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 مقدمه ناشر

 
  



 

 

 پیشگفتار

 
دت در برابر اين م گذرد.اثباتگرايانه يا پوزيتیويستی می، پارادايم علم جديدحدود پنج قرن از 

گرا زير مجموعه بالنسبه کوچکی از دانش بشری علم اثباتکوتاه است. ، کل تاريخ مدون علم
و  گیریاندازه، آزمون، جربهت آيد.دست میگرايانه به است که با روش های تحقیق اثبات

 اند.های تحقیق اثبات گرايانهمند ارکان اصلی روشگرا و نظامهای هدفشکاو
موجب توسعه سريع علوم تجربی شد. پارادايم اثبات گرايی بر ، اثباتگرايی از همان آغاز

ی هاوشر هاشاخهگذارد. در اين  ریتأثاقتصاد و پزشکی نیز ، مثل علوم اجتماعی، هاحوزهساير 
 د.يکی بعد از ديگری ارائه شدن غالباً مبتنی بر استقرا و قیاسو علمیِ تحقیق متناسب 

ايی و گرتفسیر، قرنِ گذشته شاهد تئوريزه شدن و رواج پارادايم هايی مثل پديده شناسی
زيه ويژه جهت تج به، ی کمیهاوهیشهم اغلب از  هاروشدر اين تحقیق کیفی نیز بوده است. 

 استفاده شود. هاداده لیو تحل
متمايل به پارادايم تحقیق کیفی است. دلفی را  گرايانه ودر قلمرو علمِ اثبات، روش دلفی

مند برای رسیدن به اجماع نسبی در گرا ونظامشی هدفکاو، توانبه شکلی خالصه می
 انست.د در چند دور متوالی، گسترههايی در آن های خبرگانِ يک گستره علمی به پرسشپاسخ

توان به تکرار تجربیاتی خبرگان و پاسخگويی آنها در هر دور را می گری از هريک ازپرسش
های وشتوان در گروه ررو دلفی را میکرد. از اين ی برای رسیدن به يک يافته علمی تعبیرئجز

 استقرايی تحقیق قرار داد.
نه جای پیمايش روی يک نموبه، ست؟ چرا در بعضی مواردانگیزه کاربرد روشِ دلفی چی، اما

تجزيه  نظرسنجی از آنان و، گیر يا ذينفع دريک موضوعدازه کافی از جامعه افراد درتصادفیِ با ان
ای غالباً نمونه، وريم؟ چرا در اين مواردآبه روش دلفی روی می، هاهایِ آماری پاسخوتحلیل

ارائه  و های پرسشگریکنیم با تکرار دورجايگزين و سعی میبرگانِ موضوعی را کوچکتر از خ
ود شهايی از اين کتاب سعی میدر بخش بندی نزديک به اجماع برسیم؟بازخور به يک جمع

 ها پاسخ داده شود.االمکان به اين پرسشحتی
 : توان به موارد زير اشاره کردهای اخیر میوارد عمده کاربرد روش دلفی دردههاز م
 ( و یا منفي)مثبت  یده اجتماعيک پديداد يموثر در رو یدیعوامل کل يیشنننناسنننا
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 آنها یبندتياولو

 رسانبیعوامل آس يی. شناسایاقتصاد و یاجتماع یهادهيپد یشناسبیآس 

 یو اقتصاد یاجتماع یهابیعوارض آس يیشناسا 

 ندهيدر آ یو فناور یاقتصاد، یاجتماع یهاموضوع ینیبشیا پيری نگاآينده 

 یو اقتصاد یاجتماع یها و نهادهاعملکرد سازمان یابيارز 
 یعوامل موثر در انتخاب و انتقال تکنولوژ 

 
 فصل سازمان يافته است. چهارمحتوای کتاب در 

 با مطالبی چون چیستی "روش شناسی تحقیق بنیان های علم و"فصل اول با عنوان 
، قیاس استقرا و، گرايانههای اثباتروش هایبنیان، چیستی تحقیق، گرايانهعلم اثبات، علم

های تحقیق ها يا راهبردانواع استراتژی پارادايم تفسیر و، تحقیق کیفی، تعامل استقرا و قیاس
 شويم.می طور خالصه آشنابه

یرد. گکلیات روش دلفی مورد بحث قرار می، "روش شناسی دلفی"در فصل دوم باعنوان 
ها و انواع روش دلفی معرفی و در محدوديت، کاربردها، قوت نقاط، تعاريف، تاريخچه، ابتدا
 شوند.مراحل انجام روش دلفی بررسی می شرايط مناسب استفاده و، ادامه

به عنوان روشی برای ، اخیر هایمورد از کاربردهای دلفی در سال چهاردر فصل سوم 
عی شده س مورد عینی هستند و چهارشوند. هر تحقیق و آينده پژوهی مطرح می، گیریتصمیم

 االمکان همراه با جزئیات ارائه شوند.روان و حتی است تا ساده و
 ينترنتیا پرسشنامه (پاسخ يافتدر و لساار، ساخت مديريت)حیاطرروش  فصل چهارم در

در اجرای . اين سايت به محققان توضیح داده شده است Google Driveاز سايت  دهستفاا با
 کند. طريق اينترنت کمک زيادی می دلفی ازپیمايش ساده و 

ها ای آنهانتقاد م اين کتاب از پیشنهادها واز خوانندگان محتر ضمن تشکر، نويسندگان
 کنند.استقبال می

 
 دکترکامران فیضی

 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

 دوستایران منصور

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه 

 عالمه طباطبائی
 



 

 
 
 
 
 

 : اول فصل

 تحقیق شناسیروشو  علم هایبنیان
 
 

گیرند. می قرار به اختصار مورد بررسی تحقیق و علمی روش، علم مِیهاابتدا مف فصل اين در
 تحقیق صورت می گیرد. انواع مروری فهرست گونه بر، ادامه در

 چیست؟ علم

 دانست اتیمعلوم يا و هادانستنی از ایمجموعه توانمی را پوزيتیويستی يا اثباتگرا، جديد علم
ساس بر که ستهب منظم و شدهکنترل آزمايش يا و تجربه ا ست روش .آيدمی د  به يافتند

  آن رايانهگاثبات يا پوزيتیويسننتی علم .دانسننت علمی روش توانمی نیز را معلوماتی چنین
  میعل روش به موسوم خاصی روش با که است هستی از انسان معرفت يا شناخت از قسمت

 آيد.می دست به

 معنای وصنننف اين با اسنننت رفته کارهب متمادی قرون طول در چه اگر علم واژه
  آن با نننن علم حیات تجديد نننن «رنسانس» دوران از، «آزمايشی يا و تجربی هایدانستنی»

ست شده همراه سان، ديگر عبارت به. ا ستهب علمی روش به همواره را خود معلومات ان   د
 کارهب «دانستنی» يعنی آن عام معنای به را «علم»، فوق دوران از قبل بلکه. است آوردهنمی
 .بردمی

، يگرد عبارت به. است شخصی تجربه طريق از واقعیت کشف برای ایويژه رويکرد علم
 است عبارت "1شناسی شناخت". دهدمی ارائه تحقیقاتی هایفعالیت به ایويژه نگرش علم

                                                                                                                   
1- Epistemology 
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 کشف علم توانمی را( شناسی شناخت فرعی رشته) "2شناسی روش" ؛1چیزها شناخت علم از
 (.1938، )فیضی نامید چیزها 3کردن

 که مکنی تصور جنینی موجودی صورت به، امر بدو در را آن توانیممی علم شناخت برای
 طريق طی (مختلف زمانی مقاطع در گوناگون هایسرعت با ولی) پیوسته تکاملی مسیر يک در

 که ستا بوده درستی بیشوکم هایپاسخ، علم جنینی حالت دهندهتشکیل اجزای. است کرده
 ایاجز نخستین. است يافته خود پیرامون هایچگونگی و چراها برای کنجکاو انسان ذهن
 پس. انددهش مکتوب هايیگونه به چین و يونان، هند، النهرينبین، مصر در علم جنینی حالت

 سوم قرن از علم پرورش و حفاظت دوران مهم بسیار و عمده قسمت) پرورش دوران طی از
 قرن اوايل از، (است داده رخ، ايران در ويژه به اسالمی طاليی عصر در هجری ششم تا

 .اندشده ظاهر نامیممی جديد علم آنچه هاینشانه رفته رفته شانزدهم
 ابربر در مدت اين. گذردمی تحقیق هایروش به گرايی اثبات رويکرد از قرن پنج حدود

 و گراهدف هایکاوش و گیریاندازه، آزمايش، تجربه. اسننت کوتاه، علم مدون تاريخ کل
نه اثبات تحقیق هایروش اصنننلی ارکان مندنظام يا ندگرا ، "گالیله"، "برونو جوردانو". ا

  در نیايون انتزاعی و کهن هایسنت مرزشکنان جمله از "دکارت" و "داوينچی"، "کپرنیک"
 .بودند اروپا در رنسانس علمی ارکان گذارانبنیان و علمی تحقیقات

، کاشانی دجمشی، بیرونی، سینا ابن چون بزرگانی برجسته نقش به توانمی مسیر اين در
سی شاره اروپا علمی احیای از پیش هایقرن در نیز رازی و طو   کردندمی سعی هاآن. کرد ا

  نوپا مدنیت گیری شکل، شرقی هایتمدن عظیم ایآورده ره، يونانی هایانديشه میراث بین
  هاآن. کنند برقرار انسجام و هماهنگی مشاهده و تجربه بر مبتنی علم و اسالمی پويای ولی
شمندی اقدامات، علمی پراکنده هایگنجینه اين از هبانینگ و آوریجمع با زمان هم   در ارز

سعه صر علمی میراث تو ستان ع شگامان تا آوردند عمل به با شان علمی احیای پی   در ار کار
 .نکنند آغاز علم از تهی فضای

، یاجتماع علوم مثل هاحوزه سنناير بر، پايه تجربی علوم بر عالوه گرايی اثبات پارادايم
شناسی، اقتصاد  و ناسبمت تحقیق هایروش هاشاخه اين در. گذارد تأثیر نیز پزشکی و روان

 .شدند ارائه ديگری از بعد يکی قیاس و استقرا بر مبتنی غالباً

  یرگرايیتفس، شناسی پديده مثل هايیپارادايم رواج و شدن تئوريزه شاهد گذشته قرن در

                                                                                                                   
1- Science of knowledge 
2- Methodology 
3- Finding out 
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  زيهتج جهت ويژه به یکمّ هایشیوه از اغلب هم هاروش اين در .بوديم نیز کیفی تحقیق و
 .کنندمی استفاده هاداده تحلیل و

 بر ولی شننوندنمی تبديل تکنولوژی به چند هر... و شننعر، هنر، عرفان، الهیات، فلسننفه
س از ایمجموعه به آنها. گذارندمی تأثیر عمیقاً اثباتگرايان تفکر شیوه و تاذهنی  و واال یجن
 .دهندمی شکل گرااثبات علم گستره از فراتر بسیار

 گرایانه اثبات یا جدید علم مهم هایویژگی

 : توجه به چند نکته ضروری است، با تعريفی که از علم جديد ارائه شد
 مقابل جهل قرار دهیم آن وقت  را در گرايانهجديد يا اثبات اگر بخواهیم علم

 یهایعلم را مساوی معارف يا دانستن، علم جديد نخواهد بود. بلکه، منظورمان از علم
 .ميابشر فرض کرده

 )معادله درستی نیست.، معادله )علمی=درست 
 تجربه درونی و تواندینم، که در تعريف روش علمی به آن اشاره کرديم یاتجربه 

 : شخصی باشد
 ها راهی جز چشیدن های درونی عارف است. برای فهم آنعرفان لبريز از تجربه

بايد به نوعی . تجربه علمی در علم جديد است 1ها نیست. اين همان معنی عینیتآن
 طور انتزاعی(.سازی و حتی بهصورت شبیهپذير باشد )گاه بهتکرار

 مثل روح در قلمرو علوم یادهیچیم پیهاژرفی چون خداوند و مف یهادهيپد 
 گیرند.قرار نمی گرايانه )پوزيتیويستی(اثبات

 ی هابحث فقدان آن را بررسی کرد؟ ریخداوند را از جهان حذف کرد تا تأث توانیآيا م
 اند(.رايانهگتتر از علم اثبا)فرا تر از پوزيتیويسم نیاز دارندی بسیار فرااطهیحالهیات به 

 ها هستیم. ذهن خالیسازی و پاسخ به پرسشدر روش علمی به دنبال فرضیه، 
 طرفی علمی نیست(.)منظور رد بی کندیپردازی علمی نمنظريه

 

 : گرایانهاثبات یك نظریه یا قانون علمی
 کلیت نسبی دارد.، در محدوده بیان قانون 

                                                                                                                   
1- Objectivity 
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 بینی داشته باشد )به طور نسبی و مشروط(قابلیت توجیه يا پیش بايد. 
 با حدوث هر پیشامدی سازگاری  . يعنیکندیوقوع بعضی حوادث را ناممکن اعالم م

 آن دهدی( علمی روی مسازگار با قانون )در قلمرو قانونندارد. وقتی پیشامدی نا
 یرد.صورت گ یانظر عمدهتجديد رو آنيا بايد در قلم شودیقانون يا به کل ابطال م

 کرانه باشد.جاودانه و بی، همه جانبه، گراکل تواندینم 
 (.1938، )فیضی پذير باشدابطال شود و بايد نقد تواندیم 

 روش علمی ذکرو گرايانه اثبات، مهم علم جديد یهایژگيتمام آنچه در اينجا به عنوان و
 : لب باشدجا تواندیتوجه به مثال زير م، در ادامه اين قسمت .نکاتی بسیار ظريف هستند، شد

 : مثال
 : فرضیات زير را در نظر بگیريد

 شودیرنگ اشیاء در اثر نگاه ما ايجاد م. 
 شود.ها )چشیدن( ايجاد میمزه يا طعم اشیاء در اثر زبان زدن ما بر آن 

 عین غلط بودن به نوعی قابل اثباتند. چرا؟اين فرضیات در 
شهادت گرفت. تا چیزی را نبینیم نم توانیم شیای رنگین و مزه دار را به   میتوانیتمام ا

اش. اگر راه مستقلی برای تعیین رنگ و مزه مزه رنگش فتوا دهیم و تا چیزی را نچشیم بر بر
فالن  ءیشن نيبگويیم ا میتوانیم چگونه، ها در اختیار نباشنداشنیاء جز ديدن و چشنیدن آن

 همان مزه؟بدارای  ءیش رنگ است يا آن
ها نهفته نوعی فريب در آن، اين فرضیات همیشه قابل اثباتند. با اين وجود، ترتیب نيبه ا

مهم علم جديد بر  یهایژگياسنننت. دو فرضنننیه اين مثال با اغلب مواردی که به عنوان و
، همه جانبه، صننحبت از تجربه درونی اسننت. کل گرا، شننمرديم در تعارضننند. در هر دو مورد

شننیا از ا توانیناپذيرند. صننفات رنگ و طعم را نمابطال، رسننندیم به نظرکرانه جاودانه و بی
طعمی نوعی رنگ و بی، رنگیفرضنننیه بررسنننی نمود )بی را بر اين دوآن ریحذف کرد تا تأث

حتی اگر اين صفات را حذف کنیم باز هم فرضیه فريبکارانه اين مثال ، نوعی مزه است( يعنی
 !کندیتغییر نم

 ؟ چیست تحقیق

سی يافته برای سازمان مند ونظام فعالیتی عنوان تواند بهمی تحقیق شکلی برر  که خاص م
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ستلزم ست حلیراه م سله يک تحقیق حاوی .شود تعريف، ا  اجرای و فکری هایفعالیت سل
ست دقیق شکالت چگونه بدانیم، سازدمی قادر را ما که ا  لحداق به يا شوندمی برطرف م

  بايد دهافراين اين .دارد بر در را تجربه و آزمون، بررسی، کندوکاو فرايندهای، تحقیق .رسندمی
  یبررسنن نوعی تحقیق در .شننوند انجام منطقی و عینی، موشننکافانه، مداوم، مندنظام طوربه

شريح، توصیف هاپديده تا شودمی تالش و آيدمی عمل به پژوهش موضوع از مندنظام   يا ت
ست هايیداده به متکی امر اين شوند و بینیپیش   طور هب نظر مورد هدف تحقق برای که ا
  لمیع کندوکاو و بررسی يا مطالعه نوعی ديگر تحقیق عبارتبه .است شده آوریجمع دقیق

 است یخاص مشکل مورد در شده سازماندهی و مندنظام اطالعات و هاداده بر متکی، یقدق
 .(Miller,1331) است مشکل آن برای هايیحلراه يا پاسخ يافتن هدفش که

 علمی روش

 : های روش علمی عبارت است ازژگیوي
 رفتار کاوشگرانه يا کنجکاوانه 

 يابی و تعمیمنظام 

 سازی )طرح اولیه(فرضیه يا مدل 

 چراجويی، پذير کردن آنآزمون، طرح ثانويه مدل 

 آزمايش اعتبارسنجی 

 کنجکاوانه یا کاوشگرانه رفتار

، کرده استساعت گرسنه و تشنه در قفسی که در آن زندگی می 60اگر يک موش را : مثال
ند کبالفاصله شروع به خوردن و نوشیدن می، نگاه داريم و سپس غذا و آب مقابلش بگذاريم

غذا و آب را در قفسننی تازه قرار دهیم و موش گرسنننه و تشنننه را در ، ولی اگر به جای اين
کند و گويی آن را کاوش می، کندمعاينه میابتدا مدتی قفس جديد را ، قفس جديد بگذاريم

سراغ غذا و آب می ست که به آن سپس به  شبیه ا رود. اين رفتار موش به رفتاری از آدمی 

ترين انگیزه شنننناسنننايی محیط و چیزی که شنننايد بتوان آن را عالی .گويیمکنجکاوی می

م تلقی پیشرفت عل يادگیری دانست. پس کنجکاوی را فعالً به عنوان اولین محرک توسعه و
 .است علمی روش آغازين نقطه مسئله يک بیان يا پرسش يک طرح کنید.
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 تعمیم و یابینظام

در مقابل يک شامپانزه قرار دهیم و در  هبه حالت وارون اگر يک رديف کاسه مشابه را: 1مثال 
ستجو شامپانزه پس از ج سوم يک موز بگذاريم  سه  سوم ، زير کا سه  دا پیموز را در زير کا

کند. اگر اين آزمايش را چند بار تکرار کنیم )هر بار موز را زير کاسه سوم بگذاريم( پس از می
. گويیميابی میرود. اين عمل را نظاممدتی شننامپانزه مسننتقیماً به سننراغ کاسننه سننوم می

 های مهم علمی است.يابی از فعالیتنظام
سمت نانوايی محل ، ماناز خانه: 6مثال  گیريم. رويم. زمان الزم را اندازه میمیپیاده به 

مان رویکنیم )سرعت متوسط پیادهکنیم. متوسط زمان را پیدا میچندبار اين کار را تکرار می
گیريم(. فرض کنید اين فاصننله ده دقیقه به طور متوسننط طول بکشنند. حال اگر را اندازه می

صله خانه شد حدس میبرابر  5/1مان تا لبنیاتی محل اندازه فا صله خانه تا نانوايی با  زنیمفا
 و يابینظام قضننیه هم باز مثال ايندقیقه در راه خواهیم بود.  15که برای رفتن به لبنیاتی 

 مطرح جاهمین در توانمی هم را پذيریتعمیم محدوده بحث. کندمی مطرح را پذيریتعمیم
 تیجهن توانیمنمی باشد نانوايی تا خانه فاصله برابر 1888 مانخانه تا محلی فاصله اگر. کرد

 .برسانیم محل آن به خودرا توانیممی متوالی دقیقه هزار ده در بگیريم
ويژه از طريق مشاهده )به معنی عام کلمه نه صرفاً کنجکاوی يا جستجو از هر طريقی به

تر مراتب بارزشود. ولی البته در انسان به تا حدودی در حیوانات هم مشاهده می، رويت کردن(
مرحله  تعمیم نیز تا حدودی صادق است. آنچه در اين دو يابی واست. اين بیان در مورد نظام

اسننتفاده از ابزار و ، کردنهايی چون ثبتسننازد ويژگیان را کامالً از حیوان متمايز میانسنن
ا ب تر آدمی اسننت. آدمی در اين دو مرحله از توان تحلیلی يا ترکیبی مشننورتانديشننه ژرف

ود نواعی از ابزار تلقی کرد( سننها را هم بتوان اها )شننايد تکنیکاسننتفاده از تکنیکديگران و 
ای به هگونهای خود را بهکند يافتهمیانسنان غالباً سنعی ، يابیجويد. در تالش برای نظاممی

قهنظم  ها را طب ندیآورد. آن ندازه، ب ثال  گیری وا ند. در م ندازه 6يا تلخیص ک مان  گیریا ز
 دهد.اين مرحله از فعالیت را نشان می به نوعی، متوسط رفتن از خانه به نانوايی

 اولیه( )طرح سازیمدل یا فرضیه

 ها میگاه انسان را به نوعی رابطه بین آن، اند ای به نظم درآمدهگونههايی که بهبررسی داده

ساند. چیزی مثل يک رابطه علت و ضیه يا مدل.  ر چیزی که بتوان آن را تعمیم معلولی يا فر
  ،داد. چیزی برای آنکه در پرتو آن بتوان قسمتی هر چند اندک از حقیقت )اگر نه خود حقیقت
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ای؟ برای به حقیقت( را اسنننتنباط کرد. چرا؟ به چه انگیزه شننندن نزديک برای راهی حتی
شن شته روی داده يا در حال بینی يا رو ست يا آنچه ب وقوعتوجیه آنچه در گذ د ايد روی دها

 )پیش بینی( البته نه ضرورتاً آنچه واقعاً روی خواهد داد.

 چراجویی ،آن کردن پذیرآزمون ،مدل ثانویه طرح

ست. می ستنباط ذهنی از حقیقت ا ست آن را برای طی مهمترين مرحله مدل اولیه يک ا باي
افتراق علم جديد از ای که در واقع همان نقطه روش علمی يعنی آزمايش آماده نمود )مرحله

خواهد مورد آزمايش قرار گیرد غالباً خود ای که میفرضننیه يا رابطه، علم قديم اسننت(. مدل
تواند در در غالب چراها. پاسننخ به چراها میهايی . پرسننشهمراه داردهای مهمی را پرسننش

سخ دهد )اگرچه آزماهمین مرحله پیش شايد آزمايش به برخی از چراها پا شود.  ر يش دبینی 
صورت می گیرد(. در مورد مدل و انواع آن بعداً  سنجی مدل  صل در اين مرحله برای اعتبار ا

 بحث خواهیم کرد.

 اعتبارسنجی آزمایش

صورت می سنجی مدل  گیرد. دقت کنید منظور از آزمايش در اينجا يک آزمايش برای اعتبار
)آزمايشگاه و ابزار آزمايش( مورد مفهوم بسیار عام است. ضرورتاً آزمايش به معنای سنتی آن 

  میآورد علتواند يک رهمیخود اين محک  نظر نیست. بايد اعتبار مدل به محک گذارده شود.
شد. خود آزمايش می شبیهگونهتواند بهبا صورت گیرد )مثالً   يک اي سازی واقعیتای نمادی 

کنید در مشنناهده می ه که در فلوی روش علمیجا همان گون(. در ايندفاع قابل نظرسنننجی
شود. کار می تواند به هر يک از جستجو برای رفع معايب آغاز می، شصورت عدم تأيید آزماي

 شود(.گردد )گاهی اصوالً کل کار رها میمراحل قبلی )از آغاز کار تا تجديد آزمايش( باز
  ممکن اسنننت حتی، دقت کنید اگر فرضنننیه يا مدل با قطعیتی قابل قبول مردود شنننود
 مردوديت آن نیز به صورت يک فرضیه علمی وارد مجموعه علم شود.

شود. اما علوم میاگر فرضیه يا مدل محک آزمايش را با موفقیت طی کند وارد مجموعه 
صورت تأيید  شد. حتی در  ست دائمی نبا ضیه يا مدل ممکن ا شه. عمر يک فر نه برای همی

بل قرار میآزمايش ن قا های جديد در م هر چه در آن پیش راهی اسنننت که  گیرند.یز چرا
ايد شوند بهايی که وارد مجموعه علم میيافتهتر به نظر خواهد رسید. دستطوالنی، رويدمی

صورت وجود تناقض باز هم بايد علت شند. در  سازگار با شود.  يابیبا محتوای قبلی مجموعه 
 برد.می سئوالهای قبلی را زير بعضی از يافته، گاهی يک يافته جديد
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اگر خداوند تمام ": گويددانشننمند آلمانی می 1منتهاسننت. لسننینگويی لذتی بیجحقیقت
جويی را در دست چپ قرار دهد و به من اجازه انتخاب حقايق دنیا را در دست راست و حقیقت

شگاهش میجويی را برمیدهد بدون ترديد حقیقت جويی را خدايا حقیقت: گويمگزينم و به پی
 ."حقیقت مطلق فقط تويی، ی فرمابه من ارزان
مجموعه کلید  2بنابراين دانش اند.های مهم علمپذيری و قابلیت توسنننعه ويژگینامطلق
ای از دانش است زيرمجموعهاثباتگرايانه  3ها و تراوشات فکری انسان است. اما علمدانستنی

، هنرها، اهتمامی دانستنی، آيد. با اين ديدگاهکه با روشی موسوم به روش علمی به دست می
ضايل شه، ف سوب نمود. علومی مانند علم ادب اثباتگرايانه توان علمها را نمیصنايع و پی   مح

سندگی) شت. البته ، نگارش، کالم، شاعری و...( علم بیان، نوي خطاطی و امثالهم نخواهیم دا
ها و سننناير انديشنننههنرها و ، رزش ادبیاتچنین تعبیری به هیچ وجه به معنای پايین بودن ا

 گنجد نیسننت. به عنوان مثالی بارز به نظرنمی اثباتگرايانه اموری که در چارچوب تعريف علم
ست.  ست. علم امروز از بیان حقیقت مطلق عاجز ا سی چیزی فراتر از علم ا شنا سد خدا می ر

 ( نشان داده شده است.1) دارنمو درفلوی روش علمی 
  

                                                                                                                   
1- G.E. Lessing 
2- Knowledge 
3- Science 
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 مشورت و باالخره توان استنباط يا بدون ابزار، مطالعه تجربیات ديگران، جستجو از طريق مشاهدهکنجکاوی يا ، پرسش

 بندی و تلخیص و...تالش برای به نظم درآوردن )هر نوع نظمی( طبقه

 ای هر چند خام(بیان آنچه هست )به گونه، طرح اولیه مدل، جويینظام

جويی )طرح ثانويه مدل( )آماده کردن مدل جهت مرحله بعدی(چرا، سازیفرضیه يا مدل  

 طراحی و انجام آزمايش )به معنی عام کلمه( يا آزمون

 آزمايش اعتبارسنجی
تقويت فرضیه يا 
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 علمی روش هایبنیان

 استقرا
 را فاوتمت هایوضعیت در مشابه پیشامدهای وقوع متعدد تکرار از کلی قانون يک استنتاج
 اطالعات آن وسیله به که است منطقی تفکر مقدماتی مراحل از يکی استقرا. گويندمی استقرا

 سحد، شودمی ذوب تدريج به روشن شمع يک وقتی مثالً. آيندمی در نظم و قاعده تحت ما
 هک کنیم حس طريقی هر به اگر. است آن شعله حرارت اثر در، شمع شدن ذوب که زنیممی

 ينا نتايج آوری جمع از، سوزندمی يا و شوندمی ذوب حرارت اثر در نیز ديگر جامد نوع هزاران
 خود ويژه دماهايی در حرارت اثر بر شرايطی تحت جامدات که گیريممی نتیجه مشاهدات

 .کل( به جزء از رسیدن) استقراست نتیجه حکم اين. سوزندمی يا شوندمی ذوب

 قیاس
 قوطس زمین طرف به کنیم رها را جسمی اگر که بدانیم را کلی قانون اين که صورتی در

 يک از تیوق. فتدابی زمین به کنیم رها داريم دست در که را خودکاری اگر داريم انتظار، کندمی
 يا و موارد ،ديگر قانونی بتوانیم( علوم مجموعه از عناصری يا عنصر) شده اثبات قانون چند يا

 به را تماندس وقتی که است قیاس کمک به. ايمداده انجام قیاس بگیريم نتیجه را مصاديقی
(. سوزاندمی آتش دانیممی ازقبل) باشیم دستمان سوختن انتظار در بايد، بريممی آتش طرف

 کنیم رها را است دستمان در که جسمی اگر" گويیممی نیوتن عمومی جاذبه قانون به استناد با
 نطقیم استدالل همراه قیاسی روش کاربرد حاصل هندسه قضايای اغلب. "افتدمی زمین به

 .هستند

 مثال دریک قیاس و استقرا

 ،دو راه برای رسیدن به اين نتیجه که امتحان بهتری خواهید داد، اگر با ديگران درس بخوانید
ها را خوب و بعضی از خود بپرسید که چرا بعضی درس ترممهیندر ، وجود دارد. از يک طرف

ر هر که دايد را با توجه به اينهايی که امتحان دادهی درسهمهتوانید ايد. میرا بد امتحان داده
وب هايی که با امتحانات خفهرست کنید. سپس سعی کنید موقعیت، ايديک چطور ظاهر شده

ای هايی که با امتحانات بد همراه بوده است را به ياد آوريد. آيا در امتحانات چند گزينهو موقعیت
م علو، هاظهر؟ امتحانات کدام درسيا تشريحی؟ امتحانات صبح يا بعداز ايدتر بودهموفق
روی  کرديد يا...؟ اززمانی که تنها مطالعه میعلوم انسانی يا علوم اجتماعی؟، یطبیع
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 رِدر بیشتر مواردی که با ديگ، کنیدمی وانی( مالحظه)فرا با توجه به دفِعات، هايتانيادداشت

 درس خواندن، به بیان ديگر ايد.ی بهتری کسب کردهنمره، ايدها درس خواندهکالسیهم
از تکرار يک  ،يا استنتاج از جزء به کل استدالل استقرايی دهد.دیگران بهتر نتیجه می با

ای ای مشاهدات خاص به کشف الگويی که معرّف وجود درجهاز مجموعه، چیز خاص به عام
کند. در ضمن توجه کنید که کشف الگو حرکت می، ن استاز نظم در میان رويدادهای معی

 گويد که وجود دارد.که چرا اين الگو وجود دارد. تنها میدارد ضرورتاً بیان نمی
به ای مشاتوانید به نتیجهراه دوم و کامالً متفاوتی هم وجود دارد که شما از طريق آن می

شیوه مطالعه برای امتحانات رسیده باشید. تصور کنید امتحانات نوبت اول دانشکده فرا  درباره
رور ها را مچقدر بايد کتاب -روش درس خواندن چیست  دانید بهترينرسیده است. شما نمی

شجويان آموزيد که بعضی از دانهای کالسی تمرکز کنید. شما میکنید و چقدر بايد بر يادداشت
جه شوند. لذا به اين نتیی امتحان میآماده، ای منظمبه شیوه، های خودبا بازنويسی يادداشت

حان فشرده از شب تا صبح روز امت طوربهبخوانید يا  رسید که بايد با آهنگی سنجیده درسمی
یه ممکن است از خود بپرسید که آيا با بق، به خواندن مشغول شويد. در میان انواع اين تفکرات

هر دو  های مثبت و منفیتوانید جنبهدانشجويان کالس يا به تنهايی درس بخوانید. شما می
 راه را ارزيابی کنید.

زيرا ممکن است وقت زيادی ، ن با ديگران چندان مؤثر نباشدممکن است درس خواند
شايد هنگامی که چیزی را برای کسی ، دانید. از طرف ديگرصرف چیزهايی شود که شما می

را که  هايی از درسآن را بهتر درک کنید و يا شايد ساير دانشجويان قسمت، دهیدتوضیح می
که  هايی را آشکار سازندتوانند ديدگاهچند ذهن میخوانده باشند. ، ايدشما هنوز به آن نرسیده

ممکن است از ذهن شما پنهان مانده باشد. به عالوه متعهد شدن به درس خواندن با ديگران 
 د.به درستان بپردازي، شود که شما به جای تماشای يک برنامه جالب تلويزيونیباعث می

نید و و منفی را سبک و سنگین ک های مثبتمنطقی جنبه به طورتوانید به اين شیوه می

از  ایهنمون، اخیرروش  .دهددرس خواندن بادیگران بهتر نتیجه مینتیجه بگیريد 

 استدالل قیاسی است.
ند. در ککت میحر "آيا"شود و به سمت شروع می "چرا"توجه داشته باشید که قیاس با 

دن با آيا درس خوان"کند. در استقرا با پرسش عکس اين مسیر را طی میحالی که استقرا بر

ت حرک چرا این گونه استبه سمت و شروع کرديم  "دهدیمبهتر نتیجه  هایکالسهم 

 عاً واقبه سوی آيا و آغاز کرديم  "چرا درس خواندن گروهی مؤثرتر است"کرديم. در قیاس از 
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 شويم.در عمل هم اين گونه است هدايت می
روند. هر رويکرد شمار میهای معتبری برای علم بهروش، اين دو نگرشِ کامالً متفاوت

های خاص و شکل دادن به رفتارهايی که تواند با برانگیختن محقق به استفاده از پرسشمی
ای که چگونه اين دو روش بر میکنیمتحقیق را پیش برد. به عالوه احساس ، اندبررسی شده
 .کنندهمکاری  اي بپردازندبا يکديگر به تعامل  توانندیمها و کامل پديده ادراک قوی

 قیاس تعامل استقرا و
ن ای را به محک آزمونظريه، ی يک پديدهمکرر روبه نتايج آزمونِ تجربیات  اتکاعالِم با 

 رسدیم)به تعداد کافی( نظريه مذکور به تأيید  هاآزمون. با استناد به نتايج مثبت دهدیمقرار 
 )روش استقرا(. شودیميک قانون علمی تبديل  و به

روابط و دستاوردهای تأيید شده روش علمی هستند. با ، عناصر مجموعه علوم قوانین
از يک يا چند عنصر آن با استدالل منطقی يافته يا مصداق مورد ، مراجعه به اين مجموعه

ی علمی )عناصر هاافته. يشودیممجموعه علوم د )قیاس( و وار شودیمحاصل  تأيید جديدی
اغلب انگیزه استقرای ديگری برای ، روفرای هاو پرسشمجموعه علوم( همراهِ مصاديق 

 .شوندیمی بعدی هاافتهی به يابيدست

و را تعامل استقبه  توانیماز قیاس به استقرا را و گون از استقرا به قیاس گذار چرخه
 کرد. تعبیر اسیق

ی ی بر ارزيابی موجب ارتقاو مبتنی مناسب هاپاداش"به عنوان مثال فرض کنید نظريه 
( ی علومهارمجموعهيزعنصری از مجموعه علوم مديريت )يکی از  "شودیمعملکرد کارکنان 

در و ی گوناگون هار سازمانموارد بسیاری در اين نظريه بايد د، باشد. در اين صورت
آيا "ی متفاوتی تأيید شده باشد. يک پژوهشگر علوم تربیتی برای پاسخ به پرسش هاتیموقع

 سبب تواندیمکوتاه(  زمانی فواصل در ها)امتحان هاامتحانآموزانِ موفق در تشويق دانش
تشويق " هیفرض، مالحظه يافته قبلی از مجموعه علوم مديريتو با "شود؟ های آنریادگيبهبود 
مطرح ا ر "آموزان شودی دانشریادگيبهبود سبب  تواندیم هاامتحانموفق در آموزانِ دانش

ن مستقیماً سازمانی آ-اخیر را از مشابه مديريتی هیفرض توانینمنظر اين پژوهشگر  به .کندمی
وهشگر است میسر نباشد)نظر شما چیست؟(. آيا پژ ممکن نجايانتیجه گرفت. استنتاج قیاسی در 

مرو قل در اشهیفرضالزم است يک آزمون عملی برای سنجش ، علوم تربیتی در اين مثال
 مديريت آموزشی طراحی کند؟)آغاز استقرايی ديگر(
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 کیفی و کمی تحقیق

 های مناسبهای کمی و کیفی تمايز نسبتاً جدی وجود دارد. نه تنها دادهعموماً میان پژوهش
ز برای های مختلفی نیبلکه به تکنیک، مختلفی دارند برای اين دو نوع تحقیق مشننخصننات

بات )اث "سنننخت"های کمی يا تحلیل نیاز دارند. در علوم طبیعی به طور سننننتی از تحلیل
مشننخص شنندن تا پیش از ، شننود و به تبع آن در علوم انسننانی نیزگرايانه( اسننتفاده می

د. وشاده ها استفاز اين تحلیل شد حتی االمکان فقطسعی میها های اين نوع تحلیلنارسايی
سات  سا شد که کمی کردن اح شکار  سیاری از محققین آ پس از آنکه بیش از پیش برای ب

انه( های تحلیل کیفی )ضد اثبات گرايروش، ممکن( استانسانی بسیار مشکل و )يا حتی غیر
ای کیفی هدر روش. اسنننتفاده قرار گرفتمورد ، افراد "نرم"های برای در نظر گرفتن داده

سلیقه پژو ضاوت و  شگر به هق شتری در ثبت دادهه صورت تأثیر بی رجای اخذ نتايج ب ها ور 
ها فتهيا چگونگی دفاع از طور ناخواسنننته(. بنابراين اعتبار پژوهشنننگر وه)هرچند ب گذارندمی

شما مجبور به انتخاب يابند. اای میاهمیت ويژه ستید.  يکی ازما  نگامی هاين دو رويکرد نی

  به کارگیری مخلوطی از پژوهش کمی و کیفی ممكن است.، که مناسب باشد

های کمی و پژوهشتلفیقی از ، با در نظر داشتتتن چند محدودیت مشتتخ 

 . این تلفیق را معموالًتناستتب دارند، کیفی با همه انواع استتتراتژی تحقیق

 (.1931، )فیضینامند پژوهش ترکیبی می

 تفسیر پارادایم یا نظریه

گذارد. فرق می 2. نظريه تفسیر میان تبیین و تفهمغالب است 1پارادايم تفسیر، تحقیق کیفیدر 
 يک رد یااز حوادث است. تفهم کشف معنای حادثه یابه علل عام حادثه یابيدست، تبیین

، پردازدیفقط به فعل نم. است رويکرد تفهم رويکردی معناکاوانه .است زمینه اجتماعی خاص
 .کاودیهم م هر دو را بافعل و فاعل 

ست. ا از يک حادثه در بستر وقوع آن به منظور کشف معانی آن خوانش يا تعبیری، تفسیر
یت بر شناخت بیشتر فاعل، رفتار فردی و جمعی ترقیعلوم اجتماعی تفسیری برای درک عم

 نظر دارد.

