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 پژوهی و روش دلفی آینده

1امیرهوشنگ حیدري

 چکیده

هاي  منظور ساخت آیندهه هاي محتمل و تالش باي است که کشف آیندهپژوهی دانشی فراتمدنی و فرارشتهآینده
هاي مرجح و مبتنی بر امیال و آرزوهاي  کوشد آیندهخود قرار داده است. این دانش می لوحه اهدافمطلوب را سر 

مـان هـدایت کنـد. بـه همـین دلیـل امـروزه        را خالقانه تصور و ما را در راستاي سـاخت آینـده مطلـوب    آنهاانس
رشته دانشگاهی تحـت عنـوان   نحوي که از این ه پژوهی بسیار مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است ب آینده

شود. کشورهاي مختلف جهان سعی دارند ابتدا به کسب و فراگیري این دانش بـه  علم و هنر ساخت آینده یاد می
هـا و   هـا، فرهنـگ  سو و متناسـب بـا ارزش  مد و راهبردي بپردازند و سپس به بازآفرینی آن همآعنوان ابزاري کار

دسـتانه  پژوهی به تسخیر پـیش  کوشند تا با استعانت از آیندهها میلتهنجارهاي اجتماعی خود همت بگمارند. دو
گر نباشند. تفاوت، تسلیم و نظاره انگیز آینده؛ تنها عنصري بی فائق آیند تا در تعامل با دنیاي ناشناخته و وهم آینده

با این رویکرد هوشـمندانه  راستاي ساخت آینده مطلوب و مورد وفاق خود، فعاالنه گام بردارند.  خواهند در ا مینهآ
یر نخواهند شد، بلکه با آگاهی و شناخت کامل آینـده  گبشر نه تنها در مواجهه با آینده و دریاي ژرف تغییرات غافل

 فراینـد رود. با این تصور و بینش است که افراد در جوامع و در تعامل با  بینانه به استقبال آن می و با نگاهی خوش
بـه اصـول و مبـانی     اشـاره  ،مبدل خواهند شد. هدف این مقالـه  گیرنده تصمیمگر و شدن به عنصري کنش جهانی
پژوهی هاي آن و به طور خاص به  روش دلفی به عنوان روشی کیفی و مطرح در حوزه آیندهپژوهی و آموزهآینده

پژوهی بازآفرینی شده پژوهی ورود یافته ولی به مرور، در حوزه آینده است. روش دلفی گرچه از سایر علوم به آینده
و به عنوان  روشی پرکاربرد و سرآمد معرفی شده است که به خوبی قادر خواهد بـود از دانـش ضـمنی خبرگـان     

پژوهـی   پژوهی استفاده کند. با این ویژگی است که روش دلفی در آینده اهداف آینده راستايهاي مختلف در  حوزه
اسـتفاده شـد تـا ضـمن پـرداختن بـه چیسـتی        روش اسـنادي  لـه از  کامالً متمایز از سایر علوم است. در این مقا

 توان برشمرد؟ بپردازد که براي روش دلفی چه مزایا و معایبی را می پرسشپژوهی به این  آینده

هاي مطلوب.پژوهی، روش دلفی، دانش ضمنی، آیندهآینده :گانکلیدواژ

Heidari@nrisp.ac.ir ؛اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار گروه آینده. 1
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 مقدمه
افـزوده   آنهـا دنیاي ما آکنده از تغییرات است و با گذشت زمان نیز بر وسعت، شدت و زمـان وقـوع    

  هاي بنیادین جوامع هستندکه کمتـر دسـتخوش    شود. در این سونامی فراگیر تغییرات، تنها ارزشمی
هـایی  حـوزه  را بـر خوبی بشناسد و پیامدهاي آنهاي که نتواند تغییرات را ب شوند. هر جامعهتحول می

گیري در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چـه   شک دچار غافلگوناگون زندگی برآورد نکند، بی
 ناپذیري را بپردازد. بسا بابت آن تاوان جبران

توان علم آینده نامید، چرا که سعی دارد از منظر دوراندیشی، تغییـرات  را به تعبیري می 1پژوهیآینده
خاص و مشخص، به واقعیات دلخواه فردا مبدل سازد و با این رویکـرد  احتمـال    امروز را در مسیري

. بنابراین تمام نیرو و توان ما بـر  کندهاي مطلوب ما برآورده سازي تغییرات را با امیال و آیندهسوهم
شـود. در  سازي متمرکز خواهد شد. این نیرو طیف وسیعی از امکانـات را شـامل مـی   سوروي این هم

پژوهی را دانشی مبتنی بر احتمال و امکان تغییر حال در راستاي ایجاد آینده توان آیندهکالم مییک 
پژوهـی  هـاي گذشـته، یـا همـان گذشـته     دلخواه و مطلوب دانست. در علوم متکی و مبتنی بر یافته

شود تا با درك صحیح روندهاي متداول گذشته به علل واقعـی وقـوع رخـدادهاي    همواره تالش می
شود با شناخت زمان حـال، رخـدادهاي آینـده را    پژوهی سعی میکه در آیندهحالیببرد. درذشته پیگ

