعديلشده نام ميگیرد .دلفي کالسیک تعديلشده ،داراي مشخصاتي همچون:
تعامالت در گروه ،بدون ناشناس ماندن اعضاي گروه متخصصان ،عدم نیاز به
دستيابي به اجماع ،نوع سؤال (باز/بسته) و روش تجزيه و تحلیل (کیفي/کمي) است
(احمدي ،نصیرياني و اباذري .)1387 ،در دلفي سیاسي ،دادهها به صورت کالمي بوده
و مواردي همچون متخصص بودن شرکتکنندگان و دستيابي به اجماع نظر ضروري
نیست .اين نوع دلفي ،وسیلة تسهیلسازي است و در نهايت به انتخاب بهترين
سیاست منجر ميشود (فتحيواجارگاره .)1382 ،دلفي تصمیم ،پانلي متشکل از افراد
در موقعیت تصمیمگیري است .دلفي به انواع ديگري از قبیل عددي ،تاريخي،
تعديلشده و زمان واقعي 4نیز تقسیمبندي شده (احمدي ،نصیرياني و اباذري)1387 ،
که ناشي از کاربرد آن در موقعیتهاي متنوع است (پاول .)2003 ،اجزاي اصلي دلفي
شامل تکرار ،5پرسشنامه ،گروه متخصصان ،نمونهگیري ،بازخورد ،گمنامي ،تحلیل
نتايج ،اجماع و زمان است که در ادامه هر يک به اختصار آورده ميشوند:
تکرار :تصمیم در مورد تعداد دورها به نوع سؤاالت و زمان در دسترس بستگي
دارد و در بیشتر مواقع ،دورهاي پرسشنامهاي در زمان اجرا بر اساس تصمیم و تجربه
پژوهشگر( ،پاول2003 ،؛ الندتا )2006 ،با هدف رسیدن به اجماع نظر تکرار ميشوند