                                                                                                                   
1- Interpretation 
2- Explanation & Understanding 
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 سرعت به طرف . بهگذردیفردی هنگام عبور از راهی از زير نردبانی م: ی از تفسیرمثال
 اندازدیرا م . کیف خودکشدی. نفسی عمیق مزندیبه نیمکت م یا. ضربهرودینیمکتی چوبی م

 نیست. ارتباط حرکات او مشهودظاهراً . دهدیادامه م شو به راه
گ )در فرهن داندیفرد مزبور آدمی خرافی است که عبور از زير نردبان را نحس م: تفسیر

س از عبور پ .(شودینحس تلقی م، ی که به ديوار تکیه داده شده استانغربی عبور از زير نردب
ه ب یاربهو ض رودیچوبی م ینردبان طبق اعتقاداتش برای رفع نحسی به سوی نیمکت از زير
. کشدیراحتی مو نفسی به شودیپس از آن خیالش راحت م "به زنیم به تخته" زندیآن م

 .رسدیتفسیر خاصی برای آن به ذهن نم کهانداختن کیف اتفاقی است 
 سیر متونتف .شودیديده مبه روشنی دو بعد رفتار فردی و متغیر فرهنگی در اين تفسیر 

سیر رفتار با تف و ردیگیصورت م یفراوانبه ، که در مسیر توسعه دانش است يکی از کارهايی
 فرهنگی جايگاه ويژه دارد. یهاشناخت ارزش، دارد. در تفسیرشباهت آدمیان 

 ئوالسبررسی صحت آن است. ولی ، قضیه نيترمهم، شودیتفسیری ارائه مهنگامی که 
 ،اين است که محک ما برای بررسی چیست؟ نافذترين معیار تفسیر در علوم اجتماعی تفسیری

ر با اهم و به وجود آوردن يک کل معناد مرتبط نمودن اجزاء تفسیر با، هماهنگی است. يعنی
 .دهدیقدرت تفسیر را کاهش م، بی تناقض. وجود دو ايراد اصلی اجزايی سازگار يا

 شرط ضعیفی است. (جود تناقضو عدمهماهنگی )شرط 
. در بسیاری دهدیشرط هماهنگی و سازگاری مبنايی برای داوری تجربی به دست نم

 .ماندیجواب مهای علمی در تفسیر بیموارد پاسخ چراجويی
نردبان و تخته. يک راه تايید تجربی در اين مثال پرسش از ، خرافی بازگرديم به مثال مرد

ر وقايع ر تفسیخود مرد است که مثالً چرا به نیمکت چوبی ضربه زدی! اما آيا چنین امکانی د
 تاريخی وجود دارد؟

 تحقیق هایاستراتژی

حقیق( های تيا استراتژی راهبردها، شودانواع مختلف تحقیق )يا آن گونه که اغلب نامیده می
سیم می سته مهم تق شی: شودمعموالً به پنج د شی، آزماي شیوی، پیماي اريخی و ت، تحلیل آر
رد گیها بیش از يکی از اين انواع مورد اسننتفاده قرار میمطالعه موردی. در بعضننی از پژوهش

های متفاوتی راه، خود کدام از اين انواع بسنننته به منطقمثالً تاريخی و مطالعه موردی. هر
د اين انواع مزايا و معايب خاص خو کدام ازهد دارند. هرچند هرآوری و تحلیل شننوابرای جمع
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سوم تحقیق يا ولی همه آن .را دارند سته از اهداف مر سه د ستفاد، تبیینها برای هر  ه قابل ا
 ت.نشان داده شده اس (1)های مختلف در جدول هستند. طبیعت متفاوت استراتژی

 (.1931، های تحقيق)فيضیاستراتژی: (1جدول )

 استراتژی
 سؤاالتشكل 

 تحقیق

ار روی رفت نیاز به کنترل

 رویدادها؟

تمرکز بر رویدادهای معاصر 

 )همزمان(؟

 آزمايشی
شود چگونه؟ چرا؟ چه می

 اگر؟
 بلی بلی

 پیمايشی
چه کسی؟ چه؟ کجا؟ چند 

 تا؟ چقدر؟
 بلی خیر

 وامحتتحلیل 
کجا؟ چند  چه کسی؟ چه؟

 تا؟ چقدر؟
 بلی / خیر خیر

 خیر خیر چگونه؟ چرا؟ تاريخی

مطالعه 
 موردی

 بلی خیر چگونه؟ چرا؟

 
 : شودهای تحقیق ارائه میدر ادامه توضیح مختصری در مورد هريک از استراتژی

 آزمایشی یا تجربی تحقیق

 برای که است تحقیق هایروش کارآمدترين و تريندقیق از يکی آزمايشی يا تجربی تحقیق
 هاوشر، هامحرک تأثیر بررسی تحقیق اين هدف. گیردمی قرار استفاده مورد هافرضیه آزمون

 .هاستآزمودنی از گروه يک روی بر محیطی خاص شرايط يا و
 کنترل و متغیرها در مداخله يا دستکاری ضمن که است اين تجربی روش خصوصیات از

 رارق مشاهده مورد، اندشده انتخاب تصادفی که گروهی مورد در را آمده دستهب نتايج، شرايط
 .دهدمی

 را هگرو چند يا يک معلولی و علت روابط کشف منظور به پژوهشگران تحقیق اين در
( وابسته ر)متغی را نتايج و دهدمی قرار( مستقل متغیر) خاص شرايط تحت تجربی گروه عنوانبه
 ايسهمق اندنبوده شرايطی چنان تحت که( کنترل يا شاهد گروه) گواه هایگروه يا و گروه با

 .بردمی پى تجربى گروه رفتار در خاص شرايط آن تأثیر چگونگى به رهگذر اين از و کندمی
 متغیرهای نتوان يا و نباشد ممکن تصادفی صورتهب تجربه تحت افراد انتخاب که هنگامی

 شبه يا تجربی نیمه تحقیق روش از نمود مداخله آنها در يا و کاریدست کامالً را مستقل
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 کنترل به توانمی تجربی تحقیق يک ضروری شرايط جمله از .شودمی استفاده تجربی
 یتقابل و آزمايش تکرار، تصادفی انتخاب، (گرمداخله و مزاحم متغیرهای ورود از جلوگیری)

 .کرد اشاره تعمیم

 تجربی تحقیق اجرای هایطرح و هاروش

 از پس آزمون) آزمون پس صورتبه توانمی آزمودنی که گروه يک از استفاده با آزمايش .1
 از دبع و تاثیر از قبل آزمون) آزمون پس و آزمون پیش و( گرفتن قرار متغیر معرض در

 .داد انجام را آن( دو آن مقايسه و متغیر تاثیر
 صورت به افراد ابتدا روش اين در: (آزمايش و مشاهده) گروه دو از استفاده با آزمايش .6

 نترلک گروه، دوم گروه و آزمايش گروه، اول گروه. شوندمی تقسیم گروه دو به تصادفی
 تحت آزمايش گروه) آزمون پس: شودمی انجام صورت دو به روش اين. شودمی نامیده
 با دو آن نتايج و آيدمی عمل به آزمايش گروه دو هر از گاهآن و گیردمی قرار متغیر تاثیر
 دمور گروه دو هر متغیر تاثیر از قبل) آزمون پس و آزمون پیش و( شودمی مقايسه هم

 آن از سپ و گیردمی قرار متغیر تاثیر تحت آزمايش گروه سپس. گیرندمی قرار آزمايش
 انجام را آن( شودمی مقايسه هم با آزمون دو نتايج و آيدمی عمل به آزمون گروه دو هر از

 .داد
 طرح زا استفاده: شودمی انجام مختلفی صور به روش اين: گروه چند از استفاده با آزمايش .9

 پس و آزمون پیش از استفاده و گروهی چند آزمون پس طرح، سولومون گروهی چهار
 ایبر متجانس گروه سه از بیش انتخاب قبل روش با روش اين تفاوت) گروهی آزمون
 .)است آزمايش اجرای

 چه و گروه يک از استفاده با چه روش اين: آزمون تکرار روش از استفاده با آزمايش .0
 آزمايش گروه کندمی سعی محقق اينجا در .شودمی انجام متجانس گروه دو از استفاده

 .دهد قرار مستقل متغیرهای تاثیر تحت دفعات به را

 تاریخی تحقیق روش

 بررسى ،است افتاده اتفاق زمانى مقطع يک در گذشته در که معینى موضوع تاريخى روش در
 به مربوط (مدارک و اسناد) اطالعات گردآورى طريق از، کوشدمى آن در محقق. شودمى

 شفک به آنها تحلیل و تجزيه نیز و اطالعات آن سقم و صحت بررسى و تاريخى موضوعى
 .کند پیدا دست موضوع آن به مربوط حقايق
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 نبودن مستقیم مشاهده و تکرار قابل، تاريخی تحقیق روش خاص مشکالت جمله از
 ندک شناسايی را متغیرها تواندنمی و ندارد حضور صحنه در محقق) است تاريخی رويدادهای

 تاريخی تحقیقات .(ندارند سنديت و اعتبار منابع از بعضی گاهی و ندارد را مدارک تهیه امکان و
 اتفاق گذشته در آنچه از اطالع و حال زمان از روشنی ديدگاه آوردن دستبه چون اهدافی با

 .شود انجام است ممکن، است افتاده
 قسیمت بامعنايی ويژه اين روش، ثانويه و اولیه منابع به اطالعات منابع تحقیق نوع اين در

 طالعاتا شامل ثانويه منابع و است اسناد مانند اول دست اطالعات شامل اولیه منابع. شوندمی
 نبوده واقعه عینی شاهد ثالث شخص. )است واقعه از ثالث شخص يک گزارش نظیر دوم دست
 (.است
، ويریتص، شفاهی، مکتوب منابع چون مواردی به توانمی تاريخی تحقیق منابع جمله از

 .کرد اشاره کترونیکیلا اسناد و مادی، ساختمانی

 تاریخی تحقیق روش انواع

 هارزشا تحول و اجتماعی تغییرات تاريخی سیر تحلیل و تجزيه: تاريخی تحلیل روش .1
 .معین جامعه يک در

 و ساختاری لحاظ از موضوع دو تاريخی مقايسه: ساختاری هایشباهت تحلیل روش .6
 .زمانهم طور به متقابل تاثیر بر مبتنی کارکردی

 ارکردک در شده ايجاد هایدگرگونی و تغییرات تحلیل و تجزيه: کارکردی تحلیل روش .9
 .اجتماعی هایسازمان

 موردی تحقیق

 يا دهپدي يک مختلف جوانب زمینه در تحقیق و بررسی: از عبارت است موردی تحقیق روش
 مانند قتحقی مختلف ابزارهای از استعانت با واقعی بستر چارچوب در يا معاصر زمان در قضیه

 و "راچ" استفهام ادوات با بیشتر که هايیپرسش جواب در و پرسشنامهو  مشاهده، مصاحبه
 بعادا رساندکهمی را تحقیق ابزارهای و فنون سلسله موردی ند. تحقیقشو مطرح "چگونه"

 شناسند.ب مختلف زوايای از را پديده که آيندبرمی درصدد و کرده بررسی را پديده يک گوناگون

 محتوا تحلیل

 و راديويی هایبرنامه مثالً) شده ضبط اطالعات انواع بررسی برای خاص روش يک اين
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 اينکه دنشمر برای لیست چک يک. است انتشارات و مستندات، (غیره و هافیلم، تلويزيونی
 عضیب آن روی از تا شودمی تهیه اندشده تکرار چقدر خاص تصاوير يا عبارات، هاکلمه، هاايده

 نهاآ گیریاندازه روش و مطالعه مورد متغیرهای انتخاب مورد در. آيد دستهب هاگیرینتیجه
 زا استفاده با يا توصیفی صورتهب توانمی را شده جمع هایداده. است الزم زيادی دقت

 نمود. بندیجمع آماری هایآزمون

 محتوا تحلیل انواع

 محتوای کمی توصیف يعنی، است وقوع از بعد تحلیل يک: توصیفی محتوای تحلیل .1
 .متن آشکار

 گرفتن نظر رد با، محتواست تحلیل ترپیشرفته اشکال از که استنباطی محتوای تحلیل .6
 و تنم داخل بارز هایمشخصه از برخی بین که است گرفته شکل مقدماتی فرض اين

 و ادامه استنباطی محتوای تحلیل. دارد وجود همبستگی خارجی بارز هایمشخصه
 هایشخصهم که معناست بدين مفهوم اين در استنباط. است توصیفی تحلیل گسترش

 .هستند مرتبط اجتماعی وضعیت يا مضمون از خاصی هایمشخصه با متن يک از خاصی
 آن هدف بلکه ندارد مدنظر را برنامه يا متن يک محتوای توصیف صرفاً روش اين

 .ستا اجتماعی واقعیت از هايیجنبه مورد در برنامه يا متن يک محتوای از گیرینتیجه
 اقعیو ارتباط يک مسیر تمامی که شود می اطالق روشی به: ارتباطی محتوای تحلیل .9

 ابعاد هبلک شودمی پرداخته برنامه يا متن به تنها نه واقع در. گیردمی قرار تحلیل مورد
. گیردیم قرار توجه مورد فرايند در موجود غیرکالمی و کالمی عاليم با نیز ارتباط فرايند
 شکل انگیزترين بحث حال عین در و ترينجامع ارتباطی محتوای تحلیل ترتیب بدين

 .محتواست تحلیل

 پیمایش

 يا رفتارها، نظرات، باورها، هاديدگاه درباره اطالعات آوردن دستهب برای روشی پیمايش
، ديگر عبارت به. است تحقیق انجام راه از آماری جامعه يک اعضای از گروهی مشخصات

 دربارة اطالعات آوریجمع برای که است استاندارد و منظم هایروش از ایمجموعه پیمايش
 بزارا هم پیمايش واقع در. گیردمی قرار استفاده مورد بزرگتر هایمجموعه يا و هاخانواده، افراد

 از ریگیبهره هنگام شده کارگرفتههب فرآيندهای به هم و هاداده آوریجمع برای شده استفاده
 .شودمی اطالق ابزار آن
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یفی تقسیم تبیینی و توص، اکتشافی سب هدف تحقیق به سه دستهحتحقیق پیمايشی بر
 : شوندمی

شافی شی اکت در طول مراحل اولیه تحقیق در مورد يک پديده : الف( تحقیق پیمای

 ارائهی يک موضنننوع و های ابتدايی دربارهآوری بینشافتد. زمانی که هدف جمعاتفاق می
تر اسننت. تحقیق پیمايشننی اکتشننافی در مراحل ابتدايی های عمیقلی برای پیمايشمسننائ

ونه را تعیین کنیم و نشنننان دهیم چگیم مرتبط با پديده مورد نظر مفاهتواند کمک کند تا می
 های جديد مورد مطالعه را کشف کنیم.گیری کنیم و چگونه پديدآن را بهتر اندازه

و با  یظرنانی که دانش يک پديده به شنننکل زم: ب( تحقیق پیمایشتتی تبیینی

شده ستفاده از مفاهیم تعريف  شکلفرضها و پیشمدل، ا ستها  شده ا ست، بندی  فاده قابل ا
 باشد.می

به منظور درک جوانب يک پديده خاص و توصیف : ج( تحقیق پیمایشی توصیفی

ايجاد  قیق پیمايشیشود. هدف اين نوع از تحی توزيع پديده در يک جمعیت استفاده مینحوه
ستنظريه  شده و می، نی صیف  برای  های مفیدیتواند راهنمايیبلکه از طريق آن حقايق تو

 .(Forza,6886)ارائه دهدنظريه ايجاد و اصالح 
 
 
 



 

 
 
 

 : فصل دوم

 دلفی شناسیروش

 
 
 از گروهی بین در اجماع هک تاس آن یدلف تعارفم ایروشه یهاول و یاساس رضف

، شده ياد روش براساس، وجود اين با. است مفیدتر شخصی عقايد با مقايسه در پاسخدهندگان
 را خود شده موشکافی و منطقی ديدگاههای کارشناسان که است ضروری ئلهمس اين به توجه

 کار انجام، روش اين دهنعم تنمزي. ندننماي ارناظه و یمنترس رننظ وردنم ینزمان قناف در
 علمی تحقیقات در دلفی روش امروزه اينکه به توجه با. است کارشناسان توسط شبکهای

، نواعا، تعريف، تاريخچه فصل اين در .گیردمی قرار استفاده و توجه مورد شدت مختلف به
 مورد روش اين هایمحدوديت و مزايا، فرايند، اصلی اجزای، کاربرد شرايط، کاربردها، اهداف
 .شودمی داده ارائه، روش بهتر کارگیریبه برای پیشنهاداتی ضمناً. گیردمی قرار بررسی

 دلفی روش تاریخچه

  ایهبرگزيدد نجا فردر آ گويندیم .ددمیگرزبان باستان يونادر 1لفیم دبه نای لفی به معبدواژة د
ط ساير نقان و يونادم مر .دادخبر میه يندد و از آناپذير بوشلغزو  مکه معصو دکرمی زندگی

و از وی ند دجعه میکرانجا مرآبه ن شاهينداز آگاهی ت و آطالعااکسب ای برن مادر آن زنیا د
مین ی روی زهانترين مکادرنااز لفی يکی د، سدرگرفتند. بهنظر میمیرت مشوو هنمايی را

  .شدمیاری دننننگهو ماندهی زانننس، دآوریرنننگی نش بشردر آن داکه د بو عهد باستاندر 
  .میشدب سونمحن تانباسن اناتی جهنطالعرگ ازنبه لفی پايگادد نمعب، يگررت دبهعبا
 Turoff,6886)دبون جهادن رنبهتر ک، در آن زماننشداين ايع زتوده و ستفاف از اهد، ظاهراً

& Linstone ). 

                                                                                                                   
1- Delphi  
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 اری استفادهسواسب مسابقات در بندیبینی شرطپیش بهبود دلفی برای روش از بار اولین
و د نشح رنمطاد فروت اقضاو  سحدی انر مبننبا دنبتدلفی در اروش . (Quade,1363)شد

های مرتبط با فعالیت گسترشروش دلفی به دنبال  توسعهيج شکل علمی گرفت. ردنننه تنننب
بنا به سفارش نیروی دريايی  میالدی 1300 که از سال ی نظامیهابینی آينده فناوریپیش

 بودای غیرانتفاعی مؤسسه ندرَصورت گرفت. ، آغاز شد 1نددر موسسه رَمتحده امريکا  اياالت
در  یگیرگذاری و تصننمیمبه بهبود سننیاسننت، ق تحقیق و تحلیلاز طري تالش داشننتکه 

ساند های نظامیفناوری سط بار واژه دلفی اولین . (Landeta,6886) ياری ر کاپالن  تو
هبود ب روی بر داشت که برعهده را یگروه رياست ندرَ شرکت در گرفت. او قرار استفاده مورد
 .(Kaplan,1303)کردندفعالیت می، گذاریسیاست گروهی در گیریتصمیم هایروش

بهبود  جهت ندرَمؤسننسننه  محققان، 4و دالکی 3رشننر، 2میالدی هلمر 1353در سننال 
ای طی مقالهمحققان  دادند. اين توسننعه را دلفی گروهی روش گیریتعامالت در تصننمیم

حت عنوان  يه »ت نادقیقنظر که در  اين، «فلسنننفی دانش در علوم  ند  يده را مطرح کرد ا
سعه هايیزمینه ست از علم که در آن هنوز قوانین علمی تو ستفاده از روش دلفی يا، نیافته ا   ا

 .(Dalkey & Helmer,1369) است مناسبخبرگان  اتکا به آرای
ستون 1335سال  از   "روش دلفی"ولین چاپ از کتاب خود با عنوان ا، 6و تراف 5که لین

شر کردندرا  شد، منت شنا  سیاری با اين روش آ ه خود بهر یهاپژوهشو از آن در  ندمحققان ب
شار اين کتاب. هر چند در اوايل اندگرفته سترش روند ، انت ستفاده از دلفی در گ  یهاهشپژوا

و  مختلف علمی یهارشتهدر بیشتری بعد محققان  یهاسالاما در ، علمی آهسته و کُند بود
بر اساس آمار سايت مقاالت  با اهداف متفاوت از اين روش در تحقیقات خود استفاده نمودند.

سکوالر"معتبر علمی  ستفاده  هزارانتاکنون ، "7گوگل ا  اند بهنمودهمقاله که از روش دلفی ا
 .اندکردهاستناد ، کتاب مذکور به عنوان مرجع

 دلفی روش تعریف

قان مختلفم مايش، رويکرد یهاواژهاز  حق عه، پی طال ماع و ، گیریرأی، م روش برای اج

                                                                                                                   
1- RAND 
2- Helmer 
3- Rescher 
4- Dalkey 
5- Linstone 
6- Turoff 
7- Google Scholar 
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برای روش دلفی . ( Turoff & Linstone,6886) اندکردهاستفاده توصیف مطالعات دلفی 
 : اندشدهدر ادامه ارائه  هاآنتعاريف مختلفی ارائه شده است که تعدادی از 

 بندی دانش موجود در نزد آوری و طبقهی فرايندی سننناختار يافته برای جمعروش دلف
شنامه س ست که از طريق توزيع پر سان و خبرگان ا شنا  هايی در بین اينگروهی از کار

شده  سخافراد و بازخور کنترل  صورت می هاپا  Adler,1336) گیردو نظرات دريافتی 

& Ziglio). 

 له  روش که  موارددلفی از جم فان فکری اسنننت  بال روش کالن طو ماع به دن اج
سئلهنظران روی صاحب ست. از اين روش برای  یام ستخاص ا ه به بهترين گزين یابید

 .(Ludwig & Starr,6885) شوداستفاده می، هنگامی که نظر افراد درگیر مهم است
  رای آگردآوری و تجزيه و تحلیل دلفی ابزار ارتباطی بین گروهی از خبرگان اسنننت که

 .( Turoff & Linstone,6886) کندگروه را تسهیل می اعضای

 مستقل و حیصح همناظر کی دجایر است که بهمنظواشی رولفی روش د 
 .(Ludwig & Starr,6885) سته احی شداطر، ادفرا تیشخص از

 يت  اهدی و هبرر، هکنندرتنظاوه سیلة يک گروکه به تاس سیربرو مطالعه لفی روش د
د ونننیشنننمم نجاامتخصص وه يک گرده از ستفااست. با دور اشامل چندين د و میشو

در ر ننظع انجما بهن یدنسروش رن نيف اهدو ستند هس همديگر ناشناای رنه بنک
هر  از پس  .ستن اناآهنی دی و ذشناخت شهوس ساابر، نصانمتخصاز ی نهوینگرنب

 Turoff,6886) دئه میشواراعضا ابه وه گرمیانگین نظرات ری از انمرد آخوزيک بادور 

& Linstone ) . 

  ز ادلفی رويکرد يا روشننی سننیسننتماتیک در تحقیق برای اسننتخراج نظرات يک گروه
 .(Landeta,6886) است سئوال متخصصان در مورد يک موضوع يا

  متخصص مستقل در  گروهیای فهحر آوری و کسب آرا و نظراتجمعدلفی روشی برای
ستفاده از  سطح بزرگ جغرافیايی با ا ضوع ويژه در  شنامهمورد يک مو س ست که پر تا  ا

 .(Browne,et al 6886) شودتکرار می، به اجماع نظرات یابیدستزمان 

 مايش یان ند اسنننت و از اطالعمهای سننناختروش دلفی مبتنی بر پی ات موجود در م
شارکت ستند کنندگانم ش نتايج اين پیماي، جويد. بنابراينمی بهره، که عمدتاً خبرگان ه

مل اکتشنننافیکیفی را هم به همراه دارد و عوا تايج کمی  نه و حتی پیش، چون ن يا گو
شننناسننی واحد يک روش، ند. الزم به يادآوری اسننت که دلفیکهنجاری را تبیین می
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ست ضوع توافق وجود دارد که دلفی، نی سر اين مو ست. بر    ،بلکه کاربردهای آن متنوع ا
ست که در دو يا چند دور انجام می شی مبتنی بر نظر خبرگان ا ، شود و در هر دورپیماي

پاسننخ  ،شننود. بنابراينمی ارائهدهندگان عنوان بازخورد به پاسننخنتايج پیمايش قبلی به
صان در  ص شرکت، دومدور متخ صان  ص ساير متخ ول دور اکننده در تحت تأثیر نظرات 

يک فرايند ارتباط گروهی اسننت که به صننورتی نسننبتاً ، روش دلفی، قرار دارد. از اين رو
ی موضنننوعاتی که طبیعتاً دانش ناقص و درباره، قوی سننناختار يافته اسنننت و در آن

  گیردتوسنننط متخصنننصنننان قضننناوت صنننورت می، ی در دسنننترس اسنننتنامطمئن
(1335,Hadar & Hader). 

 دلفی روش قوت نقاط 

مندند و يا متوجه اختالف عقیده در موضوعی خاص وقتی محققان به موضوعی خاص عالقه
  ،نظر متخصصان مختلف را درباره آن موضوع، فارغ از رويکرد خاصی خواهندیمو  شوندیم

کافی برای جمع کردن اين متخصننصننان در يک امکانات  که هنگامیو دهند  قرار مدنظر
ه ک گذاردیمروش دلفی راهی را پیش روی متخصصان ، نیست دسترس در حضوریجلسه 

 .(Stone Fish & Busby,6885) ع دست يابندااجمنوعی بدون نیاز به تعامل روياروی به 
 : توان به موارد زير اشاره نموددلفی می روش قوت نقاط و از جمله فوايد

 ضور حمتخصصان شرکت کننده در دلفی از : ناشناس بودن اعضای گروه برای يکديگر
صان زمانی ، ش دلفی اطالع ندارند. در اين روشيکديگر در پژوه ص سان و متخ شنا کار

شتباه بودن نظر خود پی  ست دادن اعتبار و، ببرندکه به ا توانند شان میوجهه بدون از د
 .(Rowe & Wright,1333) نظر نمايند در نظرات خود تجديدِ

 صان در : اخذ بازخور ص شده متخ شنامهنقطه نظرات گردآوری  س  و شودمیتحلیل  هاپر
ان با گیرد. متخصصقرار می کننده در دلفیشرکتمتخصصان ساير در اختیار  آننتايج 

ساير شاهده نظرات  سه آن با نظر خود ينم توانند در نظرات خود تجديدنظر می، و مقاي
شنامهنمايند و نظرات جديد خود را در  س  محرک، بازخورها ند.کنمنعکس  بعدی یهاپر

سئله تحقیق جديد هایجاد نظرات و ايدهاي   یریيادگ زمینه الزم برای وشده  پیرامون م
نترل ک، يکی ديگر از فوايد بازخورد .دآوررا فراهم میکنندگان در دلفی شننرکتبیشننتر 

ضوع هاطالعات ب ضروری و نامرتبط با مو صان و حذف موارد غیر  ص ست آمده از متخ د
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که  دهدیمنتايج تحقیقات نشننان . (Landeta & Barrutia,6811) اسننتپژوهش 
باشنند و حاوی  تریغن شننودیمچه اطالعاتی که در بازخورها به متخصننصننان ارائه هر

ستدالل شدو توجیه هاا شان با و همچنین دارای مباحث  های متخصصان در مورد نظرات
شد  Bolger,et,6811) يابدیمصحت و دقت نتايج تحقیق افزايش ، کمی و کیفی با

al). 
 فرآيند دلفی ممکن اسننت تا چندين دور ادامه يابد تا در نهايت اتفاق نظر حاصننل : تکرار

گذاران مهم اجماع نظرات متخصصان و يا سیاست در مواردی که کسب اطالع ازشود. 
 .ستاموثر يابی سريع به اجماع نظرات متخصصان دستتکرار فرايند دلفی در ، است

 نه يا به تفکر گروه گرا یتو سننن 1جلوگیری از غل افراد ، در روش دلفی: 2کوت گرايی اقل
 گیرند و تأثیر جمع را احسننناستحلیل تحت تأثیر عقايد يکديگر قرار نمی ههنگام ارائ

از  ،همچنین .کنندآزادانه و به دور از تشويش حضور در جمع نظر خود را ابراز می، نکرده
دارند يا  خوبی در جلساتتأثیر و نفوذ افراد معتبر و مشهور و افرادی که قدرت سخنوری 

موجب تفکر ، واقع تعامل کنترل شنندهشننود. دراجتناب می يینواهمفشننار گروه برای 
ص ص ستقل از هم متخ سنجیده کمک شکل و به آنان در شودمیان م دهی يک نظر 

 .(Loo,6886) کندمی

 متخصننصننان در روش دلفی چون : کنندگانعدم محدوديت جغرافیايی برای شننرکت
 زا وسننیعی طیف از توانمی، نیسننتند هم با حضننوریکننده ملزم به مالقات شننرکت

های شلحاظ بر ساير رواين  از. نمود استفاده المللیبین و ملی متخصصان و کارشناسان
 .(Clayton,1333) گیری گروهی ارجحیت داردتصمیم

 سبتاً: های آماری کوچککفايت نمونه ست تعداد ن صان محدودی از  ممکن ا ص ا بمتخ
 18های با گروه. روش دلفی تحقیق وجود داشته باشند موضوعبه  ومرتبط کافیدانش 

 نمونه ندارد.زياد ست و نیازی به حجم متخصصان قابل اجرانفره  18تا 

 ان . اين امر امکاسننتصننالح دلفی منعطف و قابل افرايند : پذيری فرايند دلفیانعطاف
اساسی  سؤاالتتر منجر به درک عمیق آورد ومیتری را فراهم های غنیآوری دادهجمع

 د.شوتحقیق می

 عدم نیاز به جلسات حضوری خبرگان بیشتر به علت، صرفه بودن به مقرون 

                                                                                                                   
1- Group Think 
2- Spiral of Silence 
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 گیری گروهیتصمیم هایروش ساير به دلفی نسبت نتايج از بیشتر استقبال و پذيرش 

 هنددهايی که به پرسنننشننننامه میتوانند درباره پاسنننخلب افراد نمیاغ، از لحاظ روانی،  
شند و نیازمند تکیه ستند. میانگمطمئن با صانگاه خارجی ه ص ساير متخ  که ین نظرات 

 د.گاه را بازی کنتواند نقش اين تکیهمی، شودها آورده میمراحل بعدی در پرسشنامهدر
ول قابل حصننن، ر انواع فرايندهای برقراری توافقدر ديگ، مزايايی که روش تحقیق دلفی دارد

ست شرکت کنندگان  نقاط. يکی از (Dowson,6881) نی ست که به  قوت اين روش آن ا
پاسنننخ ، نظر بپردازند. اين شنننیوه اظهارنظربه اظهار، بدون ذکر نام خود دهدمیاجازه  به 

بدون احساس فشار از سوی ديگران عمل کنند. اين روش به جای  دهدمیدهندگان فرصت 
از نظرات  ایشنندهبازخوردهای کنترل ، از طريق بحث روياروی هاايدهتالش برای اصننالح 

اصله جغرافیايی به دلیل ف، عالوهه . ب(Jenkins & Smith,1330) شودمیمختلف را سبب 
کت گانبین شنننر ند ثه  نوع اين، کن باح بت م   اسنننت ترعملیديگر  هایروشبه نسننن

(6881,Dowson). 
شرکت ستفاده از روش دلفی به  سی با ا صتی برای برر سخکنندگان فر شپا داده  انهاي

صتی در ديگر  شودمی صمیم هایروشدر حالی که چنین فر ست.ت  گیری گروهی ممکن نی
به راحتی مجموعه مفیدی از ، مطالعات دلفی، مختلف علمی هایرشننتهدر  رسنندمیبه نظر 

صان را ب ص ست میهنظرات متخ شرکت. بیدهدد کنندگان در فرايند دلفی احتمال نام بودن 
دهد و اصننالح و تغییر نظر درباره پسننند را کاهش میاجتماععوام فريبانه يا  هایپاسننخارائه 

کند. روش دلفی همچنین روش موثری را برای اجرای موضنننوعات حسننناس را ترغیب می
 & Dalkey,1369) کندمیسترده فراهم اولیه مقدم بر مطالعات در مقیاس گ هایپژوهش

Helmer). 
که با روش دلفی انجام شده بهتر از نتايج  هايیپژوهشکه نتايج  دهدتحقیقات نشان می

تعامل گروهی مسننتقیم و رودررو اجرا شننده  هایروشبوده که با سنناير  هايیپژوهشهمان 
 .(Rowea & Wrightb,1333) است

 دلفی روش کاربردهای

شتهپژوهش در توانمی را دلفی روش ستفاده علمی مختلف هایهای ر   دلفی روشنمود.  ا
برای  که است تحقیق هایروش از يکی نیست بلکه تحقیق هایروش ساير برای جايگزينی

سی ضوعات برر شته بین و پیچیده مو ستفاده مورد تواندمی ایر شگران ا   یردگ قرار پژوه
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(6883,Grisham).  ی پیشنهاد شده برای هاحلراه از راه نيبهترروش دلفی برای گزينش
به کار  ... و تخصیص منابع، هاتعیین سیاست، نیازسنجی، گیریصمیمجويی و تچاره، لهئمس

  هایداده گردآوری در اما شد برده کارهب بینیپیش برای ابتدا در دلفی روش هرچند. رودیم
شته يا حال زمان به مربوط ستی به که گذ ستند و موجود يا معلوم در   در علی روابط يافتن نی
صادی و اجتماعی پیچیده هایپديده ستفاده نیز اقت  يک فرايند گوناگون مراحل در .شودمی ا

  یديدگاه يافتن به توانمی مراحل اين جمله از .رود کار به تواندمی اين روش نیز پژوهش
  تعريف و متغیرها میان روابط علی اولیه شنننناخت، متغیرها انتخاب، پژوهش برای نظری
شاره های تحقیقسازه از روش دلفی به عنوان محققان ، های علمیدر اغلب پژوهش .کرد ا

 اند.تحقیق استفاده نموده یهاروشمکمل ساير 

دلفی برای رسیدن به اجماع نظر بین گروهی از متخصصان يک ، اگرچه به صورت سنتی
 هايدهابرای تولید  یراًاخاما  .شودیمرشته خاص علمی در مورد موضوعی معین به کار گرفته 

بديع علمی  تازه و  ئل  فاده نیز و نظرات جديد پیرامون مسنننا   شنننودیماز اين روش اسنننت
(6888,Hasson,et al). 

تايج مطالعات ن بینی آينده بود.آن در پیش بیشترين کاربرد، گیری دلفیدر دهه اول شکل
  ند.دسننت آمده بودهداد که با اسننتفاده از دلفی بمی هايیینیبنشننان از صننحت و دقت پیش 

 رفتهگ صورت هایبینیدقت پیش و صحت متوسط نرخ دهد کهمی نشان محققان هایيافته
 اسننت %36 اسننت آمده دسننت دلفی به روش با تجارت که و کار و کسننب حوزه در
(1333,Czinkota & Ronkainen). 

شتر به دنبال  سنتی بی ستدر حالی که دلفی   اًیربه اجماع نظر خبرگان بوده اما اخ يابید
محققانی مانند کندال و همکاران بر تفاوت آرا و نظرات گوناگون خبرگان به منظور ايجاد و 

 .اندکردهتوسعه سناريوهای مختلف در مورد آينده تاکید 
مورد  موضوع، کاربردهای دلفی زمانی است که به دلیل فقدان اطالعات ينترمهميکی از 

تحلیل آماری مورد بررسی قرار داد و قضاوت متخصصان آن  یهاروشپژوهش را نتوان با 
 دلفی مطالعات محتوایدرباره . (Buckley,1330) موضوع تنها ابزار کسب شناخت باشد

 ریکارات هایشیوه، صورت اين غیر در. دارد وجود ناقصی نسبتاً  و غیرقطعی دانش همیشه
 است. استفاده قابل گیریتصمیم برای

 : نمود خالصهبه شرح زير توان را میموارد استفاده و کاربردهای روش دلفی بعضی از 
 های مفهومی تحقیقمدل ارزيابی و اعتباريابی، طراحی، ساخت 



 95/  يدلف يفصل دوم : روش  شناس

 عوامل موثر در موضوع تحقیقبندی و اولويت بندی رتبه، شناسايی 
 در آينده اقتصادی و فناوری، اجتماعی یهاموضوعبینی ری يا پیشنگاهيندآ 

 سستردغیرقابل و ناخته نيخی ناشرانتری و انجت انطالعآوری اجمع 
 يخیرتاادث همیت حون اموو آزسی ربر 

 نیاز موردالی نمحتا نهجديابی بوارز 

 ایمنطقهو محلی ی زنيرهنبرنام 
 عوامل آسیب رسان اقتصادی های اجتماعی وآسیب شناسی پديده 

 دیو اقتصا های اجتماعیعوارض آسیب 

 مثبت يا منفی( عوامل کلیدی موثر در رويداد يک پديده اجتماعی( 

 جتماعیدی و اقتصاه ادنپیچیی انههدنپديدر ی نط عِلّنبروا سطنبح و رنش 

 یمشخط تعیین و گذاریسیاست، سناريوسازی (6886,Turoff & Linstone) 

 ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادیارزيابی عملکرد سازمان 
 ذينفعان گذاری محصوالت وخدمات با نظر خبرگان وقیمت 

 یژعوامل موثر در انتخاب و انتقال تکنولو 

ها مثال از طرح های تحقیقاتی انجام توان دهبرای هرکدام از موارد فوق می

سب ونامهپایان، شده ضوعات بالقوه منا شگاهی یا مو مهم برای  های دان

ست. می شمرد.تحقیق را بر شواری نی توانید به عنوان تمرین در این کار د

 بیابید. های علمی مصادیق راجستجو در سایت باچند مورد 

 
  هایوشر ساير بهتر از، شود مناسب استفاده سؤاالت به پاسخ يافتن دلفی برای روش از اگر

 رکتش آينده محصوالت يک بازار که بخواهیم اندازه کنید مثال فرض عنواناست. به تحقیق
ستفاده را با س از توانمی بدين منظوربزنیم.  تخمین يا برآورد دلفی روش از ا شنا  از انیکار

 زا اسننت ممکن .کرد اسننتفاده فروشننیخرده و بازار تحقیقات، بازاريابی و های فروشبخش
سان شنا سته کار ستقیم طور به که شود خوا سان .بزنند تخمین را بازار اندازه م شنا  برای کار

 و قابتر، دتغییرات مُ ،گذاریقیمت جمله از مختلفی عوامل به بايسننتی بازار آينده تخمین
 نند وک متفاوتی تمرکز تأثیرگذار عوامل بر اسنت ممکن کارشنناسنان .نمايند توجه هاهزينه

 یجا به اسننت بهتر .کنند شننرکت ارائه محصننوالت بازار اندازة برای های متفاوتیتخمین
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ستقیم پرسش سته آنان از، اندازه بازار تخمین مورد در خبرگان از م   رد مؤثر عوامل شود خوا
 بندیاولويت و شناسايی .کنند بندیاولويت و شناسايی را شرکت محصوالت بازار اندازه تعیین
 قابل دلفی روش طريق از راحتی به شننرکت محصننوالت بازار اندازه تعیین در مؤثر عوامل
  توانمی ازارب تخمین اندازه و بینیپیش بر ثیرگذارتا عوامل شناسايی از بعد البته .است انجام

فاده با یل کمی هایروش سننناير از اسنننت ند اثر چون تحل ندازه، رو   تخمین زد را بازار ا
(1333,Gordon ). 

يعنی رسیدن به اجماع 1بندیع استفاده از دلفی در اولويتانوا ترينو شايع ترينمتداوليکی از 
 .(Schmidt,1333) است گروهی از خبرگان در مورد اهمیت نسبی متغیرهای تحقیق

 : ننداستفاده ک، پردازینظريه در زمینه ، از روش دلفیشیوه  به چندينتوانند محققین می
 که تجربه وسیعی دارند کندیماز خبرگانی اطالعات کسب ، از آنجا که تحقیق دلفی، 

 دايره مشاهدات تجربی را که مبنای توانندیم، با کنکاش در تجربیات و نظرات آنان محققان
را ظريه نپشتوانه ، در نتیجه .اولیه آنان است را به اندازه قابل توجهی گسترش دهندنظريه 
، ندصدق ک گوناگونها و شرايط در زمینه، حاصلنظريه احتمال آن را که و  نمايندتقويت 

 افزايش دهند.

 مک ک تواندیم شانيهاپاسخ( چرايی نوشتن)دهندگان برای توجیه خواستن از پاسخ
 .نظريه کند خلق لزوم درک و عوامل میان علّی روابطارزشمندی به درک 

 نی بر تعريفی مبت، اعتبار مفهوم. باشد مفید مفاهیم اعتبار ارتقایدر  تواندیم، تحقیق دلفی
که  خواهندیمکنندگان ی تحقیق دلفی که از مشارکتهاطرحروشن از مفهوم است. 

نوان عمفهوم موارد ، سنجی کنند تا مطمئن شوند که محققینی اولیه خود را اعتبارهاپاسخ
دهی لشک، هت اين هدف باشند. به عالوهدر ج توانندیم، فهمندیمارائه شده را  ستیدر لشده 

در درک  ازگاریتعاريف مفهومی مطابق با تعاريف مصطلح در میان متخصصین نیز موجب س
قابل فهم بودن آن برای  طورنیهمکنندگان در تحقیقات آتی و مفهوم توسط مشارکت

 .شودیم اصلحنتايج متخصصین استفاده کننده از 
 با طرح  يک تحقیق . امانیستاصلی منظور ، پردازی در بسیاری از تحقیقات دلفی نظريه

 قاتموجب خلق تحقی بلکه، ارزش باشدا ب نظريهبرای خلق  تواندیمنه تنها ، دلفی دقیق
هم در  وسازی نظريه به طور مستقیم هم در  تواندیم، ط گردد. تحقیقات دلفیتبمرنظری 

 مثمرثمر باشد.، عمل
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 دلفی روش اجرای هایمحدودیت

شان می سیاری از دلفی روش که دهدتحقیقات ن صمیم هایروش از ب  هترب گروهی گیریت
 روش اجرای نحوه به مربوط، شودمی روش اين از که انتقاداتی از زيادی بخش. کندمی عمل
 نسبت که به مزايايی توجه با را دلفی بايستی روش معتقدند که 1کنی و همکاران .است دلفی

  داد قرار ارزيابی مورد، پژوهش در آن کارگیری به از هدف دارد و تحقیق هایروش ساير به
(6881,Keeney,et al). 

شنامه  سؤاالت اگر س شد مبهمپر شندلفی  روش بردن کار به از هدف و با شد رو  ،نبا
سخ س روی نبايد دلفی روش کاربرد در بود. خواهند راعتبا مک و اندک دريافتی هایپا   یدنر
 کرد. تأکید حد از بیش، نظر اجماع

یتاز مهم حدود به موارد زیر روش دلفی می اجرای هایترین م توان 

 : اشاره نمود
 هر چه زمان بین دورها  .اسننت گیروقتداشننته و  به تالش و کار زياد نیازدلفی  روش

ايج و به کیفیت نتيابد میدلفی کاهش  درشننود نرخ مشننارکت متخصننصننان  تریطوالن
های جديد وریااسنننتفاده از فن .(Gordon & Helmer,1360) زندیمتحقیق لطمه 

زمان فراهم نموده و هزينه ارسال  ينترکمی را در اطالعات و ارتباطات امکان انجام دلف
 کاهش داده است. به شدتو جمع آوری اطالعات از متخصصان را 

  ست ستفاده موردفی را برای پژوهش خود محققانی که روش دلممکن ا   دهندمی قرار ا
میانگین نظرات را ، کنندهمتخصنننصنننان شنننرکتقرار دادن نظرات  یرتأثبرای تحت 

 نمايند. یکاردست
 ست در برخی موارد صی در میان خبرگانتوزيع  ممکن ا ص شد.نابرابر  دانش تخ عنی ي با

ضی از  ضوع  آنانبع ستنددارای دانش عمیق در مورد مو ساير، ه دانش ين در حالی که 
ضوع  یزياد شته، بنابراين .ندارنددر مورد مو شند افرادی که دانش عمیق ندا ر به قاد، با

سخ ستندی هاپرسش به صحیح پا سیار مهم نی ز کیفیت دست آمده اهايج بنتبنابراين  .ب
 .الزم برخوردار نخواهد بود

  روش دلفی مسنننتلزم برگزاری چندين دور اسنننت که به داليل مختلف ممکن اسنننت
سخ به شرکت سته کرده و نرخ پا شنامه سؤاالتکنندگان را خ س ا ها کاهش يابد و يپر
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 مواجه شود. یرتأخها با ارسال پاسخ

 های مناسنننب برای انتخاب ها و شننناخصمعیار برگزارکننده از محققانتبعیت  عدم
اجرای روش دلفی  هایيتمحدوديکی از  سطح اجماع و اندازه گروهتعیین ، انمتخصص

 است.