شـودشناخت. بنابراین تمام عوامل احتمال وقوع یک رخداد خوب یا بد، به شکلی دقیق بررسی مـی 
ـ    پژوهی در واقع مطالعه و بررسی آینـده آینده .)62: 1385زاده، (عالی گیري کـار ههـاي محتمـل بـا ب
هاي احتمالی، ترسیم ترسیم آینده هاي علمی است. شناخت تغییرات، بررسی و تحلیل تغییرات،روش

هـاي اصـلی   ریزي در راستاي حصول به آینده مطلوب مـورد توافـق گـام   آینده مرجح و نهایتاً برنامه
عقالیـی   پژوهی آینده مطلوب همواره متناسـب بـا معیارهـاي منطقـی و    پژوهی است. در آیندهآینده

: 1391آیـد (پـدرام،   پژوهی بـه حسـاب مـی   از ارکان اصلی آینده 2شود، بنابراین عقالنیتانتخاب می
23(. 

 پژوهی آشنایی با علم و هنر آینده
تـر بـه    احساس ترسیم آینده، دغدغه اصلی بشر بوده و با شروع جنگ سرد این مسئله شـکل جـدي  

پژوهی مدرن با توجه به احساس نیاز شدید انسـان   آیندهمیالدي،  40خود گرفته است. تقریباً از دهه 
ها، آرام آرام شکل گرفـت. البتـه پـیش از آن ادبیـات آرمـان       به دانستن از آینده و غلبه بر ناپایداري

همـین تخیلی مرسـوم بـود و در واقـع    -ي علمیهاناشکل گرفته بود. داست 3شهري و ویران شهر

1. Futures Studies
2.Rationality
3.Utopia and dystopia
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پژوهی عصر حاضر به عنوان یک رشته دانشگاهی بودند (خزایـی،  ساز حرکت بزرگ آیندهافراد زمینه
1392 :169(. 

وابسته به بخش دفـاعی و مؤسسـه    1پژوهی در حقیقت زمانی اوج گرفت که در مؤسسه رنداما آینده
هایی به عنوان اولین اندیشگاه شـکل گرفـت. علـت    تحقیقات پیشرفته دفاعی ایاالت متحده، تالش

هاي فناورانه از اتحـاد جمـاهیر    کرد در رقابت که ایاالت متحده آمریکا تصور میاین امر هم، آن بود 
هـا حـس   شوروي عقب مانده است. زمانی که شوروي اولین ماهواره را به فضـا فرسـتاد، آمریکـایی   

اي را ایجاد کردند که هدف و برنامه آن جلوگیري از داشتند لذا مؤسسه فناوريزدگی در حوزه  غفلت
-هاي آینـده ها معطوف به آینده شد و در واقع اولین جوانههاي فناورانه باشد. این تالشزدگیغفلت

پژوهی در مؤسسه رند شکفت. به مرور زمان شاهد رشد این حوزه از دانـش بـودیم بـه نحـوي کـه      
 شود.اي دانشگاهی تدریس میامروزه در جهان و از جمله ایران به عنوان رشته

را کشـف   3هاي بدیلآینده 2کوشد تا بر اساس رویکردهاي اکتشافیت میپژوهی در وهله نخسآینده
برخی از  4ها جایی ندارند و انسان به صورتی منفعلو شناسایی کند، در این رویکرد هنجارها و ارزش

داند بلکه آنرا بـدیل  پژوهی آینده را محتوم و قطعی نمیکند. آیندهبینی میهاي محتمل را پیشآینده
هـايبه آینـده  هاي بدیلو ارزشی نیز از بین آینده 5پژوهی با رویکرد هنجاريشود. آیندهمتصور می

 هاي دلخواه و مطلوب را مد نظر دارد.اندیشد و در واقع  ساخت و معماري آیندهمطلوب و مرجح می
انداز تدوین شده براي دو کشور مختلف با هـم در تضـاد   براي همین است که ممکن است دو چشم

هاي خود تصور کرده است. که هر کشور، آینده مطلوب خود را مبتنی بر هنجارها و ارزش شند چرابا
هاي محتمل و دیگر ساختن آینـده  پژوهی دو کار است. اول کشف آیندهبه هر حال نیت اصلی آینده

 ).83: 1390زاده، مطلوب ما است (نبی
شناسـی نـوعی از نگـاه خـاص بـه       است. آینده رویکرد انسان به آینده، در سه مقوله کلی قرار گرفته

گوید و در واقع شناخت معرفتی آینده اینجـا مطـرح اسـت.    آینده است که از آینده محتوم سخن می
اندیشی نیز مبحثی دیگر است که به آینده، نگاه آکنده از وهم و ترس دارد. در حالـت دوم نیـز   آینده

آینده و رهنمون پدر و مادر به فرزندان در رابطـه بـا   هنجار و ارزش جایی ندارد. دغدغه ما نسبت به 
 درس خواندن و کسب تحصیل، بر گرفته از همین نوع نگاه به آینده است.