1. Classic Delphi
2. Policy Delphi
3. Decision Delphi
4. real time
5. iteration
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(اکلي و پاولوسکي )2004 ،1و معموالً بعد از سه دور ديگر نتايج جديد و مفیدي
حاصل نميشود (فتحي واجارگاه.)1382 ،
پرسشنامه :توزيع پرسشنامه شامل سه مرحله است :در مرحلة اول ،يک محرک
مانند پرسشنامه بر اساس هدف پژوهش ،از سوي کارشناسان حوزة مربوطه طراحي
شده و به هر يک از اعضا ارسال ميشود و از آنها درخواست همکاري شده و قرار
گذاشته ميشود که نظرات و پاسخهاي خود را درباره موضوع اصلي بر پاية قضاوت
تجربي خود اعالم نمايند (يو اچ ال1983 ،2؛ پوتنام1986 ،3؛ مور .)1987 ،4اجراي اين
فرايند به يک پرسشنامة جديد نتیجهگیري شده از پاسخهاي مرحله اول منجر ميشود.
نتايج برخي از بررسيها نشان ميدهد که اين نوع پرسشنامهها براي مطالعه نگرش و
رفتار انسان مناسب نیستند؛ زيرا آنها ميتوانند از گزارشهاي غیر قابل اعتماد و
مغرضانه استخراج شوند (الکساندر و بدیکر .)1978 ،5اين مؤلفان بیان ميکنند که
قضاوت مورد نیاز پاسخدهندگان ،اغلب خیلي انتزاعي است و پاسخدهندگان بر
حسب بخشي از تصور ذهني خود نسبت به موضوعهاي کاري پاسخ ميدهند .يک راه
براي حل اين مشکل ،ايجاد انگیزه الزم در پاسخدهندگان از طريق سؤاالت پرسشنامه
يا طراحي يک سناريو است که به تصمیمگیري يا قضاوت در زندگي واقعي نزديک
باشد (نوسانچوک.)1972 ،6
گروه متخصصان :اعضاي گروه شرکتکنندگان در فرايند دلفي ،نیازمند چهار
ويژگي :دانش و تجربه در موضوع مورد نظر ،تمايل به همکاري ،زمان کافي براي
شرکت در فرايند و مهارتهاي ارتباطي الزم هستند (الندتا .)2006 ،براي اينکه روش
دلفي در دستيابي به اهداف و اعتبار همکاري شرکتکنندگان موفق باشد ،الزم است
که اعضاي گروه از افراد متخصص در حوزة مربوطه انتخاب شوند .همانطور که
لینستون و تراف ( )1975اشاره کردند ،کاربران بالقّوه اين يافتهها ممکن است افراد
مفید و مشتاق باشند ،و اختالف نظرهايي که ابراز ميشود ،مباحثههاي قابل تقديري
است که ميتواند به ايجاد عالقهمندان و افزايش میزان درگیري عمومي با مسئله مورد
بررسي کمک کند .اگر چه موافقت با اين ديدگاه تا حدي نسبي است (لینستون و
1. Okoli & Pawlowski
2. UHL
3. Putnam
4. Moore
5. Alexander & Becker
6. Nosanchuk
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تراف ،)1975 ،اما جیراس و وينستین )1994( 1بیان کردند که شرکتکنندگان در دلفي
بايد کارشناس بوده تا بتوانند دانش و درک خود را منعکس نمايند و در عین حال
نسبت به يافتهها بيطرف باشند (جیراس و وينستین .)1994 ،گروههاي ناهمگن از
متخصصان با شخصیت هاي مختلف و چشم اندازهاي متفاوت قابل مالحظه درباره
يک مشکل ،راه حلهاي قابل قبولتر و با کیفیتتري را در مقايسه گروههاي همگن
تولید ميکنند (دلبک .)1975 ،2اين يافته به شدت توسط رو حمايت شده و پیشنهاد
ميکند که به منظور تضمین کیفیت نتايج حاصل از مطالعه دلفي ،کارشناسان از
حوزههاي مختلف دانش انتخاب شوند (رو )1994 ،و در نتیجه تنوع اعضاي گروه
متخصصان و در نظر گرفتن طیف وسیعي از ديدگاههاي مختلف به عملکرد بهتري
منجر ميشود (مورفي ،3بلک ،4لمپینگ .)1998 ،5در مقابل ،جونز و هاتر تأکید دارند
که در مطالعاتي مرتبط با مداخالت بالیني ،استفاده از متخصصان آن حوزه مناسبتر
خواهد بود و معتقدند که اين افراد ،نظرات و عقايد متفاوتي خواهند داشت ،اما ممکن
است که از نظر ديگران ،اين افراد هم فکر قلمداد شوند و در نتیجه بین نظرات آنها
تنوع وجود نداشته باشد (جونز و هاتر .)1995 ،در مورد تعداد متخصصان ،عقايد
متفاوتي وجود دارد؛ براي مثال ،ريد ،6در پژوهشهاي مختلف تعداد متخصصان را با
دامنهاي از  10تا  1685بیان کرده است (ريد ،)1988 ،اما همانطور که بررسي
پژوهشهاي انجام شده با استفاده از روش دلفي نشان ميدهند ،تعداد شرکتکنندگان
با توجه به دامنة مشکل و منابع در دسترس ،متفاوت خواهد بود .منابعي مانند زمان و
پول ،در انتخاب تعداد شرکتکنندگان مهم و تأثیرگذار هستند؛ با اين حال،
بزرگنمايي مشکل بررسي شده و قبول جوابهاي گروه متخصصان به تفسیر محقق و
مفسر بستگي دارد (پاول .) 2002 ،گروهي از پژوهشگران معتقدند که هر چه تعداد
شرکتکنندگان بیشتر باشد ،بهتر است .از نظر آنها همین که تعداد قضاوتکنندگان
افزايش يابد ،روايي قضاوت افزايش پیدا ميکند؛ با اين حال ،آنها همچنین معتقدند که
شواهد تجربي بسیار کمي از تاثیر تعداد شرکتکنندگان بر روايي و اعتبار فرايند