 وشیر عنوان های اجماعی بهروش ساير و دلفی روش به نبايد اصوالً که معتقدند برخی 
 فراهم رایب هايیروش عنوانبه بیشتر بايد، بلکه .شود نگريسته جديد دانش خلق برای

ستفاده امکان نمودن  کنندگانشرکت جمعی خرد يا و دسترس قابل علمی هایداده از ا
 .دنشو محسوب

 مورد انتقاد، ر اهمیت دادن بیش از حد به توافقروش دلفی را به خاط، برخی از محققان 
ش کاه هايدگاهدچنانچه اين توافق باعث شنننود تقابل بین ، ندمعتقد هاآن. انددادهقرار 

 نشنننأم تواندیماختالف عقیده ، . زيراگیردیم قرارتحقیق در معرض تهديد  يابد اعتبار
 اطالعات با ارزشی باشد.

  شگويی افراطی بر مبنای ساده، هادادهتمايل به پی سائتمايل به  ل و سازی بیش از حد م
صوير  اتکای بیش از حد بر نظرات سمتی از کل ت ست تنها ق صان که ممکن ا ص متخ

 & Turoff,6886) از ديگر نقاط ضننعف روش دلفی برشننمرده شننده اسننت، باشننند

Linstone). 
ترين چند نقطه ضننعف را برای اين روش مطرح کردند که مهم 1 و باسننبی اسننتون فیش

های خکنندگان پاسديگر ممکن است شرکت؛ به عبارت استگرايش به سمت میانگین  هاآن
 .(Stone Fish & Busby,6885) تغییر دهند، خود را در جهت همراهی با اجماع موجود

قه و الکننده در دلفی عدورها طوالنی شود و متخصصان شرکتمکن است فاصله بین م .1
 انگیزه مشارکت خود را از دست بدهند.

املی گردآوری اطالعات سنناخت تع هایروشهرچند روش دلفی در مقايسننه با سنناير  .6
 .(Brown,6883) تر است اما از انعطاف کمتری برخوردار استيافته

 دلفی واعان

در اين روش به وقوع پیوسننته و  تغییراتی، در طی بیش از چهار دهه اسننتفاده از روش دلفی
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 ،سنننتینوع  سننهبه  را روش دلفی توانیم .های متنوعی از اين روش شننده اسننتاسننتفاده
صمیم سی و ت سیمگیری سیا سیمکردبندی تق ست که. اين تق ساس هدفی ا در هر  بندی بر ا
 : ( Powell 6889) استر مستتها يک از اين روش

 تیسن دلفی

بینی شیپ ربه منظونندگان آن است کط ابداعاين نوع دلفی که همان روش استفاده شده توس
شاخص شناختهو برآورد  صاحب. از اين روش برای تعرودکار میهب های نا ران نظیین توافق 

 شود.استفاده میوری اهای آينده در زمینه علم و فندرباره پیشرفت

 1تسیاس دلفی

های ين ديدگاهرمتدر پی رسیدن به مه، بلکه .رسیدن به توافق نیست به دنبالاين نوع دلفی 
به طیف  يابیاست. هدف اصلی اين نوع دلفی دستمشی سیاست يا خطمخالف در زمینه يک 

ها در حوزه وضعیت آتی حزب دلفی سیاسی عمدتاًهای موجود در اجتماع است. مواضع و ديدگاه
فشار  هایويژه شناسايی گروهو قدرتمند به رضتسیاسی مع یهاتعیین ديدگاهها و و دولت

 بودن متخصص و اجماع به رسیدن و است سازیتسهیل ابزار سیاسی دلفیِرود. کار میبه
 سیاست ينترسبمنا انتخاب، سیاسی دلفی نهايی هدف .نیست الزمشرط  کنندگانشرکت

رود و اجرای آن کار میهموضوعات سیاسی و اجتماعی بدلفی سیاست اغلب در مورد  .است
 طور شخصی و در چند دور استهآوری اطالعات از کارشناسان بشامل جمع

(1338,Turoff). 

 گیریتصمیم دلفی

يابی به تصننمیمات مشننترک گروهی از افراد متفاوت در مورد مسننئله اين دلفی برای دسننت
ه ب گیرنده واقعیت موجود رايک گروه تصننمیم، گیریدر دلفی تصننمیمد. روار میخاص به ک

سب صمیم کنند.تعريف می گونه ای منا سائل اجتماعی دلفی ت شتر در زمینه م وز رگیری بی
در سننال آينده نرخ آب بها يا قیمت هر کیلو وات برق در ايران چه باشنند. ، مثالً کارايی دارد.

 پلکانی باشد يا ثابت؟ در مناطق جغرافیايی گوناگون پابت باشد يا متغییر؟
 

اسننت گذاری و تاريخی سننی، عددی نوعدلفی به سننه روش ، در يک تقسننیم بندی ديگر
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 : تقسیم بندی شده است

 عددی دلفی

برآورد ارزش و مقدار آتی يک ، ن نوع دلفی در مورد تاريخ وقوع رويداد خاصننی در آيندهايدر 
قدر و چ 6188اينکه جمعیت جهان در سال برای مثال  .شودمی سئوالمتغیر از متخصصان 

انند اين نوع دلفی هم .به مريخ سفر کندچگونه است و يا در چه سالی انسان خواهد توانست 
 های علم و تکنولوژی وتر در زمینهبیشنن، سنننتی اسننت. روش دلفی عددی يا سنننتی دلفی
 شود.های آينده استفاده میرفتیشبینی پپیش

 گذاری سیاست دلفی

ن مدنظر آگیرد و برآورد عددی در انجام می وبرای راهبرد سازی اين روش به صورت کالمی
 دلفی سیاسی است. شبیه اندکینیست. اين روش 

 تاریخی دلفی

 تهبزرگ گذشو مورخان دانشمندان ، اننظر درباره ديدگاه فیلسوفاز افراد صاحبدر اين روش 
شننود و هدف رسننیدن به اجماع نظرات متخصننصننان در مورد در چندين دور نظرخواهی می

 .ستاگذشته  انديشمندانديدگاه ها و تئوری های 
 

سب نوع روش اجرای دلفی شخص نوع دو را به دلفی می توان روش، بر ح کاغذی و  م
 : کرد بندی الکترونیکی تقسیم

 کاغذی دلفی

ست کاغذی، دلفی روش برگزاری شکل رايجترين  برده امن آن از دلفی تمرين عنوان با که ا
شنامه، ناظر گروه يک، شیوه اين در. شودمی س شنامه اين. کندمی طراحی را ای پر س  هب پر

 تايجن، کننده نظارت گروه، پرسشنامه عودت از پس. شودمی ارسال دهندگانپاسخ از یگروه
 راحیط گويانپاسخ گروه برای را جديدی هایپرسش، نتايج آن اساس بر .کندمی خالصه را
 را ودخ اولیه هایپاسخ تا شودمی داده فرصت باريک حداقل گروه اعضای به کندمی ارسال و
ا اين کار در دورهای بعد ت. دهند قرار ارزيابی مورد گروه اعضای ساير پاسخ گرفتن نظر در با

 از ترکیبی ایاندازه تا، دلفی از شننکل اينرسننیدن به هدف با اجماع نسننبی ادامه می يابد. 
 جهت الزم تالش از مهمی بخش کوشنندمی که اسننت کنفرانس و گیری یرأ فرايندهای
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 کننده نظارت ترکوچک گروه عهدهر ب را کنندگان شرکت از تریبزرگ گروه بین ارتباط ايجاد
 .است شده شناختهنیز  سنتی دلفی نام به دلفی نوع اين. دهد قرار

 اییانهرا دلفی

 يک، شننودمی ياد آن از ایيانهرايا  1زمان واقعی دلفی نام با که دلفی از جديدی شننکل در
ست شده طراحی گروهی نظرات نتايج تحلیل و تجزيه برای که رايانه   زينجايگ تواندمی ا
  هر هایپاسخ یصتلخ از ناشی تأخیر زمان حذف اخیر روش مزيت. شود کننده نظارت گروه
 هبرگرداند درنگبی و زمانهم ارتباطی نظام به بررسننی فرايند ترتیب بدين و اسننت دور
  هایويژگی، تحقیق شنروع از پیش که اسنت الزم دلفی نوع اين در، حال اين با. شنودمی

  براسنناس تواندمی ناظر گروه، کاغذ و قلم روش در آنکهحال. شننود تعريف خوبی به ارتباط
، در اين روش .( Turoff & Linstone,6886)کند تعديل را هاويژگی، گروه هایپاسننخ

، البته .کنندیممتخصنصنان احسناس راحتی و آسنانی بیشنتری از شنرکت در تحقیق دلفی 
ستفاده از اينترنت وفناوری اطالعات می با  هاختواند در توزيع پرسشنامه ها وجمع آوری پاسا

 حضور گروه ناظر نیز به کار رود.

 دلفی روش از استفاده برای مناسب شرایط

 : عبارتند از استش دلفی مناسب شرايطی که در آن استفاده از رو
های حضوری و مکرر متخصصان مالقات، با در نظر گرفتن عواملی چون زمان و هزينه .1

 پذير نباشد.نظران امکانو صاحب
فاده از تکنیک .6 با اسنننت له  بل حل نبودهمسنننئ قا ما بهره، های تحلیلی دقیق  از  گیریا

فاققضننناوت نای ات کانهای انتزاعی بر مب گاه نظر جمع ام باشننند. يعنی هر پذير 
های معمول و متعارف توان از روشای اسنننت که نمیمسنننئله به گونه هاییچیدگیپ

 شود.از اين روش کمک گرفته می، را حل کرد مسئله

حدی زياد باشنند که نظران موردنظر به احتمال عدم توافق بین متخصننصننان و صنناحب .9
آوری نظرات بهتر و اجمنناع نظرات کمننک حفظ ننناشنننننناس بودن آنننان بننه جمع

  .(Ludwig & Starr,6885)نمايد

 و نداشته اهم ر با ارتباط و آشنايی تحقیق سابقه در کننده شرکت که متخصصان زمانی .0
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 .( Turoff & Linstone,6886)باشند متفاوت تحصیلی هایرشته و سوابق دارای يا

 دلفی روش انجام مراحل

به  ییابدسننتدر فرايند تئوری سننازی برای  تواندیمروش دلفی به عنوان يک ابزار پژوهش 
  ،قرار گیرد. اگر در اجرای مراحل دلفی دقت زيادی صورت گیرد مورد استفاده اهداف مختلفی

 .نمايندیماعتماد بیشنننتری  اندنمودهمحققان به نتايج تحقیقاتی که از اين روش اسنننتفاده 
 .نمايندیمتصمیمات خود را مبتنی بر نتايج اين مطالعات اخذ ، مديران نیز با اطمینان خاطر

که دور اول به تولید پیشننننهادات و  شنننودیمجام )راند( ان 1روش دلفی در چندين دور
ست آمده از آن هایيدها صاص دارد و از اطالعات بد سازماندهی و طراحی ، جديد اخت برای 

 .(Brown,6883)شودیمدر دورهای بعدی استفاده  سؤاالت
 : استبه شرح زير مراحل انجام روش دلفی شود ( مالحظه می6که در نمودار) طورهمان

 امکان سنننجی انجام، پژوهش سننؤاالتتعیین ، ابعاد، بیان مسننئله تحقیق ؛ ماهیت .1
 تحقیق به روش دلفی

 هدايت و نظارت بر انجام دلفی، تشکیل تیم اجرا .6
سايی و انتخاب  .9 سان، )مجموعه خبرگانپانل  اعضایشنا شنا س، کار خ ذينفعان يا پا

 برای همکاری در دلفی دهندگان(

 آزمايشی مطالعةدر يک  آنتست و  تدوين پرسشنامه اولیه دلفی .0

آزمون پرسننشنننامه برای انتخاب واژگان مناسننب )به منظور حذف موارد نامعلوم و  .5
 ابهامات(

 پانل دلفی اعضایاول برای ارسال پرسشنامه دور  .6
 رسیده در دور اول یهاپاسختجزيه و تحلیل  .3

 پرسشنامه دور دومآماده کردن  .8
 پانل دلفی اعضایدوم برای ارسال پرسشنامه دور  .3

 رسیده در دور دوم یهاپاسخجزيه و تحلیل ت .18
 تعیین سطح توافق موردنظر بین اعضای پانل دلفی .11

به سننطح توافق  يابیدسننتتحلیل و ارسننال پرسننشنننامه تا ، تکرار مراحل تدوين .16

                                                                                                                   
1- Round 
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 نظردمور

 آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیلگر .19

 
 مراحل انجام روش دلفی: (8) نمودار

ر جرای موثريزی جزئی و نیز ابايد به برنامه، هاپژوهشدر مطالعه دلفی نیز مانند سننناير 
ريزی و اجرای دلفی وجود دارد که شننود. چهار فعالیت اصننلی در برنامهای توجه ويژه، مطالعه

 : عبارتند از
 تعريف مسئله پژوهش .1
 تعیین اندازه پانل .6
 پانلانتخاب  .9

 دلفیهای برگزاری دور .0

 دلفی روش عناصر

ستخراج برای ايک فرايند ارتباط گروهی ساختار يافته ، شد روش دلفی اشاره قبالً کهر طوهمان
ضوع يا صان در مورد يک مو ص سخ به نظرات يک گروه از متخ صلی  سئواليک  پا ستا  .ا

ت، بیان مسئله تحقیق؛ ماهی-1
، ابعاد، تعیین سواالت پژوهش
امکانسنجی انجام تحقیق به

روش دلفی

تشکیل تیم اجرا، -2
هدايت و نظارت بر انجام 

دلفی 

شناسايی و انتخاب -3
پانلاعضای برای 

همکاری در دلفی

ه تدوين پرسشنامه اولی-4
در يک آنتست دلفی و 

آزمايشیمطالعة 

آزمون پرسشنامه برای -5
به )انتخاب واژگان مناسب 

منظور حذف موارد نامعلوم 
(و ابهامات

ارسال پرسشنامه دور -6

پانل اعضایاول برای 
دلفی

تجزيه و تحلیل -7
پاسخهای رسیده در دور 

اول

آماده کردن پرسشنامه -8
دور دوم 

ارسال پرسشنامه دور -9

پانل اعضایدوم برای 
دلفی

تجزيه و تحلیل -10
پاسخهای رسیده در دور 

دوم 

ق تعیین سطح تواف-11
ل موردنظر بین اعضای پان

دلفی

تکرار مراحل تدوين، -12
تا تحلیل و ارسال پرسشنامه
دستیابی به سطح توافق

موردنظر

سازی گزارش آماده-13
توسط تیم تحلیلگر
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توان می راين. بناباستپیام  و گیرنده، فرستندهعنصر  سه ارتباطی شامل فرآيند هر، طورکلیبه
 : کرد بندیطبقه زير صورترا به دلفی روش عناصر
 (فرستنده) دلفی انجام بر نظارت و اجرا، طراحی تیم .1
 (گیرنده) دلفی در کنندگانشرکت .6
 آن( و دريافت ارسال نحوه و پیام ها )محتوایدادهتحلیل  و گردآوریابزار  .9

 .شودیممختلف روش دلفی پرداخته عناصر در ادامه به توضیح 

 دلفی انجام بر نظارت و اجرا ،طراحی تیم تشکیل

  اين ضایاع تعداد .شودمی تشکیل بر دلفی نظارت و تحلیل، طراحی تیم، اول دلفی مرحله در
ساس بر تیم سئله حجم و، اهمیت ا   موارد در و نفر 18 تا يک شامل تواندمی پیچیدگی م

  هایورالعملدست و هاپرسشنامه سؤاالت طراحی، تیم اين مسئولیت .باشد بیشتر، خیلی کمی
سخ سال آن به گروه دلفی گويیپا شرايط برای ، و ار صان واجد  ص سايی و انتخاب متخ شنا

 و لفیها به گروه دپرسشنامه سؤاالتو ارائه بازخور از نتايج  تحلیل و جزيهت، حضور در دلفی
سیدن  سطح اتفاقنهايتاً ادامه مراحل دلفی تا ر تهیه گزارش نهايی تحقیق  نظر مطلوب وبه 

 اب آشنننايی، پژوهش موضننوع با آشنننايی جمله از شننرايطید باي دلفی تیم اعضننای .اسننت
 .باشندرا داشته متخصصان  باموثر  ارتباط مهارت و آماری هایروش

 دلفی در کنندگانشرکت

صص کیفیت نتايج روش دلفی تا حد زياد شرکتی به دانش و تخ سان  شنا نده در آن کنکار
ستگی دارد. صمیم در مورد ب صانشیوه بنابراين اتخاذ ت ص  اندازه ،ها و معیارهای انتخاب متخ

شرکت ترکیب، دلفی در کنندگانشرکت گروه از  یت آنانصالحارزيابی کننده و متخصصان 
  رد د.نگیربه تفکیک مورد بحث قرار می اين عوامل، در ادامه .اهمیت زيادی برخوردار اسنننت

سايیِ فرايند، ضمن صان و و شنا ص شارکت برای هاآن دعوت از انتخاب متخ   رد دلفی در م
 .است شده داده نشان( 9) نمودار
 

 دلفی کنندگان درشرکت گروه اندازه

  هیچ .گروه متخصصان است مناسب تعیین تعداد، گروه دلفی تشکیل در مهم يکی از نکات
ص تعداد مورد در صريحی و قوی قانون ص ن در شرکتکنندگاوه گرندارد.اندازه  وجود نامتخ
  دسترسی متخصصان و امکان بودن ناهمگن يا همگن، عموضوة گسترو منه دابرحسب دلفی 
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ند که هرچه  ورين باابرخی بر  د.هد بواخووت متفال( پون و ماس )زستردمنابع قابل آنان و  به
شتر  نبیه دنکننوتضانقاد رنفاد اقتی تعدو، ايرز .ستابیشتر باشد بهتر ن شرکتکنندگااد دتع

اما  يش میيابد.افزآن انیز به علت ماهیت ترکیبی های آنها وتقضای ذيرننننپدعتماد امیشو
  هاپاسننخ، تعداد اعضننای گروه دلفی افزايش با که شننوندمی هم متذکر از محققین بعضننی
ضافه جديدی اطالعات و شده تکراری  روش کاربرد از اگر هدف، ديگر طرف شود. ازنمی ا

و  رايیدسننتیابی به همگ، تعداد آنان افزايش با، گروه دلفی باشنند میان نظراتفاق ايجاد دلفی
خطا کاهش ، با افزايش تعداد متخصصان. (Story ,et al,6881)شودمی دشوارتر اجماع نظر

لیل داده ها را با مشننکل مواجه تح، چنانچه تعداد متخصننصننان خیلی زياد باشنند.اما می يابد
 .( Turoff & Linstone,6886)سازدمی

و در  طور اعمههای کیفی بپژوهش روش دلفی را می توان يک روش کیفی تلقی کرد.در
 گیری وتصننمیم با مسننتقیم نمونه رابطه حجم نمودن مشننخص، طور اخصروش دلفی به

ضاوت سب حجم انتخاب ندارد. وجود ایشدهتعیین قبل از قواعد دارد و محقق ق  ،نمونه منا
 .(Neuman,6888)است آن عمق و تحقیق گسترده ای پاياپای بینمعامله مستلزم
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  دلفی در مشارکت برای هاآن دعوت از انتخاب متخصصان و، شناسایی فرایند: (9) نمودار

شناسايی رشته ها، مهارتها، شاغلین، ادارات دولتی•

شناسايی سازمان های مرتبط•

شناسايی آکادمی ها و مطبوعات مرتبط•

 :مرحله یك

آمادگی برای انتخاب

نوشتن نام های افراد رشته ها و مهارتهای مرتبط•

نوشتن نام های افراد سازمان های مرتبط•

نوشتن نام های افراد آکادمی ها و شاغلین مطبوعات•

مرتبط

 :مرحله دوم

تعیین جمعیت با نام

تماس با متخصصان لیست شده در باال•

معرفی متخصصان ديگر و تماس با آنها•

 :مرحله سوم

معرفی سایر متخصصان 

ايجاد زيرگروه برای هر کدام از رشته ها•

رتبططبقه بندی متخصصین بر اساس لیست های م•

الحیت رتبه بندی متخصصین در هر لیست بر اساس ص•

آنها

 :مرحله چهارم

رتبه بندی متخصصان 

دعوت متخصصان برای هر پانل بر اساس هر رشته•

روهدعوت متخصصان بر اساس رتبه بندی در هر زير گ•

مشخص شدن جمعیت هدف•

ان تا متوقف نمودن انتخاب و بیرون کشیدن متخصص•

دستیابی به اندازه هر پانل

 :مرحله پنجم

دعوت از متخصصان 
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ده ستفامتداول اه نننمونی تعیین حجم هاری از روشمااف آدننهای ارنب، لفیدر روش د
، و به روش های کمی معتقدند ستنده گرايیاثبات تفکر دارای که محققانی معموالًد. نمیشو

 کم تعدادو  نمونه اسننتفاده نکردن از روش های متداول تعیین حجملحاظ  از را دلفی روش
 .(Loo,6886)دهند می قرار انتقاد موردشرکت کنندگان 

 بوده متغیر نفر 1685 تا 18 بین دلفیگروه متخصصان  تعداد، های مختلفپژوهش در
مناسب  نفر 68 تا 18 حدود باشد داشته وجود تجانس گروه دلفی میان که هنگامی اما است
 .( Powell 6889)است

، متخصصانناهمگن  يا نامتجانس هایجمعیت برای، سرانگشتی قاعده يک در 1مارتینو
  متخصصان پیشنهاد همگن هایجمعیت برای داند ومی را مناسب نفر 98 تا 15 نمونه اندازه

 .(Martino,1336)باشد نفر 18 تا پنج نمونه است اندازه بهتر که کندمی
ی از نوع پیش بینی سننؤاالت پژوهشکه اگر در  دهدیمنشننان  2برخوفنتايج تحقیقات 

عملکرد چنین گروهی از عملکرد  .نفر باشد 11بهتر است اندازه گروه خبرگان  شودیممطرح 
ست. بهتر، بزرگتر یهااندازهبا  یهاگروه شف حقايق يا  ا ضوع تحقیق ک صورتی که مو در 

ندازه گروه 3های خبره باشننند عملکرد گروه 3يابیحقیقت ها نفره بهتر از عملکرد سننناير ا
 .(Brockhoff,1335)است

 

 دلفی کنندگان درانتخاب شرکتروش 

 هک شننوندمی برگزيده ایگونه واحدها به از تعدادی آن که طی اسننت فرآيندی گیرینمونه
روش دلفی با مشارکت افرادی انجام  .باشند اندشده انتخاب آن از که تریبزرگ جامعة معرف

که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند. گزينش اعضای واجدشرايط  شودیم
اعتبار نتايج کار به ، زيرا .شننودیممراحل اين روش محسننوب  ينترمهمبرای گروه دلفی از 

می ک هاییمايشپشننايسننتگی و دانش اين افراد بسننتگی دارد. اين افراد برخالف آنچه در 
ست وکاری ساز، زيرا روش دلفی .شوندینمبر مبنای نمونه گیری احتمالی انتخاب ، معمول ا

درک و  که یاز به متخصصان واجد شرايطی داردگروهی خبرگان است و ن گیریتصمیمبرای 
 دانش عمیقی از موضوع پژوهش داشته باشند.

که روش دلفی را  هایپژوهش در  از بیش، يک روش کیفی تلقی کرد توانیمکیفی 

                                                                                                                   
1- Martino 
2- Brockhoff 
3- fact-finding 
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صیل بودن يافته تأکید پذيریتعمیم به آنکه  بر کمتر .شودمی پژوهش توجه هایشود به ا
 بر هاآن عوض در .دارند احتمالی توجه گیرینمونه مدون فنون بر نمونه يا بودن معرف

  يا واحدها، موردها از کوچکی مجموعه خصوص در بحث مورد مسائل شدن چگونگی روشن
  يا رويدادها، موردها جا گردآوری اين در گیرینمونه اسنناسننی هدف .دارند تأکید هافعالیت

ه ب کیفی پژوهشنگران، خاطر اين به .بخش فهم هسنتند که تعمیق اسنت خاصنی اقدامات
  ضننوعمو با افراد تناسننب، کیفی پژوهشننگران نظر از .غیراحتمالی تمايل دارند گیرینمونه

. هاآن بودن کند نه معرفمی تعیین را مطالعه مورد افراد انتخاب شننیوه اسننت که پژوهش
  ردمحدودی  اطالعات کنند ومی تعیین قبل از را نمونه ندرت حجم به کیفی پژوهشننگران

 به را موردها، هاآن .دارند، گیرندمی آن از خود را نمونه که تریوسننیع جامعه يا گروه مورد
  دنش انتخاب که است مورد خاص يک (هادانسته، اطالعات) محتوا کنند ومی انتخاب تدريج

 .(Neuman,6888)زندمی رقم را آن
 3مالک محور و 2ایزنجیره، 1هدفمند گیرینمونه سننه روش توان ازمی دلفی روش در

 .شودمی پرداخته هاآن توضیح به ادامه در که کرد استفاده

 

 هدفمندیری گنمونه
د هدفمننمونه گیری ، اسنننتفاده شنننده در زمینه انتخاب خبرگان دلفی یهاروشيکی از 

بر اين فرض اسننتوار اسننت که دانش پژوهشننگر برای انتخاب ، هدفمندنمونه گیری  .اسننت
ستفاده است.    واردیم قصد محقق انتخاب، هدفمند گیرینمونه رداعضای گروه دلفی قابل ا

 گیرینمونه که است روشن .باشند داشته زيادی تحقیق اطالعات هدف به توجه با که است
 طراحی ) تعمیم يافته های تحقیق به کل جامعه (جامعه اعتبار به رسنننیدن برای هدفمند

 امعهج معرف دقیقاً که یانمونه انتخاب، هدف، گیرینمونه اين در، به بیان ديگر .شننود نمی
 از میقیع درک شده انتخاب افراد طريق از که است آن قصد بلکه. نیست، شده باشدتعريف

ضوع صل مورد مو  دنبال به دلفی در واقع چون در .(Story ,et al,6881) گردد مطالعه حا
 گیرینمونه، نیست آماری جامعه نشانگر نمونه انتخاب و هستیم متخصصان آرای و نظرات

  حقیقت سؤاالت به پاسخ در شانهایتوانايی اساس بر متخصصان يعنی .است الزم هدفمند
 .(Fink & Kosecoff,1385) به عنوان نمايندگی جامعه، نه شوندمی انتخاب

                                                                                                                   
1- Purposive Sampling 
2- Chain Sampling 
3- Criterion Sampling 
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شینظری  گیرینمونه سب رو ست جامعه از اینمونه از اطالعات گرفتن برای منا   هک ا
شترين افراد آن، کندمی فکر محقق ضوع يک مورد در را اطالعات بی   اين. دارند خاص مو
شتر رويکرد ستنباط به نیازی که کیفی پژوهش های در بی مونه به )تعمیم نتايج از ن آماری ا
 .است معمول، ندارد وجود جامعه(

 ایسننهمیه و گیری قضنناوتینمونه شننامل (شننده تعیین پیش از)هدفمند  گیرینمونه
 طالعاتا ارائه برای شوند کهمی انتخاب نمونه برای قضاوتی افرادی گیرینمونه در شود.می

ربه تج بودن دارا خاطر رود بهمی انتظار، افراد اين از .دارند قرار موقعیت بهترين نیاز در مورد
صی دانش از، مختلف هایدوره گذراندن و ص  اطالعاتی به ارائه به قادر بوده و برخوردار تخ

 طبقه هگیرد کمی قرار اسننتفاده مورد قضنناوتی هنگامی گیرینمونه، بنابراين .باشننند محقق
 اگرچه .سننتهاآن جسننتجوی در پژوهشننگر که هسننتند اطالعات دارای افراد محدودی از

 افراد از اینمونه، اينکه علت را به هايافته پذيریاسننت تعمیم قضنناوتی ممکن گیرینمونه
  ينا ولی، دهد کاهش، يماداده قرار استفاده مورد، هستند دسترس در راحتیبه که متخصص

 از تالزمس که اطالعاتی آوردن دست به برای توانمی که است گیریشیوه نمونه تنها روش
 ارائه را نظر مورد اطالعات توانندمی هسنتند و مربوط دانش و علم دارای که خاصنی افراد
ستفاده مورد، دهند ضاوتی گزينش گیرینمونه در .داد قرار ا شی ق  اورید جامعه برپايه از بخ

 .است استوار شگرپژوه شخص
ست بهتر ست از دلفی در ا ستفادهسهمیه گیرینمونه روش سیا يق طر از تا، شود ای ا
 نماينده، نمونه در هاگروه همه، شننودمی داده اختصنناص ذينفع هایگروه به که ایسننهمیه

دلفی سیاستی مالک شرکت در گروه پاسخ دهندگان تخصص  در که بیاد داريد .شته باشنددا
 آنها نیست.

 

 برفی()گلوله ایگیری زنجیرهنمونه
شگر صورتی که پژوه صان ، در  ص ضويت در گروه متخ سب را برای ع خود تمام افراد منا

سد شنا ستفاده کند که از يا گلوله برفی ای گیری زنجیرهاز روش نمونه تواندیم، ن  یهاوشرا
ساب  ستلزم گیرینمونهاين نوع . آيدیمغیراحتمالی به ح شورت م س مطلع افراد با م  تا تا

شگر، امر اين جريان در .نمايند معرفی را خبرگان تحقیق ساير هاآن ست ممکن پژوه  اب ا
  در توانمی خبرگان را از برخی يا تمام، البته .شننود خبره روبرو و مطلع افراد از زيادی تعداد
ست ممکن، عالوهه ب .گنجاند نمونه سط مکرر صورت به نفر چند ا  صیهتو مختلف افراد تو
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 انتخاب افراد، دارد وجود نظرانصاحب آرای میان گرايیهم نوع اين که مواردی در .شوند
 که رودیم کار به هنگامی ويژهبه روش اين .داد خواهند معتبر را تشکیل بسیار اینمونه، شده

 .(Benis,6880) باشد دشوار پژوهشگر برای مناسب افراد شناخت

 

 محور گیری مالکنمونه
 محور گیری مالکنمونهجست.  محور بهره گیری مالکنمونه از توانمی دلفی روش در

 هک خبرگان .باشند را دارا خاصی هایمالک و احراز شرايط که است خبرگان انتخاب مستلزم
 یاراخت در را زيادی اطالعات توانندمی زياد احتمال به باشند داشته را الزم شرايط و هامالک
میزان آگاهی متخصننصننان از موضننوع مورد تحقیق تضننمین خوبی برای  .دهند قرار محقق

شرکت کننده در دلفی بر  صان  ص ست. بنابراين گروه متخ کیفیت باالی نتايج روش دلفی ا
انتخاب  هایمالک .(Turoff & Linstone,6886) شننوندمیاسنناس تخصننص انتخاب 

، خاص هایحوزهترکیبی از معیارهايی چون دارا بودن آثار چاپ شده در  تواندمیمتخصصان 
ضوع موردنظر شد.  تدريس، تجربه هایسال، ارائه مقاالت در مو   دادتع اگر، البتهو پژوهش با

 .کرد استفاده تصادفی گیرینمونه توان ازمی، دباش شرايط زياد متخصصان واجد
 

 دلفی کنندگان درشرکتشناسایی 

 دانش صاحب مطالعه مورد موضوع دربارة که شوندمی داده شرکت افرادی، دلفی مطالعات در
س .شودمی ياد هاآن از« متخصصانگروه » يا و« آگاه افراد پانل» نام با و هستند   انکارشنا

 تادبیا با و بوده برخوردار مربوطه حوزه در کافی معلومات از دلفی بايد در کننده شننرکت
شنايی بحث مورد مقوله موضوعی شته آ شند دا   صتخص به لزوماً شايد حال عین در ولی. با

 و باشند طرفبی المقدورحتی بايد هادهنده پاسخ. نباشد نیازی نظر مورد زمینه در باال بسیار
سب اطالعات شد هاآن درک و دانش کننده منعکس، شده ک شند(با  رب عالوه. )جانبدارانه نبا

  مورد یزن هاورد کلیه در مداوم درگیرشدن، موضوع به کنندگانشرکت تعهد و عالقه، توانايی
 .(Hasson,et al,6888) است نیاز

 انگیزه ،تحقیق موضوع مورد در کافی تجربه و تخصص دارای بايستی دلفی گروه اعضای
 به گويیپاسننخ و مطالعه جهت کافی زمان صننرف و وجود و پروژه اجرای به مندیعالق و

 .باشند مؤثر ارتباطی یهامهارت و سؤاالت
مقاالت علمی مرتبط با موضننوع تحقیق و بررسننی ، شننناسننايی خبرگان هایراه از يکی
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مورد  هاآن یهامقالهکه نظرات و  است استخراج فهرست اسامی متخصصان صاحب نظری
 .باشداستناد بسیاری از محققان قرار گرفته 

.  هنددمی تشکیل گروه دلفی را که ستا نمتخصصا از ترکیبی ورگ در یلفد روش رانعتبا
  حقیقت در کنندگانشرکت تعداد به نه دلفی روش اعتبار، تحقیق هایساير روش برخالف

 .دارد بستگی پژوهش در کننده شرکت متخصصان علمی اعتبار به کهبل
 : از عبارتند دلفی گروه در هاآن عضويت و متخصصین انتخاب برای الزم شرايط

 پژوهش موضوع با مرتبط تجربه و دانش .1
 مشارکت به تمايل و توانايی .6
 مشارکت برای کافی زمان داشتن .9
 (Adler & Ziglio,1336)مؤثر ارتباطی هایمهارت داشتن .0

ست بهتر ( 1335) 1چیل سیا ست که برای بهبود کیفیت نتايج تحقیق در دلفی  معتقد ا
 : است نامزدهای شرکت در دلفی را از میان سه گروه زير انتخاب نمود

 شوند.می واقعنتايج تحقیق تاثیر  تحت مستقیماًنفعانی که ذی .1

 متخصصکارشناسان مجرب و  .6

 .(Scheele,1335) و مجريان سیاست 2تسهیل کنندگان .9
 خابها برای انتمعیار شناسايیهايی که به روش دلفی وارد است مشکل انتقاد يکی از

خاب ی که با اين معیارها انتمتخصصانتوسط  شده ارائه هایجواب آيا . اين کهان استمتخصص
 استمتفاوت  متخصصان با پاسخ های غیر به میزان قابل توجهی، شوندمی

(6889,Mullen). 
 

 دلفی در ترغیب و تشویق متخصصان به مشارکت هایروش

، ندکنیمروی کسنننانی که پژوهش را به روش دلفی اجرا مشنننکالت فرا ينتربزرگيکی از 
ترغیب و تشننويق متخصننصننان به مشننارکت در تحقیق اسننت. اگر درصنند زيادی از پاسننخ 

خارج زمان و م، تمام تالش، های خود پاسخ ندهنددهندگان تصمیم بگیرند که به پرسشنامه
بايد بر بازگرداندن صنننرف شنننده برای انجام تحقیق به هدر خواهد رفت. بنابراين محققان 

شنامه س شتهها به دقت نظارت و کنترل پر شنامه دا س سخ دو تالش کند تعداد پر اده های پا

                                                                                                                   
1- Scheele 
2- facilitators 
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 شده به طور مستمر افزايش يافته و بیشینه شود.
شکلی  سخ دهندگان را به  شنامهبه تکمیل  مؤدبانهبايد پا س س به .دعوت کرد هاپر  یلهو

رف مفید باشنند و اينکه با صنن هاآنبرای  تواندیماينکه نتايج چگونه ، تشننريح هدف تحقیق
  نوعی ری. برقرادونمگويی ترغیب را به پاسننخ هاآن، تکمیل کنند راآن توانندیمزمانی کوتاه 

 از نامهپرسش در هاپرسش به دادن پاسخ ها بهآن برانگیختن دهندگان وپاسخ تفاهم با حسن
 .(Leedy,1383)است حیاتی امری اشتیاق و رغبت روی

ست بهتر شارکت برایاحتمالی  کنندگان شرکت دعوت ا   تصور به پژوهش انجام در م
ضوری صورت به امکان حد تا و جداگانه  کت تک بابايد ابتدا  منظور ينبد .شود انجام ح
 تنظیم ایجداگانه هایمالقات قرار و گرفته تماس تلفنی صورت احتمالی به کنندگانشرکت

 به ارک انجام چگونگی پژوهش و از هدف، احتمالی کنندگانشرکت با مالقات درسپس  .شود
 پسس نمايند. تحقیق دلفی مشارکت در که شود دعوت هاآن از رسانده شده و ايشان آگاهی
ضوع شامل که گیرد قرار هاآن اختیار در فرمی تعداد ، هايفتعر، آن هایهدف، پژوهش مو

شارکت برای الزم زمان، دورهااحتمالی  شداتمام پژوهش  تقريبیزمان  و دور هر در م   در .با
  انلاين پ در مشارکت با را خود موافقت و تمايل که شود خواسته هاآن از بايستی هافرم اين

 .(Gordon,1330) کنند اعالم
شوند می دلفی در مشارکت به دعوت احتمالی کنندگانشرکت، نامه طريق از که هنگامی

 روش اجرای نحوه، اهداف آن، پژوهشلی همچون توضیح کلی مسائنامه بهتر است در دعوت
 ،زمان مورد انتظار برای همکاری مشننارکت کننده، تعداد دورهای ارسننال پرسننشنننامه، دلفی

 آورده شود. مستقلشان و نظرات آنهاتضمین ناشناس ماندن 
شارکت و نظر جلب برای صان م ص شوق از توانمی دلفی روش در متخ ی مالی و هام

ستفاده معنوی شرکتانگیزه و مزايا جمله نمود. از ا شتن توانمی دلفی روش در های   به دا
صت شاره افق افزايش و يادگیری فر ست  بهتر نمود. ديد ا سالی نامه یهاپاکتا  با ههمرا ار
 باشند. تمبر دارای نیز و برگشت آدرس

در طول اجرای تحقیق ممکن است برخی از متخصصان به داليل مختلف از ادامه مشارکت 
در پژوهش خودداری کنند. در نتیجه نرخ پاسخ با افت روبرو خواهد بود. اين امر بر نتیجه 

رای پژوهشگرانی که روش دلفی را ب اثر نامطلوب داشته باشد. تواندمینهايی و اعتبار تحقیق 
ر داز نرخ پاسخ به عنوان شاخص کیفیت برای قضاوت ، اندکردهد انتخاب اجرای تحقیق خو

کنند. نرخ پاسخ عبارت است از نسبت استفاده می پژوهشمیزان موفقیت روش اجرای مورد 
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عداد ت بهتکمیل شده تحويل گرفته شده  هایپرسشنامه هاآنتعداد متخصصانی که از 
ارسال شده است. يک نرخ پاسخ قابل قبول همه وجود  هاآنبرای پرسشنامه متخصصانی که 

 %68کافی است و نرخ پاسخ  تربزرگيا  %58که نرخ پاسخ  دهدمینشان  تحقیقات، اما .ندارد
 و باالتر بسیار خوب است. %38خوب و نرخ پاسخ 

 : زير برای حداکثر کردن نرخ پاسخ وجود دارد هایروش
 سازی( )آماده تماس اولیه با پاسخ دهندگان .1
 بار باشد(9پیگیری زياد )حداکثر تعداد پیگیری  .6

 استفاده از کارت پستال برای تشويق پاسخ دهندگان .9

 هدايای فرهنگیاستفاده از عوامل انگیزشی مانند پول يا  .0

ضوعاتی پرداخته شود که برای يعنی پیمايش به مو: پرسشنامهمعنادار کردن  .5
 دهندگان روا و حائز اهمیت است.پاسخ

سشنامه پرو مطالب و مواد  را امضاپرسشنامه پژوهشگر شخصاً نامه معرفی است  بهتر .6
د. اين اشخاص را مورد خطاب قرار ده، قعید و با استفاده از اسامی وارا شخصی کن

 .سازدمیرا ممکن  %68روش نرخ پاسخ باالی 
شد شته با ستم پیگیری وجود ندا سی صاً اگر  صو شگر ، اما خ  بیلشکالتی از قبا مپژوه

سخناتوانی در پیش به وسیله  ندتوایم. الگوی عدم پاسخ شودروبرو می، بینی و کنترل نرخ پا
، ابی)ب دنامطلوب شديدی بر روايی نمونه بگذار یرتأثجمع آوری شده  یهادادهايجاد اريب در 

1938.) 