شناسی، شناسی، معرفتپژوهی نوعی نگاه هنجاري به آینده دارد. بنابراین دانشی است با هستیآینده
 گرفتنی است.  موزشی و یادهاي خاص خود که بر خالف دو نوع قبل، آشناسی و روشروش

1.RAND (American Research and Development Corporation) 
2.Exploratory approaches
3.Alternative futures
4.Passive 
5.Normative
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: 2007عبارتنـد از: (کـورنیش،    آنهـا اند کـه برخـی از   پژوهی اهداف گوناگونی را برشمردهبراي آینده
232( 

 مدت؛ریزي میان و بلندبرنامه .1
 کاهش رخدادهاي ناگهانی؛ .2
 بینی تحوالت آینده؛پیش .3
 ؛آنهاهاي آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با فناوريشناخت  .4
 ي عرصه جهانی؛هانات بازیگران و پیشرشناخ .5
 درك  قواعد بازي در عرصه جهانی؛ .6
 شناخت مرزهاي دانش؛ .7
 ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی پیرامون تصمیمات پیرامون آینده؛ .8
 گسترش ارتباطات؛ .9

 هاي دور، محتمل و مطلوب؛تمرکز بر آینده .10
 ابزاري براي هماهنگی میان  محققین؛  .11
 ها.برنامهایجاد تعهد عملی کردن  .12

لینلسـتون آن را شـامل   انـد.  هـاي متعـددي قائـل شـده    بنديپژوهی دستهبراي مطالعات حوزه آینده
اهللا آن را شـامل رویکردهـاي   رویکردهاي تکنیکی، سازمانی و شخصی برشـمرده و سـهیل عنایـت   

هـاي  آینـده داند. از سویی آمارا سه رویکرد به بینی، تفسیري، انتقادي و یادگیري حین عمل میپیش
یاالدین سردار فضـاي اسـتعماري و غیـر اسـتعماري را بـر      شمرد و ضن، محتمل، مرجح را برمیممک

گـرا،   داند. وندل بل نیز ایـن مطالعـات را بـا سـه رویکـرد ذهنیـت      پژوهی مستولی میمطالعات آینده
 کند.گرا و انتقادي معرفی می واقع
چنان کـه از آن در   کند آن اي گوناگونی تبعیت میههاي مختلف نیز از سنتپژوهی در فرهنگآینده

گرایانه اروپایی تحـت   پژوهی مرسوم، در فرهنگ سنتگرایانه آمریکایی از آن به آینده فرهنگ تجربه
، در فرهنگ جنوب شـرقی آسـیا مبتنـی    2انگیزي، در فرانسه به طور اخص ذهن 1نگاريعنوان آینده

شود. البتـه دانشـمندانی   یاد می  3پن  متأثر از روایتی به نام نیرادر ژا ها وها و اسطورهبرسنت استعاره
انـد،  همچون ضیاءالدین سردار و اکرام اعظم پاکستانی و مهدي المنجري مراکشی نیـز سـعی کـرده   

کند که قادر خـواهیم بـود   پژوهی اسالمی را شکل دهند. مورد اخیر این باور را در ما تقویت میآینده
وهی الگوي بومی داشته باشیم و براي حصول این هدف در گام نخسـت بـه شـکل    پژ در حوزه آینده

                                                           
1.Foresight 
2.Prospective 
3.National Institute for Research Advancement (NIRA) 
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پژوهی کاوش جهانی داشته باشیم تا با دستی پر در گام بعد، به بازآفرینی ایـن  صحیح در حوزه آینده
 ها و هنجارهاي اجتماعی خود بپردازیم.دانش مبتنی بر ارزش

 پژوهی آینده 1اصول و مبانی
که با توجه به روندهاي فعلی، آینده را  2سه رویکرد عمده  است. رویکرد اکتشافی پژوهی دارايآینده

هـا و   هاي مبتنـی بـر اصـول، ارزش   که به معرفی آینده 3کند، رویکرد هنجاري یا تجویزيبرآورد می
ها را مبتنی بر آمال و تخیـل   که  آینده 4پردازد و باالخره رویکرد تصویرپردازانههنجارهاي جامعه می

 ).67: 1392کند (خزایی، افراد ترسیم می
پژوهـی بـه   شاید این سوال در ذهن مخاطبین طرح شود که چرا کلمـه آینـده در واژه التـین آینـده    

صورت جمع مبین توجه این حوزه از دانش ه رود؟ در واقع کاربرد کلمه آینده بکار میهصورت جمع ب
 8جاي تنها یک آینده محتوم و قطعـی هب 7ومطلوب 6، محتمل5هاي ممکنمتعددي از آیندهبه طیف 

 ).330: 1391هاي بدیل توجه دارد (حاجیانی، پژوهی به آیندهاست. بنابراین آینده
جهـان  12و آشـوبناك  9قطعیـت هاي نوینی است که در فضاي مملو از عدمپژوهی از جمله حوزهآینده