اجماع وجود دارد و قرار نیست که گروههاي تخصصي دلفي ،نمونة معرف جامعة
1. Jairath & Weinstein
2. Delbecq
3. Murphy
4. Black
5. Lamping
6. Reid
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آماري و اهداف آماري باشند .به نظر ميرسد که معرف جامعه بودن بر اساس کیفیت
گروه متخصصان بیان ميشود ،نه بر حسب تعداد آنها (مورفي ،بلک ،لمپینگ.)1998 ،
نمونهگيري :اين حقیقت که دلفي از نمونه تصادفي که معرف جامعه مورد بررسي
(هدف) باشد استفاده نميکند ،نکتهاي است که بايد توسط محققان مورد تأمل قرار
گیرد (گودمن .)1987 ،1در اين خصوص ،برخي از مقاالت به نقد عدم نمونهگیري
تصادفي دلفي پرداختهاند ،اما حجم نمونهها و تصادفي بودن آنها اهمیت ندارد ،بلکه
کیفیت متخصصان مسألهاي مهمتر است (پاول ،2003 ،صلصالي و پرويزي.)1381 ،
اين يعني هر پاسخدهنده در حوزهاي که پژوهشگر به آن عالقهمند است ،متخصص
است و تخصص چنین تعريف ميشود :گروهي که اطالعات ويژهاي دارند (مککنا،
 )1994و در رشتة تخصصي خود ،صاحبنظر هستند (گودمن)1987 ،؛ يا افرادي که
دانشي درباره يک موضوع خاص دارند (لمر1998 ،2؛ ديويدسن1997 ،3؛ گرين ،جونز،
هاگرس و ويلیامز .)1999 ،4براي مثال ،مطالعهاي که نقش بازديدکننده سالمت را
بررسي ميکند ،از افرادي که داراي دانش کافي درباره موضوع مورد نظر هستند
تشکیل ميشود (لمر .)1998 ،در مواردي که تعداد متخصصان شناخته شده براي
محقق زياد باشد ،براي انتخاب آنها از نمونهگیري تصادفي استفاده ميشود (پاول،
.)2003
بازخورد :بازخورد ،جزء مهم حرکت به سمت اجماع است و موجب ميشود که
اطالعات بین شرکتکنندگان منتقل شود؛ به طوري که ميتوانند قضاوت فردي خود
را بهبود بخشند( ،رو و رايت )1999 ،ولي تبادل اطالعات بین آنها آزاد نیست( .پاول،
 .)2003سؤال هاي زيادي در مورد بازخورد وجود دارد که بايد پاسخ داده شوند؛ به
عنوان مثال ،کدام افراد قضاوت خود را در پاسخ به بازخورد دلفي تغییر ميدهند (رو
و رايت)1999 ،؛ به عبارتي ،ويژگيهاي فردي و شخصیتي افراد در تقابل غیر مستقیم
با نظرات ديگران در میزان قدرت اقناع آنها براي مجاب کردن ديگران به همراهي يا
همراهشدن اثرگذار است ،همانطور که نتايج تحقیقات روانشناسي شخصیت و
تفاوتهاي فردي نشان مي دهند که افراد داراي عزت نفس پايین ،با شخصیتهاي
1. Goodman
2. Lemmer
3. Davidson
& 4. Green, Jones, Hughes
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وابسته و برونگرا راحتتر در مباحثه مجاب ميشوند؛ ولي افراد داراي ويژگي
شخصیتي سخترويي ،بیشتر در مباحثه پیگیري و تالش ميکنند.
گمنامي :گمنامي ،يک فرصت مساوي براي هر عضو گروه در بیان نظرات و
واکنش به نظرات ديگران ارائه ميکند (گودمن .)1987 ،واکنشها مستقالنه ارائه
ميشوند؛ پس هر ن ظري در تحلیل نتايج وزني يکسان و برابر خواهد داشت .در اين
روش ،انحراف از اصل موضوع کمرنگ ميشود؛ به طوري که شرکتکنندگان همديگر
را نميشناسند (گودمن1987 ،؛ جفري ،1هاچ 2و لهر .)1995 ،3برخي از پژوهشگران
پیشنهاد ميکنند که هر شرکت کننده بايد در يک فرصت عادالنه ،نظر خود را بدون
احساس فشار از طرف اعضا ،اظهار کند .روشن نیست که در حال حاضر آيا
شرکت کنندگان در فرايند دلفي نظرات خود را بر اساس اطالعات جديد تغییر ميدهند
يا عليرغم وجود گمنامي براي انطباق نگرش خود با گروه ،احساس فشار ميکنند؛ در
عین حال ،گمنامي کامل ميتواند موجب کاهش مسئولیتپذيري در مورد نظرات ايراد
شده گردد و در نتیجه ،قضاوت نسنجیده صورت گیرد (گودمن.)1987 ،
تحليل نتايج :در دلفي ،روشي ثابت براي تحلیل و مديريت اطالعات تولید شده
تعريف نشده است (الندتا )2006 ،و تفسیر دادهها بر حسب هدف مطالعه دلفي،
ساختار دورها ،نوع سؤاالت و اعضاي شرکتکننده متفاوت خواهد بود .اندازههاي
مرکزي و شاخصهاي پراکندگي آمارههاي اصلي استفاده شده در روش دلفي هستند
(پاول ) 2003 ،و براي تعیین موضوعاتي که با استفاده از پرسشنامه بدون ساختار در
دور اول گردآوري شده است ،معموالً از فن تحلیل محتوا استفاده ميشود .اين
پرسشنامه ،در مرحله بعد به پرسشنامهاي ساختاريافته تبديل ميشود که اساس
دورهاي بعدي قرار مي گیرد .اطالعات کمّي به دست آمده از دور دوم و دورهاي
بعدي ،با استفاده از روشهاي رتبهبندي و درجهبندي تحلیل ميشوند (جیراس و
وينستین ) 1994 ،و دورهاي سوم و دورهاي بعدي بايد گرايش به مرکز و توزيع
نمونه هاي دورهاي قبلي را نشان دهند .يک نمره میانگین که نشانگر توزيع نمرههاست
اهمیت زيادي دارد .همچنین بايد جايگاه نمره شرکتکنندگان در مقايسه با تصوير