 هاداده تحلیل و گردآوری ابزار

 نحوه ماهیت و به آنها مورد در آگاهیکه  دارد هايیکیفی ويژگی و کمی نظر از پديده هر
ست سته يابید ست واب   حولت و دگرگونی زمان دچار طول در متغیر عنوان ها بهپديده اين .ا

صلی هدف .ندشومی ستتبیینی  يا توصیفی از اعم پژوهشی هر ا   مورد در اطالعات به یابید
ست تغییرات اين سخ يافتن .ا سئله حل برایو راه پا س، پژوهش هر در شده انتخاب م  تلزمم
 سئلهم برای موقتی و احتمالی هایپاسخ بتوان هاآن طريق از که است هایداده به یابیدست

 .نمود پیدا پژوهش
ستبه برای گوناگونی ابزارهای شاهده هاداده آوردن د صاحبه، مانند م ش، م س  و امهنپر

 زا استفاده هنگامکه  دارند مزايايی معايب و ابزارها اين از يک هر .دارد وجود اسناد و مدارک
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بزار ا قوت نقاط طرفی از .خدشه نشود دچار اعتبار پژوهش تا دگیر قرار توجه مورد بايد هاآن
شگر هر .دشو تقويت سئله به باتوجه بايد پژوه  راحیط ابزار را چند يا پژوهش يک ماهیت م

 آوریجمع جهت در هاآن از، ابزارها اين اعتبار مورد در الزم شننرايط کسننب از پس و کند
شد ایگونه به بايد ابزارها انتخاب جويد. بهره هاداده شگر که با  تخابان نحوه از بتواند پژوه
 بنابراين .معتبر سننازد را خود پژوهشننی دسننتاوردهای طريق اين از و کند دفاع خود ابزار

شگران سخ به  پژوه سب بودن روش دلفی برای پا ستی نتايج مورد انتظار از تحقیق و منا باي
 .(Loo,6886)دهند  قرار بررسی مورد و موضوع تحقیق را سؤاالت

شنامه  طريق دلفی از روش معموالً س  و فتعري به ابتداادامه  در شود. بنابراينمی اجراپر
شنامه س   هداختپرآن تحلیل  و تجزيه و توزيع، مختلف طراحی جوانب بهسپس  و مزايای پر

 شود.می
 

 پرسشنامه مزایای و تعریف
، چه به صنننورت کیفی چه به صنننورت کمی، کردن اطالعات از مردميک روش برای جمع

 آوریجمع ابزار ترينمتداول از يکی به عنوان پرسننشنننامه. هاسننتآناز  سننئوالپرسننیدن 
ست، تحقیقات در اطالعات سش از ایمجموعه از عبارت  گیریبهره با که، مدار هدف هایپر

 .دهدمی قرار سنجش مورد گو راپاسخ فرد بینش و ديدگاه، نظر، های گوناگونمقیاس از
ست تدوين قبل های ازسئوالمجموعه  پرسشنامه سخ که شده ا سخ، دهندگانپا   یهاپا

 داند چهمی محقق واقعاً وقتی .کنندمعین انتخاب می هایگزينه از یادامنه درون در را خود
ست توجهش مورد متغیرهای سنجش دارد و نیاز اطالعاتی شنامه، به چه نحوی ا س  رابزا پر

ری آوپذير برای جمعيک ابزار انعطاف پرسشنامه .هاستداده آوریجمع برای مفیدی و کارآمد
ستفاده از آن بايد الزامات فنی تحقیق هاداده شنامهست ولی برای ا س ت. را در نظر گرف یاپر

ستفاده از پرسشنامه را سازماندهی کرده و بدون صحبت  سؤاالتتا  سازدیمها شما را قادر ا
 ها را دريافت کنید.پاسخ، کردن با تمام پاسخ دهندگان

برای  هاپرسششخصی بودن آن است يعنی غیر، های پرسشنامهجنبه ينترمهميکی از 
سخ سخ دهنده يا  هادهندهتمام پا سته به افراد پا ست و ب سخثابت ا ییر دست آمده تغهب یهاپا

ت دسننناشننناس دريافت نمود که اين شننانس به کامالًتوان به طور را می هاپاسننخ. کندینم
روشننی به نسننبت  توانیمرا  هاپرسننشنننامه. دهدیمح را افزايش صننحی یهاپاسننخآوردن 

برای به دست آوردن اطالعات از تعداد زيادی از افراد در نظر ، از نظر هزينه و زمان، اقتصادی
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 (.1938، )بابی گرفت
 

 پرسشنامههای سئوال موضوع انتخاب
  ه تدوينب دست، دلفی تحقیق نتايج از خود انتظارات کامل بررسی از محققان قبل از بعضی

شنامه س سئله بايد ابتدا که حالی در، زنندمی پر ص و تعريف نموده را تحقیق م  را یاهداف خا
سیله به بايد که هايی رافرضیه يا نمايند مشخص برسند بدان بايد که   آزمايش امهپرسشن و

 شخصم و محدود تحقیق موضوع، پرسشنامه طراحی از قبل است بهتر .کنند تدوين را شوند
 .شود

 .وندش مطرح پرسشنامه در توانندمی متنوعی و متعدد سؤاالت، دلفی برگزاری اول دور در
 است بهتر .باشند پژوهش نداشته موضوع با چندانی ارتباط هاآن از بسیاری است ممکناما 
شنامه سؤاالت طراحی از قبل س شن ابعاد، ابتدا ماهیت، پر ضوع تحقیق رو   دوش و دامنه مو

(6886,Loo).  بهتر  اول دور در سننؤاالتمحققان برای تعیین موضننوع تحقیق و طراحی
ی هاگروهارتباط با  اسننت ابتدا مروری بر ادبیات موضننوع پژوهش داشننته باشننند و از طريق

صاحبه با خبرگان به غنای  یکانون . (Brent ,et al,6889) فزايندایبپرسشنامه  سؤاالتو م
 .دارد اختصاص های جديدايده و تولید پیشنهادات به سؤاالت، اول در دور
 اطالعات اسنناس بر پرسننشنننامه سننؤاالتموضننوع ، به بعد دوم دوردلفی از  روش در

ستبه شنامه تحلیل نتايج از آمدهد س ست قبلی به دور پر شنامهمثال پر عنوانآيد. بهمی د  س
 .ودش نوشته اول دور پرسشنامه نتايج از آمدهدستبه اساس اطالعات بر بايستی دوم دور

 

 هاپرسش انواع
سش شکل و هم از نظر محتوا متفاوتند هاپر سته  و هم از نظر  سه د از نظر محتوای کلی به 

 : شوندتقسیم می

شوندگان می: 1جمعیتی یهاپرسش سش  صیات کلی از پر صو خواهند که درباره خ

 اطالعاتی بدهند.، (سطح آموزش و ...، نژاد يا قومیت، خود )جنسیت عنوان شغل و محل کار

شند. برایدرباره رفتارها يا تجربیات واقعی پاسخ دهندگان می: 2عینی یهاپرسش  با

 بر اهمیت دقت در پاسننخ نظیر تأکید يیهاروشافزايش دقت گزارش اطالعات عینی بايد از 

                                                                                                                   
1- Demographic Questions 
2- Factual Questions 
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دوره  داشننتننگهکوتاه ، فهرسننت راهنما ارائه، شننرح روش اسننتفاده از اطالعات، و گزارش
 مراجعه و تأکید بر تاريخ هر رويداد استفاده کرد.

باورها يا ، ظراتن، هسنننتند که از ديدگاه يیهاپرسنننش: 1نگرشتتی یهاپرستتش

شت سخبردا ضوع خاص های پا   ،)ايتربای و ديگران کنندمی سئوالدهندگان درباره يک مو
1980) 

بنابراين تعداد های نگرشننی هسننتند. ها هدف اصننلی پرسننشدر طراحی پرسننشنننامه
االمکان کمینه کرد و در صورت امکان پاسخ آنها را های جمعیتی و عینی را بايد حتیپرسش

 آوری کرد.ها جمعاز ساير منابع مثل اسناد و پرونده
 

 هاصفات و مقیاس، تعریف متغیرها
 مدفید يا با درآس، پزشک، میانسال، مؤنثويژگی يا کیفیت يک چیز است. ، خصیصه يا صفت

توانند صفات متغییرهای ها میاين هايی از آن هستند.مثال، ملیون تومان 18ساالنه بیش از 

قی از منطای متغیر مجموعه، از سوی ديگر .باشند مدآرنگ یا در، شغل، سن، جنسیت

 ت.تشکیل شده اسمذکر  و مؤنث هایمتغیری است که از خصیصه، جنسیتست. هاويژگی
ان توانند به عنومیمتغییرهای يک تحقیق سنننازی و عملیاتی کردن فرآيندهای مفهوم

ر نظر گرفته شننوند. بنابراين د های تشننکیل دهنده آنها دربیان ويژگی متغیرها و خصننیصننه
را در  کاربیو  شاغلمتغیری است که دو خصیصه  وضعیت استخدامی، ضمن مطالعه بیکاری

ست  خود دارد. صههمچنین فهر صی ساير حالتها میخ سترش يابد که  ای هتواند تا حدی گ
 نیز شامل شود. را، دارخانهنظیر ، ممکن

شد. اوالً شته با صه، هر متغیر بايد دو ويژگی مهم دا صی شکیل دهنده آن بايد خ های ت
يکی  بايد بتوانیم هر مشاهده را در، جامع باشد. برای آنکه متغیر در تحقیق کاربرد داشته باشد

صها صی شکیل دهنده آن طبقهز خ  تعلقر سازی متغیبندی کنیم. به عنوان مثال مفهومهای ت
 دموکراتو  خواهجمهوریهای به صورت خصیصه حزب سیاسی در اياالت متحده آمريکا به

ست شتباه ا صالح طلب و ديگر ، لیبرالزيرا برخی افراد مورد مطالعه خود را با حزب ، ا حزب ا
به ما خواهند گفت که به هیچ حزبی ، بعضی )اغلب درصد بزرگی( .کنندها معرفی میسازمان

صهتعلق ندارند. می صی ست خ ساير و فاقد تعلق حزبها را با افزودن گزينهتوانیم فهر ی های 
 ای قرار دهیم.را در طبقه هر مشاهده، کامل کنیم. ما بايد به هر ترتیب ممکن

                                                                                                                   
1- Attitudinal Questions 
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. هر منحصر به فرد باشند، متغیر بايد دو به دوهای تشکیل دهنده خصیصه، در عین حال
شاهده صه طبقهم صی ست ای بايد بتواند در يک و تنها يک خ شود. برای مثال الزم ا بندی 

را به طريقی تعريف کنیم که هیچ کس نتواند در يک زمان هر دو خصیصه را بیکار و  شاغل
ش شغلی م صی که در  شخ شد. به عبارت ديگر بايد بتوان  شته با غول و در عین حال در دا

ست را طبقه ستجوی کار ا شتی به گل  بندی کردج ستخدم تمام وقت ک ست با م )ممکن ا
سته ش ست(. در ن شغل فريبنده و مهیج محقق اجتماعی ا ستجوی  شويم که در ج ای مواجه 
 کاربینسننبت به ، شنناغلای تعريف کنیم که ها را بگونهممکن اسننت خصننیصننه، اين مورد

ش شته با ستارجحیت دا شغول ا شغلی م صرف نظر از اينکه به دنبال ، د و هر کس که در 
 .(1938، )بابیشودشاغل محسوب ، گردد يا خیرشغل بهتری می

 هامقیاس یا گیریاندازه سطوح

صه صی شدههايی که متقابالً بهخ صر به فرد عملیاتی  س، اندعنوان جامع و منح ت به ممکن ا
ده متغیر های تشکیل دهنخصیصه، باشند. برای مثال های ديگری نیز با يکديگر مرتبطروش

ری يا گیچهار سننطح اندازه، جای متفاوتی را منعکس کنند. در اينگیرتوانند سننطوح اندازهمی
 ای و نسبی.فاصله، ترتیبی، اسمی: مقیاس را بررسی خواهیم کرد

 

 های اسمیمقیاس
، ندشوتمايز و جامع تعريف میهای جامعه به صورت مهايی که با نامگذاری گروهمقیاس

سمیمقیاس سیتنامیده می 1های ا سی، مذهب، شوند. جن سیا ، محل تولد، تعلق به حزب 
ده اين های تشکیل دهنهايی از اين مقیاس هستند. خصیصهرشته تحصیلی و رنگ مو نمونه

ر متمايز از يکديگ - جنسیتدهنده متغیر تشکیل مؤنثو  مذکرهای مقیاس ها مانند خصیصه
دهند( و سنناختارهای مازاد جنسننیت افراد را بطور کامل پوشننش می مؤنثو  مذکرهسننتند )

 ند.روها به شمار میيا برچسبی برای ويژگی های اسمی صرفاً نامديگری ندارند. مقیاس
شننوند و به صننورت گروهی از افراد را تصننور کنید که با اين نوع متغیرها مشننخص می

ی اند. برای مثال فرض کنید جمع بزرگبندی شدههای عملی گروهبر اساس خصیصه فیزيکی

                                                                                                                   
های جامعیت و منحصر به فرد بودن را دارد. به عبارت ديگر های آن تنها ويژگيمتغیری که خصیصه: های اسميمقیاس -1

صهسطحي از اندازه صی صیف ميگیری که متغیری با خ صرفاً متفاوت را تو صله ،های ترتیبيمقیاسکند و از های   وای فا
 متمايز است. جنسیت مثالي از مقیاس اسمي است. نسبي
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 متولدين اسنننتان تهران در يک گروه و: ايمبندی کردهاز افراد را بر اسننناس محل تولد گروه
محل تولد؛ در اينجا متغیر عبارت اسنننت از  های ديگر.ها در گروهمتولدين سننناير اسنننتان

صه صی ستان و .، آذربايجان غربی، تهران دمتولها عبارتند از خ ک کلیه افرادی که در ي... کرد
شترک دارند و از نظر آن ويژگی، گیرندگروه قرار می ر با افراد موجود د، حداقل يک ويژگی م

شکل میاند. اين امر که گروهها متفاوتساير گروه ضای هر گروه چقدر ، گیرندها در کجا  اع
 ارتباطی با موضننوع ندارد.، شننوندها سننازماندهی میگونه در اتاقبا يکديگر ارتباط دارند يا چ

از نظر محل تولد با ، آنچه برای ما اهمیت دارد اين اسننت که همه اعضننای يک گروه خاص
ه محل تولد متفاوتی دارد. چیزی ک، هانسبت به ساير گروه، يکديگر اشتراک دارند و هر گروه

سمی در موردمی ساس متغیر ا ست که آنها مثل هم هستند يا  توانیم بر ا دو نفر بگويیم اين ا
 با يکديگر تفاوت دارند.

 

 های ترتیبیمقیاس
شاره به آن دسته از خصیصه 1های ترتیبیمقیاس توان آنها های متغیرهايی دارد که میا

ا نسننبتاً متغیرها ر، های متفاوت متغیرهای ترتیبیبندی کرد. خصننیصننهطور منطقی رتبههرا ب
شتر  ص، بیگانگی، کاریمحافظه، کنند. طبقه اجتماعیيا کمتر منعکس میبی پیچیدگی ، بتع

ر اينکه عالوه ب، هايی از اين متغیرها هسنننتند. با اسنننتفاده از متغیر ترتیبیفکری و ... نمونه
يا خیرمی ند  با يکديگر شنننباهت دار يا دو نفر  توان گفت يکی از ديگری می، توان گفت آ
 پیرتر و نظیر آن.، ترمذهبی، کارترمثالً محافظه -ت اس "بیشتر يا کمتر"

يک مثال کاربردی از مقیاس ترتیبی است. در مورد يک ماده  "سختی"، در علوم طبیعی
شه( سخت)برای مثال الماس( می شی ستتوانیم بگويیم از ديگری )مثالً  ی بتواند اگر اول، تر ا

  ،ختن روی مواد مختلف توسط مواد ديگرروی دومی خراش بیندازد. با تالش برای تراش اندا
وانیم تترين مرتب کنیم. ما هرگز نمیترين تا سنننختتوانیم چند ماده را از نرمسنننرانجام می

صرفاً میبطور مطلق بگويیم که ماده ست.  سخت ا سبی بیان ای چقدر  صورت ن توانیم به 
 تر است.تر و از کدام نرمکنیم اين ماده از کدام مواد سخت

بار  گرديم. اينبندی افراد در يک گردهمايی اجتماعی باز میمثال قبلی درباره گروهبه 
صور کنید ا سانی که ز افراد میت شجو يا فارغخواهیم همه ک ستند ددان شگاه ه صیل دان ر التح

                                                                                                                   
صهسطحي از اندازه: مقیاس ترتیبي -1 صی ستای برخي ابعاد آنها رتبهگیری که خ کند. بندی ميهای برخي متغیرها را در را

 ل شده است.پايین تشکیمتوسط و ، های باالگونه متغیرها است که از خصیصهمثالي از ايناجتماعي  -موقعیت اقتصادی 
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کسننانی که ديپلم دارند در گروه ديگر و کسننانی که از دبیرسننتان فارغ التحصننیل ، يک گروه
جامعیت و منحصر به فرد بودن ، بندی افرادسوم قرار گیرند. اين روش گروهاند در گروه نشده

 کند.تأمین می، را که قبالً بحث شد

 

 ایهای فاصلهمقیاس
شکیلبرای ويژگی ضی از متغیرهاهای ت صل واقعی که آن ويژگی، دهنده بع ا را از هفوا

 هستند. 1ایاصلهف دار هستند. اين متغیرها دارای مقیاسمعنی، کندهم جدا می
بین ، 18را در نظر بگیريد. فواصنل کمتر از  "قیمت اتومبیل در بازار تهران"ر متغی، مثالً

ای برای اين يک مقیاس فاصننلهملیون تومان  08بیشننتر از  و 08تا  68بین ، 68تا  18
 ر است.متغی

لهيکی از مقیاس فاصننن ماعیای متداول در پژوهشهای  های مقیاس، های علوم اجت
ستانداردی نظیر آزمون ست که کم و بیش مورد پذيرش قرار گرفتها ضريب هوش ا اند. های 

سال مورد آزمون ضريب  سالیان  ساس توزيع امتیازات به دست آمده از هزاران نفری که  بر ا
صله امتیازی ، اندهوشی قرار گرفته صله امتیازی را می 118تا  188فا تا  118توان برابر فا

درصد  58، 158گیری که شخصی با ضريب هوشی در نظر گرفت. لیکن اين نتیجه 168
ست 188تر از شخص ديگری با ضريب هوشیباهوش نادرست خواهد بود )شخصی که ، ا

اگرچه  ،توان فاقد هوش دانستگیرد را نمیدر آزمون استاندارد ضريب هوشی امتیاز صفر می
ساس کنیم او نمی ست اح ستاممکن ا شايد تواند ا شد. هرچند  شجو با شگاه يا حتی دان د دان
 .بتواند چند کالس درس بخواند ...(

صله ساس متغیر فا سه می ایزمانی که دو نفر بر ا که آنها  بارهتوان در اينمی، شوندمقاي
با يکديگر متفاوت هستند )اسمی( و يکی از آنها بیشتر از ديگری است )ترتیبی( صحبت کرد. 

 از ديگری است. "چقدر بیشتر"گفت که اولی توان به عالوه می

 

 های نسبیمقیاس
شتر متغیرهای علوم اجتماعی صلهاز حداقل الزامات برای مقیاس، بی ار ای برخوردهای فا

                                                                                                                   
ه بین رود و فاصللللهای يك متغیر به کار ميبندی خصلللیصلللهگیری که برای رتبهسلللطحي از اندازه: ایمقیاس فاصلللله -1

با فاصله  18و  13زيرا فاصله بین ، های مجاور آن يکسان است. مقیاس دمای فارنهايت مثالي از اين مقیاس استخصیصه
 يکسان است. 38و  83بین 
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های خصننیصننه، 1های نسننبیهای نسننبی نیز برخوردارند. در مقیاسبوده و از الزامات مقیاس
شکیل دهنده متغیر شدهای عالوه بر کلیه ويژگی، ت شاره  نقطه  ،ساختاری که قبالً به آنها ا

نت در طول دوره سکو، صفر واقعی نیز دارند. مقیاس دمايی کلوين چنین مقیاسی است. سن
تعداد دفعات حضننور در مراسننم ، هايی که فرد به آنها تعلق داردتعداد سننازمان، مکانی خاص

هايی از اين ن مجرد مثالتعداد دفعات ازدواج و تعداد دوسنننتا، مذهبی در دوره زمانی خاص
 متغیرها در تحقیقات علوم اجتماعی است.

ن توانیم افراد را بر اساس سگرديم. میبار ديگر به مثال گردهمايی اجتماعی افراد باز می
ها هم به همین صورت ها و سه سالهدو ساله، ها در يک گروهبندی کنیم. همه يک سالهگروه

ضای هر گروههر کدام در يک گرو، و الی آخر سن واحدی دارند ، ه قرار گیرند. اين امر که اع
حداقل الزامات برای مقیاس اسننمی را برآورده ، سننتهامتفاوت از بقیه گروهو سننن هر گروه 

بی را الزامات الزم مقیاس ترتی، از جوانترين تا پیرترين، کند. ترتیب چند گروه در يک خطمی
يا هم  ترجوان، هد تا مشنننخص کنیم که يک نفر پیرتردکند و به ما اجازه مینیز تأمین می

ست. اگر بین گروه شخص ديگر ا صلهسن  ساوی ايجاد کنیمها فا الزامات مقیاس ، های م
 ،توانیم درباره اينکه که يک نفر چقدر بزرگتر از ديگری اسنننتای را نیز تأمین و میفاصنننله

عی ای سن نشان دهنده صفر واقهبا توجه به اينکه يکی از خصیصه، صحبت کنیم. سرانجام
توان گفت و می، اند(شرايط مقیاس نسبی فراهم شده )کودکانی که هنوز به دنیا نیامده، است

صفر  ست که از  سبی درآمد ا ست. مثال ديگری از مقیاس ن سن يک نفر دو برابر ديگری ا
 يابد.ترش مینهايت گسبیتقريباً تا ، گذار مايکروسافت باشیدشود و اگر بنیانمطلق شروع می

سبی به ما امکان می ساس متغیر ن سه دو نفر بر ا ( 1یريم )دهد تا نتیجه بگبنابراين مقاي
( چقدر با هم تفاوت 9)، ( آيا يکی بیشتر از ديگری است6)، آيا آنها متفاوت )يا مشابه( هستند

 ( نسبت يکی به ديگری چقدر است.0دارند و )

 

 : شونددو نوع بسته و باز تقسیم میبه  یاز نظر شكل هاپرسش

 ایخواهند که از مجموعهدهنده میبسته از پاسخ یهاپرسشدر : بسته یهاپرسش

تا با  ندکیمکمک  پاسخ دهندگانپرسش بسته به  يکی را انتخاب کند. هاپاسخمشخص از 
شده  هایينهگزانتخاب يکی از  صمیم بگیرد تريعسرفراهم   کلش سؤاالت طراحی مزيت. ت

                                                                                                                   
سبي -1 صهسطحي از اندازه: مقیاس ن صی ضیح متغیری که خ سهای مقیاسهای آن همه ويژگيگیری برای تو ، ميهای ا

 نیز برخوردارند. سن مثالي از مقیاس نسبي است. "نقطه صفر مطلق"ای را دارند و به عالوه از ترتیبي و فاصله
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سته سخ ب ست اين پا ستبه تحلیل نتايج و تجزيه و درآوردن کمیت که به ا سان ار آمدهد   آ
ترتیبی يا لیکرت يا نسننبتی اسننتفاده ، اسننمی هاییاسمقکه از  يیهاپرسننشتمام  .کندمی

 از نوع بسته هستند. کنندیم
 : بسته عبارتند از یهاپرسشانواع 

 ایگزينهچند یهاپرسش 

 بندی عددیبا يک مقیاس درجه یهاپرسش 

 بلی ن خیرهای پرسش 

 ایپاسخ چند گزینه
شتر  سته هایپرسشحاوی  هاپرسشنامهبی سخ چند گزينه ایب شکل پا ای هستند که از 

رعايت دو شننرط جامع )دربر  هاپرسننشکنند. بايد توجه داشننت که در اين گونه اسننتفاده می
 .پاسخ الزامی است هایگزينه( بودن هاگزينهداخل الجمع )عدم تگرفتن همه حاالت( و مانعه

 8و به دنبال آن  "کنید؟شما در حال حاضر در کدام بخش کار می"اگر پرسش اين است که 
 کدامچهیدهندگانی که عضو آنگاه پاسخ ، بخش بزرگ سازمان به عنوان پاسخ فهرست شود

ستند 8از  سخ بدهند. در نتدانند که چگشوند و نمیگیج می، بخش مذکور نی یجه ونه بايد پا
سخ ندهند يا اينکه به ست يا به آن پا شتباه يکی از بخش ایگونهممکن ا شا ده را های ذکر 

خابی چند انت هایپرسنننشهای پاسنننخ به انتخاب کنند. بنابراين جامع و فراگیر بودن گزينه
 بسیار ضروری است.
 .شننندالجمع بابايد مانعه هاآن .دهای پاسننخ نبايد در يکديگر تداخل کننهمچنین گزينه

دهنده در انتخاب گزينه دچار شننود که پاسننخ پاسننخ در يکديگر موجب می هایگزينهتداخل 
ست نمی سی که در عین حال مدير نیز ه شود. مثالً مهند طور تواند به دقت و بهسردرگمی 

 : زير پاسخ دهد کامل به پرسش
 بزنید( )تنها يک مورد را عالمت شغل شما چیست؟

 ت. مدير  پ. حسابدار  ب. کارمند  الف. مهندس
 ح. ساير    رانندهچ.   گرج. کار  ث. بازارياب

ه مع نیستند و هر دو بالج هايی مانعهمقوله، ای کارکنانسطح و موقعیت سازمانی و حرفه
ید که پرس سئوالدهندگان در قالب يک توان از پاسخ گردند. در اين حالت میمیشغل فرد بر

 پرسش کرد. هاآنمدير هستند يا نه. سپس از حرفة  هاآنآيا 
ست گزينه شوند. میفهر ساس ترتیبی منطقی ارائه  سخ بايد بر ا های ينهتوان گزهای پا
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یت مرتب کرد. اين امر بر کیف هاگزينهپاسخ را بر اساس زمان يا بر اساس فراوانی مورد انتظار 
 تأثیر خواهد گذاشت.شده ارائه  هایپاسخ

سیاری موارد گروه  ستمی دلفیدر ب ضروری ا سش  سته .داند که طرح يک پر  اما نتوان
را تعیین کند. در اين صننورت راه حلی که گروه را از طرح  هاگزينهاسننت فهرسننتی جامع از 

ه مشخص شده و سپس اضاف هایپاسخفهرست کردن و نام بردن ، کندنیاز میپرسش باز بی
اسنننت. در مواردی نیز گزينة پاسنننخ  "ديگر موارد )لطفاً نام ببريد("نتخابی با نام نمودن ا

شننود. مزيت اين کار آن اسننت که در ها اضننافه میبه گزينه "نظری ندارم"يا  "دانمنمی"
راه گريزی برايش وجود دارد و ناگزير به انتخاب ، دهنده با موضوعآشنا بودن پاسخ  صورت نا
 (.1938، )بابییستن هاپاسخيکی از 

 

 بندی لیكرتمقیاس درجه
 1ندیبهای درجه مقیاس پاسخ شکل، هاپاسخشکل متداول ديگر پاسخ مورد استفاده در 

ست و از میان اين  ستنوع  ترينمحبوببندی لیکرت  مقیاس درجه، هامقیاسا س .ا اس بر ا
که از يک  شنننودمیدهندگان به پیمايش خواسنننته بندی لیکرت از پاسنننخ مقیاس درجه 

شان دادرجه سبت به يک مسبندی برای ن شدت اعتقاد خود ن ستفاده کنند. در جدوئدن  ل له ا
 بندی لیکرت نمايش داده شده است.مقیاس درجه  هایپرسشای از مجموعه (6)

  

                                                                                                                   
1 Rating Scales  
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 ليكرتپرسشنامه با طيف شكل : (8)جدول 

 انتظارات زير موافق هستید.با استفاده از مقیاس زير مشخص کنید که تا چه حد با 
 ( خیلی زياد5)  ( زياد 0)  ( متوسط9)  ( کم6)  ( خیلی کم1)

 

بحران انرژی و کمبود عرضنننه نفت و گاز در جهان اثرات مثبت بر گسنننتره منابع طبیعی خواهد 
 داشت.

 

سانی نیروی صص در بخش ان سب زمان طبیعی در منابع متخ  اهدخو وجود به اندازه کافی، منا
 .داشت

 

  .شد خواهند کارگرفتهبه طبیعی منابع بخش در سرعت به جديد هایفناوری

  ها رشد خواهد داشت.تحقیق و توسعه در بخش منابع طبیعی نسبت به ساير حوزه

 

ستفاده می 11تا  5 فرد هایگران از مقیاساکثر پیمايش ستفاد کنند.امتیازی لیکرت ا ه ا
هنگام اسننتفاده از  دهد.گزينه میانی يا متوسننط را میاجازه وجود ، از تعداد فردی از گزينشننها

ستفاده میمقیاس سط ا شتر موارد از حد و سط تنها های لیکرت در بی ستفاده از حد و شود. ا
سخ  ست که به پا ستند اجازه می طرفبیدهندگانی که واقعاً راهی ا طرفی خود را دهد بیه

 هایگیریحذف حد وسننط باعث بروز اشننتباه در اندازهکنند.  بیان طور که دوسننت دارند نآ
سخ آماری می سبت ن کهحالیشوند در ای اينکه مجبور به انتخاب گزينهدهندگان از شود. پا

 تفاوت هستند احساس خوبی نخواهند داشت.به موضوع مورد پرسش بی

سش سشدر : باز یهاپر سخ یهاپر خواهند که به زبان خود و هر می دهندهباز از پا

 یهاپرسننش عبارتند از هاپرسننشدهد. انواع اين پاسننخ  هاپرسننشخواهد به که میر قد
 ةمندا، دلفی در نگاکنندشرکت به هاپرسننشاين نوع  ها.کوتاه و مقاله یهاپاسننخ، پرکردنی

امکان دارد  دهند. یبیشتر حشر سیربر تحت عموضو رةبادر تا هددمی سیعیو نسبتاً آزادی
سخ شند. ناخوانايیناتمام و بی شودیمباز داده  سؤاالتکه به  يیهاپا يی و غلط امال، ربط با
 .باشندیمپاسخ باز  یهاسئوالباز از ديگر مشکالت  یهاپاسختفسیر 

 : شودباز در دو حالت استفاده می یهاپرسشمعموالً از 
  سوقتی که دانش کافی دربارة سخ و دانیم چند گزينة پمورد پیمايش نداريم و نمی لهئم ا

 .دهیممناسبی بايد برای آن پرسش قرار  هایچه گزينه
  يا طبقات پاسننخ به پرسننش ما آنقدر زياد يا طوالنی اسننت که  هاپاسننخوقتی که تعداد

 .تپذير نیسيک پرسش بسته امکان های پاسخدر قالب گزينه هاآنامکان گنجاندن 

در . میشوند حمطر دلفی روش (اول هایدوردور آغازين )يا در  معموالً زبا یپرسشها
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به ارائه ز با سؤاالت به پاسخ باپردازند و یمکارشناسان به بررسی مقدماتی موضوع ، اين دور
 پردازند.یمو توضیح هر گونه اطالعات مرتبط با موضوع 

 : ( آمده است9)در جدول  باز و بسته سؤاالتمزايا و معايب 

 باز و بسته  سؤاالتمزایا و معایب : (9جدول )

 باز سؤاالت بسته سؤاالت
 کیفی یهادادهاستخراج  کمی یهادادهاستخراج 

 تشويق به دلیل آزادی بیان و عقیده که نیاز به فکر زيادی ندارند يیهاپاسختشويق به دلیل 
برای مخاطبانی که سواد کمی دارند دلسرد ممکن است  آسان است، پاسخگويی به آن برای همه سطوح سواد

 کننده باشد

پاسخگويی به آن سريع است و سرعت پاسخ شما را افزايش 
 دهدیم

تا پاسخ داده شود و ممکن  کشدیممدت بیشتری طول 
 کنند نظرصرفاست برخی از افراد از پاسخگويی به آن 

ر ممکن است اشتباه تفسی هاخپاس -تحلیل آن دشوارتر است کد کردن و تحلیل آن آسان است
 شوند

 

 هاپرسش جمله بندی
 : نمود وجهت زير و اصول نکات به پرسشنامه بايستی سؤاالتجمله بندی و محتوای در تنظیم 

 اين .شود اجتناب است پرسش يک در سئوال دو شامل دووجهی که سؤاالتطراحی  از 
 وی کهدرحالی دهدمی قرار سئوال دو برابر در زمان يک در را دهنده پاسخ هاسئوال نوع
 از یاجنبه با است ممکن دهندهپاسخ، سئوال نوع اين در .دارد را پاسخ يک امکان تنها

 ستیکپال از موقع چه" سئوال مثال عنوانبه .باشد ديگر مخالف جنبه با موافق و سئوال
 مناسب و پرسش "شد؟ خواهد استفاده شهری نقل و حمل و در دوچرخه ساخت در

تصور  و از برداشت متأثر تنها نه سئوال اين پاسخ متخصصان به چون نیستصحیحی 
 و تأثیر ادراکات دوچرخه است بلکه تحت ساخت در پالستیک از مورد استفاده در هاآن

 .گیردمی قرار شهری نقل و حمل ها دردوچرخه اين از مورد استفاده در هاآن نظرات
 ا بهر گويانکه پاسخ شود استفاده هايیعبارت هايی ياواژه از نبايد سؤاالت طراحی در 

 جهت و سمت به را دهندهپاسخ، دارجهت هایسئوالمشخص تحريک کند.  پاسخی دادن
 بايد محقق .بود نخواهد دقیق هاآن از حاصل اطالعات بنابراين و کرده هدايت خاصی
 ندهد. به دخالت پرسشنامه سئوال طراحی خود را در ذهنی هایقضاوت ها وداوریپیش

 نکند. مطرح منفی يا مثبت صورتبه را سؤاالتديگر  عبارت
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 رایب راهی ساده .نباشد آن معنی در ابهامی که کند های دقیقی طرحپرسش بايد محقق 
 پرسش کردن مطرح از عبارت آن و دارد وجود پرسش روشنی و وضوح از شدن مطمئن

 ره از آنگاه، است آن تفسیر و شرح از خودداری و متخصصان از کوچکی جمع حضور در
 و پراکندگی، کنند یانب اندیدهفهم پرسش از که را آنچه شود خواسته حاضران از يک

 االتسؤ .است پرسش وضوح درجة گیرد بیانگرمی صورت که تفسیرهايی هماهنگی
 گراهم امهپرسشن طراح مقاصد با آن از تفسیرهای که است روشن و دقیق وقتی پرسشنامه

 .باشد همسو و
 خواهد ترکاربردی و غیر ترمبهم آن هایجواب، باشد ترکلی پرسشنامه سؤاالت هرچه 

 آن یفراگیر و دامنه و باز که خیلی روشن است و دقیق پرسشی، ديگر بود. به عبارت
 .نباشد وسیع بسیار

 درک بلدشواری قا به هاسئوال گونه اين .شود اجتناب بايستی پیچیده سؤاالت طراحی از 
 امهپرسشن سؤاالت کند. آن معانی درک صرف بايد را زيادی دهنده وقتپاسخ، لذا .است
 به ادرق دهندهپاسخ کند. اگر درک آسانی به را هاآن دهندهپاسخ که باشد نحوی به بايد

 .بود معتبر نخواهد پرسشنامه از حاصل هایداده نباشد هاسئوال معانی درک
 برابر در دهندهشود. پاسخ خودداری های منفیسئوال طراحی از دارد امکان که جايی تا 

 هاآن وجهمت يا و گرفته ناديده را منفی کلمات ناخودآگاه طوربه است ممکن منفی سئوال
 .داشت نخواهد مطابقت واقعیت با او هایپاسخ حالت اين در .نشود

 شتر، چند نظیر هايیواژه بردن کارهب از   رد پرهیزندا دقیقی کامالً معنای معموالً که يا بی
 .(Berdie & Niebuhr,1386) کنید

 اطالعات دقت دهندگان برپاسننخ برای پرسننشنننامه بودن محتوای توجه قابل و مهم 
  تحقیق 181 تعداد پژوهشی در .گذاردمی تأثیر دريافتی هایپاسخ تعداد شده بر دريافت

  دهندگانپاسخ نظر از موضوع تحقیق، بود قرارگرفته استفادهمورد  پرسشنامه هاآن در که
 سه ينا بررسی از .شد بندیدسته مهم غیر و مهم نسبتاً، توجه قابل و مهم دسته سه به

 قابل و های مهمتحقیق در پرسشنامه بازگشت درصد میانگین شد مشخص تحقیق نوع
صد 33 توجه سبتاًتحقیق در، در صد 66 مهم های ن  های غیر مهمتحقیق برای و در
وع موضننکه  خبرگانی انتخاب به نیاز تحقیقات اين هایيافته .اسننت بوده درصنند 06

 .نمايدمی پیشنهاد را باشد توجه قابل و مهم هاآن برای پرسشنامه سؤاالت
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 هاپرسشتوالی 
 شنامه س سش توالی .کنید مرتب و سازماندهی منطقی توالی يک با را پر  روند ايدها بپر

سخ شنامههای سئوال يکنواخت آرام و گويیپا س سهیل را پر سش توالی .کند ت   در هاپر
 از دهی راپاسننخ سننیر شننود راهنمايی دهندهپاسننخ که باشنند طوری بايد پرسننشنننامه

 مثال برای .کند طی، دشننوار به سنناده هایسننئوالاز  و ترجزئی کلی به هایسننئوال
ستند هم نزديک محتوا لحاظ از که یسؤاالت توانیدمی سخ شیوه يا، ه   هانآ گويیپا

 .کنید بندیدسته جداگانه هایقسمت در، است مشابه
 سیده بايد آن به خاص مربوط کلی و سئوال يک که زمانی ست بهتر، شود پر  تدااب ا

  گاندهندپاسخ ذهن، شود مطرح ابتدا خاص سئوال اگر، . زيراکنید مطرح را کلی سئوال
 .شودمی متمرکز روی آن غیرضروری طور به

 ندهید قرار طوالنی پرسنننشننننامه يک انتهای در را مهم سنننؤاالت کنید سنننعی  
(1386,Berdie & Niebuhr). 

 د.شونپیشنهاد نمی اصوالً، هنده خسته کنندهو برای پاسخ د حجیم هایپرسشنامه 
 

 ظاهر پرسشنامه
 ارائه، . زيراکرد قلمداد فرعی امری صورت به نبايد را پرسشنامه دهی يکشکل و طراحی 

 ار پاسخ گیری میزانچشم صورت به تواندآن می جذاب شکل و طرح و سؤاالتدقیق 
 توانندینم، باشندمی ناخوشايند و ضعیف شکل نظر هايی که ازپرسشنامه .دهد افزايش

 .باشند قبول قابل حد در محتوايی نظر از که چند هر، کنند تشويق آن تکمیل به را افراد
 تهیه برای را بیشتری تالش و پژوهشگر وقت که است ضروری امر يک اين، بنابراين

 .(Brewerton & Millward,6881) کند صرف ایحرفه پرسشنامه يک
  کننده(  دلسرديا تشويق کننده ) هایپاسخرا در میان  طوالنیظاهر پرسشنامه شما مسیر

 تسؤاالمخاطبان قرار دهید و بین  هایپاسخطی خواهد کرد. همیشه فضای کافی برای 
واضح به کار بريد. اگرچه وسوسه  هایعنوانگذاری و فضای خالی زيادی بگذاريد. شماره

قدر ا آنآن ر، تر به منظور کاهش تعداد صفحات استفاده شودکننده است که از فونت ريز
 استفاده کنید. 18کوچک نکنید که ناخوانا شود. حداقل از فونت 

 در و محقق شايستگی و کفايت دهندگان ازادراک پاسخ زبان در دستور و کلمات امالی 
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امال و گرامر ضعیف  .دارد سزايیهب اهمیت تحقیق بودن معتبر از هاآن درک در نتیجه
 حتوایم چشمگیری طور به بوده و پرسشنامه تهیه در زدهشتاب دهنده يک رويکردنشان

 .کندمی تضعیف را آن
 ردن ب شود. از به کار استفاده بزرگ کافی حد به خوانا و هایفونت بايد از االمکانحتی

 .(Brewerton & Millward,6881) شود غیرمعمول اجتناب هایفونت

 اب کنیدمی توزيع و تهیه پستی و کاغذی صورت به را دلفی روش که صورتی در 
 .نیدک جذاب را پرسشنامه، ایرايانه چاپ و رنگی جوهر و کاغذ از استفاده شگردهايی نظیر

 فحاتص کل تعداد از کاستن برای صفحه صرفاً يک روی بر سئوال زيادی تعداد دادن قرار 
 دادن اسخپ در بتواند که ایشیوه هر از . بايستیشودنمی توصیه وجه به هیچ پرسشنامه

 .(Brewerton & Millward,6881) کرد استفاده رساند ياری را پاسخگو سؤاالت به

 در پرسش يک، معمول قاعدة يک عنوان به .کنید بیان مختصر را سؤاالت امکان حد در 
 & Berdie,1386) کند تجاوز کامل سطر يک يا کلمة 68 از نبايد پرسشنامه

Niebuhr). 
 دهندگان بسیاربرای پاسخ، اشچندگانهبا تکرارها و مراحل ، دلفی با توجه به اينکه روش 

نامه واحدی هیچ پرسشتکمیل بايد اطمینان يافت که ، گیرتر از پیمايش سنتی استتوق
با  دهد که تهیه پرسشنامهبرد. نتايج يک تحقیق نشان میمیدقیقه وقت ن 98بیش از 
دهندگان زمان الزم چون ممکن است پاسخ، ه مطلوبی نداردپرسش نتیج 68بیش از 

شنامه پرسشنامه را دير بفرستند و يا قسمتی از پرس، را نداشته باشند سؤاالتبرای پاسخ به 
 را تکمیل نکنند.