 فرایندپژوهی در  گوي نیازهاي گوناگون ما در عرصه کسب و کار باشد. آیندهسخمدرن، سعی دارد پا
پـذیر کـاربرد بهینـه دارد و همچنـین امـروزه در      ریزي، مدیریت راهبردي و مـدیریت ریسـک   برنامه
 گیرد.  بینی مشاغل مورد نیاز آینده نیز مورد استفاده قرار می پیش
که چناناي جایگاه خود را در جهان به درستی یافته، آنرشته پژوهی امروزه به عنوان دانشی فراآینده

اي شود. این در حالی است که در گذشتهاز آن تحت عنوان علم و هنر فراتمدنی عصر حاضر یاد می
پژوهی حتی هویتی پذیرفته شده به عنوان یک رشته دانشـگاهی نداشـت! ایـن    نه چندان دور، آینده

                                                           
1.Foundations 
2.Explrotive Futures  
3.Normative Futures 
4.Visionary Futures 
5.Possible 
8.Probable  
9.Preferable  
10.Inevitable and definitive 
11.Uncertainty 
12.Chaos، Chaotic 
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هـاي   هاي کارآمد و مطلوب ریاضی تا فعالیت ها و روش سعه مدلدانش طیف وسیعی را  همچون تو
 ).73: 1997گرفت (بل، عملی به منظورگسترش جهان به مکانی بهتر براي زندگی را در بر می

دار ترکیبـی از  توان وامپژوهی را میدار تاریخی نیز آیندههاي اصیل و ریشهاز حیث مکاتب و اندیشه
گرایـی،   دانست به نحوي که شاید به تنهایی در مکاتبی همچـون اثبـات  مکاتب مختلف فلسفه علم 

 ).95: 1993گنجد (نینیلوتو، تفسیرگرایی و نحله انتقادي نمی
ریزي  که مبحث برنامهپژوهی بشر، مبتنی بر کنجکاوي فطري اوست ولی از زمانیمبناي اصلی آینده

هـاي دور و نزدیـک    زمند بررسی آینـده جوامع مطرح شد، انسان براي حصول به این هدف بزرگ نیا
هـاي  اي از سـامانه پژوهی میسر نخواهد شد. جهان از مجموعـه بود و این امر بدون استعانت از آینده

ي است که به طور مـداوم بـا محـیط    اهناباز تشکیل شده است. طبق نظریه اُپن یک سیستم باز سام
گیرنـد. بنـابراین بـه منظـور     مـی  تأثیراز یکدیگر  ها نیز به نوبه خوداطراف خود تعامل دارد و سامانه

نگرداشته باشیم و همه عوامـل   بررسی یک سامانه یا بهتر بگوییم یک پدیده یا موضوع باید نگاه کل
پژوهی است و این ویژگی مهم، موجب تسـري   نگري یکی از اصول آیندهنظرگرفت. کل دخیل را در

شده است. جهانی که در آن روابط علت و معلولی همچنان پژوهی در جهان افزون آیندهو کاربرد روز
حاکم است ولی روابط دیگر خطی نیست بلکه به صورت یک شبکه در هم تنیده گسترده شده است 

بینی است و در این فضا، بهترین روش ساختن آینده اسـت و  به همین دلیل جهان ما غیر قابل پیش
پـذیر خواهـد بـود.    امکـان  2و معرفت شناسانه 1شناسانهیپژوهی مبتی بر اصول هست این کار با آینده

هـاي گونـاگونی را از آن مطالبـه    نگاه جوامع گوناگون به این دانش متفاوت است و خواسته بنابراین
پژوهی در غرب در اوج موفقیت خود، تنها امور مادي و رفاه بشري را در بـر  که آیندهکنند آنچنانمی
تـري را در نظـر دارنـد کـه      باوري همچون کشور ما انتظـارات فـاخر  دینکه جوامع گیرد در حالیمی

 مدارانه موجب سعادت بشریت شود.حصول به این اهداف ارزش
پژوهـی نیسـت بلکـه مـراد، درك مفـاهیم جهـانی       این مهم به مفهـوم طـرد اندیشـه غربـی آینـده     

سـازي آن  د یـا همـان بـومی   مدار جامعه خـو هاي ارزشپژوهی و بازآفرینی آن همسو با اندیشه آینده
شود زیرا این دانش در واقع بـر فرصـت   پژوهی تحت عنوان دانش اقدام یاد میاست. گاهی از آینده

هاي مناسبی از خود  العمل افزاید تا از این طریق قادر باشیم در برابر اتفاقات گوناگون عکساقدام می
هـاي صـلب و محتـوم    تنها بـه آینـده   نشان دهیم از طرفی نگاه آن بر خالف رویکردهاي سنتی که

شـود تـا بتـوانیم    هاي متفاوتی را متصور میهاي بدیل است و براي انسان آیندهتوجه دارند؛ به آینده
را انتخاب کنیم و با اقداماتی که در پیش خواهیم گرفـت   آنهامتناسب با امیال و آرزوهایمان یکی از 