1. Jeffery
2. Hache
3. Lehr
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کلي به آنها نشان داده شود .در تحلیل نتايج ،عنصر اساسي براي رسیدن به اجماع،
فرصت دادن به شرکتکنندگان براي تجديد نظر در ايدههايشان است (پاول.)2003 ،
اجماع :بايد يادآور شد که بهطور کلي استفاده از روش دلفي به اين معنا نیست که
پاسخ صحیح و قطعي به دست آمده است .در واقع اين روش ،جايگزيني براي بررسي
دقیق علمي گزارشهاي منتشر شده 1يا انجام تحقیقات اصیل 2نیست .خطر کلي در
استفاده از روش دلفي ،ميتواند امکان هدايت مشاهدهگر و ايجاد اعتماد باال در
خصوص صحت نتايج باشد؛ نتايجي که چندان هم قابل تضمین نیستند .يک انتقاد به
دلفي آن است که اين روش ،يک اجبار جمعي است و فضاي بحث و مناقشة رو در
رو را از بین ميبرد و به ديگران اجازه نميدهد که در مورد موضوعات ،مباحثه و
استدالل رو در رو داشته باشند؛ بنابراين ،هیچ شانسي براي شرکتکنندگان براي بسط
و دفاع از نگرش آنها وجود ندارد (والکر و سلف1996 ،؛ گودمن.)1987 ،
زمان :اجراي دلفي زمانبر است .زمانهاي مورد نیاز دلفي شامل زمان هماهنگ
کردن (سازماندهي ،درخواست و دريافت اطالعات) ،فکر کردن ،نوشتن و ارسال به
متخصصان است .در مطالعات صورت گرفته ،زمانهاي متفاوتي براي اجراي روش
دلفي گزارش شده است ،اما استفاده از فناوري الکترونیک فرصتي است که با
امتیازهاي ذخیرهسازي ،پردازش و توانايي انتقال پرسرعت ،حفظ گمنامي
پاسخ دهندگان و پتانسیل بازخورد سريع از طريق رايانه و اينترنت ،اجراي دلفي را
سريعتر و آسانتر ميکند (احمدي ،نصیرياني و اباذري.)1387 ،