 ارسال ستپ و فکس، الکترونیکی صورت گويان بهپاسخ برای هاپرسشنامه کهدرصورتی 
 .ندباش يکسان معادل و شکل سه هر در پرسشنامه سؤاالتضروری است که ، شودمی

 احتمال  تر باشدها بايد تا حد امکان کوتاه تهیه شوند. هر چه پرسشنامه کوتاهپرسشنامه
 دهندگان بیشتر است. هنگامی که اطالعاتتکمیل و باز پس فرستادن آن توسط پاسخ

ند و از مطرح کردن بايد روی آن اطالعات متمرکز شو سؤاالت، مورد نیاز تعیین شدند
 های جانبی خودداری شود.سئوال

 

 راهنمای تكمیل پرسشنامه
 سخ برای شخص گويانپا ست نیاز اطالعاتی مورد نوع چه شود که م و علت نیاز به  ا
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 به طور دقیق چیست؟ هاآن

 1386) کنید مشخص پررنگ و مختصر، واضح صورت را به گويیپاسخ طرز,Berdie 

& Niebuhr). 
 باشد چیدهپی يا کننده گیج است ممکن که یسؤاالت به دادن پاسخ شیوه راهنمايی برای ،

 .بزنید هايیمثال
 ته ينترمهم ند دلفی در نک   طرف از دلفی روش یریکارگبه هایهدف درک، فراي

ست کنندگانشرکت سخ با، صحیح درک عدم صورت در. ا   سوی از نامرتبط يیهاپا
 .بود خواهیم مواجه کنندگانشرکت

 سان تاکید شود که پرسش ست به کارشنا ست يا نی هاآنتخصص هايی را که در بهتر ا
بدون جواب ، شننونددچار مشننکل می هاآندادن به کنند در پاسننخاين که احسنناس می

 بگذارند.
 هب نمايید تا اضافه انتقالی عبارت يک، شويدمی عنوان جديد يک وارد که زمانی 

 & Berdie,1386) شود معطوف جديد عنوان به ذهنشان تا کند کمک دهندگانپاسخ

Niebuhr). 
 

 پیش آزمون پرسشنامه
شنامه س ست پر شی مطالعه يک در، شده تهیه بهتر ا سان قرار مورد ارزيابی کا، 1آزماي شنا ر

  در هانآ با توانمی راحتیبه که متخصصان از گروه يک به پرسشنامه، مطالعه اين در. گیرد
سخ با. شودمی ارائه، بود تماس   تعبیرهای سوء همچنین و هاعیب توانمی گروه اين هایپا

  هارسشپ ترکیب و شفافیت که کرد توجه بايد. کرد پیدا را شده طراحی سؤاالت از احتمالی
شت خواهد نتايج بودن اعتماد قابل بر مثبتی تأثیر صل از اجاطالعات و يافته .دا رای های حا

شد، فرايند پیش آزمون ستفاده خواهند  صالح پرسشنامه و طراحی پرسشنامه نهايی ا   برای ا
(1330,Jairath & Weinstein). 

رصت را اين ف اولیه نمايش تئاتر است و به محققانکاری مثل اکران  پرسشنامهپیش آزمون 
 کند و همچنین به اين طريقدر شرايط واقعی چگونه عمل می پرسشنامهتا ببیند  دهدمی
خاطر  برای اطمینانپیش آزمون فرصت نهايی ، توانند تغییرات الزم را اعمال کنند. در واقعمی

دگان به پیش آزمون از طريق دهنمه چیز است. لزومی ندارد که پاسخاز آماده بودن ه

                                                                                                                   
1- Pilot Study 
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حیح گیری راحت و ساده نیز صاز طريق نمونه هاآنانتخاب  .گیری تصادفی انتخاب شوندنمونه
 همپرسشناو برآورد زمان اجرای  پرسشنامهاست. هدف از انجام پیش آزمون ارزيابی محتوای 

 است.

 پرسشنامه توزیع هایروش

شنامه دلفی روشدر  س ضوری صورت به دنتوانمیها پر ضوری يا ح   در د.نشو توزيع غیرح
، رکامپیوت چون ابزارهايی از توانمی هاپرسشنامه بازگشت و ارسال برای غیرحضوری روش

ان غیرحضوری آن است که زم هایمزيت روش .نمود استفاده يا پست فکس، تلفن، اينترنت
 تواندیممتوسط  به طور، (1دلفی سنتی )کاغذی . روشکنندیمرا تسريع  هاپرسشنامهگردش 

ضعیت 5روز تا  05 شور ، دهد که افرادزمانی رخ می، ماه زمان ببرد. اين و همگی در يک ک
 ند.باشبر سیستم پستی متکی  هاپرسشنامهبرای تحويل و دريافت  محققانبوده و 

شنامه را به  توانیم س شنامه یهاروشپر س حوه ن از لحاظ مختلفی توزيع کرد. انواع پر
ت پسننن، ایيانهرا، پسنننتی، تلفنی، پرسنننشننننامه به طريق رو در رو يا توزيع عبارتند از اجرا

 .صفحات وب واينترنتی ، الکترونیکی
 

 یا حضوریپرسشنامه به طریق رو در رو 

  روش جمع  ينترمتداولحضننوری پرسننشنننامه به روش ، اجتماعی هاییبررسنندر
 آوری اطالعات است.

 شودیمبه شکل استانداردی يادداشت  هاپاسخ. 

  گیريدیمپرسشگر به صورت رو در رو با پاسخگو قرار. 

  باشد. تواندیمدر هر محلی 

  امکان بر طرف کردن ابهامات موجود در  هاپرسشنامهتوزيع شخصی  هایيتمزاز
شانس  سؤاالت ستو  شنامه برای  يابید س سخگويی و کنترل پر به نرخ باالی پا

شنامه  سازدیمر ست. همچنین اين روش محقق را قادهاآنکامل بودن  س تا از پر
های زمانی و مکانی اسنننتفاده از اين نمايد. اما محدوديتتری اسنننتفاده میپیچیده

 .سازدیمروش توزيع را محدود 

 مزایا

                                                                                                                   
1- Paper And Pencil 
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  های فرد پاسخگو را ثبت کند.العملعکسحوه رفتار و ن تواندیمپرسشگر 

 ی دسترسی آسان به جامعه هدف وجود دارد.تواناي 

 .انعطاف پذير است 

  تلفنی وجود دارد. یهاپرسشنامهطوالنی نسبت به  یهاپرسشنامهامکان انجام 

  از کار و جداول را که پاسننخگو شننخصنناً  یانمونه، از تصنناوير تواندیمپرسننشننگر
 کند را به پاسخگويان ارائه دهد. یگذارعالمت

 معایب
 ی دارد.هزينه باالي 

 شودیم 1معرفجامعه هدف يک نمونه غیر، رسشنامهبا توجه به منطقه انجام پ. 

 .هنگام اجرای اين روش امکان بروز خطا بسیار است 
 

 پرسشنامه تلفنی

 مزایا

  استمشهورترين روش پخش پرسشنامه در کشورهای پیشرفته. 

 شودیمبسیار سريع برقرار  يا فکس از طريق تلفن ارتباط. 

 استگیری احتمالی در اين روش آسان نمونه. 

 کمتر از خواندن پرسشنامه به صورت رو در رو دارد. ایينههز 

 شنامه برای شده صرف زمان س سط فکس و ايمیل طريق از توزيع پر  به طور متو
 .است روز پنج

 معایب
  ندیلمنسبت به اين روش بی افرادبسیاری از. 

 محدود است زمان انجام پیمايش تلفنی در يک زمان خاص. 

 وجود ندارد. ویهای العملعکسگو و ثبت امکان مشاهده پاسخ 

 

 پرسشنامه پستی
  تاساجرای پرسشنامه استفاده از سیستم پست  یهاروش ينترمتداوليکی از. 

                                                                                                                   
1- Non Representive 
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  ست در اختیار شنامه از طريق پ س صاندر اين روش پر ص و از  گیردیمقرار  متخ
 را برگردانند. هاپاسختا از طريق پست  شودیمايشان تقاضا 

 را رادیاف آدرس و نام، کنیدمی استفاده هاپرسشنامه توزيع برای پستی روش از اگر 
، نويسیدب پرسشنامه انتهای و ابتدا در، شود داده برگشت هاآن به بايد پرسشنامه که
ستی هایپاکت اينکه ولو سبانده تمبر دار وآدرس پ شنامه ضمیمه، چ س شدب پر   ا

(1386,Berdie & Niebuhr). 
 ست از طريق روش انتها تا ابتدا از روش دلفی برای شده صرف زمان   00حدود  یپ

 .است روز

 مزایا
  صورت رو در  هادادههزينه جمع آوری شنامه به  س کمتر از هزينه الزم در پخش پر

 .استرو و يا تلفنی 

  در شرايطی که محقق تنها آدرس جامعه هدف را دارد و دسترسی به شماره تماس
 .استتنها روش رساندن پرسشنامه به دست پاسخگو پست ندارد 

  در صورت لزوم از تصاوير استفاده کرد. توانیمپستی  یهاپرسشنامهدر 

  در فراغت و آسايش به پرسشنامه پاسخ دهد. تواندیمپاسخگو 

 هاآنتجزيه و تحلیل های پسننتی و پرسننشنننامه یهادادهسننازی هپرداخت و آماد 
 و يا تلفنی است.حضوری های حاصل از روش از داده ترآسانتر و معموالً ساده

 ورد.آرا تحت پوشش در یگتربزرنمونه  توانیم، هابا افزودن مبلغ کمی به هزينه 

 محدود به ساعات خاصی از روز نیست.، برقراری تماس 

 شگر که در پیم س شی از پر سائل نا شتباهات و م ضوری و يا تلفنی مطرح ا ايش ح
 شوند در اين روش وجود ندارد.می

 ستی ستفاده از روش پ سخ، با ا ان دهندگهیچ محدوديت جغرافیايی در مورد مکان پا
 وجود ندارد.

 معایب
  گیردیماجرای پرسشنامه بیشترين زمان را  یهاروشنسبت به ديگر. 

  یهاپاسخکه از سطح سواد و تحصیالت کمتری برخوردار است میزان  یاجامعهدر 
 .استبرگشتی اغلب بسیار کم 

 کنندیمپاسخگويان معموالً پرسشنامه را قبل از پاسخ مرور ، در پرسشنامه پستی. 
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 مطمئن باشد که فرد نمونه شخصاً پرسشنامه تواندینممحقق ، در پرسشنامه پستی 
 ت.را تکمیل کرده اس

  اين  ،. زيرادر انتخاب روش توزيع پستی است یاکنندههزينه اغلب عامل تعیین
 پرسشنامه عمده تر است. مزيتروش در مقايسه با تکمیل حضوری بسیار ارزان

پوشش دهد.  پیمايش در تواندمی وسیعی جغرافیايی حوزه است که پستی آن
همچنین شايد اين روش توزيع تنها روش پرسش از افراد پراکنده در مناطق نسبتًا 

 اشکاالت که است اين پستی پرسشنامه هایعیب از . يکیاستغیر قابل دسترسی 
 .ودشنمی روشن و تبیین باشند داشته دهندگانپاسخ است ممکن که ابهامات و

 از راا هآن توانیم امروزه اما ؛شدیم پست نکارشناسا برایها پرسشنامه، گذشته در 
 وها سشپر به دهیپاسخ زمان. فرستاد کارشناسان برای الکترونیکی پست طريق
 فتهه يک که است مقتضی بنابراين. است هفته چند حدود در حداکثرها آن ارسال

 .ودش يادآوری کنندگان شرکت به تلفن طريق از، پرسشنامه فرستادن ازد بع

 

 اییانهراپرسشنامه 
  و پاسخگو پاسخ خود را  کنندیمدر اين شیوه پرسشنامه طراحی شده را وارد رايانه

 .کندیممستقیماً در رايانه وارد 

  از اين روش استفاده نمود. توانیمدر هر محلی 

 مزایا
  هاآنويرايش  هایينههزو  هادادهحذف هزينه وارد کردن 
 بسیار حساس سؤاالتدقیق به  بسیار یهاپاسخدست آوردن هب 
  هاروشنوين بودن تکنولوژِی رايانه نسبت به ساير 

  خطای پرسشگران در روش تلفنی يا طرح پرسش به طريق رو در رو در اين روش
 .شودیمحذف 

 معایب
 .پاسخگو بايد دسترسی به رايانه داشته باشد 

  بسیار کم است. هاپاسخدارند میزان  يینیپادر افرادی که سطح تحصیالت 

 پرسشنامه پست الكترونیكی
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 شودیمپخش پرسشنامه استفاده  برای در اين شیوه از پست الکترونیک. 

 یل استفاده از ايم، هنگامی که تمام جمعیت مورد نظر شما دسترسی به ايمیل دارند
سرعت و حذف  شنامه به منظور افزايش  س سال يک پر ستی  هایينههزبرای ار پ

 .رسدیمنظر بسیار مطلوب به 

 مزایا
 صرفه است.بهاز لحاظ اقتصادی بسیار مقرون 

  هزاران پاسنننخ را  توانیمسنننرعت خیلی زياد اسنننت و در عرض يک تا دو روز
 گردآوری کرد.

 .تعداد بیشتری از مردم به پست الکترونیکی دسترسی دارند 

 ندارد. ایينههز گونهیچه 

  صوتی را پیوست کرد. هایيلفاتصاوير و  توانیمدر اين شیوه 

 نوين است. هاروشنسبت به ساير  روش پست الکترونیکی 

 بازگرداندن پرسشنامه برای مخاطبان ساده است. 

 معایب
  پست الکترونیکی افراد را بداند. یهاآدرسبرای اجرای اين روش بايد محقق 

 .بعضی افراد ممکن است چند مرتبه به پرسشنامه پاسخ گويند 

  انعکاسی از کل جمعیت باشد. تواندینمروش پست الکترونیکی 

  فرستاده شده و حذف شود 1هرزنامه به عنوانممکن است پرسشنامه. 

  ضمیمه فرستاده شود ممکن است دانلود آن دشوار باشد. به عنواناگر پرسشنامه 

  فرمت  فرستاده شود ممکن استپست الکترونیکی در صورتیکه پرسشنامه در بدنه
 .مناسب نباشد آن

  گمنام دشوار است به صورتبازگرداندن پرسشنامه. 

 صفحات وب/اینترنتی پرسشنامه
  اينترنت  هایيتسايکی از  دردر اين روش محقق پس از طراحی پرسشنامه آن را

 .کندیموارد ، کنندمی مراجعهمشهور که افراد زيادی به آن سايت 

  استاين شیوه با سرعت زيادی در حال مشهور شدن. 

  هزينه را دارد. ينترکمبیشترين سرعت و 
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  در اجرای دلفی از طريق اينترنت بیشننتر از روش کاغذی  سننؤاالتنرخ پاسننخ به
ز کمتر ا به مراتبهمچنین زمان الزم برای انجام هر دور در دلفی اينترنتی  .اسننت

 .( Turoff & Linstone,6886) دلفی کاغذی است

 مزایا
  عرض  در شودیمکه در يک سايت معروف پست  یاپرسشنامهو  استبسیار سريع

 .کندیمآوری چند ساعت هزاران پاسخ جمع

  صوتی را ارسال کرد. هایيلفاتصاوير و  توانیمدر اين شیوه 

 ندارد. ایينههز گونهیچه 

  دهندیمباز در پرسشنامه صفحه وب  سؤاالتبه  ترییطوالن یهاپاسخمردم. 

 معایب
  نیستاستفاده از اينترنت جهانی. 

 .هر کسی ممکن است وارد سايت حاوی پرسشنامه شود 

  در وسط پرسشنامه خارج شوند. توانندیمافراد پاسخگو 

  وجود ندارد. دهندیمهیچ کنترلی بر افرادی که چند مرتبه جواب 

 

 روایی پرسشنامه یا اعتبار
سخ  1روايی يا اعتبار مفهوم سش پا شنامه تا چه حد  سؤاالتکه  دهدیمبه اين پر س پر

ضوع مور شنامه سنجدیمنظر تحقیق را د مو س ت به دق توانینم. بدون آگاهی از اعتبار پر
صل از آنداده شت. ، های حا شنامه( در روش دلفی بايد از  گیریابزار اندازهاطمینان دا س )پر

تايج ن، باشنند. در صننورتی که پرسننشنننامه از اعتبار الزم برخوردار نباشننداعتبار الزم برخوردار 
شد. شنامه وجود دارد که  یهاروش تحقیق مخدوش خواهد  س متعددی برای تعیین اعتبار پر

 توضیح داده خواهد شد. هاآند هر يک از رودر اين جا به اختصار در م

 2سازه اعتبار

شنامه س سخ هایديدگاه اغلب هاپر ضوع درباره را دهندگانپا سئله يا مو صی م   اجوي خا
  هایديدگاه همان شنده داده هایکه پاسنخ کند ادعا اسنت پژوهشنگر مايل اگر .شنوندمی

سخ واقعی و صحیح ست دهندگانپا شان تا کند آوریجمع شواهدی بايد، ا   که همه دهد ن
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 اعتبار پرسشنامه دارای، بیفتد اگر اين امر اتفاق .دارند موضوع از مشترکی فهم دهندگانپاسخ
 .خواهد بود سازه

 

 1زمانهم اعتبار

 کنندیم بیان را خود واقعی هایديدگاه دهندگانپاسخ آيا که کند ثابت تواندپژوهشگر می
 ساير در یمشابه ديدگاه دهندگانپاسخ که آيا شودمی ممکن گونه بدين امر اين تعیین .نه يا

سانی سازه که ابزارها ساير ابزارها و  .خیر يا دارندمی اظهار دارند يک سخ ، هاروشاگر در  پا
سخگويان  شنامه بدهند یهاپا س سخ روش پر شابه پا شنامه روش دلفی دارای ، م س  تباراعپر

 خواهد بود. زمانهم

 

 اعتبار محتوا
ست که  2اعتبار محتوا شنامه معموالً نوعی اعتبار ا س شکیل دهنده پر سی اجزا ت برای برر

نده آن تشکیل ده یهاسئوالمحتوای يک پرسشنامه به روايی  يا. اعتبار شودیمکار برده هب
پرسشنامه معرف موضوع مورد تحقیق باشد که پژوهشگر قصد  یهاسئوالاگر  بستگی دارد.

 ،پرسشنامه دارای اعتبار محتوا خواهد بود. برای اطمینان از اعتبار محتوا، را دارد هاآنبررسی 
ساختن ابزار چنان عمل کرد که بايد در م شکیل دهنده  یهاسئوالوقع  شنامه معرفت س  پر

ست ساختاری ا شد. بنابراين اعتبار محتوا ويژگی  سئله تحقیق با ضوع و م  زمان بامه که مو
شنامه تدوين س شنامه محتوای يکر شود. اعتباتنیده می آن در پر س سط معموالً پر  افراد تو

، انداور قضاوت اعتبار محتوا به رو اين شود. ازمی تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص
 بستگی دارد.

 

 جیرخا رعتباا
 نانمی ابقنتط انمیز به، دمیشو هنامید نیز «اگررمعیا» رعتباا هنک لفید روش جیرخا رعتباا

 3گنبروود. دارد بستگی هيندآ آن ردمو در تحققيافته تنقعیوا و هدنينآ رهانبدر وتانقض کني
 یهاروش با لفید روش انهآن در هنک را هنمطالع هدنهف، ینلفد روش جیرانخ رعتباا رهبادر
را  هشد مقايسه« يافتهرساختا مستقیم تعامل»و « يافتهرغیرساختا مستقیم تعامل» مانند يگرد
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 یانهروش از ینلفد روش تنقد هنک دنهدینم ننشا مقايسه ينا، نخست هنگا در. بررسی کرد
 که گرفت نتیجه بیشتر یسیهاربر از پس گنبروود ، ننيا دونجو انب. تنسا رنکمت رنيگد

، لفید جیرخا رعتباا در که سیدر وربا ينا به او. نیست قیقد خیلی مقايسه از حاصل نتايج
 توجه ردمو بايد راتستود کیفیت و نکنندگارکتنش هزننگیا، وهگر هبرر مهارت از قبیلِ عواملی

  گیرد. ارقر

 

 خلیدا رعتباا
 ندامیتو دخو، لفید روش ياآ» که ستا طمربو شنپرس ننيا به لفید روش خلیدا رعتباا

 که ستا ينا بر ضفر، لفید روش خلیدا رعتباا در «د؟شو منجر مطلوبی نتايج و پیشبینی به
. ستا بهتر و صحیحتر هاروش يگرد یپیشبینیها از، در اين روش ینگرهيندآ یپیشبینیها

  : دمیگیر ارقر يرز ملاعو تأثیر تحت لفید روش ینخلدا رانعتبا، رتانهوگ لمد سساابر
 نشناسارکا ادتعد 

 نشناسارکا(تخصص) شخصی رعتباا 
 سانندرمی ریيا مختلف معلو در که شناسانیرکا ادتعد. 

 

 پایایی پرسشنامه
 ینقبل ايجننت نهما لفید مطالعه يک ارتکر ياآ که ستا ينا لفید روش 1پايايی از رمنظو

 انمیز، گنبروود .میيابد يشافزا مطالعه یيههارو زیسااردستاندا با قابلیت ينا ؟خیر يا دارد را
 سیربر، نددبو هشد مقايسه يکديگر با وهگر دو آن در که مطالعه 10 نتايج با را لفید اطمینان

 به ارنيزصدی داشته باشد. تواند پايايی صددرنمی، لفید روش که سیدر نتیجه ينا به او. دکر
 تشدبه، نيکسا نتايج لحصو نمکاا، مطالعه يندافر حیطه به شخصی تتمايال ورود سطهوا
 ایبر هنمايیرا طخطوبهتر است ، روش ينا نطمیناا انمیز يشافزا ایبر. ستا يددتر ردمو
 يرز اردمو در را لفید روش هنمارا طخطو ينا. دشو ترسیم لفید مطالعه کیفیت دنموآز

 : مايدآزمی
 نظر ردمو ئلهمس ایبر لفید روش یگیررکا به دنبو مناسب 
 مهشناپرس مديريت و حیاطر 
 ردخوزبا  
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 قفاو  
 هیوگر یگووگفت 

کننده در دلفی زمان و حوصله تکمیل دوباره پرسشنامه در صورتی که متخصصان شرکت
شند شته با شنامه از روش آزمون توان برایمی، را دا س ستف-سنجش پايايی پر اده بازآزمون ا

دهندگان تواند با بررسننی میزان توافق بین پاسننخکرد. پايايی بین پرسننشنننامه اول و دوم می
شود. اگر اجماع نظر به میزان کافی در گزينه صان برآورد  ص شنامه دوم بین متخ س های پر

شود صل  ستهمی، حا شاي سخای توان گفت محقق به طور  صان را از پا ص های منظور متخ
 .(Stone Fish & Busby,6885) پرسشنامه نخست استخراج کرده است

برای بررسنننی پايايی روش دلفی از ضنننريب آلفای کرونباخ اسنننتفاده ، در برخی از تحقیقات
 .شودیم
 

 پرسشنامه هایداده تحلیل و تجزیه
 مسننئلهبا ر ارتباط سننت. اين تحلیل بايد دهاتحلیل داده، ضننروری از پژوهش يک جزء

شود. شده را مشخص های جمعآنچه کفايت داده پژوهش انجام  ست ، کندیمآوری  روشی ا
های تحلیل را مشنننخص و آنچه مناسنننب بودن روش دهشنننانتخاب  هاآنکه برای تحلیل 

 است. تحقیق و اهداف خاص پژوهش مسئلهارتباط آن با ماهیت ، کندمی
مشنننابه داليل انجام  هاآنها وجود دارد که بعضنننی از داليل چندی برای تحلیل داده

ی بررسنن، مقايسننه، اندازه گیری: ها عبارتند ازپژوهش اسننت. داليل اصننلی برای تحلیل داده
 .تبیین و توضیح، کنترل، هايهنظرساختن مفاهیم و ، آزمون فرض، بینیپیش هارابطه

 ادهاستف مورد روش متأسفانه ولی شده آوری جمع کمی و کیفی اطالعات، روش دلفی در
 منجر اهنمار نقصان. است دهشن تعريف، شده تولید اطالعات مديريت چگونگی و آنالیز برای

سیر و رويکرد تنوع به سجام، نتیجه در که شده مختلف طرق بهها گزارش تف ستگیپی و ان   و
  سنناختار، دلفی هدف اسنناسر ب هادادهتحلیل  یهاروش دهد.یم قرار تأثیر تحت را روش
 .شودیم تعیین کنندگان شرکت تعداد و سؤاالت نوع، دورها

 تعداد، پژوهش هدف حسب بر دلفی روش در پرسشنامه از حاصل یهاداده تحلیل روش
داده شده  یهاپاسخ .بود خواهد متفاوت کننده شرکت اعضای و سؤاالت نوع، دلفی مراحل

شنامه در هر دور  سؤاالتبه  س صورت کمی تواندیمپر مورد  هاآنو يا ترکیبی از  کیفی، به 
 .(Brown,6883) تجزيه و تحلیل قرار گیرد



 پژوهي آينده و گیری برای تحقیق، تصمیم دلفي روشي | 38

شنامه آماری تحلیل نتايج س   بازخورد دلفی در کنندگانشرکت به تريعسر هرچه بايد پر
سان یهاجواب دريافت بین زمان کاهش دلفی با روش کیفیت که چرا ؛شوند داده شنا  و کار

 .يابدیم افزايش، آن دادن بازخورد
ضی و هاییاتعمل کمی از قواعد و هاییلتحلدر  سی داده ريا ستفاده آمار برای برر ها ا

به اين طريق تحلیل کرد که ماهیتی کمی  توانیمهايی را واضننح اسننت که داده .شننودیم
شده در جمع آوری داده ستفاده  شند. مقیاس ا شته با سمیدا صله، ترتیبی، ها يعنی ا ای يا فا

سبتی سیار مهم در انتخاب نوع تحلیل قابل ، ن ست. یریکارگبهيک عامل ب س ا صلی دو د ته ا
ستند، آمار ستفاده از  آمار پارامتری و ناپارامتری ه در روش دلفی بیان  هاآنکه در ادامه نوع ا

 .شودیم
 د.غیر دقیق شو هاییریگممکن است باعث نتیجه، آماری نامناسب یهاروشاستفاده از 

دار تلقی شود در حالی که معنی دار نباشد ممکن است ضريب توافق کندال معنیبرای مثال 
در برخی موارد پژوهشننگر ممکن اسننت انتظارات خود را از نتايج پرسننشنننامه به  و بالعکس.

 متخصصان در دورهای بعدی بازخورد دهد که اين امر نتايج تحقیق را مخدوش خواهد کرد.

 

 آمار پارامتری

آمار پارامتری بايد توجه کرد که در اينجا منظور از پارامتر يک جامعه برای درک مفهوم 
ترين پارامتر ای ثابت اسنننت که جامعه در آن با جوامع ديگر شنننريک اسنننت. معمولجنبه

اهده مش یهادادهشکل يا توزيع نرمال است. هنگامی که  یازنگولهبرخورداری از يک توزيع 
 شود.از آمار پارامتری استفاده می، فتار باشندر و يا تا حد معقولی خوش شده نرمال

. آمار ودشننیمآمار پارامتری نیز خود به دو دسننته اصننلی توصننیفی و اسننتنباطی تقسننیم 
شاخص هادادهتوصیفی روشی برای کمی کردن مشخصات    پراکندگی های مرکزی ومانند 

 ست.هاآن
با پیدا کردن مد يا میانه يا هر  توانیمرا  هاآنيا همان گرايش مرکزی  هادادهمرکز ثقل 

صات و کاربردهای خاص  شخ شخص نمود. هر يک از اين معیارها م يک از انواع میانگین م
ها واقعاً به ها نشننان دهنده اين اسننت که چه میزان از دادهمعیار پراکندگی داده خود را دارد.

 .میانگین نزديکترندها به يعنی هر چه اين شاخص کمتر باشد داده ؛میانگین نزديکند
 و( مان و میانه، میانگین) مرکزی هایاندازه دلفی مطالعات در شده استفاده اصلی آمارهای

  در انم و میانه از استفاده است که (چارکی میان محدوده و معیار انحراف) پراکندگی شاخص
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 رایب میانه از اسننتفاده اسننت. کاربرد قابل نیز میانگین هرچند، اسننتتر مطلوب میان اين
 از فادهاست است. شده توصیه شدت به لیکرت مقیاس اساس بر شده طراحی یهاپرسشنامه

 به تمايل دلفی فرايند که چرا شننده توصننیه و مناسننب دلفی یهاداده برای گزارش نیز نما
شته تقارب يا همگرايی نمايش ست منفرد نقطه يک خود که دا ستفاده، بنابراين. ا  نتايج زا ا
 میانه و میانگین از اسننتفاده شننايد اصننوالً و اسننت مناسننب نقطه دو يا نقطه يک اطراف
 .باشد کنندهگمراه
 و1میانه سننئوال هر برای که اسننت صننورت بدينها پاسننخ تحلیل برای معمول روش يک

( بررسننی مورد کمیت بیشننترين %65 و ينترکم %65 بین فاصننله) چارکی بین محدوده
 .شود محاسبه

 ايیشننناسنن برای امحتو تحلیل، دور اولین در دلفی نتايج تحلیل برای، معمولبه طور 
  بدون امهپرسشن، آن نتايج .گیردیم انجام اولیه ساختار بدون پرسشنامه در اصلی هایموضوع
شنامه به را ساختار س ساس کهکند می تبديل ساختار با ایپر شک را بعدی دورهای ا   یلت

شت از بعد . دهدمی شنامه بازگ س سخطیف ، اول دور هایپر صان  هاپا ص و داليلی که متخ
شوند. در اين یممورد بررسی قرار گرفته و خالصه نويسی  انديشان بیان کردههاپاسخبرای 

سائ اهداف زمینه تحقیق مرحله مواردی که مرتبط با شد حذف و از اين طريق از م ل منفی نبا
ست مناسب که هرجا شود.گروهی اجتناب می رايج در تعامالت داخل سانی از ا  که کارشنا

، گرفته قرار چارکی بین محدوده از خارج هايشننانپاسننخ يعنی، اندداده غیرعادی نظريات
 .دهند ارائه دلیل نظرياتشان برای که شودیم خواسته
، در دور اولها دآوری دادهگراز پس ، است خاصی موضوع بندیرتبه، پژوهش مسئله اگر

د تنظیم میشوای پرسشنامه، و در دور دوم مسائل مشخصرة باه درمدآست دبهی هایتبهبندر
تقاضا  ن در دور دوم هندگادپاسخاز ست. در دور اول اهی انظرخواز حاصل ی تبهبندوی رکه حا
نسبت به توجیه نظر ، اردتطابق نده مدآستدبهی تبهبندربا ن تی که نظرشارصود در میشو

سهر نمايند.ام قدآن ايا تعديل دور اول نتايج  باد خو کلیه ، خ دهندگان دور اوليک از پا
هايی که از مجموع نظرات و با توجه به ايده کنندمینظرات شرکت کنندگان دور اول را مرور 

، دور ندومی فرسننتند. دربرگزارکننده دلفی مینظرات خود را در دور دوم برای تیم ، گیرندمی
سخ تحلیل و تجزيه برای   (اهچارک و میانه) بندیدرجه و بندیهای آماری رتبهروش از هاپا

 شود.می استفاده

                                                                                                                   
1- Median 
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 آمار ناپارامتری
ع نرمال ندارند. رفتاری مطابق توزيها يعنی همه جامعه، ها پارامتريک نیسنننتندهمه داده

های اسنننمی و ترتیبی قابل نشنننان دادن و گیری شنننده به وسنننیله مقیاسهای اندازهداده
های آماری سناخته شنده برای پیدا کردن سنازماندهی به شنکل يک منحنی نیسنت. آزمون

انحراف معیارها مواردی از اين دست در جوامع دارای توزيع نرمال به وضوح برای ، هامیانگین
های آمار ناپارامتری با توجه به مشننخصننات مناسننب نیسننتند. آزمون يیهادادهتحلیل چنین 

ها دارای حساسیت و قدرت کمتری . عموماً اين گونه از آزموناندشدهطراحی  يیهادادهچنین 
برای ايجاد سنننطح اطمینان  تربزرگ یهانمونهيک هسنننتند و نیاز به پارامتر یهاآزموناز 

 مشابه دارند.
ون آزم مثالًهای دو يا چند گروه يا نمونه )برای مقايسنننه کیفیت توانیمرا  هاآزموناين 

به کاکسنننونرت مت، ای زوجی ويل کال، آزمون عال یل  -آزمون کروسننن يا تحل والیس( 
ای همبسنننتگی رتبه، مختلف )ضنننريب کندال یهاقضننناوتهای انجام شنننده با بندیرتبه

 )آزمون کای دو( استفاده نمود. نظریهای مشاهده شده با منابع يا مقايسه داده اسپیرمن(

 

 توافق سطح تعیینبرای پارامتریك  های آماریشاخ 
. است دلفی در کننده شرکت کامل متخصصان شدن یرأهم مفهوم به، نظراتفاق ايجاد

برای سننننجش ، اندنمودهعلمی مختلف که از روش دلفی اسنننتفاده  یهاپژوهشتاکنون در 
صان از  ص ستفاده  99اجماع نظر و توافق بین متخ نکته مهم در . اندنمودهشاخص آماری ا

عدم ارائه يک تفسنننیر واحد از اجماع در مطالعات مختلف اسنننت. چنین به نظر ، روش دلفی
 .که قواعد مستحکمی وجود ندارد که نشان دهد چه موقع اجماع صورت گرفته است رسدیم

که از طريق توزيع نظرات  هاسننتيدگاهدات و نظرتوافقدور آخر نشننانگر همگرايی و ، اگرچه
معتقدند  یاعده، چندهر .شننودیمکنندگان در هر دور کاهش اختالف نظرها حاصننل شننرکت

سه با، نظرات يیگراهم ش در مقاي ، ردکنندگان وجود دارکتمیزان اختالف نظرهايی که بین 
اجماع در روش  به یابیدستتوجه به اين نکته حائز اهمیت است که شرايط بسیار پايین است. 

و قاعده خاصننی برای آن وجود  شننودیمدلفی توسننط مجريان برگزاری آن )محققان( تعیین 
 نتايج دلفی از اعتبار، ترینسنننگيط اجماع ندارد. اما هر چه تعداد دورها بیشننتر باشنند و شننرا

 .(Fink,1380) بیشتری برخوردارند
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سیاری  از پس لکهب کنند؛نمی تعیین را نظراتفاق سطح دلفی اجرای از پیش محققان از ب
 نظراقاتف مفهوم بودن اختیاری واقع در اين. دهندمی انجام را گیریتصمیم اين هاداده تحلیل

ساندمی را شگر گاه. ر سیر پژوه صی تف  از و ددارمی بیان نظراتفاق سطح درباره را خود شخ
ستفاده «کم» و «زياد» کلمات صیص، ترمطمئن راهکار البته. کندمی ا  به عددی ارزش تخ
  پذيرامکان را نظراتفاق سننطح مقايسننه و پژوهش تکرار، کار اين .اسننت نظراتفاق سننطح

 .سازدمی
 صننانمتخصنن بین توافق میزان ارزيابی برای فراوانی توزيع از، تحقیقات از بسننیاری در

  هایگزينه از به يکی يکسانی جواب، گويانپاسخ از %51 حداقل وقتی شود. يعنیمی استفاده
سخ به سخ مورد در نظرتوافق، تحقیق بدهند سؤاالت پا صل سئوال آن به پا س شده حا  تا

(1330,McKenna). توافق ) گويانپاسننخ کل درصنند 38 میزان، هاپژوهش از برخی در
شرکت   صورتی در رديگ بیان به. شودمی تعیین نظراتفاق سطح عنوان به (کنندگاناکثريت 

صد 38معادل  که سخ در سند نظر اتفاق به سوم و دوم دورهای گويانپا  به مرحله آن، بر
صان که ایمرحله عنوان ص  ظرن در، دارند نظر اتفاق آن دلفی درباره در کننده شرکت متخ
 .( Williams & Webb,1330) شودمی گرفته

سخ اگر شد (ایگزينه دو) "خیر"و  "بله"نوع  از پژوهش سؤاالت پا  و ظرنتوافق معیار با
سخ، اجماع سان پا سخ از %63 يک  & Rayens,6888) ستهاگزينه از يکی گويان بهپا

Hahn). 
قات برای سننننجش میزان  فای  نظرتوافقدر برخی از تحقی بین خبرگان از ضنننريب آل

ستفاده  ست که برای کمّ شودیمکرونباخ ا شاخص آماری ا ضريب آلفای کرونباخ يک   ی. 
. شودیمتحقیق به کار گرفته  سؤاالتمتخصصان به  یهاپاسخکردن میزان سازگاری درونی 

شند سؤاالتمتخصصان به  یهاپاسخاگر  شته با ساين ، همبستگی زيادی با هم دا را  هاخپا
 .نامندیمهمگن و يا همگرا ، سازگار

 
Kتعداد اعضای پانل = 

∑𝜎𝑥
 هاهای پانلیستواريانس پاسخمجموع  = 2

𝜎𝑦𝑖∑هر پانلیست = یهاپاسخواريانس  مجموع
2 
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شايد بتوان در کاهش واريانس بیاجماع  صان را  ص سخ نبین گروهی از متخ نان آ یهاپا
سطح اتفاق سؤاالتبه  شان داد.  شنامه در هر دور ن س شتر تحقیقات از طريق پر نظر در بی

وضننوع م. در مواردی که شننودیمآماری چون میانگین و انحراف معیار کمی  یهاشنناخص
ساس ست تحقیق ح صان به نظرات و آرامیزان اعتماد و اط، و حیاتی ا ص د خو یمینان متخ

 از طريق توانیماعتماد و اطمینان پاسنننخگويان به آرای خود را . کندیماهمیت زيادی پیدا 
سخکاهش واريانس  ستدلفی  در کنندگانشرکتدر جايی که  افزايش داد؛ هاپا ند و همگن نی

 .(Brent ,et al,6889) مختلف برخوردارند یهاتخصصاز 

صمیم به توقف فرايند دلفی گرفته  ست 2و همگرايی 1ثبات شودیممعیاری که با آن ت . ا
. استی دور متوال دوپرسشنامه در  سؤاالتمتخصصان به  یهاپاسخ يکسانیثبات به معنی 
در  سئوالديگر آن ، دو مرحله متوالی به يک حداقل مشخص برسددر  هاپاسخاگر تفاوت در 

همگرايی بر میزان توافق تاکید دارد که از اعضای پانل در پاسخ به  .شودینمدور آتی مطرح 
شخص ب سئواليک  ست هم سخدار واريانس در . افزايش معنیديآیمد ست یهاپا ها به پانلی

 اسننت سننؤاالتدهنده کاهش سننطح توافق اعضننا در مورد آن پرسننشنننامه نشننان سننؤاالت
(1333,Schmidt). 