 آینده مطلوب خود را ساخته و احیاء نماییم.
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پژوهی به عنوان درختی با احتماالت بـدیل اسـت. آینـده     تر، بیان هدف آینده یک رویکرد نویدبخش
هـاي انسـان بسـتگی     هاي آن به رویدادهاي تصادفی و انتخاب هنوز هم تا حدي باز است و ویژگی

پژوه، پژوهش درباره آینده و در نظر گرفتن آن به عنوان یک درخـت   خواهد داشت. وظیفه یک آینده
 آنهاجستن از  کنند که ما خواهان تحقق یا دوري هاي آن سناریوهاي بدیل را تعریف می است. شاخه

هاي ممکن بـدیل را   پژوه باید آینده تر، دیدگاه به دست آمده آن است که آینده هستیم. به بیان دقیق
بـودن یـا   ابی مـرجح هاي بدیل بپردازد و باالخره به ارزی ریزي کند، به ارزیابی احتمال وقوع آیندهپی

 ). 1997و بل،  1969(کورنیش،  هاي بدیل بپردازد مطلوبیت آینده
را در تعامل با هم، محرك ساخت  4و اقدامات 3، تصویرها2، رویدادها1ها جیمز دیتور چهار عامل روند

روندها از گذشته به حال و از حال به آینده جاري هستند و  شد گونه که اشارهداند. همانها میآینده
ـ   توان برخی وقایع آینده را پیشمی آنهابا شناخت دقیق  طـور مثـال یـک متخصـص     هبینـی کـرد. ب

هاي بارش یـک دوره زمـانی مـثالً بیسـت     کارگیري منحنیههواشناسی با استعانت از علم و دانش ب
آبی آن منطقه را تخمـین  بود میزان بارندگی و دوره پرآبی و کماي از کشور، قادر خواهد ساله منطقه

طور کلی رونـد  هبینی هستند و بباره و بدون قابلیت پیشبزند. بر خالف روندها، رویدادها وقایعی یک
تـوان جمعیـت پنجـاه    شکنند. بطور مثال با داشتن نرخ متوسط رشد جمعیت سالیانه یک منطقه مـی 

توان رویدادها یا رخدادهایی همچون آتشفشـان، زلزلـه،    تخمین زد ولی نمیسال آینده آن منطقه را 
هاي باره ممکن است حتی جمعیت شهر را به صفر تنزل دهد و منطقه را تا سالبیماري و ... که یک

متمادي غیرقابل سکونت نماید، به درستی شناخت. هر فرد بصورت انفرادي یا اجتماعی بـراي خـود   
یی هـا ناکشد. انسـ هایی را در ذهن به تصویر مید نظر دارد و بر اساس آن، آیندههایی را ممطلوبیت

کننـد در مسـیر تعـالی و موفقیـت هسـتند. بـراي       پردازي مـی که با خالقیت براي آینده خود تصویر
-اي از اقدامات هستیم تا ما را در نیل به آینـده هاي مطلوب، یقیناً نیازمند مجموعهدستیابی به آینده

 ).64: 1384دلخواهمان یاري رساند (بنیاد توسعه فردا،  هاي
 

 پژوهیشناسی آیندهروش
هـاي   آیندهشـوند. پژوهان چهار نـوع آینـده را متصـور مـی    همانگونه که اشاره شد، به طور کلی آینده

متنـاقض بـا    آنهاهایی است که قابلیت محقق شدن دارند و درك تمام  ممکن که در واقع تمام آینده
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هاي باورکردنی که با باورهاي انسان سازگارند و منطبق با اصول  علم و دانش فعلی بشر است. آینده
وجـود دارد و   آنهـا هاي محتمل که روند محورند و احتمال وقـوع   و دانش امروزي بشر هستند. آینده

تنـی بـر تـوان دانـش     هاي مرجح یا مطلوب که بر خالف سه نوع دیگر که تنها مب نوع چهارم، آینده
گرایند. بنابراین نوع اخیر ماهیتی ارزشی گرا هستند، اینها برانگیزاننده بوده و ذهنانسان بوده و عینی

 دارند.
شناسی ایـن حـوزه نیـز    پژوهان نسبت به آینده دارند روشي که آیندهاهنابر اساس تنوع نگاه چهارگ

ممکـن، بـاورکردنی و محتمـل بـا رویکـردي      هـاي  به طور کلی سه نوع ازآینـده  شکل گرفته است.
گونـه نیسـتند و بایـد بـا رویکـردي      هاي مـرجح ایـن  یابیند ولی آیندهاکتشافی قابل حصول و دست

-هـاي آینـده  را درك کرد. با این تعبیـر روش  آنهاپرداخت تا بتوان بدرستی  آنهاتجویزي به بررسی 
بنـدي کـرد. در   ویزي) و اکتشـافی تقسـیم  هاي ارزشی (تجتوان به دو دسته کلی روشپژوهی را می