روش اجرا
اگرچه بسیاري از مطالعات تا حدي تفسیري و انعطافپذير هستند ،اما يک بررسي
دلفي کالسیک ،مجموعهاي تجويز شده از روشها را دنبال ميکند که منعکسکنندة
هر دو فرايند آماري و رفتاري است .اجراي روش دلفي با انجام مجموعهاي از
دورهاي متوالي صورت ميپذيرد (پاول2003 ،؛ مککنا )2002 ،و قبل از شروع اين
فرايند ،محقق بايد به تکوين سؤ االت تحقیق بپردازد و ابهامات و عدم وضوح در آنها
را برطرف سازد که اين کار از طريق پیش آزمون در خارج از جايگاه پژوهش صورت
ميگیرد (دانهام1996 ،؛ پاول2003 ،؛ هو )2008 ،تا سؤاالت روشن و تمرکز سؤاالت
1. published reports
2. original research
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بر هدف تحقیق حفظ گردد (رو و رايت .)1999 ،همچنین در اين مرحله بايد با افراد
شرکتکننده در اين فرايند ،تماس برقرار کرده و آنها را در جريان علت و موارد و
مراحل مورد نیاز در اجراي پژوهش مورد نظر قرار داد (اکلي )2004 ،و پس از آن
اجراي دورهاي پرسشنامهاي آغاز ميگردد .به طور معمول ،پرسشنامهها سه دور به
گروه متخصصان از پیش تعیین شده ارسال ميگردد .البته تصمیم در مورد تعداد دورها
تا حد زيادي نوعي عملگرايي است (جونز و هانتر.)1995 ،
پرسشنامه دور اول معموالً بدون ساختار و باز پاسخ است .اين موضوع به
شرکتکنندگان اجازه ميدهد که فضاي باز نسبتا بیشتري براي بسط موضوع تحت
بررسي داشته باشند (رو .)1994 ،تجزيه و تحلیل کیفي نتايج دور اول ،زيرساختي را
براي دور دوم و دورهاي بعد فراهم ميکند .نقش دور اول مربوط به شناسايي مباحث
مهم در دورهاي بعدي است .سؤالهاي باز پاسخ براي افزايش غناي دادههاي
جمعآوري شده قومي مرسوم هستند .روش دلفي به منظور رفع کاستيهاي ساير
روشهاي پژوهشي اجرا ميشود (پاول)2002 ،؛ با اين حال ،روشهاي جايگزين به
طور گسترده در ادبیات دلفي يافت ميشود؛ براي مثال ،باند و باند1سؤاالت نیمه
ساختار يافته  2در دور اول استفاده کردند (باند و باند)1982 ،؛ در حالي که وايل
پرسشنامه ساختار يافته را بر پايه «پیشینه» طراحي کرد (پاول)2002 ،و ارانگا و
نوردبرگ 3اولین دورشان را روي اطالعات جمعآوري شده از يک بررسي همزمان
خانگي پايهگذاري کردند (ارانگا و نوردبرگ .)1993 ،رو ،رايت و بلگر)1991( 4
ساختار يا اولین دور از پیش تعیین شده را "با اعدام بدون قاعده و قانون" از دلفي،
همتراز ميدانند و لمر تأکید ميکند که سؤاالت بايد به جاي ذهنیت پژوهشگر و
طراح ،مستخرج از گروه متخصصان باشد (لمر.)1998 ،
دور دوم و دورهاي بعدي خیلي خاص هستند؛ چرا که به واسطة سؤاالت
پرسشنامهاي به دنبال کمّي کردن يافتههاي پیشین با بهکارگیري روش رتبهدهي يا
امتیازدهي خواهیم بود؛ زيرا محقق از دورهاي پیشین بازخورد ميگیرد و تمايل به
همگرايي براي رسیدن به يک اجماع نظر را دارد (جیراس و وينستین .)1994 ،با
بررسي میزان اتفاق نظر بین پاسخ دهندگان ميتوان پايايي بین پرسشنامه دور اول و
1. Bond & Bond
2. semi-structured questions
3. Oranga & Nordberg
4. Bolger
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دور دوم را برآورد نمود .اگر در دور دوم پرسشنامه ،اجماع مورد نظر بین اعضاي
گروه متخصصان حاصل شود ،ميتوان اظهار داشت که پژوهشگر نتايج پرسشنامه دور
اول را به خوبي استخراج نموده است (استونفیش و باسبي .)2005 ،برخي از
پژوهشگران فرايند بازخورد به شرکتکنندگان را به عنوان بهترين حالت ممکن
توصیف مي کنند ،و اين تنها راه ارتباط بین آنهاست (مورفي و همکاران )1998 ،و تا
زمان عدم دستیابي به ايده و نظرهاي جديد و با توجه به مد نظر قرار دادن زمان،
هزينه و امکان خستگي شرکتکنندگان ،دورهاي پرسشنامهاي ادامه مييابند (رو،
1994؛ جونز و ساندرسون1992 ،1؛ هاسن ،کني و مککنا )2000 ،و در آخر دادهها بر
اساس هدف مطالعه ،ساختار دورها و نوع سؤاالت تفسیر شده و نتايج نهايي تهیه و
منتشر ميگردد .اين مراحل به اختصار در شکل زير نشان داده شده است:
بررسي و تحلیل پاسخهاي
دور اول