 رنظتوافق میزان دادن نشان چارکی برای میان انحراف شاخص از، پژوهشگران از برخی
ستفاده   تهگف سوم چارک اول و چارک بین اختالف مقدار به چارکیمیان انحراف .کنندمی ا

صان بین نظر اجماع، يابد کاهش مقدار اين که صورتی درشود. می ص شتر متخ  .شودمی بی
سکین ست معتقد 3را شد کمتر يا و يک چارکیمیان اگر انحراف، ا  تادهاف اتفاق نظر اجماع، با

 .(Raskin,1330) است
یان  4اسنننپنلی ندمی ب حل در اگر که ک های يا مرا قدار انحراف، دلفی مختلف دور  م

شتر، چارکیمیان ضحو .افتدمی اتفاق نظر وحدت و گرايیهم، تغییر کند واحد يک از بی   آن ا
 نجشس چارکی برای میان انحراف مقدار يا ارزش از یواحد تفسیر، دلفی ادبیات در که است

 .ندارد وجود نظرتوافقبه  یابیدست میزان
 و يابدمی چارکی افزايشمیان انحراف مقدار، يابد افزايش پاسنننخ هایگزينه تعداد اگر

 اد بهینهبه تعد پرسشنامه سؤاالت طراحی مرحلة دربايد ، بنابراين .دهدمی ديرتر رخ نظراتفاق
 .(Spinelli,1389) دشو مبذول الزم توجه پاسخ هایگزينه

                                                                                                                   
1- Stability 
2- Convergence 
3- Raskin 
4- Spinelli 
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 توافق سطح ناپارامتریك برای تعیین های آماریشاخ 
بهترين اما  .آسننانی قابل درک اسننتنظر در بین گروهی از متخصننصننان بهمفهوم اجماع
نشان  نظر راعالوه معیاری که سطح اتفاقخیلی روشن نیست. به، گیری آنروش برای اندازه

 .کندیمتغییر  گیردیمدهد با محیط و روشی که مورد استفاده قرار 
صان میان نظراتفاقِ میزانِ تعیین برای ص  از توانمی، دلفی روش در کنندهشرکت متخ

 .نمود استفاده Wاختصاری  عالمت با 1هماهنگی کندال ضريب

 و رأيیهم عدم دهندهنشان صفر که، است متغیر يک تا صفر از الکندهماهنگی ريب نض
 بخشرضايت توافق، کندالضريب  برای بیشتر يا 3/8 مقدار. است کامل رأيیهم نمايانگر يک

 دوباره بايد را پرسشنامه، باشد 3/8 از کمتر، کندال ضريب هماهنگی اگر اما دهد.می نشان را
 . برای متخصصان ارسال نمود

 چندين میان موافقت و هماهنگی درجه تعیین برای است هماهنگی کندال مقیاسی ضريب
 بستگیهم توانمی مقیاس اين کاربرد با حقیقت در .فرد يا شیء N به مربوط رتبه دسته
 میان روايی به مربوط مطالعات در ويژهبه مقیاسی چنین .رتبه را يافت مجموعه Kای میانرتبه

 اساس بر را مقوله چند که افرادی که دهدمی نشان هماهنگی کندال ضريب .است مفید داوران
 اهمیت درباره قضاوت برای را مشابهی معیارهای اساسی طور به اندکرده مرتب هاآن اهمیت

 .دارند نظراتفاق يکديگر لحاظ با اين از و اندبرده کار به هامقوله از يک هر
 

 : شودمی محاسبه زير فرمول از استفاده با کندال هماهنگی ضريب

 
 : آن در که

𝑠 هاRj میانگین از ها Rj هایانحراف مربعات جمع حاصل = ∑(𝑅𝑗 −
∑𝑅𝑗

𝑁
)2 

Rj عامل يک به مربوط هایرتبه = مجموع 
K  =هارتبه هایمجموعه تعداد 
N  =شده بندیرتبه عوامل تعداد(1388,Sieglel & Castellan ) 
 کنندهشرکت متخصص نفر 18 از نفر 13 کهدرصورتی، شدهانجام محاسبات اساس بر

                                                                                                                   
1- Kendall’s Coefficient of Concordance 
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مخالف( باشننند  کامالً، مخالف، موافق، موافق کامالً) یرأهمموضننوعی  به دلفی نسننبت در
 بین موضننوع در آن به نسننبت نظراتفاق و اسننت 33/8کندال حدود  ضننريب هماهنگی

، نفر 18 از نفر 16 توافق کندال درخصوص ضريب هماهنگی .شودمی پذيرفته متخصصان
ست 685/8حدود  شان که ا صان بین الزم نظراتفاق دهدمی ن ص س نیامده وجودبه متخ  تا

(1333,Schmidt). 
 ماندن ثابت، دلفی روش در کنندهشرکت متخصصان بین نظر اتفاق ايجاد عدم صورت در
 تته رد افزايشی که دهدمی نشان متوالی دور دو در آن ناچیز رشد يا کندال هماهنگی ضريب

 .شود متوقف بايد نظرسنجی فرايند و است
صان در آرای و نظرات تغییرات، هاپژوهش از برخی در ص  طريق از، متوالی هایدور متخ
  سننازیکمی برای 1نمارمک آزمون از توانمی .شننودمی ارزيابی و بررسننی کیفی هایروش
، نمارآزمون مک .کرد اسننتفاده دلفی دوم و اول هایدور فاصننله در هاپاسننخ در تغییر مقدار

 ایای يا طبقهرتبه هایداده برای اسننت و شننده جفت هاینمونه تغییرات سنننجش آزمون
  آيا که کندمی تعیین اسکوئر است وهای کایآزمون خانواده نمار ازاست. آزمون مک مناسب
صد سخ در سخ گويانی کهپا سش به مثبت پا صد اب داریمعنی طوربه اندداده تحقیق پر   در

يانیپاسنننخ ندداده منفی پاسنننخ تحقیق پرسنننش به که گو فاوت ا  نه يا اسنننت مت
(1303,McNemar) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1- McNemar 
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 : فصل سوم

 دلفی مطالعات موردی نمونه هایی از
 
 
شته هایپژوهش در توانمی را دلفی روش ستفاده علمی مختلف هایر   دلفی روش. نمود ا

 برای که است تحقیق هایروش از يکی بلکه، نیست تحقیق هایروش ساير برای جايگزينی
سی ضوعات برر شته بین و پیچیده مو ستفاده مورد تواندمی ایر شگران ا   در یرد.گ قرار پژوه
 مراحل اين جمله از. رود کاربه تواندمی روش اين نیز پژوهش يک فرايند گوناگون مراحل

  یعلّ  روابط اولیه شناخت، متغیرها انتخاب، پژوهش برای نظری ديدگاهی يافتن به توانمی
 زا محققان، علمی هایپژوهش اغلب در. کرد اشاره تحقیق هایسازه تعريف و متغیرها میان
 .اندنموده استفاده تحقیق هایروش ساير مکمل عنوان به دلفی روش

به عنوان روشننی برای ، های اخیرمورد از کاربردهای دلفی در سننال چهار، در اين فصننل
ند مورد عینی هست چهارشوند. هر مطرح میسازی و مدلآينده پژوهی ، گیریتصمیم، تحقیق

 االمکان همراه با جزئیات ارائه شوند.روان و حتی سعی شده است تا ساده و و
 تطالعاا وریفنا دبررکا بر مؤثر یکلید ملاعوتعیین  دلفی در روش کاربرد، اول در مورد

 .است شده داده توضیح انيرا لتیدو هاینمازسا در
  تجارت موفقیت حیاتی عوامل زمینه در خبرگان نظرات کسننبچگونگی ، در مورد دوم

 .است شده تشريح (SSA) آفريقا صحرای زير کشورهای در الکترونیک
نده در دلفی کاربرد روشبه در مورد سنننوم  گاریآي ند  وشنننده  پرداخته ن  تعیینفراي

 .است شده دلفی بیان روش طريق از 6865 سال افق تاژاپن  کشور فناوری هایاولويت
 يک در و شده بررسی تحقیق هایمدل طراحی در دلفی کاربرد روش، مورد چهارمدر و 
شگاهی هایکتابخانه در تغییر مديريت مدل طراحی، واقعی نمونه  وشر کمک به ايران دان

  .است شده داده دلفی توضیح
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 هاینمازسا در تطالعاا وریفنا دبررکا بر مؤثر یکلید ملاعو :(1) مورد

 انیرا لتیدو

شی به همکاران درو  مشايخی  تطالعاا وریفنا دبررکا بر مؤثر یکلید ملاعو سیربر پژوه
شگران  ابتدا رمنظو ينا به اند.پرداخته لفید روش با انيرا لتیدو هاینمازسا در  ئلهمسپژوه
 شکست و موفقیت ملاعو مینهز در پیشین تمطالعا و هاهشوپژو سپس  فنننتعريرا  هشوپژ
 روش با استفاده از، مهادا در اند.کرده بندیجمع و ورمررا  لتیدو بخش در وریفنا ينا دبررکا
  در تانننطالعا وریفنا دبررکا شکست و موفقیتی دنننکلی ملواع خبرگان تحقیق، ینننلفد
  .(1980، )مشايخی و ديگران را شناسايی کردند انرنيا ینلتدو هاینمازانس

 ترکیبی و الینحتماغیر یِرننمونهگی رتصو به ایبر لفید پانل یعضاا هشوپژ ينا در 
، سانننسا ننننيا بر .شدند هبرگزيد يا گلوله برفی ایهنجیرز و تیوقضا يا ارهدفد هایروش از
 مناسب هشوپژ ينا در کترمشا ایبر انهشگروپژ که شدند دنامز ادیفرا از نفر18 ادننننبتا

  : نددبو يرز يژگیو چند يا يک جدوا ادفرا ينا .نستنددامی
 تطالعاا وریفنا مینهز در هشیوپژ مؤسسه يا هنشگادا علمی هیئت عضو 

 لتیدو بخش در تطالعاا وریفنا شدار ورمشا/ مدير 

 تانطالعا وریانفن شنبخ در لانفع صوصیِنخ هایکترنش شدارکارشناس /مدير 
 .باشند لتیدو بخش در تطالعاا وریفنا دبررکا گیردر هنک

  هشوپژ ماننننجا در کترشانننم ایبر هادنامز کترمشا جلب، يکی از مراحل اين تحقیق
 با تانمالق در. ندش ماننجا ریحضو رتصو به نمکاا حد تا و گانهاجد رتصوهنب هنک بود
  نشارختیادرا نیز اینامهتعود، رفتمی نهاآ از که رینتظاا و هشوپژ توضیح از پس هادنامز
 بود.  کترمشا ایبر نهاآ فقتامو يافتدر و هشوپژ منجاا چگونگی شامل که گرفت ارقر

  در نظر رظهاا ایبر و حیاطر ایبرنامه، کترمشا به هادنامز تعود ایبرپژوهشننگران 
  رتونص هنب انهدنامز کنتکت با سپسدادند.  ارقر عموضو نمتخصصا از رننف دو رانختیا

، هاتمالقا ننيا در. کردند یمنتنظ ایهنگاناجد یانهمالقات اررنق و هنگرفت ستما ینتلفن
  چگونگی و شکست و موفقیت ملاعو، تطالعاا وریفنا تعريف، هشوپژ عونموض و فدنه
، سپس .شد تعود لفید پانل درکت رمشابرای  نهاآ از و سیدر خبرگان اهینگآ هنب رکا منجاا

، آن هایفهد، هشوپژ عموضو شامل که دادند ارقر خبرگان رختیاا دررا  فرمیپژوهشگران 
 و رکا تقريبی لطو، دور هر در کترمشا ایرنب زمال نانمز، انهدورتقريبی  اددنتع، هايفتعر
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 کترمشا با را دخو فقتامو و تمايل که شد ستهاخو خبرگان از مفر ينا در. دبو ادفرا تمشخصا
 که کردند ستاخودر خبرگان مذکور از يک هر ازمحققان ، ينا بر وهعال. کنند معالا پانل در
  ينا در کترمشا ایرنننب هدنننش داننني یانننهرمعیا سساا بر که کنند معرفی را یيگرد ادفرا

 معرفی ادفرا نمیا از، تحقیقخبرگان نیز افرادی را معرفی کردند. تیم . باشند مناسب هشوپژ
.  کردند ارتکر نیز نهاآ ایبر مذکور را يندافر و ندداد تشخیص يطاشر جدوارا  يگرد نفر13، هشد
 معالا لفید پانل در کترمشا ایبر را دخو فقتامو و تمايل رننف 63 عونمجم در، نمیا ينا از

  18، شکل ينا سساا بر. هددمی ننشا را ادفرا ينا به سترسید چگونگی (0نمودار ). نددکر
  دجوو اول وهگر در قبالً نهاآ نفر پنج که نددکر ینننمعرف را رننننف 13 عونننمجم در اول رننننف
 از نهاآ نفر يک که نددکر معرفی را نفر هشت زنننننی دوم وهگر. نددبو جديد نفر 10 و شتنددا

 که را يگرد دیفر نیز مسو وهگر. نددبو جديد يگرد نفر سه و دوم وهگر از نفر رچها، اول وهگر
 .نددنکر اضافه، باشد مناسب پانل در کترمشا ایبر

 

 
 ایزنجيره و قضاوتی هایروش پانل با اعضای انتخاب چگونگی: (4) نمودار

 دنندکر کترمشا لفید روش دور لیناو در پانل ایبر منتخب ادفرا از نفر 60، ينا دجوو با
 : (5نمودار ) از دبو رتعبا هشد ديا یهارمعیا سساا بر نهاآ ترکیب که

 ؛نفر 18: تطالعاا وریفنا مینهز در هشیوپژ مؤسسه يا هنشگادا علمی هیئت عضو -لفا
 ؛نفر 60: لتیدو بخش در تطالعاا وریفنا شدار ورمشا/ مدير - ب
  .نفر 11: تطالعاا وریفنا بخش در لفعا یشرکتها شدار متخصص/ مدير ن پ

نفر در بخش خصننوصننی هم  11هیئت علمی و  نفر عضننو 18نفر بخش دولتی 60 زا
 .(5نمودار ) شدبخش نامشان ديده می سهنفر در هر دو  حضور داشتند.
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 گزینش معيارهای اساس دلفی بر پانل اعضای ترکيب: (5) نمودار

، شتريننبی، ادتعد، عنو تفکیک به را در تحقیقخبرگان شرکت کننده  رکا سابقه (5) ولجد
 یضانعا از رننف هنس تصیالنتح، رننف 69 نانمی از. دنهدمی ننشا اننهآ انگیننمی و ريننکمت
 ایکترد نفر هشت و ایحرفه ایکترد نفر يک، شدار شناسیرکا رننف 19، ینشناسرکا لنپان

. شتنددا تطالعاا وریفنا مینهز در تحصیالتی ادفرا ننيا از رننف 16. دنندبو تخصصی
 از هريک در نفر يک و یيزربرنامه نفر دو، صنايع مهندسی نفر سه شامل انيگرد تتحصیال

 مهندسی، سیاسی معلو، خصوصی قحقو ، نعتینص ديريتنم، سانیرعطالا یشتههار
 .دبو نپزشکیاندد و شیمیفیزيک، مکانیک

 پانل اعضای کار سابقه: (5) جدول

 کار نوع
 تعداد

 افراد

 (سال) سابقه

 میانگین کمترین بیشترین
 رد پژوهشی مؤسسه يا دانشگاه علمی هیئت عضو

 اطالعات  فناوری زمینة
18  13  6  3 

 1803 1  65  61 دولتی  بخش اطالعات در فناوری هایپروژه مدير
 بخش اطالعات در فناوری هایمجری پروژه

 دولتی
10  65  1 11 

 فناوری کاربرد زمینه در دولتی هایسازمان مشاور
 اطالعات 

13  16  6 3 
 فناوری زمینه در گذارسیاست شوراهای عضو

 دولتی  بخش در اطالعات
15  68  1 808 

 
دور  رنهبرگزار کردند. در  دور رچهارا در  لفید روش، پانل یعضاا تعیین از پسمحققان 
  دآوریگر و يعزتو يخرتا (6) ولجد. شد دآوریگر و يعزتو ریحضو رتصو هنب انپرسشنامهه
 .هددمی ننشا نهاآ ادتعد اههمر به را دور هر یپرسشنامهها
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 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع تاریخ: (8) جدول

 دور
 میانگین هاپرسشنامه گردآوری هاپرسشنامه توزيع

 تعداد
 از پیگیری

 عضو هر

 درصد تعداد تاريخ آخرين تعداد توزيع تاريخ

 بار 18 83 60 16/6/1989 63 13/1/1989و  18 اول

 بار 0 85 69 16/9/1989 63 66/6/1989و  69 دوم

 بار 0 81 66 68/0/1989 63 65/9/1989و  60 سوم

 بار 0 31 68 66/5/1989 68 69/0/1989و  66 چهارم

 
 پیشین هایهشپژو از که شکست و موفقیت عوامل از فهرستی اول دور درپژوهشگران 

 اختیار در ايران دولتی هایسازمان در آنها اهمیت میزان تعیین برای، بودند هکرد استخراج
 هنارائ عواملی درباره را خود ايدههای که ستندخوا آنان از، اين بر عالوه .دادند قرار ی پانلاعضا

 . نیستند فهرست نناي در هنک دنکنن
 میزان تعیین راینب، دنبودن دهنش شنهادنپی اول دور در هنک عواملی مجموعه، دوم دور در
 که عواملی درباره اعضا نظر، چهارم و سوم دورهای در. گرفت قرار خبرگان اختیار در اهمیت
 اً مجدد ، دنبودن دهنش داده شخیصنت زياد خیلی و زياد دوم و اول دورهای در آنها اهمیت
 مطلوب رننظ اقناتف هنب تیابیندس و ارمنچه دور امنانج از سنپ یندلف روش انجام. شد دريافت

 .يافت پايان
 گزينههای شامل و لیکرت طیف قالب در عوامل اهمیت میزان تعیین، مراحل تمام در

 سیارنب أثیرنت» و، «4: ادنزي أثیرنت»، «3: متوسط تأثیر»، «2: کم تأثیر»، «1: کم بسیار تأثیر»
 ضایناع هایسخپا انگیننمی، لنعام رنه لمقاب در نیز دور هر در. میگرفت صورت «5: ادنزي
 .میرسید پاسخگويان آگاهی به جداگانه صورت به نیز فرد هر پاسخ و پیش دورهای در لنپان

 .میدهد نشانپس از اتمام  را پژوهش اين ( فرايند6) نمودار
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 پژوهش اجرای فرایند: (8) نمودار

  

 پژوهش موضوع تعریف
 

 پانل دلفی اعضای انتخاب
 .نیاز مورد هایتخصص تعیین

 در پانل. عضويت برای شرايط واجد نامزدهای شناسايی
 .آنان با وگوگفت پانل و در عضويت نامزدهای به مراجعه
 پانل. در عضويت نهايی نامزدهای انتخاب

 هانوشته بررسی

  موضننوع حوزه در پیشننین هایپژوهش شننناسننايی
 .پژوهش

 . پیشین هایپژوهش در شده يافت عوامل استخراج

 دلفی روش اول دور

 پیشین. هایپژوهش در شده يافت عوامل اهمیت میزان درباره پانل اعضای نظر دريافت
 است. نشده اشاره هاآن به قبالً که عواملی پانل درباره اعضای هایايده گردآوری

 

 دلفی روش دوم دور

 اعضا. تمام به پانل تک تک اعضای طرف از پیشنهادشده جديد عوامل مجموعه ارائه
 شده. پیشنهاد جديد عوامل اهمیت میزان درباره پانل اعضای نظر دريافت

 

 دلفی روش سوم دور
 کار. ادامه برای قبول قابل اندازه به عوامل تعداد کاهش و ترپايین و متوسط اهمیت با عوامل حذف
 پانل. اعضای نظر میانگین بعالوه عضو هر پیشین نظر و شده انتخاب عوامل مجموعه ارائه

 شده. انتخاب عوامل اهمیت میزان درباره پانل اعضای نظر مجدد دريافت
 شده. انتخاب عوامل اهمیت ترتیب پانل درباره اعضای نظر دريافت

 

 دلفی روش چهارم دور

 سوم. دور در پانل اعضای نظر بعالوه میانگین عضو هر نظر و عوامل مجموعه ارائه
 شده. انتخاب عوامل اهمیت میزان درباره پانل اعضای نظر مجدد دريافت
 شده. انتخاب عوامل اهمیت ترتیب درباره پانل اعضای نظر دريافت
 نظر.اتفاق به دستیابی
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  اهنگینننهم ريبنننض از، لنننپان یعضاا نمیا نظر قتفاا انمیز تعیین ایبر هشوپژ ينا در
 .ه استشد دهستفاا الدنکن

 دلفی مختلف دورهای در تحقیق نتایج

 اول دور

 از را لنعام نجنپ و تنموفقی عامل 95 نمیا از را عامل 15 پانل یعضاا، دور ينا در
 و دانيز تأثیر دارای، نددبو هشد ئهارا پیشین هایهشوپژ در که شکست عامل 10 نانمی

 در نخگويانپاس، ننيا بر وهعال. ندداد تشخیص تطالعاا وریفنا دبررکا رنب دانيز ینخیل
 برخی ترکیب با که نددکر حمطر تطالعاا وریفنا دبررکا موفقیت ایبر را لنعام 05 عونمجم

 در هشد ئهارا ملاعو با نوعی به عامل 13، نمیا ينا از. ماندند باقی عامل 98، نهاآ از
 درنهفنب منحصر موفقیت عامل 61 نهاآ فحذ از پس که نددبو نيکسا، پیشین هایپژوهش

 وریفنا دبررکا شکست ایبر نیز را عامل 98 عمجمو در لنپان یضانعا. دنماندن اقینب
 ينا از. ماندند باقی عامل 90 ادتعد، نهاآ از برخی بنترکی انب هنک دنندکر حرنمط تانطالعا

 از پس که نددبو نيکسا پیشین هایپژوهش در هشد ئهارا ملاعو با نوعی به عامل پنج، نمیا
 .ماندند باقی درنهفنب صرنمنح ستنشک عامل 63 نهاآ فحذ

 دوم دور

 نانمی از را لعام شته و موفقیت عامل 61 نمیا از را عامل 3، پانل یعضاا، دور ينا در
  خیلی و دياز تأثیر دارای، نددبو هشد ئهارا عضاا فطر از اول دور در که شکست عامل 63

 از و عونمجم در پانل یعضاا ترتیب ينا به. ندداد تشخیص تطالعاا وریفنا دبررکا بر دانيز
، دنننندبو هشد ئهارا نهاآ دخو سیلهوبه يا هشد يافت پیشین هایپژوهش در که ملیاعو نانننمی

«  دياز » تأثیر دارای انيرا لتیدو ایهنمازسا در را شکست عامل 19 و موفقیت لعام 60
 .ندداد تشخیص «دياز ربسیا »و

 رمچها و مسو یهادور

 کنرينه أثیرنت انزنمی رهانبدر را دونخ رننظ داًمجد بايد عضاا، رمچها و مسو یهادور در 
 انرنيا ینلتدو یهانمازانس در تانطالعا وریانفن دبررانک شکست يا موفقیت در ملاعو از
 دخو نظر از را شکست و موفقیت ملاعو همیتا ترتیب بايد ينابروهعال نهاآ. نددمیکرم النعا
 .نددمیکر معالا
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 ینتیجهگیر

 رننظقتفاا يرز اليلد به که هنددمی ننشادر اين پژوهش  لفید روش گانهرچها یهادور نتايج
 : داد نپايا هادور ارتکر به انمیتو و ستا هشد حاصل پانل یضانعا نانمی

 اول عامل 18 ناننننمی در را وهگر اول موفقیت عامل 18، عضاا صددر 58 از . بیش1
  نجنننپ نانننمی در را وهگر اول شکست عامل پنج عضاا صددر 58 از بیش. نداهبرگزيد دونننخ

  .ندادهکر بنتخاا دخو اول لنعام
  35/8 از تنموفقی لنماعو تنهمیا انزنمی رهانبدر ضانعا یهاخنپاس رانمعی افرننح. ا6

 افرننحا یننهمچن. تنسا هنيافت اهشنک رمانچه دور در 60/8 هنب دوم و اول یانهدور در
 دوم و اول یهادور در 63/8 از شکست ملاعو همیتا انمیز رهبادر عضاا هاینخپاس رانمعی
 .ستا هشد تبديل رمچها دور در 68/8 به

  در تنموفقی لنماعو بنترتی رهانبدر عضاا هاینخپاس ایبر الکند هماهنگی . ضريب9
  یعضاا ادتعد ينکها به توجه با. ستا 501/8 شکست ملاعو رایب و 535/8 رمچها دور
 يد.آمی بحسا به دارمعنا الکند ضريب از انمیز ينا، دبو نفر 18 از بیش پانل
 دور به نسبت رمچها دور در موفقیت ملاعو ترتیب ایبر الکند هماهنگی . ضريب0 

 يا ضريب ينا که يافت يشافزا 885/8 تنها شکست ملاعو ایبر و 895/8 انتنه مونس
 .هددنمی ننشا توجهی قابل شدر، لیامتو دور دو نمیا در پانل یعضاا نمیا نظر قانتفا انزنمی

  در و دوم و اول یانهدور در نهاآ همیتا انمیز میانگین تیبتربه مسو دور در ملاعو ينا
 .نددبو دهکر تعیین مسو دور در عضاا که شدند ئهارا تیبیتربه رمچها دور

 ستنشک و تنموفقی در را لنعام 93 عونمجم در ینلفد لنپان یعضاا هشوپژ ينا در
 68 هنب. دنناداده شخیصنت یدنکلی انيرا لتیدو هاینمازسا در تطالعاا وریفنا دبررانک

 را رنيگد عامل 13 و دبو هشد رهشاا نیز پیشین تمطالعا و هاهشوپژ در ملاعو ننيا از مورد
 ينا به. میباشند سويهدو یتأثیر دارای عامل 18 نمیا ينا در. ندادهکر ئهارال نپانی ضانعا

. دمیشو تطالعاا وریفنا دبررکا شکست باعث نهاآ دنبو و موفقیت باعث نهاد آونجوه نک انمعن
 به کامالً يا موفقیت به کامالً يا ملاعو ينا. نددار يکسويه یتأثیر عضاا نظراز  يگردمل اعو
 بر نهاآ دنبو ماا دارد یکلید یتأثیر يکی بر نهاآ دجوو ينکها يا، میشوندط ونست مربنشک

 دهبو سه شکست ملاعو ادتعد و 10 موفقیت ملاعو ادتعد. اردمیگذ کدننا یتأثیر یيگرد
  .است
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 سویهدو تأثیر دارای ملاعو

 هاینمازانس در تانطالعا وریفنا دبررکا بر سويهدو یتأثیر دارای را عامل 18 پانل یعضاا
 نهاآ دنبو و موفقیت باعث ملیاعو چنین دجوو عضاا ينا نظر از. نداداده تشخیص انيرا لتیدو

 یضانعا را لنعام هنس، عامل 18 ينا از. دمیشو تطالعاا وریفنا دبررکا شکست باعث
 : از تندرعبا سويهدو تأثیر دارای ملاعو. ندادهکر ئهارال نپان

 نمازسا شدار مديريت پشتیبانی و حمايت .1
 نمازانس یهازنیا با تطالعاا وریفنا دبررکا نیاهمخو و تناسب .6

  منابع تخصیص انمیز .9

 انبررکا زشموآ .0
 نمازسادر  تانطالعا وریانفن دبررانک نالوئسنم مانیزانس هانجايگ يا سطح .5

 نمازسا در تغییر مديريت انتو .6

 نمازسا شدار مديريت تثبا .3

 نمازانس در تانطالعا وریفنا یهادبررکا یمجر تیم تثبا .8

 نمازسا در تطالعاا وریفنا دبررکا ایبر یيزربرنامه .3

 تطالعاا وریفنا یهادبررکا از نمازسا شدار مديريت صحیح درک وآگاهی  .18

 موفقیت ملاعو

 در تانطالعا وریانفن دبررانک رنب تنمثب یتأثیر دارای را عامل 10، پانل یعضاا
 ثنباع ملیاونع چنین دجوو عضاا ينا نظر از. نداداده تشخیص انيرا لتیدو هاینمازانس

 ينا دبررکا شکست باعث نهاآ دنبو حالیکه در. دمیشو تطالعاا وریفنا دبررانک تنموفقی
 یعضاا را عامل 10 ينا از عامل پنج. نیست یکلید شکست بر آن ا تأثیرني دنمیشو وریفنا

 : از تندرعبا موفقیت ملاعو .دننادهرنک هنئارا پانل
 تانطالعا وریانفن دبررانک در نمازسا شدار مديريت مستقیم یگیردر .1

  نمازسا در تطالعاا وریفنا دبررکا ایبر ولئمس دیفر دجوو .6

 نمازسا در تطالعاا وریفنا دبررکا شتندا لويتاو .9

  نانمکا هنک ینحلامر هنب تانطالعا وریانفن دبررانک رگبز یهاوژهپر تقسیم .0
 باشند شتهدا منابع تخصیص لويتاو و لنتحوي

 تطالعاا وریفنا دبررکا نپشتیبا نگیزشیا منظا دجوو .5
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 تطالعاا وریفنا مینهز در نمازسا ایبر يطاشر جدوا ورانمشا دجوو .6

 نمازسا سطح در تطالعاا وریفنا دبررکا نتايج یپذيرهمشاهد .3

 تطالعاا وریفنا دبررکا به نسبت نمازسا در مثبت شنگر دجوو  .8

 تطالعاا وریفنا دبررکا در موفق هاینمازسا ربتجا از یگیرديا .3
 نمازسا هایفهد با تطالعاا وریفنا دبررکا نیاهمخو و تناسب .18
 نمازانس هاییتژاترنسا انب تانطالعا وریانفن دبررانک نیاهمخو و تناسب .11

 نهاآ ارستقرا و توسعه لطو در تطالعاا وریفنا دبررکا یهاوژهپر لکنتر .16
 انبررکا ایبر تطالعاا وریفنا دهستفاا قابلیت .19
 مناسب راتمقر و نیناقو دجوو .10

 شکست ملاعو

 هاینمازانس در تانطالعا وریانفن دبررانک رنب منفی یتأثیر دارای را عامل سه پانل یعضاا
 دبررانک ستنشک ثنباع ملیاونع چنین دجوو عضاا ينا نظر از. نداداده تشخیص انيرا لتیدو
 و دوننمیش وریفنا ينا دبررکا موفقیت باعث نهاآ دنبو حالیکه در. دمیشو تطالعاا وریفنا
 هننننئارا لننننپان یضاننننعا را ستننننشک عامل سه هر. نیست یکلید موفقیت بر آن تأثیر يا
 : از تندرعبا شکست ملاعو .دننادهرنک

 تانطالعا وریفنا دبررکا یهاوژهپر ایبر کفايت فاقد انمدير از دهستفاا .1
 نمازاننس یدهاننينافر دنوننب شخصنننام .6
 تانطالعا وریانفن هایحطر دنکر دیبررکا ایبر مناسب ریکازوسا دنبو .9

 

شماره  صه 3جدول    بندی عوامل کلیدی موثرنتايج اين تحقیق را همراه گروه ای ازخال
 عواملی که وجودشننان موجب موفقیت و دهد.در موفقیت)م( يا شننکسننت)ش( نشننان می

 اند./ش( مشخص شدهم ) شوند بافقدانشان موجب شکست می
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  تطالعاا وریفنا دبررکا بر مؤثر یکليد ملاعو یستهبندد: (7) ولجد

  ریساختا ملاعو  نسانیا ملاعو
 (1ش/م) نمازسا شدار مديريت گاهی. آ1
 (م) مثبت شنگر دجو. و6 
 (م) یپذيره. مشاهد9 

 (م) دهستفاا . قابلیت0

 (ش/ م) شدار مديريت تثبا .1
 (ش/ م) تطالعاا وریفنا مانیزسا ه. جايگا6 

 (ش/ م) یمجر تیم ت. ثبا9
 (م) ولئمس دفر دجو. و0
 (ش) رکاوکسب یيندهاافر دننبو . مشخص5 

  شدار مدیریت نقش  محیطی ملاعو
 (م) مانیزسا نمیا یگیرد. يا1
 (م) مناسب راتمقر و نینا. قو6
 (م) يطاشر جدوا وران. مشا9

 (ش/ م) پشتیبانی و . حمايت1
 (م) مستقیم یگیر. در6

  تغییر ظرفیت  ییزربرنامه ظرفیت
 (ش/ م) تطالعاا وریفنا جامع . برنامه1
 (ش/ م) مالی منابع . تخصیص6
 (ش/ م) هازنیا با نیاهمخو و . تناسب9 

 (م) هافهد با نیاهمخو و . تناسب0
 (م) هایتژاسترا با نیاهمخو و . تناسب5 
 (م) لويت. او6 

 (ش/ م) تغییر مديريت ان. تو1
 (ش/ م) انبررکا زشمو. آ6
 (م) هاوژهپر ل. کنتر9
  (م) نپشتیبا نگیزشیا م. نظا0
 (م) هاوژهپر یحدمند. وا5
 (ش) کفايت فاقد وژهپر ان. مدير6
 (ش) هاحطر دنکر دیبررکا رکازوسا د. نبو3 

  

                                                                                                                   
 شکست عامل: ش /موفقیت عامل: م -1
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 تجارت موفقیت حیاتی عوامل زمینه در خبرگان نظرات کسب :(8) مورد

 (SSA)آفریقا صحرای زیر کشورهای در الکترونیک

 یديجیتال صورت به را جهان که است کرده ايجاد جديدی و مهم کانال، الکترونیک تجارت
 نظر از دکم درآم و پردرآمد مناطق بین. کندمی مرتبط هم به المللیبین تجاری مبادالت برای

 اينترنت میزبانان کل %33 از بیش. وجود دارد عظیمی اختالفات اينترنت کاربران و میزبانان
. اندداده جای خود در را جهان جمعیت از %16 تنها که هستند يافته توسعه کشورهای در

 که ستا داده نشان دنیا مختلف هایخشب در اينترنت گسترش زمینه در متعددی تحقیقات
SSA ،است جهان رد اينترنتی و تکنولوژيکی، اقتصادی توسعه سطح ترينپايین با ایمنطقه. 

 رد الکترونیک تجارت موفقیت حیاتی در پژوهشی به بررسی عوامل 1پاولوسکی و اوکولی
 شودداده می اند که در ادامه جزئیات آن توضیحپرداخته 2(SSAآفريقا) صحرای زير کشورهای

(6880,Okoli & Pawlowski). 

 تحقیق استراتژی و االتسؤ

 : بود زير االتؤس برای پاسخ جستجوی در اين تحقیق، خاص طور به
 قراراست برای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی، فیزيکی هایزيرساخت از انواعی چه .1

 است؟ الزم SSA در الکترونیک تجارت پايدار

 قابلیت بیشترين دارای SSA در الکترونیک تجارت به مربوط اقدامات از اشکالی چه .6
 باشند؟می اقتصادی سود حداکثر به دستیابی منظوربه ساله 18 تا 9 دوره ای در اجرا

 استراتژی و اقتصادی مشیخط در موجود هایچالش برابر در عملی هایحلراه چه .9
 دارد؟ وجود SSA در سودمند و پايدار الکترونیک تجارت قبال در مديريتی

ستراتژی يک از مرکب تحقیقی برنامه يک سی برای ایمرحله سه ا مذکور  سؤاالت برر
 خستن سئوال دو به است که "عوامل شناسايی" برای، اول مرحله. گرفته شده است کار به

سخ سايی به و بوده ذهنی عمدتاً داده و پا ستگی قبول قابل عوامل شنا ، ومد مرحله. دارد ب
ستفاده با شده شناسايی عوامل "یکمّ آزمون" شامل   نآ برای آزمايشی شبه طرح يک از ا
ست شندمی مربوط واقعاً عوامل اين آيا که ا  سارتج بايد و بوده ترعینی مرحله اين. نه يا با

 ارائه، سننوم مرحله. کند فراهم سننوم مرحله برای را اسننتواری هایراهنمايی و بیشننتر

                                                                                                                   
1- Okoli & Pawlowski 

2- Sub-Saharan Africa ... و موريتاني، کومور، جیبوتي، سومالي :  
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 .تحقیق الؤس سومین به پرداختن برای عملی پیشنهادهايی

 تحقیق متدلوژی

  ذينفعان هایگروه اعضننای از هاداده آوریجمع برای آنکه وجود کنند بامحققان بیان می
، SSAدر  آن به مربوط اقدامات و الکترونیک تجارت هایزيرسننناخت زمینه در اصنننلی

 را یدلف روش اند تاهداد ترجیح، اسننتفاده کنند سنننتی پیمايش هایروش از توانسننتندمی
 .بگیرند کارهب ذينفعان و خبرگان از وجوپرس برای قوی لوژیوعنوان متدبه

 دلفی روش انتخاب دالیل

پرداخته و  هستند SSA در الکترونیکتجارت کنندهتقويت که عواملی بررسی به تحقیق اين
 آنجا اسیسی و اجتماعی، اقتصادی مسائل که است افرادی دانش مستلزم پیچیده لهمسئ اين

 تحقیق. گويدمی پاسخ ترمناسب ایگونهبه، تحقیق سؤاالت به، دلفی روش لذا. فهمندمی را
. خبرگان فردی هایپاسخ تا دهدمی پاسخ تحقیق سؤاالت به نحو ترينمناسب به جمعی دسته
 یگروه تصمیمات تحلیل هایروش ديگر میان درو  است مناسب گروهی روش يک، دلفی

، وشر اين که چرا ؛دارد ترجیح (اجتماعی قضاوت تحلیل و اسمی گروه روش قبیل از) کارآمد
 یرعملیغ المللیبین سطح در خبرگان برای است ممکن که فیزيکی مالقات به را خبرگان

 هب مربوط دانش با خبرگان از محدودی نسبتاً تعداد است ممکن اگرچه. کندنمیملزم ، باشد
، راداف مجموعه اندازه نظر از دلفی الزامات، باشند داشته وجود تحقیق دقیق الزامات االتؤس

 نظر از دلفی تحقیق روش اجراست. قابل نفری 18 تا 18 دسته چهار با و نیست گیرانهسخت
 را تریغنی هایداده آوریجمع امکان امر اين. باشدمی اصالح قابل و است منعطف، آن طرح

 .شودمی تحقیق اساسی سؤاالت ترعمیق درک به منجر کند ومی فراهم

 خبرگان انتخاب رویه

رهنمودهای مبسوطی درباره چگونگی جذب خبرگان شايسته به يک گروه  1دلبک و همکاران
. برای تحقیق دلفی نیز قابل استفاده است، که اين رويه اندنمودهخاطرنشان ، اسمی ارائه کرده

حصول اطمینان از شناسايی خبرگان ، که هدف از آن اندکردهرويه دقیقی را تشريح  هاآن
ماری به نمونه آ، بوده است. تحقیق دلفی هاآنبه ، ذيربط و دادن فرصت مشارکت در تحقیق

سته نیست. دلفی يک مکانیزم تصمیم گروهی است که مستلزم واب، که معرف جامعه باشد

                                                                                                                   
1- Delb mecq et al. 
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 نيترمهم يکی از، که درک عمیقی از موضوع دارند. بنابراين استی استهيشامشارکت خبرگان 
 انتخاب خبرگان شايسته است.، الزامات آن

و  هائتیهاند. اندازه اين يی تقسیم کردههائتیهمحققان خبرگان را به : ساختار هیئت
در  ی احتمالی در بین خبرگان دارد.هاتفاوتتحقیق و  سئوالبستگی به ماهیت  هاآنترکیب 

دارای دانش ارزشمند و مهم درباره تجارت ، چهار طبقه ذيربط از خبرگان، تحقیقاين 
 : بودند SSAالکترونیک در 

 دانشگاهیان 
 متخصصین 
 مقامات دولتی 
  1ی غیردولتیهاسازمانمقامات 

زان قابل به میدستیابی  جهت رواين از. بودندی متفاوتی هادگاهيد دارای باًيتقر هاگروهاين 
قان ، رأيیقبولی از هم جاد  هاگروهرا تفکیک بهترين راه محق يدند ئتیهاز هم و اي ن . ايد

قايسنننه ، طرح به کردمی فراهمنفع مختلف را نیز ی ذیهاگروهی هادگاهيدامکان م نا  . ب
نفر در هر هیئت وجود  18تا  18 اسننت بهتر، يی که در ادبیات دلفی آمده اسننتهازمیمکان

مشغول  SSAدر  واقعاً هدف اين است که دست کم نصف اعضا . در هر هیئتباشند داشته
يی را هالیتحل تواندیمو  هعايد کرد، "داخل"را از  هادگاهيدتعداد کافی از ، باشند. اين ساختار

دهندگان داخلی و ی پاسننخهادگاهيديی در هاتفاوتد تا مشننخص شننود که آيا هصننورت د
 آمده است.، مراحل رويه انتخاب خبرگان، (3نمودار )وجود دارد يا خیر. در  هائتیهخارجی در 

  

                                                                                                                   
1- NGOs 
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 : 1گام  

 KRNWتهیه 

 مقامات دولتی و مقامات، متخصصین، دانشگاهیان: های مربوطيا رشته هامهارتشناسايی 
NGOها 

 ی مربوطهاسازمانشناسايی 

 شناسايی ادبیات دانشگاهی و تخصصی مربوط

 
 : 6گام 

با  KRNWکردن پر
 هانام

 ی مربوطه را بنويسید.هامهارتيا  هارشتهاسامی افراد مربوط به 

 ی مربوطه را بنويسید.هاسازماناسامی افراد مربوط به 

 تخصصی مربوطه را بنويسید.اسامی افراد مربوط به ادبیات دانشگاهی و 

 
 : 9گام 

خبرگان ديگر را 
 نامزد کنید

 تماس بگیريد. KRNWبا خبرگان فهرست شده در 

 از رابطین بخواهید خبرگان ديگری را معرفی کنند.

 
 : 0گام 

دی بنخبرگان را رتبه
 کنید

 فهرست تهیه کنید؛ يکی برای هر رشتهزير چهار

 بندی کنید.طبقه، خبرگان را بر اساس فهرست مناسب

 بندی کنید.رتبه شانيهایژگيوخبرگان را در داخل هر فهرست بر مبنای 

 
 : 5گام 

خبرگان دعوت  از
 کنید

 اشند.ها بمتناظر با رشته، هائتیهخبرگان را برای هر هیئت فراخوانی کنید. به طوری که 

 فراخوانی کنید.، در زيرفهرست رشته خود هاآنخبرگان را به ترتیب رتبه 

 است. 18-18، اندازه مطلوب

 جذب متخصصین را متوقف کنید.، هنگامی که اندازه هر هیئت به حد مطلوب رسید

 رویه انتخاب خبرگان در تحقيق نمونه: (7نمودار)

 خبرگان شناسایی

  :ای برای شناسايی خبرگان استفاده کرده استاز يک رويکرد چند مرحله، اين تحقیق

، . هدف از اين کاربرگشدتهیه  1کاربرگ نامزدهای منابع دانش، اول گام در -1گام 

دن به منظور جلوگیری از ناديده گرفته ش، هاآنبندی خبرگان قبل از شناسايی کمک به طبقه
هر دسته مهم از خبرگان است. يک تیم تحقیق مرکب از دو محقق دانشگاهی و يک متخصص 

. ندکردررا پاين کاربرگ ، داشتندآشنايی  SSAبه اينترنت در با موضوعات مربوط  هاآنکه تمام 
خبرگان در سطح جهانی در زمینه  و ادبیاتی که در شناخت هاسازمان، هارشته نيترمناسب

                                                                                                                   
1- Knowledge resource nomination worksheet (KRNW) 
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ضرورت دارد ، د. در اين مرحلهششناسايی بودند مفید ، SSAاينترنت و تجارت الکترونیک در 
 .دشونطبقات خبرگان شناسايی بايد  همچنیننوشته نشود. ، نام هیچکدام از خبرگان

 نمونه کاربرگ نامزدهای منابع دانش: (2جدول )

 ادبیات مربوطه هاسازمان هامهارتیا  هارشته
  دانشگاهی 

o لیست مجالت 

 متخصص 

o جوامع اينترنتی 
o و اعضا بخش  مؤسسات

ITU 
 مقامات دولتی 

o  فهرست جهانیITU 

  مقاماتNGO 

o  هاسازمانلیست 

 بانک جهانی 

  کمیسیون اقتصادی
 ملل متحد افريقا

 دانشگاه ملل متحد 

 جوامع اينترنتی افريقا 

 دولتی  هایسازمان
 مخابرات افريقايی

 AFRIK-IT 
listserv 

 دانشگاهی : 
o  گزارش اقتصاد سیاسی

 افريقايی
o  ی اطالعات هاستمیسمجله

 مديريت

o  ی هاستمیسمجله اروپايی
 اطالعاتی

o  مجله مديريت اطالعات
 جهانی

o  مديريت فناوری مجله
 اطالعات جهانی

o  مجله الکترونیک
ی اطالعات در هاستمیس

 کشورهای در حال توسعه
 مشارکت کنندگان : 

o  ارتباطاتACM 

o تجارت افريقا 

o ی مخابرات هاگزارشITU 

 

پر ، رويه تکراری بعدی، KRNWپس از تکمیل : با اسامی KRNWپرکردن  -8گام 

ها رعنوانساز هر کدام  بالقوه برای تحقیق دلفی است.کردن طبقات با اسامی واقعی خبرگان 
و ادبیات( نمايانگر منظر متفاوتی برای شناسايی و مدنظر قرار دادن خبرگان  هاسازمان، ها)رشته

های زيادی در اسامی خبرگان بین هر کدام از سرعنوانها و همپوشانی فتربوده و انتظار می
برای شناسايی تعداد هر ، منظریاين ديدگاه چند، ين وجودشد. با اوجود داشته با هاآندرون 

ابتدا به فهرست شخصی ، برای هر طبقهمحققان ضروری است. ، چه بیشتری از خبرگان
ن . ايدادنداسامی بیشتری را در طبقات مناسب جای ، بوده مقدورو تا آنجا که  کرده مراجعه

لی وبوده اگر چه گسترده ، تیم تحقیقارتباطات مشخص ، ای است. در عین حالپايه، رويه
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و  کاز رويه تشريح شده دلبِ، . بنابراينبودسوگیری نوعی  دارای و داشت هايیمحدوديت
از شروع  . پسشودترين خبرگان اطمینان حاصل تا از شناسايی شايسته شدهمکاران پیروی 

و  رفته KRNWدر  هاعنوانسراز کدام سراغ هرمحققان به ، ی شخصیهاتماسکار با 
 .کردند تکمیل، را بر طبق طبقات هافهرست

 : شتاستراتژی کلی متفاوتی دا، عنوانهر سر
 متفاوتی برای شناسايی خبرگان بود.هر طبقه مستلزم رويکرد : هامهارتها يا رشته

اين لیست با مروری بر ادبیات مجالت دانشگاهی و تخصصی تحت عنوان : دانشگاهیان
 .شد تکمیل "ادبیات مربوطه"

 ی محلی جامعه اينترنتهاانجمنتماس با ، کردن اين لیستاولین سطح پر: انمتخصص
ی محلی جامعه هاانجمن. بودندکشور زير صحرا دارای انجمن محلی  10بود. حدود  SSAدر 

ان در آنجا شتوسعه اينترنت در کشورهای "فعاالن"جايی باشند که  فترانتظار می، اينترنت
 جمع شوند.