کنند و از  ابتدا آینده را کامالً متناسب با خواست ما تدوین می و بوده گرامأموریت هاحالت اول، روش
هـاي  کارها و اقدامات مناسب ما را در مسیر حصول به آن آینـده آینده به حال باز گشته و با ارائه راه

 رسانند.مورد نظر یاري می
کنـد و تـوجهی بـه امیـال و     اکتشافی بر خالف نوع تجویزي، از حال به آینـده حرکـت مـی    رویکرد

هایی است که بـا درصـد بـاالیی از اطمینـان رخ     خواست ما ندارد. بنابراین محصول آن کشف آینده
 سازند و روند باور هستند.می حال گذشته و مبناي بر را آینده اکتشافی هايخواهند داد. روش

هـا،  پژوهـی روش هاي کاربردي ماهیتی کمی یا کیفی دارند ولی در حوزه آیندهعلوم، روشدر بیشتر 
هـاي  حـوزه  4خبرگـان  3و دانـش ضـمنی   2هـا ، قضـاوت 1گیرند و شـهود گانه به خود میماهیتی سه

 شود.از جایگاه خاصی برخوردار می فناوريگوناگون علم و 
گرفته، باور بر این است کـه گذشـته و حـال در     در نوع اول که ماهیتی صرفاً کمی و عددي به خود

خواهد رسید و وقایع بین این سه مقطع زمانی شبیه هـم و   آنهاادامه هم هستند و آینده نیز به پیامد 
توان بـه کشـف   به آینده به خوبی می آنهاها و تسري یکسان است. بنابراین در صورت شناخت روند

هـاي  شکل اساسی مواجه هستیم اول اینکه اطالعات گذشـته آینده پرداخت. در این حالت ما با دو م
ها را درك کرد از طرفی جهان امروزي از چنان دور در حال حاضر در دسترس نیست که بتوان روند

هاي صرفاً عـددي را غـافلگیر   تغییرات ژرفی از حیث شدت، زمان و وسعت برخوردار است که روش
 اي از این روش است.نمونه 5هاي زمانیاهند داشت. سريها نخو، درك درستی از روندآنهاکرده و 
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هـاي مختلـف علـم و    هاي ذهنی و قدرت شـهود خبرگـان حـوزه   شود قضاوتدر نوع دوم سعی می
را بـه   آنهـا هاي در خور توجه و ارزشمند بـه تحقیقـات ورود پیـدا کننـد و     به عنوان پشتوانه فناوري

 1گویند که سـناریو شبه عددي، شبه کمی یا قضاوتی میها مستنداتی کمی تبدیل کرد. به این روش
 اي از آن هستند.نمونه 2و تحلیل بر گذر

کنند. ایـن  هاي کیفی است که لزوماً آینده را در امتداد گذشته تصور نمینوع سوم در برگیرنده روش
ان کـان  میالدي مورد توجه قرار گرفت و هرمـ  60رویکرد براي اولین بار توسط شرکت رند در دهه 

را خلق کرد. در این روش نظـرات کارشناسـان در یـک حـوزه      3با این باور روشی تحت عنوان دلفی
 گیرد.ي اصلی قرار میانسبت به آینده، مبن آنهاهاي خاص از اهمیت خاصی برخوردار است و دیدگاه

بـی  هـاي ترکی هاي کمی و کیفی در کنار هم، تحـت عنـوان روش  اي از روشبه کارگیري مجموعه
پژوهان قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان این دانـش  بهترین رویکردي است که مورد توجه آینده

 فراتمدنی معرفی شده است.
 دلفی روش

بـه منظـور اجمـاع خبرگـان روي      4روش دلفی روشی متکی بر خرد، هوش جمعی و طوفان فکـري 
را کسب کرد. نام دلفی بر گرفته از  ها ترین پاسخموضوعی خاص است تا از این طریق بتوان مناسب

معبد دلف در شهر دلفی یونان باستان بوده است. این معبد مقر آپولون، یکی از خدایان یونـان بـوده   
کردند. پیتیا  یکی از کاهنـان    از آینده با خبر می 5که کاهنان آن، مردم را از طریق پیشگویی دلفیک

نمود. این معبد مرکز علم  ت خدایان را بر مردم آشکار میگویی، دستورا زن این معبد بوده که با پیش
فلسفه دانشگاه یو. سـی.   استادانآمد. این نام ابتدا توسط کاپالن از و دانش روزگار خود به شمار می

هرمان اومیالدي به کار گرفته شد. او با موسسه رند نیز همکاري داشت. در واقع  50ال. اي در دهه 
 ).92: 1391سایرین این روش را توسعه دادند (مردوخی، کان و اُالف هلمر و 

در واقع واحد تحقیق در عملیات مؤسسه رند واقع در شهر سانتا مونیکا ایالـت کالیفرنیـا  آمریکـا بـه     
سال از اولـین   20شود. روش دلفی پس از حدود دهنده این روش در جهان شناخته می عنوان توسعه
مـیالدي   1933تـا   1930هـاي   اع شد چراکه در فاصله زمانی سالپژوهی در جهان ابد فعالیت آینده

  نگاري را در قالب یک تحلیل علمی در زمینـه  یک گروه از پژوهشگران آمریکایی اولین فعالیت آینده
آوري  نامـه جمـع   شناسی انجام دادند البته در همین تحقیق نیز، برخی اطالعات، توسط پرسشجامعه
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هـا    پژوهی ابتدا در حوزه نظامی و سپس در سـایر حـوزه  ون دانش آیندهشده بود. این روش نیز همچ
 تسري یافت و ژاپن بیشترین تجربه را در زمینه انجام دلفی در سطح ملی دارد.