اجراي دور دوم براساس
نتايج دور اول

تعیین گروه متخصصان

اجراي دور اول

بررسي و تحلیل پاسخهاي
دور دوم

تهیه و انتشار گزارش نهايي

اجراي
مقدماتي

اجراي دور سوم براساس
نتايج دور دوم

بررسي و تحلیل پاسخهاي
دور سوم

مثالها
در اينجا مراحل طراحي پرسشنامة اول و شکلگیري پرسشنامههاي بعدي بر اساس
پرسشنامة اولیه ،با يک مثال تشريح خواهد شد و در آخر ،نتايج يک مثال عیني انجام
شده با اين روش را ارائه خواهیم کرد:
 -1مشخص ساختن اولین سؤالي که بايد به آن پاسخ داده شود :در اين مرحله
گروه نیازسنجي ،اولین سؤال مهم و اساسي را مشخص ميسازد؛ مثالً اگر نیازسنجي
1. Sanderson
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در مورد مديران مدارس ابتدايي باشد ،گروه نیازسنجي اين سؤال را مطرح ميسازد
که :نیازها يا اهداف آموزشي مديران مدارس ابتدايي چه هستند؟ اگر يک دورة
بلندمدت کارشناسي ارشد مثل برنامهريزي آموزشي طراحي ميشود ،سؤال مورد نظر
ميتواند اين عبارت باشد که :چه اهداف يا نیازهايي در اين دوره بايد مورد توجه قرار
گیرند؟
 -2شناسايي کارشناسان و صاحبنظران ذيصالح و جلب توافق آنها براي شرکت
در طرح نیازسنجي؛ مثالً براي نمونة باال ،مديران مدارس ،کارشناسان آموزش مديريت،
اساتید دانشگاه ،رؤساي مناطق و ساير افراد ميتوانند مورد پرسش قرار گیرند.
 -3ارسال سؤال اولیه براي جامعة کارشناسان و دريافت پاسخهاي آنها .اين کار را
مي توان با استفاده از پست ،فاکس ،اينترنت و  ...انجام داد .به هر حال پاکتهاي نامه
ارسالي بايد همراه با آدرس برگشت و نیز داراي تمبر باشند و براي دريافت پاسخ،
مدت زمان مناسبي به آنان فرصت داده شود (يعني حدود  2تا  4هفته) و در مورد
نامههايي که پاسخ داده نشده است ،پيگیريهاي الزم انجام گیرد.
 -4تجزيه و تحلیل پاسخهاي کارشناسان و گنجاندن پاسخها در يک سؤال ديگر
براي دور بعدي .منظور اين است که وقتي جوابهاي کارشناسان دريافت شد ،بايد
آنها را تحلیل کرد و سؤال جديدي را از آن طرح کرد؛ مثال :همکار محترم! لیست
ضمیمه شده را که حاوي نیازهاي آموزشي مديران مدارس ابتدايي است و توسط شما
و ساير کارشناسان محترم به عنوان اهداف يا نیازهاي مهم برنامه آموزش ضمن
خدمت در نظر گرفته شده است ،مطالعه و بر حسب اهمیت نسبي ،آنها را طبقهبندي و
رتبهبندي کنید.
 -5مجدداً پاسخهاي کارشناسان تجزيه و تحلیل و اطالعات حاصله در سؤال
ديگري گنجانیده ميشود؛
مثالً :همکار محترم! توجه کنید که توضیحات مختلف شما و سايرين در مورد
اولويتبندي ،معدل گیري شده است( .براي هر نیاز يا هدف) خواهشمنديم که مجدداً
آن را رتبهبندي و اشاره کنید که چرا موافق يا مخالف رتبهبندي جديد ارسال شده
براي هر يک از نیازها يا اهداف هستید.
 -6مجدداً پس از دريافت پاسخهاي کارشناسان ،آنها را تجزيه و تحلیل کرده و
سؤال ديگري را مطرح کنید :همکار محترم! توجه کنید که توضیحات شما دربارة
اولويت بندي نیازها (و نیز توضیحات ساير همکارانتان) در مقابل هر نیاز ،آورده شده
است .لطفاً براساس اين توضیحات مجدداً نظر خود را به ما اعالم فرمايید.
 -7مرحلة ششم ،تا زماني که توافق کامل در مورد اولويت و رتبهبندي نیازها و
اهداف به دست نیامده است ،ادامه دارد .واقعیت اين است که ما به عنوان نیازسنج از
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تمام نیازهاي آموزشي کارکنان اطالع کافي در دست نداريم؛ از اين رو ،با استفاده از
تکنیک دلفي ميتوانیم نیازهاي برنامه آموزش ضمن خدمت را شناسايي کنیم و به آن
مشروعیت بخشیم و براساس نظرات کارشناسان ذيصالح ،آن را معتبر کنیم
(اسماعیلي.)1386 ،
به عنوان يک مثال عیني ،يماني ،علیزاده ،چنگیز و طالقاني ( )1390در مطالعة خود
با عنوان « نیاز سنجي جهت برنامه درسي کارشناسي ارشد پرستاري خانواده :کاربردي
از تکنیک دلفي» ،به بررسي نیازسنجي برنامة درسي پرستاران خانواده با استفاده از
نظرات متخصصان پرستاري پرداختهاند .جامعة پژوهش شامل متخصصان پرستاري
است (اعضاي بورد پرستاري در بخش پرستاري خانواده در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و معاونان آموزشي و مديران گروههاي پرستاري در کلیة دانشکدههاي
پرستاري-مامايي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور) .نمونهگیري به صورت خوشهاي
چند مرحلهاي انجام شده است و  93نمونه در مرحله اول شرکت کردهاند و
جمعآوري اطاالعات با استفاده از روش دلفي و از طريق ارسال پرسشنامهها از طريق
پست در دو مرحله صورت گرفته است .در مرحلة اول 80 ،درصد و در مرحلة دوم،
 90درصد از پرسشنامهها بازگشتهاند و به منظور تکمیل و نهاييسازي وظايف ،از
نظرات گروههاي کانوني 1استفاده شده است و تحلیل دادهها از سوي  spssانجام و
میانگین نمرات هر گويه محاسبه شده است.
در مرحلة اول دلفي 56 ،آيتم در حیطه مراقبتي 34 ،آيتم در حیطه آموزشي -
مشاورهاي 14 ،آيتم در حیطه پژوهشي و  15آيتم در حیطه مديريتي استخراج کردند.
در مرحلة دوم ،تمام گويهها میانگین امتیاز باالي  4دريافت نمودند و در نهايت به
منظور تعديل وظايف در گروههاي کانوني تشکیل شده ،تعداد  15وظیفه در حیطه
مراقبتي 11 ،وظیفه در حیطه آموزشي -مشاورهاي 5 ،وظیفه در حیطه پژوهشي و 5
وظیفه در حیطه مديريتي استخراج و نهاييسازي شد .يافتهها نشاندهندة اهمیت نقش
پرستاران خانواده در حیطة مراقبتي درماني بهويژه در قبال بیماران مزمن است .از
يافتههاي اين پژوهش ،براي برنامهريزي در خصوص ساير عناصر برنامه درسي در
رشتة پرستاري ميتوان استفاده نمود.
نقاط قوت و ضعف
شرکتکنندگان دلفي ،طیف گستردهاي از دانش مستقیم و تجربه را براي فرايندهاي
تصمیمگیري به عمل ميآورند (مورفي ،بلک ،لمپینگ .)1998 ،به نظر برخي از
1. Focus groups
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محققان ،تعهد زماني گسترده اي براي اجراي دلفي مورد نیاز است .روشن است که
همانند ساير روش هاي پژوهشي ،مدت و هزينه مطالعه دلفي با مقیاس نظرسنجي
مرتبط است (تا  1000مورد مم کن است مورد توجه باشد) (جیراس و وينستین،
1994؛ ويلیامز و وب.)1994 ،1
در دلفي فرض بر اين است که شرکتکنندگان در سطحي برابر از دانش و تجربه
قرار دارند که شايد صحیح نباشد؛ چرا که ممکن است برخي از محققان در مورد
موضوعي خاص داراي دانش بیشتري نسبت به ساير اعضاي گروه باشند و افراد ديگر
گروه در مورد آن موضوع اطالعات کافي و دقیق نداشته باشند که اين ناهماهنگي
موجب ميشود تا نتايج به دست آمده ،چیزي جز مجموعهاي از عبارات عمومي نباشد
(پاول .) 2003 ،برخي از نقاط قوت و ضعف روش دلفي در جدول شمارة  1آورده
شده است:
جدول ( )1نقاط قوت و ضعف روش دلفي
نقاط قوت روش دلفي
 .1دستيابي به اجماع در يک زمینه خاص از عدم
قطعیت يا فقدان شواهد تجربي (دلبک ،واندرودن 2و
گاستافسون3؛ مورفي ،بلک ،لمپینگ 1998 ،؛ داوسن،
بارکر)1995 ،4
 .2توسعة دانش و محرک ايدههاي جديد از طريق
ارائه بازخورد (پیل)1971 ،5
 .3ايجاد انگیزه باال براي دانستن (پیل )1971 ،و
آموزش (استوکز)1997 ،6
 .4روشي سريع (ارودريت ،)1993 ،7ارزان (الي2008 ،8؛
جونز و همکاران ،)1992 ،نظاممند (پاول )2003 ،و
تقريبا کارآمد (الي)2008 ،
 .5راهي نسبتاً کارآمد براي ترکیب دانش و توانايي