المللی مخابرات برای برقراری تماس با افراد در از فهرست جهانی اتحاديه بین: ولتد
. وزرای شدصحرا استفاده  های ملی مخابرات برای هر کدام از کشورهای زيرِوزارتخانه
 نيترآگاهو  نيترفعالند که در تماس نزديک با دشای تلقی خبرگان بسیار شايسته، مخابرات

 خبرگان اينترنت در کشورهای خود هستند.

NGOها :NGOتوسعه اينترنت و  ایهای متعددی برICT  دو اندهشد تأسیسدر افريقا .
کمیسیون اقتصاد ملل متحد مربوط به ، مکان کلیدی )غیر از جستجوی وب( برای شروع کار
چرا ، ودندبلی آمرکزی ايدهمنابع ، هانياافريقا و اطالعات بانک جهانی در زمینه برنامه توسعه 

م و هکردند میی مالی را فراهم هافرصتاعتبارات و ديگر  داشته وهای فعالی NGOکه هم 
که بودند در تماس های گوناگونی NGOبا ، بنابراين .بودندهايی سنکنفرا مسئول برگزاری

عالوه وب سايت کشورهای در حال توسعه ه. بداشتندمراوده  هاآنسازی با برای منابع و شبکه
ISWorld ، ی از اگستردهلیستNGO.های مربوط را در خود جای داده است 
رای ابزاری ب، ی مناسبهاروشفاکس يا ديگر ، تلفن، پست الکترونیک، وب: هاسازمان

 هک بود هاسازمانتماس با افرادی در اين ، . هدفبودندی شناسايی شده هاسازمانتماس با 
 و بتوانند رابط ديگر خبرگان در داخل يا خارج سازمانشان باشند.بوده خبره ، خود

ادبیات  SSAدر  ICTsتمام مقاالت مربوط به اينترنت يا  يافتن به منظور: ادبیات مربوطه
 .دانشگاهی و تخصصی مرور شد
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با  تیم تحقیق، مرحلهدر اين : نامزد کردن خبرگان ديگر، هاتماساول  دور -9گام 

 خبرگان ديگری را برای اضافه شدن خواستند هاآناز  و هگرفتخبرگان شناسايی شده تماس 
برای حصول  KRNWبا هدف اولیه گسترش ، هاتماسمعرفی کنند. دور اول ، به لیست

 که حداکثر تعداد خبرگان قابل دسترسی را شامل شده باشد.گرفت اطمینان از اين صورت 
پیروی  6از رويه تشريح شده در گام ، کردندی که رابطین ارائه و ادبیات هاسازمانبرای 

 .شوند دادهقرار  KRNWو در شده تا اسامی خاص شناسايی  ندنمود
در  هر کدام از خبرگان موجود (CV) ایاطالعات زندگی نامه، مرحله اين درعالوه هب

ی ثبت هاداده، مثال . برایشد آوریجمعخبرگی  برای الزم هایويژگی تعیین منظوربه لیست 
ی فعالیت در تجارت هاسالتعداد ، های انجام شدهارائه، شامل تعداد مقاالت منتشره، شده

در گام . بودند و غیره NGOی تصدی در پست دولتی يا هاسالتعداد ، SSAالکترونیک در 
. شد ریآوجمعاطالعات کافی درباره هر کدام از آنان متخصصان برای رتبه بندی خبرگی ، بعد

 .شد تهیهخبره  688 حدوداًلیستی شامل ، در پايان اين گام

ی افراد مطرح در هایژگيو، در اين گام: هایژگيورتبه بندی خبرگان بر اساس  -4گام 

، . ابتداشدند بندیرتبه، ده و بر طبق اولويت دعوت به تحقیقشمقايسه ، لیست بزرگ خبرگان
. دشتهیه  و دانشگاهیان NGOمقامات ، دولتی مقامات، نامتخصصشامل چهار زير لیست 

در صورت  .شدندطبقه بندی ، هاستیلدر قالب زير  شانیهایژگيوخبرگان بر مبنای سپس 
يک خبره در بیش از يک لیست جای ، ی چندگانه توسط خبرگانهانقشعهده گرفتن بر

ق درجه را بر طب هاستیلهر کدام از زير ، مستقل به طور، هر عضو تیم تحقیق، . بعدگرفتمی
با  هاستیل و با هم جمع، ی مستقل از همهایبند. اين رتبهکردرتبه بندی ، شايستگی افراد
 . در پايان از خبرگان برایدشبندی شده تهیه لیست رتبهو چهار زير شدند هم تطبیق داده

 .دیرسان به پايدعوت خبرگان کار ، و با رسیدن به تعداد مورد نیاز شدشرکت در تحقیق دعوت 

دام کهیئتی را برای هر محققان، هایبندبر اساس رتبه : دعوت خبرگان به تحقیق -5گام 

دست ا اين شرط که ب بود( 18حداقل ) 18، . اندازه مورد نظر هیئتدادنداز چهار طبقه تشکیل 
صورت حائلی را در ، کار کرده باشند. انتخاب تعداد ماکزيمم SSAدر  نیمی از اعضا، کم

شفاهی از مشارکت خود  طوربه دهندگانچه هنگامی که پاسخ. اگرکندیمايجاد  فرسايش
 بسیار کم خواهد بود.کنندگان ريزش شرکت، اطمینان داده باشند

ه از جمل، های الزم برای آنموضوع تحقیق و رويه و گرفتندبا هر هیئت تماس  محققان
ش ش .تعهد بدهند ه شد کهخواست هائتیهاز ، تحقیق. برای اين دادندتعهد الزم را توضیح 
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در  .تحويل دهند، ی را تکمیل کرده و ظرف سه روز از تاريخ دريافتاقهیدق 15پرسشنامه 
. محدود دادیمماهه به خود اختصاص  سهتا  يکيک ساعت و نیم زمان را طی يک دوره ، کل

توه نیايند به س، کنندگانکه مشارکت بودبه خاطر آن ، ی به شش فقرههاپرسشنامهکردن تعداد 
 صورت گیرد.، ی از زمان صرف شده توسط آناناصادقانهارزشیابی ، و در عین حال

ه ملزم ب هاپرسشنامهبازگرداندن و مشارکت کنندگان برای دريافت ، در اين تحقیق
برای تحقیقی که از خبرگان تجارت  شدند.فکس يا وب ، دسترسی به پست الکترونیک

وزی که در همان ر، نیست. اولین پرسشنامه نامعقول، اين الزام، کندیمالکترونیک استفاده 
 شد.میبه هر کدام از آنان ارسال ، دندکریمرا به مشارکت ابراز د خبرگان تمايل خو

بااليی که در  با دعوت از نه خبره رده، هائتیه یدعوت از اعضا، برای هر زير لیست
SSA  ( شروع شد. بسیاری از خبرگان در آفريقای 18)نصف تعداد مورد نظر يعنی نددرکیمکار

برگان خدعوت از داشت. نین سهمیه دخالت تعیدر موضوع اين اما  .ندشمالی و جنوبی قرار داشت
ده پرسیت لیسی زيرمابق. سپس از نه خبره رده باال در ادامه داشت هتا رسیدن به سهمیه نه نفر

 يا نه. کنندیمکار  SSAآيا در  شد که
مین را تضخبرگان موجود  نيترستهيشاشناسايی و دعوت از ، یامرحلهطرح فرايند پنج 

 .می کرد
که  در جايی، به مشارکت خبرگان در تحقیق توانندیمی متعددی وجود دارند که هامشوق

 : شودمنجر ، ممکن است از مشارکت در آن امتناع ورزند
 انتخاب شدن در يک گروه متنوع و منتخب .1
 فرصت يادگیری از اتفاق نظر .6
 افزايش افق ديد خودشان درباره سازمانشان و بیرون از آن. .9

 مشغله را فراهم آورد.برای جذب خبرگان پرانگیزه قوی الزم  توانندیمها اين مشوق
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 هاداده تحلیل و آوری جمع روش

 : هاپرسشنامه آوریتوزیع و جمعمكانیزم 
 هائتیه ی. اعضاندفکس و وب مبادله شد، از طريق پست الکترونیک، ی دلفیهاپرسشنامه

استفاده کنند. مزيت اين ، دانندیمکه مناسب  هارسانهکدام از اين که از هر بودندمختار 
ش رودر ، . اين امردرکیمرا تسريع  هاپرسشنامهکه زمان گردش  بودآن  "ی سريعهارسانه"

 به طورمهم است.  کامالً ، شهرت دارد هادادهبرای جمع آوری  زياد که به زمان تلف شده دلفی
زمانی  رد. اين وضعیتماه زمان بب 5روز تا  05 تواندیممتوسط  به طور تحقیق دلفی، مثال
 هامهپرسشنابرای تحويل و دريافت  محققانهمگی در يک کشور بوده و ، که افراد دهدیمرخ 

است. با فرض  یالمللنیب، هاپرسشنامهتبادل ، اما در اين مورد، بر سیستم پستی متکی هستند
حدود يک ماه طول ، بازگردانده باشد فوراًپرسشنامه را پر کرده و  SSAاينکه يک فرد در 

 امالً ک)شايد يک فرض شود برای تحلیل دريافت ، تا پرسشنامه تکمیل شده کشدیم
تا ، حققانمتوجه به اينکه امه بعدی را بتوان ارسال کرد. بااز اينکه پرسشنقبل ، بینانه(خوش

 ال نماينده بعدی را ارستوانند پرسشنامنمی ام نتايج از يک هیئت نرسیده باشدزمانی که تم
 .شدمیطوالنی ، چنین زمان تاخیری به گونه نامعقولی

ه به نوع چاپی گون نيترهیشبفکس )که ، شامل پست الکترونیکسه گونه از هر پرسشنامه 
بر اساس اصول طرح پیمايش  به دقت، ها. از آنجا که پرسشنامهشدطراحی است( و وب 

ی از آنچه که از طريق پست امالحظهقابل  طوربه، که نتايج فترینمانتظار ، ندطراحی شد
 متفاوت باشد.، ديآیمبدست 

 : رویه اجرا

شامل ، ويه. اين راستفاده شد هاپرسشنامهاجرای برای  "بندیرتبه"از رويه تحقیقات دلفی نوع 
 : سه گام کلی بود

 طوفان فکری برای تعیین عوامل مهم .1
 موارد نيترمهممحدود ساختن لیست اصلی به  .6
 بندی لیست عوامل مهمرتبه .9

 

 موضوعات کلی در طراحی پرسشنامه
سیار ب دهندگانبرای پاسخ، اشگانهبا تکرارها و مراحل چند، یق دلفیبا توجه به اينکه تحق
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 98 که هیچ پرسشنامه واحدی بیش از حاصل شداطمینان ، گیرتر از پیمايش سنتی استوقت
، پیمايشبی فکس و گونه و، دقیقه وقت نبرد. با عنايت به بکارگیری همزمان پست الکترونیک

که  نمايند کنند تا اطمینان حاصل یحارا طر هاشيمایپ به دقت محققانکه ت داشت ضرور
 .کندیمفرايند اجرای تحقیق را بیان ، (8) نمودار معادل هم باشند.، اين سه شکل اجرا

 

 طوفان فكری: 1فاز اجرایی 

 جمع آوری اولیه عوامل: 1پرسشنامه 

ت از طريق پس، تا در هیئت دلفی درکاولین پرسشنامه در همان روزی که خبره موافقت 
پرسشنامه  .فرستاد شد، ترجیح خود خبرگان( سهیم شود فکس يا وب )بسته به، الکترونیک

 هادهياچرا که در بردارنده يک درخواست باز برای طرح  ؛بسیار ساده بود اولیه تحقیق دلفی
حقیق ت سؤاالتبه يکی از ، اساسی را مطرح کرده که هر کدام سئوالسه ، بود. اين پرسشنامه

 .نددشیممربوط 
از خبرگان پرسیده شد که دست کم شش عامل مهم ، مهپرسشنا سئوالدر مورد اولین 

را لیست کنند. اين  SSAگذاری و رشد کاربرد تجاری اينترنت در کشورهای اثرگذار بر پايه
رساخت بدان لیست زي محققاندر جستجوی تهیه لیستی از عوامل زيرساختی بود که  سئوال

 اطالق کرده اند.
حرفه  ،خبرگان خواسته شده بود تا دست کم شش کاربرداز ، دوم پرسشنامه سئوالدر مورد 

طی ده سال  SSAسودمندی در  به طوريا ويژگی تجارت الکترونیک را که امکان اجرای آن 
وامل عدر جستجوی تهیه لیست دومی از  سئواللیست کنند. محققان در اين ، آينده وجود دارد

 یدند.ناممهم  تجارت الکترونیک بودند که آنرا لیست اقدامات کلیدی
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 1فاز 
 طوفان فکری

 هیئت. به عنواننه ، افراد برخورد کنید به عنوانبا خبرگان ، تنها برای اين فاز 
  ها و اقدامات مهم را مجزا از خبرگان بخواهید تا عوامل مربوط به زيرساخت: 1پرسشنامه

 لیست کنند.
 کنید. با هم تلفیق، اين دو لیست بدست آمده از تمام خبرگان را بدون توجه به هیئت مربوطه 
 سازی کنید.ی تکراری عین هم را حذف کرده و واژگان بکار رفته را يکسانهاجواب 

 لیست تلفیق شده را برای اعتبار سنجی برای خبرگان بفرستید.: 6پرسشنامه 
  شده را پااليش کنید. ی تلفیقهاستیلنسخه نهايی 

 

 : 6فاز 
 تحديد

 چهار هیئت مجزا از هم برخورد کنید. به عنوانبا خبرگان ، از اين به بعد 
  خبرگان ارسال کنید.ز ها را به هرکدام ای اقدامات مهم و زيرساختهاستیل: 9پرسشنامه 
 بندی()نه رتبهکندیمحداقل ده عامل از هر لیست را انتخاب ، هر خبره. 
 داريد.خبرگان را نگه %58عوامل انتخاب شده توسط بیش از ، برای هر هیئت 

 

 9فاز 
 رتبه بندی

ی ويرايش شده هیئت خود را هاستیلاز خبرگان بخواهید تا عوامل موجود در : 0پرسشنامه 
 بندی کنند.رتبه

 رتبه متوسط برای هر مورد را حساب کنید.
 ارزيابی کنید.، 1در هر هیئت را با استفاده از دبلیوی کندالاتفاق نظر بر روی هر لیست 

 بندی کنند.بازخور بدهید و از آنان بخواهید که هرلیست را دوباره رتبه، به هر عضو هیئت

 تکرار کنید تا اعضا به اتفاق نظر برسند.

 .استتا برای هر هیئت  6يعنی ، لیست رتبه بندی شده 8، نتیجه نهايی

 فرایند اجرای تحقيق دلفی: (2نمودار)

تنها درخواست از خبرگان برای بیان پیشنهادهای خود در قالب ، اول سئوالبر خالف دو 
 ئوالسبرای پرداختن به  ستتوانینممناسبی  طورهب، هاآنموارد و سپس رتبه بندی کردن 

یجه ترکیبی تن عنوانبهی هستند که ادهیچیپموارد  کار گرفته شود. پیشنهادهاهسوم تحقیق ب
. لذا برای پاسخ به اين پرسش در اين شوندیمحاصل ، ديگر سؤاالتی هاافتهافزا با يو هم
: رفته شدکار گهب، ديگر است سئوالبه دو و مربوط دلفی سومی که نزديک  سئواليک ، مرحله

از خبرگان خواسته شد تا توضیح مختصری )در دو يا سه جمله برای هر عامل( برای اهمیت 
دو هدف  ،بیان کنند. اين توضیحات، اندکردهلیست ، اول سئوالهر عاملی که در پاسخ به دو 

                                                                                                                   
1- Kendall’s W 
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به  سوم تحقیق و کمک سئوالفراهم آوردن يک مبنای تجربی کیفی برای پاسخگويی به 
طبیق دادن عوامل گوناگون ارائه شده توسط خبرگان را برآورده کرد. در درک و ت تیم تحقیق

بندی و راه را برای پرسشنامه تا عوامل را در طبقاتی دسته کمک کرد، اين توضیحات، عالوههب
 د.نک هموار، کندیمبعدی که عوامل را تغییر نام داده و يک کاسه 

ربوطه از هیئت م نظرصرف، خبرگان اين پرسشنامه را به تمام، در اين مرحله تیم تحقیق
 متعدد . تحقیقاتکردندو نتايج به دست آمده از تمام خبرگان را با هم تحلیل  هارسال کرد هاآن

ی هاروهگاز  ترخالق، همگنی غیرهاگروه، گروهی گیریتصمیمکه در  انددهیرسبه اين نتیجه 
. شوندیمبندی گروه، بر اساس همگون بودنشان عمداًخبرگان ، همگن هستند. در طرح تحقیق

. است اجتناب شدهاحتمال سرکوبی خالقیت از  قسیم تحقیق به سه مرحلهبا ت، در عین حال
طرح  درخواست، که از مشارکت کنندگان ابديیمهنگامی تحقق ، مرحله خالق تحقیق دلفی

 بردارنده عقايد قضاوتی هستند.رعمدتاً د، دهیبندی و وزندر حالی که مراحل رتبه، عوامل شود
ز لذا دو لیست ا، دشوینماستفاده  هائتیهاز ، طی مرحله طوفان ذهنی اولیه، در اين طرح

ع نظر قط، کنندگان در تحقیقدهنده خالقیت جمعی تمام مشارکتکه نشان شدعوامل ايجاد 
 .بودی مربوطه آنها هائتیهاز 

ر اين شد. د ی تکراری حذفهاپاسخابتدا ، پرسشنامهی حاصل از اولین هاپاسخدر تحلیل 
را که هر مورد را پیشنهاد  هائتیه یشماره اعضا، ی تلفیق شدههاستیلبر روی ، زمان
تا فهم  ردهکبه طبقاتی دسته بندی ، ثبت کرده و سپس اين عوامل را از نظر مفهومی، کنندمی

بندی شود. گروه ترآسان برای اعضا، در مرحله بعدی هاآنهر لیست در هنگام بازگردانده شدن 
مبتنی بر دانش درباره مسائل مربوط به  یهایبندطبقهبا هدف ارائه بوده و برای تحلیل و 

 بود.نفرهنگی و اقتصادی( ، )از قبیل مسائل سیاسی SSAتجارت الکترونیک در 
 

 بندی شده عواملسنجی لیست طبقهاعتبار: 8پرسشنامه 

لب قا ی دربندو گروه هاستیلکار يک کاسه کردن ، به جای خبرگان، آنجا که محققیناز 
ی هاستیلسنجی پرسشنامه دومی را برای اعتبار، داشتندعهده طبقات پیش از ادامه کار را بر
تمام عوامل تلفیق شده به دست آمده ، . در اين پرسشنامهکردنديک کاسه شده عوامل ارسال 

ر و شد. عالوه بر توضیحی مختصلیست ، اندبندی شدهطبقاتی گروهکه به از پرسشنامه اول 
بر  ،نامه توضیحی نیز برای تعريف و تشريح هر عامليک واژه، ای درباره هر عامليک جمله

يک  ،گنجانده شد. عالوه بر اين، مبنای اطالعات ارائه شده توسط خبرگان در پرسشنامه اول
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ه از ومین پرسشنامشد. در دبه آنان داده ، به پرسشنامه اول ی خبرگانهاپاسخکپی دقیق از 
بیر ی آنان را به درستی تعهاپاسخ، محققانشد تا )الف( تصديق نمايند که خبرگان خواسته 

بندی عوامل را مورد بررسی قرار و )ب( طبقه ندادادهرا در طبقه مناسبی قرار  هاآنو  نداکرده
مبنايی برای اين ادعا وجود ندارد که لیستی معتبر ، ون اين مرحلهآن را اصالح نمايند. بد، داده

ه موارد ديگری را پیشنهاد کنند ک بودندخبرگان قادر ، و يکپارچه تهیه شده است. در اين زمان
ی هااسخپبر اساس  هایبندرا نديده باشند. دو لیست مزبور و طبقه  هاآنممکن بود ، در ابتدا

 شد.باز هم تعديل ، آنان
 

 تحدید عوامل: 8فاز 
 یعوامل هائتیهعنوان چهار هیئت جدا از هم برخورد شد. به با خبرگان، در دو مرحله بعدی

( و 6محدود ساخته )فاز، هستند هاآندهنده ی ذينفعان تشکیلهادگاهيددهنده را که بازتاب
محدود  لیست عوامل(. در فاز دوم که دو 9)فاز کنندیمسپس رسیدن به اتفاق نظر را تسهیل 

 یهاگروهی متفاوت هادگاهيدمبنای بندی اهمیت عوامل بردرک رتبه، محققانهدف ، ندشد
 ی تجارتهافرصتی خاصی از خبرگان ممکن است مسائل و هاگروهذينفع گوناگون بود. 

ی تعابیر مهم تواندیم، هاتفاوتحدودی متفاوت ارزيابی کنند و اين را تا SSAالکترونیک در 
اشتن از د بوداستراتژی عبارت ، ی دولت و اقدام مديريت داشته باشد. بنابراينمشخطِبرای 
يی هادگاهيدبرای وفق دادن  .کردندمیطور مشابه فکر به يی که درباره اهمیت عواملهاگروه

ی ر آراتکاثگرفت. چندانی صورت نمیتالش  واقعاً، داشتندهم  باای مالحظهکه تفاوت قابل
با  بايد تیم تحقیق امیدوار باشند که بتوانند در فرايند تحقیق .اولیه امری طبیعی و مطلوبست

 هم نزديک کنند.همنطقی قابل دفاع نظرات را ب
 

 عوامل نیترمهمانتخاب : 9نامه پرسش
. دشکدام از خبرگان در هر هیئت ارائه ی تلفیق شده کامل موارد به هرهاستیل، پس از آن

 .در نظم لیست کردن عوامل منتفی گردد، شد تا اريبطور تصادفی مرتب شنامه سوم بهپرس
عامل در هر لیست را که برای تجارت  18خواسته شد تا دست کم ، از هر عضو هیئت

 . وقتی که تمام اعضا)نه رتبه بندی(انتخاب کند، کندمهم تلقی می SSAالکترونیک در 
 %58منظور شناسايی عوامل انتخاب شده توسط بیش از  به، بازگردانندی خود را هاپاسخ

اد عوامل تعد، اين فرايند گرفت. قرار تحلیل موردهر هیئت به طور جداگانه های پاسخ، خبرگان
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ز بیش ا، بندی. اندازه مورد نظر برای رتبهدادکاهش ، را به اندازه قابل اداره کردن هاستیل
 مورد نبود. 69-68

 

 رتبه بندی عوامل مرتبط: 9فاز 
بندی عوامل مرتبط در هر هیئت رسیدن به يک اتفاق نظر در رتبه، هدف از فاز نهايی

از  ترکلمشبسیار ، ی دلفیهاگروهنظر در که رسیدن به اتفاق دهدتحقیقات نشان میاست. 
، ارد. با اين وجودتعامل مستقیم میان اعضا وجود د، هاآنيی است که در هاگروهدر  نظرتوافق

شود واجه نظر با مشکل کمتری مدستیابی به اتفاقگرفت که  صورت یکلشهبها طراحی هیئت
 .کردند انتخابهیئت را همگون  ی هراعضا عمداًتیم تحقیق که چرا

 

 رتبه بندی عوامل انتخاب شده: 4پرسشنامه 
ی ويرايش شده هاستیلاز عوامل موجود در هريک  هائتیهکدام از هر، اين مرحلهدر 

ويت ترتیب اول، بندی شده. هر لیست رتبهکردندبندی رتبه، مجزای خود را به طور جداگانه
به طور انفرادی ترتیب رتبه بندی ، هر خبره . در اين مرحلهدادیممربوط به هر هیئت را نشان 

 همچنین از خبرگان. کردموارد را برای هر کدام از دو لیست زيرساخت و اقدامات مهم تعیین 
 ارائه دهند. را شانهایراجع به رتبه بندی، تا توضیحات خود شد خواسته

 ضريب تطابق، اما .ی ناپارامتريک وجود داردهایبندتعدادی مقیاس برای ارزيابی رتبه
، است کيتا  صفراز ، شناخته شده است. ارزش دبلیوشاخصی مناسب به عنوان  1دبلیوی کندال

از  پس. ستهاستیلرأيی کامل میان نمايانگر هم يکرأيی و دهنده عدم همننشا صفرکه 
يا  3/8بود. مقدار  بندیچگونگی رتبه ندهدهنشان، مقدار دبلیو، محاسبه تطابق در هر هیئت

تلقی  بندی کامل شدهو مرحله رتبه دادیمرا نشان  بخشتيرضاتوافق ، بیشتر برای دبلیو
ی مربوط به هر مورد برای محاسبه رتبه نهايی يک هیئت استفاده هارتبه. از میانگین شدمی

 .گرديد
پرسشنامه رتبه بندی دوباره به اعضاء آن هیئت ارائه ، دوب 3/8کمتر از ، دبلیو کهصورتیدر

به خبرگان  ،ی لیست شدههارتبهمیانگین موارد مربوط به هیئت به ترتیب ، . در هر تکرارشدمی
به ، هاشد تا در اصالح رتبه اطالعات زير به اعضاء داده، موردشد. برای هر میداده عودت 

 : کمک کند هاآن

                                                                                                                   
1- Kendall 's W Coefficient of concordance 
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 میانگین رتبه مورد برای هیئت .1
 اعضا از مورد مزبور در دور قبلیرتبه بندی  .6
 ("توافق ضعیف"مبنای مقدار دبلیو )برای مثال بر، رأيیشاخصی از سطح موجود هم .9
 هانآديگر اعضا درباره دلیل رتبه تعیین شده توسط  يک پاراگراف که در آن نظرات .0

 خالصه شده بود. برای آن مورد
اصالح کنند و برای هر مورد را ی خود هایبندتا رتبه ه شداز اعضا خواست، بر اين اساس

 ها و اصالحات خود را تبیین کنند.بندیرتبه
 : ندادامه دادير به شرح زتا رسیدن به يکی از سه معیار توقف بندی به تکرار فرايند رتبه محققان
 دهنده سطح قابل قبولی از هماهنگی است.نبرسد که نشا 3/8به مقدار ، دبلیو .1
که آيا خواهان ادامه تکرار تا رسیدن به اتفاق  ه شودپرسید، از اعضا، در تکرار سوم .6

طلوب تا ارتقا سطح مفرايند ، تعداد کافی از اعضا در صورت موافقتِنظر هستند يا نه. 
 يابد.ادامه می، دبلیو

، اشدتفاوت چندانی نداشته ب، در دو دور متوالی هایبنددر صورتی که میانگین رتبه  .9
. سنجید 1با استفاده از آزمون مک نامار توانیم. اين تفاوت را شودمیتکرار متوقف 

دوبار دريافت ، معیارهای تکراری که پاسخ هر فرد در مواقع وجود معموالً، اين آزمون
 .رودیمپس تست( به کار  –)پیش تست شودیم

کدام ت از هردو لیس دست آمد.هبشده بندیهشت لیست رتبه، بندیدر پايان اين مرحله رتبه
ر ی برگذاریتأثاز لحاظ ، به عوامل مختلف هائتیهی هر کدام از هاتياولوکه ، از چهار هیئت

 تا عوامل درکیمتضمین ، فراينددقیق  اجرای .دادرا نشان می SSAکار تجارت الکترونیک در 
معتبری از اهمیت نسبی عوامل  شاخصِ، هایبندرتبهعوامل بوده و  نيترمهم، شده لیست

دبیات را خود از انظری  مشاهداتتوانستند  تیمِ تحقیق، . بر اساس اين نتايجباشندمختلف 
بر تجارت  ذاررگیتأث و پیشنهادهايی در زمینه روابط مورد انتظار بین عواملِ نمايندبی مجدد ارزيا

 .کنندارائه  SSAالکترونیک در 
  

                                                                                                                   
1- Mc Namar 
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 ژاپن کشور فناوری هایاولویت تعیین و نگاری آینده :(9) مورد

 ایهتعیین اولويت در نگاری از آينده گیریبهره چگونگی، تحقیقی در (6881) کواهارا
، گارین آينده مبنای فناوری بر هایاولويت تعیین .است داده قرار توجه مورد را ژاپن در فناوری

 نگریدهآين .باشدمی هاآن فناوری توسعه ريزیبرنامه کشورها در های اساسیفعالیت از يکی
 تربیت و منابع تخصیص در گیریتصمیم، هاگیری فناوریجهت بررسی آينده و به نگاه و

 هااولويت نتعیی .کندمی تسهیل را رابطه اين در ريزیبرنامه و گذاریسیاست وانسانی  نیروی
، فناوری و علوم آينده هایگیریمند جهتنظام بررسی و تالش از است آينده عبارت به نگاه با

 منافع بیشترين هايی کهفناوری از دسته آن شناسايی هدف جامعه با و زيستمحیط، اقتصاد
 کثرا .شود کشورها رقابتی توان ارتقا موجب و باشندداشته  همراه به را اجتماعی اقتصادی

 تکرار را آن باريک سال پنج هر و هستند نگاری فناوریآينده برنامه صنعتی دارای کشورهای
 ار فناوری نگاریآينده برنامه انجام مسئولیت خاصی نهادهای کشورها اين در .نمايندمی

ها گیری فناوریجهت از آگاهی، جديد هایاوریفن و هانوآوری ظهور از آگاهی .دارد برعهده
 افزايش الزم و بسترهای کردنفراهم نتیجه در آينده و در جديد بازارهای ظهور همچنین و

 لهجم از، آينده تحوالت با هاآن سازیهماهنگ موجود و هایتوانمندی پذيریِانعطاف قابلیت
اين بنابر .دشومی محسوب فناوری و علم بر مبتنی پايدار توسعه و رشد در حیاتی عوامل
 عیینت موضوع، رقابتی توان حفظ و ارتقا جهت تکنولوژيک در موجود هایدهی توانمندیجهت

 رشنگا ژاپن .است داده قرار هادولت توجه مرکز در را آينده به نگاه با فناوری هایاولويت
 انجام 1338 سال در را آينده به نگاه ملی با سطح در فناوری هایاولويت تعیین برنامه اولین

 مینشش کشور اين .شودمی تکرار هانوع بررسی اين باريک سال پنج هر تاريخ اين از .داد
 .تاس نموده اعالم را آن نتايج و رسانده اتمام هب نیز را فناوری هایاولويت تعیین برنامه

، اردد ژاپن اقتصادی توسعه و رشد در محوری تکنولوژی نقش و علوم ارتقای کهازآنجايی
 متخد در برای اين کشور مهم است. اين آگاهیآينده  سال سی در فناوری تحوالت از آگاهی

 تکنولوژی هایاستراتژی يی برایو نقطه اتکا گیردقرار میژاپن  فناوری و علوم گذاریِسیاست
کشور  داخل تجارب از استفاده با فناوری هایاولويت تعیین .شودمحسوب می خصوصی بخش

، اندانشمند، پژوهشگران ای ازگسترده طیف ینظر وفاقِ به اتکا با علمی و روش به بايد
، ناوریف وسعهت اصلی ارکان عنوان به صنعت بخش و دولتی ريزانبرنامه و گذارانسیاست

 .(Kuwahara,2001) صورت گیرد
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 دلفی اجرایی سازمان

 ريزیرنامهب تدوين برای رااصلی يا راهبری  کمیتهيک ، ژاپن فناوریِ و علوم انستیتو ابتدا
فناوری  مختلف هایزمینه به ديگر مربوط کمیته 10 سپس .کرد تعیین دلفی روش اجرايی

 فناوری و اتموضوع تعیین به نسبت ند تاشد تشکیل راهبری کمیته اعضای سرپرستی به
 کمیته ،نهايت . دراقدام کنند، هازمینه همهتحلیل  و بررسی کالً کنندگان ومشارکت انتخاب
 .کرد تدوين را نهايی بندیجمع، گانهچهارده هایکمیته گزارش تحلیل براساس راهبری
 

 بررسی مورد هایزمینه

 الکترونیک .1
 وریفرا و مواد .6
 اطالعات .9
 زيستی علوم .0
 هوافضا .5
 یزمین و دريايی علوم .6
 انرژی و منابع .3
 زيست محیط .8
 شیالت و جنگل، کشاورزی .3

 آالتماشین و تولید .18
 عمران و شهرنشینی .11
 مخابرات .16
 نقل و حمل .19
 رفاه و پزشکی هایمراقبت، بهداشت .10

 

 بررسی زمانی محدوده
 بود. 6865 سال تا (پروژه شروع) 1336 سال نگاری از آينده هایبرنامه زمانی دوره
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 هااولویت تعیین شناسیروش
 روش .است کرده استفاده 6865 افق فناوری تا هایاولويت تعیین دلفی برای روش از ژاپن
 مورد گارین آينده مبنای بر فناوری هایاولويت تعیین در مندینظام و گسترده طور به دلفی

 یط متعددی کارشناسان از روش اين در .است فراوانی مزايای دارای و گیردمی قرار استفاده
 ورهد يک ها درآن توسعه و که رشد هايیفناوری از دسته آن شناسايی مختلف برای مراحل
 برای امهپرسشن، تحقیق اين در .دشومی استفاده باشدمی ساله محتمل بیست الی ده زمانی
 و صنعت، تحقیقات و دانشگاهی هایبخش از کارشناسان مختلف از وسیعی طیف

 فوق در هایبخش مؤثر مشارکت به توجه با بنابراين است. شده ارسال دولتی گذارانسیاست
 یینموضوعات تع سازیپیاده و اجرا، حمايت، توسعه و تحقیق موضوع انجام، هااولويت تعیین
 .بود خواهد برخوردار تریقوی اجرايی قدرت و پشتیبانی از شده

 

 عناوین تعیین
 در بررسی حوزه به توجه متعدد با هایکمیته دار توسطاولويت هایفناوری عناوين فهرست

 کمیته توسط زير که معیارهای گرفتن نظر در با تکنولوژی و توسعه گیریجهت زمینه و هر
وجود را م عناوين و ها موضوعاتکمیته آنکه از پس .شد بود تهیه شده تحقیق تعیین راهبری

 بندیاولويت اهمیت برحسب عناوين، کردند بررسی را جديد موضوعات و داده قرار ارزيابی مورد
 و انتخاب نظرخواهی برای را فناوری عنوان 1836 ها جمعاً کمیته مجموعه پايان در و شدند
 .نمودند نهايی

 

 متخصصان انتخاب روش
 را به ودخ رشتة به مربوط هایخبرگان زمینه شد که خواسته کمیته هر اعضای طورکلی ازبه

 لندی ازب لیست تهیه کار اين از هدف .کنند معرفی و بالقوه پیشنهاد دهندگانجواب عنوان
 با مرتبط هایاوریفن و موضوعات مورد دولت در و صنعت، دانشگاهی خبرگان و کارشناسان

، هتوسع و تحقیق جامعه متخصصان نظرخواهی از برای نظر مورد اصلی بود. افراد زمینه هر
 رخوبی د کارشناسی اطالعات و دانش که از مرتبط نمسئوال و ساير تحقیقاتی مديران

 ايیشناس فوق فرايند طبق که افرادی از .شدند انتخاب، بودند برخوردار نظر مورد هایزمینه
 یدههای رسجواب به توجه دارند؟ با را نظرخواهی اين در آمادگی مشارکت د آياش سئوال دشدن
 ششم سال ماه پرسشنامه در 0868 نظرخواهی جمعاً  اول دور در، فوق سئوال با رابطه در
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 نظرخواهیبرای  سال يازدهم همان ماه در پرسشنامه 0136، دوم دور در .دش ارسال 1336
ی س اينکه در فرض با را خود هایشد جواب خواسته متخصصان نظرخواهی از در .شد فرستاده

ننده ک ويران اختالالت موجب که طبیعی غیرمترقبه آينده هیچ گونه جنگ يا حوادث سال
 به یزدوم ن پرسشنامه .نمايند درج پرسشنامه در، داشت نخواهد جودو باشد اقتصادی اجتماعی

 اب را خود نظرات شد تا ارسال متخصصان اول برای پرسشنامه از آمدهدستبه نتايج همراه
 .کنند تمايل تعديل صورت در و متخصصان مقايسه ساير هایپاسخ به توجه

 

 پرسشنامه سؤاالت
 عنوان 1836) فناوری موضوع عنوان يا هر برای زير سؤاالت دارایدور اول دلفی  پرسشنامه

 : طراحی شد فناوری(
 در مورد فناوری ........... چقدر است؟دهنده  جواب تخصص درجه و میزان .1

 هیچ کم متوسط  زياد 
 چقدر است؟ ژاپن برایفناوری ...........  درجه اهمیت .6

 هیچ کم متوسط  زياد 
 انتظار  مورد نتايج يا تأثیرات .9

 بنیادين  هایتئوری و جديد اصول و قوانین کشف بشری  معلومات افزايش

  وگیریجل، زندگی محیط ارتقا، هامعالجه بیماری و پیشگیری انسان  تامین نیازهای
 ايمنی  تأمین آمیز وفاجعه حوادث از

 منابع  و انرژی، غذا، جهانی زيست محیط جهانی  مقیاس در متعدد مشکالت حل

 شدن فراهم، جديد صنايع ايجاد، نوآورانه محصوالت ايجاد و اجتماعی  اقتصادی توسعه تأثیر در
 اقتصادی  توسعه مرزهای، اجتماعی و اقتصادی زيربناهای

 ........ چه سالی است؟ تحقق فناوری زمان بینیپیش .0

6868  6815  6865  6898  
 کدامند؟فناوری ........... موضوع با رابطه در پیشرو کشورهای .5

 دانم نمی کشورها  ساير ژاپن  روسیه  اروپا  اتحاديه آمريکا 
 کدامند؟ کند اتخاذ ..................فناوری با رابطه در ژاپن بايد دولت که مؤثری اقدامات .6

 تحقیقاتی دستیاران و مهندسین، محققین از حمايت 
 ستم سی شگاه، صنعت بین مبادله افراد بهبود   و علوم مختلف هایزمینه بین همکاری دولت و و دان

 فناوری
 سعه و تحقیق تجهیزات نمودن بهینه شرفته و تو سترس در پی سی سطح در هاآن دادن قرار د  عو

 (پژوهشی مؤسسات ساير و هادانشگاه، ملی تحقیقات مؤسسات تجهیزات در و امکانات شامل)
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 استاندارد مراجع و منابع، تحقیقاتی اطالعاتی هایپايگاه ايجاد 
 (خصوصی بخش برای هايارانه ايجاد شامل) تحقیقات از دولت مالی حمايت افزايش 
 (هامالیات مثل) مربوط مقررات و قوانین تسهیل 

 باشد؟ داشته دنبال به ژاپن برای مشکالتی چه است ممکن...............  فناوری اجرای و تحقق .3
 نابودی، هوا، آب آلودگی، زيسنننت محیط تخريب) طبیعی زيسنننت محیط برای سنننوء تأثیرات 