توان یک روش جمعی براي مشاوره دانست که  برخی از آن، بـه عنـوان مصـاحبه غیـر     دلفی را می
ي ساختار یافته براي فرایندشهودي است. این روش،  -کنند و در واقع روشی ذهنی حضوري یاد می

پـذیر  امکـان   نامه بندي دانش ضمنی کارشناسان و خبرگان را با استعانت از پرسشآوري و طبقهجمع
 ).211: 1392ایی، سازد (خزمی

ها از آنـان، اسـاس کـار اسـت و     نامه در بین افراد و دریافت بازخورد کنترل شده پاسخ توزیع پرسش 
 اند.  ناشناس ماندن خبرگان، بازخورد و تکرار سه اصل دلفی معرفی شده

کننـدگان در   بـین مشـارکت   1نامه طی یـک یـا چنـد دور    به زبانی ساده، در روش دلفی یک پرسش
ها دریافت شود. عموماً روش دلفی بـراي موضـوعاتی   شود تا در آخر بهترین پاسخ  ش توزیع میپیمای

 رود که دانش موجود ما نسبت به آن کم است. به کار می
ـ  هاي آینده این روش عموماً به صورت ترکیبی با سایر روش کـار  هپژوهی به خصوص سناریونویسی ب

هـاي   نتخاب درست خبرگان است. بر خالف نظر سنجیشود. رمز موفقیت روش دلفی در ا گرفته می
کنندگان، نمایندگان یک جمعیت بزرگ هستند، در دلفـی خبرگـان  متعلـق بـه      عمومی که مشارکت

 حوزه مورد مطالعه هستند.
گردهاي معمول، برخی مشکالت همچون طرح موضوعات غیر مـرتبط،  ها یا میزبه طور کلی نشست

ی خود، پیروي افراد رده پـایین از افـراد رده بـاالي حاضـر در جلسـه و      پافشاري افراد بر نظرات قبل
است کـه دلفـی فاقـد ایـن      آنهافشارهاي مدیران بر پرسنل زیر دست خود در ابراز نظرات، برخی از 

 نقاط ضعف است.  
در این روش خبرگان بـا  علمی، دلفی روشی مناسب است.   زهبه منظور درك وقایع آینده در یک حو 

دهند. مشکل اصلی دلفی پیداکردن  نامه پاسخ می طور مجزا به پرسش مل ندارند و هر کدام بههم تعا
 هاي متعـدد را داشـته باشـند.    نامه دادن به پرسش کافی براي پاسخ  خبرگانی است که وقت و حوصله

گرایی یا واگرایـی پیرامـون موضـوعات اسـت و      هدف اصلی دلفی، دستیابی به وفاق یا اجماع در هم
گرایـی پیرامـون نظـرات در اولویـت اسـت. بـه طـور مثـال از          لبته باید توجه داشت  تأکید بـر هـم  ا

هـاي ایـران در سـال    فنـاوري تـرین   توان سوال کرد که مهممتخصصین حوزه فناوري اطالعات می
 در  حوزه  فناوري اطالعات کدامند؟ 1404

شاید بتوان پیمایش دلفی را در دو گام اصلی خالصه کرد. گام نخست یا همان دور اول دلفی گامی 
شود. در گام بعـد،   هاي جمع زیادي ازخبرگان  ارسال می ها براي دریافت دیدگاه  نامه است که پرسش

                                                           
1.Round 
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ر اول، بـراي  بندي، این بار به همراه بازخوردهاي اخذ شـده از دو  آوري و طبقه ها پس از جمع دیدگاه
ها وجـود دارد، نظـرات قبلـی خـود را      شود تا با توجه به رقابتی که میان دیدگاه خبرگان فرستاده می

به اجماع ختم نشود تا حصول به آن ادامه خواهد یافت  فرایندچنانچه مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. 
 که معموالً تا چهار دور این مهم محقق خواهد شد. 