نقاط ضعف روش دلفي
 .1پیچیدگيهاي دلفي شامل پردازش پرسشنامه و
تعداد دورها (جیراس و وينستن1994 ،؛ ويلیامز و
وب)1994 ،
 .2دستيابي به نسخة ضعیف و رقیق شدهاي از
بهترين نقطه نظرها از طريق رويکرد اجماع (ساکمن،2
(ساکمن)1975 ،2
3
 .3بیان اظهارات ماليم (ردني  )1981 ،با کمترين
مخرج مشترک (ردني1981 ،؛ اُکلي)2004 ،
 .4فشار براي همگرايي قضاوتهاي فردي گروه
(مورفي ،بلک ،لمپینگ )1998 ،
 .5کاهش عدم پاسخگويي و بیان تصمیمات شتابزده
به علت گمنامي (ساکمن)1975 ،
1. Williams & Webb
2. Van de Ven
3. Gustafson
4. Dawson & Barker
5. Pill
6. Stokes
7. Everett
8. Ali
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يک گروه از کارشناسان (لیندرمن)1975 ،1
 .6بهبود عملکرد شرکتکنندگان به علت گمنامي
(پاول)2003 ،
 .7ترکیب دانش و تجربیات و تواناييهاي گروه
متخصصان (پاول)2003 ،
 .8نبودن محدوديت جغرافیايي (الندتا)2006 ،
 .9حاصل شدن بهترين نظر از طريق اجماع (رو،
)1994
 .10ايجاد فرصت تجديد نظر براي شرکتکنندگان
(رو)1994 ،
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نقاط ضعف روش دلفي
 .6پرهیز از اظهار نظر واقعي براي هماهنگي با گروه
(ويندل)2004 ،4
 .7زمانبر بودن (الندتا)2006 ،
 .8بياعتباري نتايج ،ناشي از گرايش به سمت میانگین
(الندتا2006 ،؛ برتا1996 ،؛ استونفیش و باسبي،
)2005

اعتبار 5و روايي:6
هنگام انجام هر مطالعه تحقیقاتي ،بايد به مسائل مرتبط با ويژگيهاي فني آن توجه
شود .شاخص اعتبار نشان ميدهد که تا چه اندازه در تمام مواقع تحت شرايط يکسان
نتايج مشابه حاصل ميشود؛ به عبارت ديگر ،آيا اگر اطالعات يکساني به دو يا تعداد
بیشتري از افراد گروه متخصص داده شود ،نتايج مشابه به دست خواهد آمد؟ براي
غلبه بر اين معضل ،لینکلن و گوبا 7معیاري براي مطالعات کیفي که ميتواند به اطمینان
در مورد اعتبار تفسیر نتايج کمک کند ،تولید کردهاند .اين معیار بر اساس چهار مقوله
عمدة اعتبار( 8حقگويي ،)9تناسب( 1کاربرد ،)2قابل حسابرسي بودن( 3سازگاري )4و
قابل تأيید بودن 5پايه گذاري شده است (هاسن ،کني و مککنا.)2000 ،

2. Sackman
3. Rennie
1. Lindeman
4. Windle
5. Reliability
6. validity
7. Lincoln & Guba
8. namely credibility
9. truthfulness
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دلفي بر اساس فرض ايمني در بین اعضاي گروه پايهگذاري شده است (احتمال
اشتباه در تصمیمگیري گروهي کمتر از تصمیمگیري فردي است) .سپس تصمیمات با
استدالل منطقي که در آن فرضیات به چالش کشانده ميشوند ،تقويت شده و موجب
افزايش اعتبار نتايج ميش ود .عمدتاً فشار براي ايجاد همگرايي نظرات ،اعتبار نتايج را
مورد تهديد قرار ميدهد (هیل )1975 ،6و توانايي پیشبیني دلفي را تضعیف ميکند.
به هر حال ،استفاده از پرسشنامههاي پي در پي و شرکتکنندگاني که درباره موضوع
مورد بررسي تخصص داشته و عالقهمند به شرکت در فرايند دلفي هستند ،ميتواند به
افزايش روايي محتواي دلفي کمک کند (گودمن .)1987 ،در نهايت اعتبار نتايج
حاصل از روش دلفي ،تحت تأثیر نرخ پاسخدهي است.