 (اکوسیستم
 (شخصی کیتمال و امنیت، بهداشت، طبیعی فجايع از جلوگیری بر سوء تأثیر) بر ايمنی سوء تأثیرات 
 سانی روان، اخالق زندگی بر منفی تأثیری) جامعه فرهنگ يا بر اخالقیات سوء تأثیرات فرهنگ  ،ان

 (ایمنطقه ارتباطات و انسانی روابط، سنتی
 (ببريد نام لطفاً) سوء ديگر تأثیرات 

 

 دریافتی اطالعات تحلیل تجزیه و
 اطالعات را از متفاوتی آماری هایمختلف تحلیل هایکمیته، هاپرسشنامهدريافت  از پس

 برای فناوری درجه اهمیت با رابطه در مثالً دهند.می انجام سئوال هر مورد آمده دردستبه
 لک جمع براساس سپس و شد گرفته نظر غیرضروری در -کم-متوسط-زياد ژاپن دامنه

 کهطوریشد. به داده وزن 188و  58و  65و  8ترتیب  مذکور به گويان دامنه شاخصپاسخ
 غیر هک هايیو آن صد ضريب باشند با زده عالمت گويانی که زيادپاسخ که تمام جايی در

 .شد محاسبه 8 ضريب اند باداده تشخیص ضروری
 ستدباال به اهمیت درجه اول با عنوان صد لیست را در عناوين بیشترين که هايیزمینه
 : است زير شرح اند بهآورده

 عنوان فناوری 15  الکترونیک
 عنوان فناوری 19    زيستی علوم
 عنوان فناوری 3    زمینی و دريايی علوم

 عنوان فناوری 3    زيست محیط
 عنوان فناوری 8   فراوری و مواد

 : شد زير محاسبه فرمول اساس بر فناوری موضوعات يا عناويناهمیت  درجه
)l+Nm+Nh/( N)l+25Nm+50NhI=(100N 

I اهمیت درجه شاخص 

hN ( 188نمره )کردند  انتخاب باال را اهمیت که هايیجواب تعداد 

mN ( 58نمره )کردند  انتخاب متوسط را اهمیت که هايیجواب تعداد 
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lN ( 65نمره )کردند  انتخاب پايین را اهمیت که هايیجواب تعداد 
 

از ديدگاه خبرگان  6865ژاپن تا سال  فناوری موضوعات و هازمینه اهمیت درجه متوسط
 : است بوده زير شرح به، دست آمدههتحقیق که با استفاده از فرمول فوق ب

 36  زيست محیط .1
 3/63    الکترونیک .6
 1/66    زيستی علوم .9
 6/65    زمینی و دريايی علوم .0
 5/60    آالتماشین و تولید .5

 5/66   مخابرات .6

 0/66   اطالعات .3
 5/61   رفاه و پزشکی هایمراقبت، بهداشت .8

 5/68    شیالت و جنگل، کشاورزی .3
 0/68   انرژی و منابع .18
 9/68    نقل و حمل .11
  1/58   فراوری و مواد .16
 6/56    هوافضا .19
 56    عمران و شهرنشینی .10
 1/66    هازمینه تمام متوسط .15
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  ایران دانشگاهی هایکتابخانه در تغییر مدیریت مدل طراحی :(4مورد)

 
 را ايران دانشگاهی هایکتابخانه تغییر در مديريت مدل، پژوهشی در (1983)فدائی و ناخدا 

ابی و اعتباري طراحی، دلفی روش کاربردهای از يکی .کردند طراحی دلفی روش از استفاده با
 هدايت چگونگی درباره، آن هایمدل تغییر و مديريت .است گوناگون هایزمینه ها درمدل

 مدلی رائها نیازمندِ رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه .کندمی بحث تغییر فرايند طی در سازمان
 مديريتی بزارا يک عنوانتغییر به مديريت مدل .هستند خود هایسیستم تغییر در مديريت برای

 رد تغییر مديريت مدل .کندمی کمک تغییر فرايند هدايت در هاکتابخانه مديران به
 غییرات موردت برای که اقداماتی و مراحل و داشته توصیفی جنبه ايران دانشگاهی هایکتابخانه

 .کندمی توصیف را است نیاز

 دلفی پانل اعضای انتخاب

 دفمنده گیرینمونه روش با غیراحتمالی و گیرینمونه دلفی با پانل اعضای، پژوهش اين در
 برای مناسب افراد از نفر 63 شامل فهرستی ابتدا محققان، منظور اين شدند. به برگزيده

 و معاونانرؤسا های شامل اسامی و آدرس فهرست مورد نظر .کردند تهیه پژوهش در مشارکت
ی ه کتابدارهیئت علمی رشت چند عضو، هاکتابخانه های مرکزیِ دانشگاهاسبق  فعلی و
مديريت با سابقه مشارکت در طراحی مدل تغییر تعدادی عضو هیئت علمی  رسانی وواطالع

 در شرکت برای را خود آمادگینفر  66، با اين افراد تماس برقراری از پس نهايت در بود.
 : از بود عبارت کنندگانشرکت تمشخصا .کردند دلفی اعالم اولین دور
 نفر هشت: دانشگاهی مرکزی فعلی کتابخانه رئیس 
 نفر شش: دانشگاهی مرکزی کتابخانه پیشین رئیس 
 نفر چهار: دانشگاهی مرکزی کتابخانه فعلی معاون 
 زمینه مديريت در مطالعاتی رسانی دارایاطالع و علمی کتابداری هیئت عضو 

رات تغیی هایپروژه مجری /مشاور /مانند مدير سوابقی دانشگاهی يا هایکتابخانه
 نفر يک: (ها کتابخانه از اعم)مختلف  هایسازمان در

 هایکتابخانه زمینه مديريت در مطالعاتی مديريت دارای علمی رشته هیئت عضو 
 هایسازمان تغییرات در هایپروژه مجری /مشاور  /مانند مدير  سوابقی دانشگاهی يا

 نفر سه: (ها کتابخانه شاملِ)مختلف 
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 رایدکت دارای نفر هفت، پانل دانشگاهی عضو های مرکزیکتابخانه فعلی رؤسای میان از
 .بود مکانیک تخصصی دکترای دارای نفر يک رسانی واطالع و کتابداری علوم تخصصی
 5/6اهی دانشگ مرکزی هایکتابخانه رياست سمت افراد در اين کار سابقه میانگین همچنین

 نفرهار چ، داشتند را دانشگاهی مرکزی هایکتابخانه رياست سابقه که اعضايی از .بود سال
 در یتخصص دکترای دارای نفر دو رسانی واطالع و کتابداری علوم تخصصی دکترای دارای
 هایکتابخانه معاونان .بود سال 6/5نیز  آنان کار سابقه میانگین، بودند مديريت هایرشته

 ابداریکت علوم هایرشته در ارشد کارشناسی مدرک، بودند پانل عضو که دانشگاهیمرکزی 
 سمت در ادافر اين کار سابقه میانگین .داشتند( نفر يک) مديريت و (نفرسه )رسانی اطالع و

 بوده و سابقه سال 65 دارای، عضو پانل کتابداری علمی هیئت عضو .بود سال 5/3، معاونت
 .داشتندسابقه  سمت اين در سال 9/13متوسط  طوربه نیز مديريت علمی هیئت اعضای

 دلفی پرسشنامه ساخت

 در .بود هشد برگزيده مرحله دو طیقبالً  ند کهشد طراحی مدلی پايه دلفی بر هایپرسشنامه
 برای که شدند انتخاب مدل سه، تغییر مدل 63 میان علمی از ادبیات بررسی با، اول مرحله
 با دوم مرحله در .(3و کرزن 2پنفلد، 1های تغییر کاترمدل) بودند مناسب هاکتابخانه در کاربرد

 مدل سه بین از 5شاخصه گیری چندتصمیم هایتکنیک از استفاده و با 4وفاق روش از استفاده
 پايه دلم عنوان به "تغییر مديريت برای اطالعاتی خدمات چارچوب"نام  مذکور مدل پنفلد به

 .شد برگزيده دلفی فرايندِ ورودی و
، نپنفلد و کرز، های تغییر کاترمدل مرور با، دلفی پرسشنامه ساخت منظور به، به عالوه
 ک ازي هر .شد دانشگاهی تعیین هایکتابخانه تغییر در مديريت برای الزم اقدامات مجموعه

 شکلنیز مت هامدل مرحله اين هر .اندشده تشکیل مراحل سری يک فوق از تغییرات مدل چهار
 اين از يک هر اقدامات سازیخالصه و بندیجمع نتیجه در .است کنش يا اقدام چندين از

 لفید اول دور پرسشنامه تغییر در برای پیشنهادی اقدامات عنوان به اقدام 50 تعداد، هامدل
 .شد گنجانده

مدل ) پژوهش پايه مدل از بودند عبارت، دلفی اول دور پرسشنامه اصلی جزء دو، ترتیب بدين
 تأيید و یلتکم که دانشگاهی هایکتابخانه در رتغیی انجام برای پیشنهادی اقدامات و (پنفلد

                                                                                                                   
1- Kotter 
2- Penfold 
3- Curzon 
4- Consensus 
5- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
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 لفید پانل اعضای سوی از، آن دانشگاهی هایکتابخانه و ايران کشور شرايط براساس مدل
 .شد انجام

 نظرتوافق سطح تعیین

 د.ش لحاظ نظراتفاق سطح عنوان گويان بهپاسخ کل از %68 نظرتوافق میزان، پژوهش اين در
 را خاص ایمرحله، سوم و دوم هایدور گويانپاسخ %68معادل که صورتی در ديگر بیان به

 آن ربارهد پانل اعضای که ایمرحله عنوان به مرحله آن، برگزينند پیشنهادی اقدام يک برای
های پژوهش در اين مورد زيرعنوانِ يافتهدر ، )متعاقباً شودمیانتخاب ، دارند نظرتوافق

 .شود(توضیحات بیشتری ارائه می

 پژوهش هاییافته

طرهای )س مرحله پنج شامل پايه مدل از مراحل متشکل ماتريسی ابتدا، اول دور پرسشنامه در
 هایکتابخانه در ماتريس( های)ستون تغییر انجام اقدام پیشنهادی برای 50 ماتريس( و
 مدل در آن بودن ضروری نخست، اقدام هر مقابل در بايد متخصصان .شد ارائه دانشگاهی

 خصمش« خیر»يا « بلی» گزينه دو استفاده از با را ايران دانشگاهی هایکتابخانه تغییر
 برای، گوپاسخ نظر از که پايه مدل از ایمرحله تا بود الزم« بلی» پاسخ صورت در .کردندمی
 قداماتا توانستمی پاسخگو نیز پرسشنامه پايان در شود. انتخاب، است ترمناسب اقدام آن

 اضافه یستل به بايد وی نظر از که را دانشگاهی هایکتابخانه در تغییر انجام ایرب پیشنهادی
 تکمیل نامهپرسش سه، اول دور در شده ارسال نامهپرسش 66 تعداد از .نمايدمشخص ، شدمی
 .شد دريافت (درصد 9/86معادل) پرسشنامه 13 ترتیب اين به .دنش

 را همرحل يک از بیش، پايه مدل مراحل اقدامات به تخصیص در دلفی پانل اعضای از برخی
ضا از تعدادی همچنین .کردند انتخاب سب مراحل يک ازهیچ برای را اقدامات برخی، اع   منا

ستند. در شنامه اول دور ندان س ضای، پر شین 50 به اقدام 19 دلفی پانل اع ضافه اقدام پی  ا
 .کردند

 فراوانی ههمرا بهداده بودند  سؤاالتاول به  دور در پاسخگويان ی کههايپاسخ، دوم دور در
 اهینظرخو هاآن دوباره از و گرفت قرار آنان اختیار در دلفی پانل اعضای تمام هایپاسخ تعداد
بود  اقدام 50 همان، تغییر برای پیشنهادی اقدامات تعداد، دور اين در که است ذکر شايان شد.

، براينهعالو .شد داده پانل اعضای به جمع نظر به باتوجه مجدد قضاوت برای فرصتی واقع در و
 اقدام 50 فهرست به اول دور در پانل اعضای توسط که اقداماتی تا شد خواسته گويانپاسخ از
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 ضروری که را اقدامی هر، قبل روال طبق سپس .کنند مطالعه را شده افزوده پیشنهادی
 .دهند اختصاص، است ترمناسب نظرشان به پايه که مدل مراحل( )يا مرحله به، دادند تشخیص

 هایداده گردآوری از پس .بودند کرده شرکت نیز پیشین دور در، دور اين در گويانپاسخ تمامی
 بر .شد اعمال هاداده نظر براتفاق معیار، ها پاسخ فراوانی محاسبه و دلفی دوم دور به مربوط

 ظرناتفاق سطح عنوان به (بیشتر يا نفر 18 معادل)گويان پاسخ کل از %68 میزان اساس اين
 .نرسیدند نظراتفاق سطح به اقدام 19، نتیجه آن در که شد لحاظ

 نیفراوا باالترين دارای مراحل کنار دوم در دور در متخصص هر پاسخ، سوم دور پرسشنامه در
 از، نآ بودن ضروری تشخیص از پس اقدام هر برای تا شد گويان خواستهپاسخ از شد. ارائه
 عدادت از .کنند انتخاب را ترمناسب مراحل يا مرحله، شده ذکر هاآن فراوانی که مراحلی بین
 از پس .شد داده بازگشت و تکمیل نامهپرسش 16، اين مرحله در ارسالی نامهپرسش 13

 د کهش اعمال هاداده بر نظر اتفاق معیار، دلفی دور سوم به مربوط هایداده گردآوری
 نظراقاتف سطح عنوان به (بیشتر يا نفر نه معادل) دور اين گويان درپاسخ کل از %68میزان
نکردند  کسب را نظر اتفاق دوم معیار دور در که اقدامی 19 تعداد، دور سوم در .شد لحاظ
 توسط اول در دور اقدام پنج، اقدام 19 اين از .گرفتند قرار پانل اعضای قضاوت مورد مجدداً

 شرو اجرای پايان در مجموع در .بود شده پیشنهادی افزوده اقدامات به فهرست پانل اعضای
 شامل ،تغییر پنفلد مدل)پژوهش  پايه مدلمبتنی بر  مختلف مراحل به اقدام 66 تعداد، دلفی
 .يابند تخصیص( مرحله پنج
 يکديگر اب مشابهی مضمون دارای که اقداماتی، مدل طراحی برای دلفی نتايج بازبینی مرحله در

 يک هر که آمد دست به اقدام 58 تعداد نتیجه در شدند. ادغام واحد عبارت يکتحت ، بودند
 از حاصل نهايی مدل محتوای به( 3) جدول در .بود پژوهش پايه مدل از ایمرحله به متعلق
يران ا دانشگاهی هایکتابخانه تغییر در مديريت مدل ضروری اقدامات و مراحل يعنی، دلفی
 است. هشد اشاره
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 (دلفی روش انجام از حاصل) ایران دانشگاهی هایکتابخانه در تغيير مدل: (3جدول )

 کنونی  وضعیت مرور: 1مرحله  اقدامات
 مسئله  شناسايی .1

 موقت( منفی يا دائم//مثبت)تغییر ماهیت درک .6

  کتابخانه مورد در (تهديدها و هافرصت، ضعف ها، قوت نقاط تحلیل) SWOTتحلیل  انجام .9

  کتابخانه مورد در (فناورانه و اجتماعی، محیطی، سیاسی تحلیل) PESTتحلیل  انجام .0

 کتابخانه  کنونی هایاستراتژی و هابرنامه بررسی .5

 بخانه کتا اهداف به دستیابی در (کلیدی شرايط و هاحوزه، هافعالیت) موفقیت کلیدی عوامل شناسايی .6

   کاربران شناخت و تحلیل: 8 مرحله اقدامات
 ها آن به گويیپاسخ برای عملی پیشنهادهای ارائه و کاربران نیازهای ارزيابی .1

 کتابخانه  کاربران شناخت .6

 نکات ماعال همراه به تغییر يک اعمال عدم يا اعمال مورد در (دانشجويان) کاربران به نظرخواهی فرم ارائه .9
 یر تغی منفی و مثبت

 ریزی برنامه: 9 مرحله اقدامات
 تغییر به نسبت کارکنان هایواکنش مديريت رفتاری درباره علوم متخصص با مشورت .1

 کتابخانه  از خارج از سازمانی توسعه مشاور با قرارداد عقد .6

 کتابخانه  در موجود اطالعات به مربوط هایهزينه و نگهداری، کسب چگونگی بررسی .9

 آن  مأموريت و کتابخانه اندازچشم بررسی .0

 کتابخانه  جزئی و کلی اهداف بررسی .5

 ها آن ارائه برای عملکردی هاینیازمندی خدمات و کاربران، کتابخانه خدمات تعیین .6

 ممکن  هایحلراه درباره اولیه تشخیص و مسئله دربارة اطالعات گردآوری .3

 وگیریالگ و ديگر هایبخش هایکتابخانه و مشابه هایکتابخانه با کتابخانه فرايندهای و خدمات مقايسه .8
 ها آن از

 پذيرند می تأثیر تغییر از که کلیدی هایگروه و کاربران به شده گردآوری اطالعات ارائه .3

 تغییر برای کتابخانه سازیآماده برای کارکنان با مسائل و فشارها گذاشتن میان در .18

 تغییر درباره کتابخانه کارکنان بحث با و هامالقات جلسات برگزاری .11

 و معايب و ايامز ارزيابی) خیر يا شود ريزیبرنامه خصوص به تغییر يک برای آيا اينکه درباره گیریتصمیم .16
  (تغییر احتمالی نتايج

 تغییر اندرکاردست تیم میان در مسئله حل هایروش درباره توافق .19

 تغییر ريزیبرنامه برای اجرايی قوی گروه تشکیل .10
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 آن  جهت و هدف تغییر شامل اندازچشم تدوين .15

 تغییر اندازچشم دستیابی برای هايیاستراتژی تدوين .16

 کتابخانه  کارکنان با تغییر اندازچشم گذاشتن میان در .13

 تغییر انجام برای ديگر هایبخش هایپشتیبانی و سازمانی توسعه منابع يافتن و جستجو .18

 تغییر فرايند در نشده بینیپیش هایموقعیت ای برایبودجه گرفتن نظر در .13

 تغییر مقابل در کتابخانه کارکنان مقاومت منشا واکاوی .68

 تغییر اجرای برنامه تدوين .61

 آن  توسعه و مادر سازمان استراتژيک هایريزیبرنامه در کتابخانه مشارکت .66

 مادر  سازمان برای کتابخانه ارزش اثبات و هزينه تحلیل .69

 تغییر برای کتابخانه در افزاریسخت و افزارینرم تغییرات به مربوط هایبرنامه جداسازی .60

 دانشگاهی کتابخانه يک درشده  ارائه خدمات استانداردسازی .65

 دانشگاهی يک کتابخانه در الزم فضاهای استانداردسازی .66

 تغییر اجرای: 4مرحله  اقدامات
 تغییر کنندههدايت گروه طريق از، تغییر با متناسب و جديد رفتارهايی عملی آموزش .1

 در کتابخانه  (سیستمی و يا مهارتی، ساختاری، فردی)تغییر برطرف ساختن موانع  .6

 کتابخانه  از محدودی بخش در تغییر آزمايشی اجرای .9

 مطلوب  شرايط به کنونی وضعیت از کتابخانه وضعیت تبديل .0

 کتابخانه  کارکنان میان ارتباطات و گروهی کار تشويق و ترغیب .5

 تغییر طول در کارکنان با کتابخانه مدير ارتباطی هایکانال نگهداشتن باز .6

 تغییر اجرای فرآيند در الزم اصالحات اعمال .3

 تغییر برای شده انجام اقدامات ترتیب بررسی .8

 کتابخانه  و متخصص انسانی نیروی تقويت .3

 تغییر دستاوردهای حفظ: 5مرحله  اقدامات
 کارکنان  به هاآن اعالم و کتابخانه عملکرد در ملموس هایپیشرفت ايجاد .1

 داشتند  نقش هابهبود در که کارکنانی از تقدير و شناسايی .6

 ها آن پیشرفت میزان سنجش برای تغییر به مربوط هایفعالیتدوره ای  ارزيابی و نظارت .9

 شده  انجام تغییرات ارزيابی برای زمانی تعیین .0

 شده  انجام تغییرات ارزيابی برای افرادی تعیین .5

  شده انجام تغییرات ارزيابی هایروش تعیین .6
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 شده انجام هایاقدام تأثیرات تعیین و ارزيابی برای اقدام از پس جديد اطالعات گردآوری .3

 کتابخانه  کارکنان میان تغییر در ارزيابی از حاصل نتايج اشاعه .8

 کنند  کمک تغییر اندازتحقق چشم به بتوانند که کارکنانی دادن رشد .3

 تغییر از ناشی جديد رفتارهای تقويت .18

 کارکنان  برای تغییر با موفقیت کتابخانه از ناشی جديد رفتارهای بین رابطه تبیین .11

 شده  انجامتغییر  استمرار به آتی ارشد مدير پايبندی از اطمینان حصول .16

 کتابخانه  کاربران رضايت سنجش .19

 کتابخانه  جديد خدمات رسانیاطالع و تبلیغ .10

 
  



 165/  يدلف یاز مطالعات مورد ييفصل سوم : نمونه ها

 



 

 
 
 
 
 

 : فصل چهارم

 وب مبنای بر دلفی پیمایش
 
 

 مقدمه

خواهند از روش دلفی که می ستانی اهشگروپژ یهاغدغهد جمله از پیمايشی تتحقیقا منجاا
 یهاپرسشنامه از بعد. ستا ممرسو پیمايش اربزا انبعنو هاپرسشنامه کتبی انواع. استفاده کنند

های اخیر با گسننترش فناوری طی سننال. شد ممرسو تلفنیو پستی  اعنوا، ریحضو کتبی
در اين بخش . نداآورده ينترنتیا یپیمايشها یسننوهب رو انهشگروپژ، اطالعات و ارتباطات

 .شودمیهای اينترنتی توضیح داده پرسشنامه پاسخ يافتدر و لساار، ساختروش 

 اینترنتی یهاپرسشنامه لساار و ساخت هایشرو اعنوا

توان میافزار اين نرم قالب در را سؤاالت اعنوا: 1پیج نتوفر ارفزامنر از دهستفاا با ساخت .1
 .های اينترنتی ارسال کردسايت يا نیکیولکتراپست طريق و از يشايرو، ايجاد

  : جتماعیا یهاپیمايش منجاا حامی هایيتسا .6
 ندگیرمی نظردر را صخا یهايتودمحد لیو نددار نيگارا تخدما که يیهايتسا.  

 کنندمی يافتدر هزينه ينترنتیا یهاپرسشنامه مديريت بابت که يیهايتسا. 
9. Google Drive : ارسال و دريافت ، صورت رايگان مديريت ساختسايت جامعی که به

 دهد. قرار میپرسشنامه ها را در اختیار کاربران 
                                                                                                                   
1- Frontpage 
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 GOOGLE DRIVE در اینترنتی پرسشنامه ساخت حلامر

 کانتا يک ينترنتیا یپیمايشها منجاا ایبر بايد محقق: Gmail کانتا یك ساخت .1

 توجه بايد، يدزبسا را آن و کنید طی را مرحله ينا. باشد شتهدا gmailفقط  همآن ينترنتیا
 نتادخو منا به يا عموضو با مرتبط و دهسا کانتا از پاسخگو نطمیناا و رعتباا جهت که کنید

 .کنید دداریخو نامرتبط و عجیب یهامنا دنبر رکاهب از و کنید دهستفاا

 زبا را دخوgmailاول  صفحه: کانتا اول صفحه روی از Drive صفحه دنکر ز. با8

 .دشو زبا تا کنید کلیک را Driveگزينه  آن چپ، باال قسمت از (3) نمودار به توجه با. کنید
 

 
 (7)نمودار

 ایبر فقط ما که دارد وجود نیاوافر یهاگزينه صفحه ينا در Google Drive:  . صفحه9

ای را نامهشپرس در صورتی که قبالً .(8)نمودار  میکنیم سیربر را  Createقسمت دخو رکا
 را مشاهده کرد.توان آناين صفحه میساخته باشید در 

 
 (2)نمودار

 .(3)نمودار دشو زبا آن یيرمنوز تا کنید کلیک Create گزينه روی بر. 4
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 (3)نمودار

 ساخت صلیا صفحه ينا. دشو زبا آن به طمربو صفحه تا کنید کلیک Form گزينه روی . بر5
 با جزئیات آن آشنا شويد تا کنید سیبرر را آن قتد و حوصله کمی با بايد. ستا پرسشنامه

 .(18)نمودار
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 ( 11)نمودار

 بخش دو از صفحه ينا. هیمدمی توضیح را صفحه ينا به طمربو مسايل و ها گزينه ترتیب به
 : ستا هشد تشکیل

 هددمی زهجاا شما به، ستا صفحه یباال قسمت که بخش ينا: مديريت جهت، يک . بخش1
  .کنید وارد را یجديد تالاؤس همچنین و دهکر مديريت کلی رتصو به را پرسشنامه که
 را نهاآ نیدامیتو و میکنید وارد را دخو سؤاالت شما قسمت ينا در: سؤاالت، دو .بخش6
 زدمیسا درقا را شما که ستا هشد حیاطر ایگونه به سؤاالت بخش ببینید. و دهکر يشايرو
 دو ضفر پیش رطو به Gmail .کنید يشايرو يا فحذ، دهکر وارد را تالاسؤ نگوناگو اعنوا

 در .کنید وارد السؤ اهلخود ادتعدبه  نیدامیتو شما، لیو .ستا دهکر دهماآ السؤ بچورچا
 متنی نیدامیتو آن يرز قسمت در .میکنیم وارد را پرسشنامه انعنو Untitled formقسمت 

 وارد، هکوتا ترجیحاً، ساير نکات الزم و دخو معرفی، تحقیق يیاچر و پرسشنامه ردمو در هکوتا
 سمو شکل و سؤاالت بچورچا نگر میبريد صفحه ينا روی را سمو نشانگر قتیو .کنید

 شکل تغییر و کنید رکا السؤ ينا روی بر هیدامیخو شما يعنی نگر تغییر. دمیشو ضعو
 ينجاا در. کنید جابهجا ستیداخو را الیؤس هر نیدامیتو شما، شد دياز سؤاالت ادتعد قتیو، يعنی
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 : (11نمودار ست)ا همیتا حايز يرز تنکا
 

 
 ( 11)نمودار

  .میکنیم وارد را سئوال، Question Title قسمت در
 محقق که سؤاالت برخی در ينکها يعنی، میکنیم وارد را کمکی متنی Help Textقسمت  در
. کند درک بهتر را سئوال پاسخگو تا، میکند وارد توضیح جهت را متنی هددمی مبهاا لحتماا

 
 ينجاا در. کنید مشخصفلش  کلیک بربا  را دخو سئوال عنو Question Typeقسمت  در

 : (16)نمودار کنید تعیین يرز یهاگزينه نمیا از را سئوال عنو نیدامیتو شما
 

 
 ( 18)نمودار

Text :گزينه  .ستا هکوتا متنی رتصو به که الیسؤText ،ينکها از بعد میباشد بنتخاا لیناو 
 . هدد پاسخ جمله يک حد در هکوتا متنی ندامیتو فقط گوپاسخ پرسیديد را الؤس

Paragrph text : سش به پر پاسخگو می تواند پاسخ های طوالنی تر، سئوالدر اين نوع
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 ارد.ند را Textنوع  الؤس يتودمحدمطرح شده بدهد و 

Multiple choice :کند بنتخاا را هاگزينه از يکی ندامیتو فقط پاسخگو که را الیؤس ،
 انمیتو را الؤس ينا .(19)نمودار میگويند1يويیراد گزينهها عنو ينا به غلبا. دمیشو شامل

 ينا پاسخ .کند نبیا را دخو جنسیت، بپرسید پاسخگو از ستا ممکن که زد لمثا ينگونها
 قسمت در. کند بنتخاا را ابجو دو ندانمیتو پاسخگو. ستا دمر يا زن گزينه دو از يکی سئوال

option کلید ، کنید وارد را هاسخپا از يکیTab تا هیدد رفشا را option و دشو زبا يگرد 
 مانیز. کنید وارد را دیياز یهاگزينه نیدامیتو طريق همین به. کنید وارد را يگرد گزينه

 ينکها ایبر. ندز عالمت را ساير گزينه هدامیخو و اردند لقبو را هاسخپا از امکد هیچ پاسخگو
 متن قتیو .کنید کلیک add other"" نگر بیآ گزينه روی بدهید پاسخگو به را نمکاا ينا

 صمشخ را هاoption که مانیز، پاسخگو حتیرا جهت دمیشو دپیشنها ستا سیرفا سؤاالت
 بنتخاا را آن تا بدهید را نمکاا ينا پاسخگو به خرآ گزينه در« ساير» نوشتن با خرآ در میکنید

  .باشد پرسشنامه در  otherنگلیسی ا متن که نیست جالب، کند
با  که میکنید مملز را پاسخگو، بزنید تیک را Go to page based on answer رتعبا گرا
 هیدامیخو قتیو يگرد رتعبابه. ودبر ستا پاسخ ينا بر مبتنی که الیؤس به گزينه هر بنتخاا

 یپرسیدم سئوال ابتدا، میزان تخصص و تجربه پاسخگو را در زمینه موضوع تحقیق جويا شويد
 به طمربو سؤاالت به، دبو منفی پاسخ گرا و تجربه داريد؟آيا در زمینه ..... تخصص  که

 داده قسو، يداهدکر تعیین شما که الیسؤ به هد. پسد پاسخ نبايد متخصصان آن موضوع
  .دمیشو

 

 
 ( 19)نمودار

                                                                                                                   
1- Radio Signal 
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: Checkboxes يا کند بنتخاا راها سخپا از یبیشتر ادتعد ندامیتو پاسخگو که را سئوالی 
 پاسخگو و ايدتحقیق انجام داده يرز زمینه های از يک امکددر  بپرسید ينکها مثل. بزند تیک

 .بزند عالمت حمطر یگزينهها از را زمینه تحقیق چندين
Choose from list :مثل، میکند بنتخاا را يکی پاسخگو که دهماآ یپاسخها از لیستی 

های درج پاسخگو يکی از گزينه ؟کنید نبیا را دخو که سمت سازمانی سئوالدر پاسخ به اين 
 .شده را می تواند انتخاب کند

Scale :1 ضفر پیش) شوندطرح می ارمقد چند مابین ای وفاصله مقیاس اب که الیسؤ برای 
 یلیخ بین پاسخ با پرسیديد را سئوالی قتیو، يعنی. توانید تغییر دهید(که خودتان میستا 5 تا
  .ندزمی عالمت ستا قسمت چند که را آن مابین پاسخگو. کم خیلی تا دياز

Grid :سئوال ادیتعد که مانیز. کنید وارد ولجد رتصوهب را دخو سؤاالت نیدامیتو شما 
 ملهج بیست ستا ممکن يعنی. ت(لیکر یطیفهامثال  عنوان)به نددار مشابهی پاسخ طیف
 .کند مشخص نظر خود را، هیدابخو پاسخگو از و دهکر حمطر

 
 ( 14)نمودار

 به سئوال عنو تعیین از بعد قسمت ينا کنید در( مالحظه می10) همانطور که در نمودار
 دمیگیر ارقر ولجد یباال در پرسشنامه در که  Columnیهاقسمت در بايدGrid رتصو
، ولجدپايینِ  Row label قسمت در(. ديازخیلی تا کمخیلی، مثالً) کنید مشخص را ينوعنا
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 .کنید وارد را گويه نهما يا عموضو
  نمضمو ينا با را ایجمله نتهايیا قسمت در میکنید وارد که سئوالی هر در

"Make this a required question" انعنو یباال بزنید عالمت را گزينه ينا گرا، میبیند 
، هدد پاسخ سئوال ينا به، میکند مملز را پاسخگو و دمیشو ظاهر قرمز رهستا تمعال سئوال

  .ددنمیگر زبا لساار منبع به پرسشنامه، پاسخگو عمتناا رتصو در
 (.شودباز می 15 )نمودار بر روی آن کلیک راست کنید، يددکر را کامل تالاسؤ ينکها از بعد

 
 ( 15)نمودار

 Export to Microsoft گزينه از دهستفاا با شودمی( مالحظه 15همانطور که در نمودار)

Excel در .باشید شتهدا صورت فايلی جداگانه به و دهکر وارد کسلا در را پرسشنامه نیدامیتو 
 که همانگونه ضمن در. کنید مديريت و يشايروتوانید پرسشنامه را می هم Excellفضای

 Print گزينه .کند نیاخوافر را کسلا که دارد را نايیاتو يناSpss ریماآ ارفزا منر نیددامی

Preview کنید مالحظه را پرسشنامه یظاهر شکل که هددمی را نمکاا ينا.  



 پژوهي آينده و گیری برای تحقیق، تصمیم دلفي روشي | 190

  



 195/ وب مبنای بر دلفي پیمايش: چهارم فصل

 : پرسشنامه مدیریت بخش
 ( نشان داده شده است.16نمای بخش مديريت پرسشنامه در نمودار)

 

 
 ( 18)نمودار

 پرسشنامه وارد را یچند اردمو نیدامیتو کمهد ينا از دهستفاا با شما Add item: گزينه
 : ستا بخش دو شامل قسمت ينا : کنید دخو

 .کنیدو اضافه  بنتخاا نیدامیتو، يمداد توضیح که راتی سؤاال عنو نهما: سؤاالت .1
 دنکر ضافها وPage break از دهستفاا با پرسشنامه تصفحا دنکر اجد: هاگزينه ساير .6

 .  Section headerگزينه از دهستفاا با پرسشنامه مابین هکوتا متن يک
Theme :شکل به و دهکر ضعو را پرسشنامه ظاهر نیدامیتو گزينه ينا روی بر کلیک با 

 که میکنند مالحظه دخو يانامهرا در را مینههاز پس کسانی تنها لبتها. يددرآور دخو اهلخود
 دهستفاا embedاز شما گرا لیو. میبینند را دهسا مفر عضاا ساير و باشند شتهدا Gmail کانتا

 درقا را پاسخگو، کنید سايتيا )ايمیل( يانامهرا، گبالو لینکِ را پرسشنامه آدرس يعنی، کنید
 .ببیند را هامینهز پس میکنید

: Email this form نمکاا ينا شما به و دمیشو زبا يرز هپنجر گزينه ينا دنکر کلیک با 
 .کنید لساار نپاسخگويا ایبر را پرسشنامه که هددمی را
 

 
 ( 17)نمودار
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To : کنید وارد آدرس ايمیل پاسخگويان را لیستدر اين قسمت.  
: From مثالً حمید مسعودی(، جا)در اين هددمی ننشا را هکنند لساار يا مديرايمیل  آدرس. 
Subject : ينجاا در باشید داده انعنو پرسشنامه دخو در گرا. کنید وارد را پرسشنامه انعنو 

 .دمیشو ظاهر
Include form in the emails : صلیا صفحه در پرسشنامه که دمیشو باعث گزينه ينا 

 .دشو ظاهر )ايمیل(يانامهرا
 .بفرستید پرسشنامه رامايشی آز رتصو به دخو ایبر نیدامیتوsend گزينهبا کلیک بر 

: See Responses ببینید رتصودو به را هاپاسخ هددمی نمکاا شما به گزينه ينا 
  : (16)نمودار
 : Summeryصفحه يک در هاپاسخ همه 

 Spreadsheet :اجد تصفحا در هاپاسخ تک تک 

More actions :( 16)نمودار : کنید اجرا ينجاا از نیدامیتو را زمال لعماا ساير 
: Embed در دهکر کپی را آن نیدامیتو شما و ستا هشد هخیرذ ينجاا در پرسشنامه آدرس 

 .هیدد ارقر دخو يانامهرا يا سايت، گبالو
: Edit confirmation نیرداقد و تشکر پاسخ با دکر پر را پرسشنامه پاسخگو که ينا از بعد 

 میکنید کلیک گزينه ينا روی بر قتیو. کنید يشايرو را آن نیدامیتو شما. دمیشو وبررو
 .(18د)نمودارمیشو زبا يرز هپنجر

 
 ( 12)نمودار

 با ضمن در. وارد کنید کرده و متن دلخواه خود را يشايرو را پیش فرضمتن  توانیدمی شما
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 نتايج تا هیددمی زهجاا پاسخگو به "Publish response summary" : جمله زدن عالمت
 .کند مالحظه را دخو پاسخ

Saved : ينا، ستا همیتا حائز که اینکته. ستا پرسشنامه فايل هخیرذ ایبر گزينه ينا 
 مالحظه را آن بعدها نیدامیتو شما و میکند هخیرذ را فايل رکادخو رطو بهGmail که ستا

  .کنید
 را آن پرسشنامه رنتشاا از قبل میکند کمک شما به که دارد دجوو مفر پايین قسمت در متنی

 .(13نمودارببینید)

 
 ( 13)نمودار

 ها پاسخ مدیریت
 پرسشنامه لساار ایبر راه دو، يمدکر کرذ ابتدا در که همانگونه پرسشنامه زیسادهماآ از بعد

 : يددار
 .کنید لساار را آن لینک يا پرسشنامه دخو نیدامیتو که: يانامهرا طريق از .1

 .ستا ترممرسو آن لینک دادن ارقر: سايت يا گبالو طريق از .6

 

. میکند کلیکsubmit گزينه روی بر دنمو کامل را هاپاسخ دفر قتیو رتصو هر در
 صفحه در ندامیتو را آن خالصه و ستا هشد لساار او یهاپاسخ که ينا بر مبنی پیامی گوگل

 (. 68نمودارهد)دمی، ببینید اجد
 

 
 ( 81)نمودار

 در باشید دهکر ضعو را نیرداقد متن شما گرا .میکند تشکر پاسخگو از خرآ در گوگل



 پژوهي آينده و گیری برای تحقیق، تصمیم دلفي روشي | 198

 .(61نمودارمیکند) مالحظه را متن آن پاسخگو ينجاا
 

 
 ( 81)نمودار

 
 .دمیشو لساار پیامی نیز هندزسا دخو ایبر شودمی( مالحظه 66همانطور که در نمودار )

 لبتها .کنید لساار انيگرد ایبر را پرسشنامه و ببینید راها پاسخ، نیدامیتو شما مپیا ينا در
 . دکر همشاهد نیزForm صفحه نهما در انمیتورا ها پاسخ مديريتگزينه 
 

 
 ( 88)نمودار

 محقق دخو از غیر به کسی و دمیشو لساار پاسخگو ایبر عکس رتصو به پرسشنامه
 اليلید به بنا او گرا، دمیشو لساار کسی ایبر پرسشنامه قتیو. کند يشايرو را آن ندانمیتو

 یهايانامهرا همه در يرز متن. میکند لساار يشابر نیز را آن لینک گوگل نکند همشاهد را آن
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 .(69)نمودار دمیشو هيدد سالیار
 

 
 ( 89)نمودار

 

 پرسشنامه هندزسا ایبر کمکم هاپاسخ. باشید هاپاسخ منتظر بايد پرسشنامه لساار از بعد
 .شودمینمايش داده  هاپاسخ صفحه (Form, Gmail inbox) بنتخابا ا .دمیشو لساار

 .(60دارد)نمودار کسلا صفحه به دیياز شباهت هاپاسخ صفحه

 

 
 ( 84)نمودار

 انرآ مهم تنکا از ادیتعد که میبینید را يرز یها گزينه صفحه ينا یباال در ترتیب به
 .(60نمودارمیکنیم) کرذ

: File جديد فايل دنکرزبا، زیساهخیرذ نچو هم عمالیا هددمی نمکاا شما به گزينه ينا ،
 ، صلی(ا فرمت)csv، یهافرمت با اریگذربا ترمهم همه از و منا تغییر، جديد داده ورود

HTMLينترنتی(ا )فرمت ،Excel ،Text و PDFاریگذربا کسلا فرمت با گرا. هیدد منجاا را 
 .(65نمودارکنید) نیاخوافر نیز Spssار فزا منر طريق از را آن نیدامیتو کنیدهخیرذ نهما يا
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 ( 85)نمودار

Edit :دوباره انجام ، به حالت اول برگرداندن: مانند. هددمی يشايرو زهجاا شما به گزينه ينا
 (.66)نمودار دنکرکپا يافتن و جايگزين کردن کلمات و، نچسباند، شبر، کپی، دادن
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 ( 88)نمودار

View :هاستفرمولو  عادی نمايش شامل وهد دمی ننشا را نمايش هنحو گزينه ينا. 
 

 
 ( 87)نمودار

Insert :؛کنید سمر دارنمو ؛کنید وارد را اردیمو حتیاربه نیدامیتو گزينه ينا از دهستفاا با 
 (.68)نمودار دارهای دلخواه را ترسیم کنیدنمو و کنید وارد لفرمو
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 ( 82)نمودار

Format :(63)نمودار هیدد تغییر را هانگر و هانتفو نیدامیتو گزينه ينا از دهستفاا با. 
 

 
 ( 83)نمودار

: Form(*)و هالساار مديريت، فرمهاست ادتعد ههنددننشا که دیعد با، گزينه ينا 
 از ریبسیا که میکنید مالحظه آن یها گزينه به هنگا با ضمن در. هددمی ننشا را هافتيادر
 هشد ارتکر قسمت ينا در يمداد توضیحپرسشنامه  ساخت یبخشها در که را اردیمو
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 .(98نمودارست)ا

 
 ( 91)نمودار

Tools :و هانستوطول و عرض تغییر  امکان ستا وفمعر اربزانوار  به که گزينه ينا 
 .سازدمیسر میرا مرتب سازی داده ها و  هايفرد

 

 
 ( 91)نمودار
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