بحث و نتيجهگيري
دلفي ،روشي انعطاف پذير است که با در نظر گرفتن شرايط و موضوع مورد نظر در
سطح وسیعي از مطالعات گوناگون ميتوان از آن استفاده نمود و در مواقعي که
موضوع مورد بررسي گنگ بوده يا اطالعات الزم و کافي در دسترس نیست ،با تشکیل
گروه متخصصان در حوزة مورد نظر اين روش مفید و قابل کاربرد است .بررسي
پیشینة پژوهش نشان ميدهد که روش دلفي ،به طور فزايندهاي در حال رواج در
پژوهشهاي حیطة پرستاري است ،و اين مسأله ممکن است باعث بروز مشکالتي در
روششناسي شود (مککنا ،هاسن و اسمیت .)2002 ،به هر حال ،دلفي مزاياي زيادي
نسبت به روشهاي معمول نظر سنجي دارد؛ در نتیجه ،استفاده درست و با دقت دلفي
ميتواند بهطور ويژهاي به گستر ش دانش دلفي منجر شود .دلفي روشي است که براي
دستیابي به اجماع در يک دامنه گسترده موضوعات خاص کاربرد دارد .همچنین به

1. fttingness
2. applicability
3. auditability
4. consistency
5. confirmability
6. Hill
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عنوان روشي براي ايجاد ساختار ارتباطات گروهي و فرايند تصمیمگیري ،خوب عمل
ميکند (گودمن .)1987 ،نتیجة بررسي امتیازات و انتقادات دلفي نشان ميدهد که اين
روش ،در حوزه يا موضع خاص داراي اعتبار ويژه نیست؛ بلکه اين روش بايد در
مطالعه مورد بررسي برحسب مزاياي آن در هدف مورد نظر نسبت به روشهاي ديگر
به کار رود.
مالحظات اخالقي دلفي ،مشابه نظرسنجيهاي پستي است که در آن محقق
نميتواند کامال مطمئن باشد که فرد معرف ،پرسشنامه را تکمیل کرده يا اينکه تکمیل
پرسشنامه ،نتیجه بحث با ديگران بوده .همچنین تعیین کردن اينکه آيا افراد صادقانه
پاسخ داده اند يا پاسخ آنها مطابق ادراک آنها از موضوع مورد انتظار محقق بوده است يا
نه ،غیر ممکن است.
شرکتکنندگان در دلفي ،همديگر را به صورت چهره به چهره مالقات نميکنند و
بنابراين ميتوانند نسبت به ايده ها بدون سوگیري ،بدون شناخت طرف مقابل و بدون
فشار ناشي از مالقات چهره به چهره ،نسبت به موضوعات مورد بررسي واکنش نشان
دهند (گودمن .)1987 ،بررسي اين روش نشان ميدهد که گمنامي ،يکي از
ويژگيهاي مشخص آن نسبت به ساير روشهاي اجماع است .به منظور حفظ دقت
اين روش ،سیمسون نرخ پاسخدهي  70درصد را براي هر دور پیشنهاد کرده است:
براي دستيابي به آن ،محققان بايد هويت افراد پاسخ داده و پاسخ نداده را بدانند
(سامسن)1998 ،؛ بنابراين ،دستيابي به گمنامي واقعي مشکالتي را در پي دارد.
اصطالح «شبه گمنامي »1نشان ميدهد که در صورت لزوم ،پاسخدهندگان براي محقق
و حتي نسبت به هم ميتوانند آشنا و معرف باشند؛ اما قضاوت و نظرات آنها به طور
کامل گمنام باقي ميماند (هاسن ،کني و مککنا.)2000 ،

پيشنهادهايي براي انجام دلفي بهتر
اجماع بر اساس نظرات اعضاي گروه متخصصان باشد (کني ،هاسن و مککنا)2001 ،
و براي تعیین اعتبار يافته ها با چند نفر محقق و اهل دانش که در فرايند شرکت
نداشتهاند مصاحبه شود (دمپسي ،)2000 ،معیار مورد نظر در رسیدن به اجماع قبل از
شروع فرايند مشخص شود (الندتا .)2006 ،از سؤاالت محدودتر استفاده شود و زمان
کافي براي پاسخدهندگان براي تفکر روي مسائل و موضوعات تحقیق در نظر گرفته
1. quasi-anonymity
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شود (پاول .) 2003 ،اعضاي گروه متخصصان بايد در هر زمینه و رشتة انتخابي
متخصص باشند تا در زمینة مشکالت و موضوعات بررسي شده ،تخصص و آگاهي
الزم و کافي را داشته باشند (دمپسي )2000 ،و همچنین عالقهمند بودن اعضاي گروه
متخصصان به شرکت در اين فرايند ،از هم پاشیدن گروه متخصصان را کاهش ميدهد
(دمپسي .)2000 ،دادهها با ساير ابزار و روشها تکمیل گردد (آتهور )1999 ،1و
ميتوان براي افزايش اعتبار يافتهها ،يک دور ثانويه انجام داد (الندتا .)2006 ،گروه
تحقیق براي پاسخگويي در زمینههاي گوناگون فرايند تحقیق و ارائة خدمات به
شرکتکنندگان ،در دسترس باشند (پروستر و هانت )1994 ،2و تا حد ممکن کمترين
دستکاري را در نتايج حاصل از فرايند تحقیق انجام دهند (رو و رايت.)1999 ،
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