 )99: 1392توان به شرح زیر برشمرد: (خزایی،تر مییمایش دلفی را در حالتی کلیهاي اجراي پگام
 شناسایی مسئله و تعریف موضوع؛ .1
 تشکیل تیم اجرایی نظارت بر انجام دلفی؛ .2
 نامه؛ هاي تخصصی) به منظور تهیه پرسش انتخاب یک یا چند گروه از متخصصان (پانل .3
 کننده در دلفی. انتخاب خبرگان شرکت .4
نامـه باشـند    تعداد زیادي از خبرگان است که قادر و مایل به تکمیل پرسش الزمه این کار انتخاب* 

 شوند: هاي زیر انتخاب می که این افراد با روش
 هاي جمعی)؛ گیري از آگهی و فراخوان در سطح گسترده (رسانه بهره •
 معرفی خبرگان توسط اساتید حوزه مورد مطالعه؛ •
 ارتباطات شخصی؛ •
 شود؛نفعان تحقیق که روش دلفی در آن استفاده می ارتباطات ذي •
 .1اجراي یک دلفی کوچک تحت عنوان دلفی خام •
 نامه دور اول دلفی. اندازي فعالیت طراحی پرسش راه. 5

ها یک راند دلفی در مقیاس کوچک (مینی دلفی) بین خبرگان برگـزار   نامه یابی پرسش * جهت عیب
 دار بود دلفی را درسطح گسترده به اجرا درآورد. ها معنی بازخوردشود تا اگر می

آماري بزرگ ( خبرگان یا کارشناسـان تعیـین شـده از قبـل بـا        نامه در سطح جامعه توزیع پرسش. 6
 رعایت اصل گمنام باقی ماندن افراد).

دور نخست بسـیار   * در دور اول تعداد زیادي از خبرگان را باید مشارکت داد چراکه نرخ انصراف در 
 باالست.

هاي موتوري یا پست الکترونیکی انجام شـود و یـک هفتـه     تواند از طریق پست، پیک * اینکار می 
 پس از ارسال، مسترد شود.

، نبایـد بیشـتر از سـه تـا     آنهانامه توسط  * فاصله زمانی اولین تماس با کارشناسان و وصول پرسش 
 چهار هفته باشد.

 ؛افزارهاي کامپیوتري هاي دور اول با استفاده از نرم سختجزیه و تحلیل پا. 7

                                                           
1.Raw Delphi 
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نامه قبلی (بـازخورد   ها (تکرار) براي خبرگان همراه با نتایج آماري پرسش نامه ارسال مجدد پرسش. 8

کنترل شده)، ذیل هر پاسخ مشخص شود. دور دوم با حداقل فاصله زمانی نسـبت بـه دور اول بایـد    
 ؛انجام شود

 ؛هاي دور دوم و تکرار دور بعدي تا حصول اجماع ل پاسختجزیه و تحلی. 9
ـ   شود که * اجماع زمانی حاصل می درصـد   60یـا   دپاسخ اکثر خبرگان در دو دور متوالی ثابـت بمان

 .درصد رخ خواهد داد  90تا  50خبرگان موافق باشند که یک رویداد با احتمال 
کننـدگان،    شده و تعداد شـرکت   هاي انجام فعالیتتدوین گزارش نهایی دلفی، که ضمن تشریح . 10

 ؛کندخوبی تشریح و برجسته می  نتایج مورد توافق را به
 ؛ ارایه نتایج دلفی در قالب گزارش، سمینار و .... 11
 ؛ها بر اساس نتایج ها و برنامه تهیه و تنظیم سیاست. 12

در  آنهـا بـه کـارگیري    آنهـا باید توجه داشت که نتایج دلفی موارد استفاده متعددي دارد که یکـی از  
هاي  نگاشت سناریو است و چنانچه نتایج دلفی به اجماع نظرات منتهی نشود ناچار به نگاشت سناریو

 متعدد خواهیم بود.
 .)50: 1384نیاد توسعه فردا، (بشود بندي می بر اساس هدفی که داریم دلفی به چهار نوع  تقسیم

 تر بدان اشاره شد. روش متداول دلفی است که پیش دلفی کالسیک: •
ــت • ــی سیاس ــت    گذاري:دلف ــن حال ــاربرد دارد. در ای ــاعی ک ــورد موضــوعات سیاســی و اجتم در م

شوند اما حصول اجماع هـدف نیسـت و در واقـع هـدف دلفـی       ها در چند دور تکمیل می نامه پرسش
هاي مختلف است و بیشتر بـه نظـرات واگـرا توجـه دارد. ناشـناس بـودن        حل سیاست، شناسایی راه

بنـدي نظـرات متضـاد     کرار،  بازخورد کنتـرل شـده، دسـته   ، تآنهاخبرگان ناهمگن در صورت تمایل 
هاي اصلی ایـن   (واگرا)، بحث و مجادله ساختار یافته در مورد نظرات واگرا در هر دور دلفی از ویژگی

 نوع دلفی است.
براي اخذ تصمیم پیرامون مسائل اجتماعی کاربرد دارد. تقریبا تمام مراحل آن شبیه  دلفی تصمیم: •

ت فقط باید توجه داشت که بر خالف دو نوع قبلی که از یک واقعیت موجود آغاز دلفی کالسیک اس
کننـد. شـبه گمنـامی     گیرنده واقعیت موجود را تعریف می شد، در دلفی تصمیم، یک گروه تصمیم می

شود)، تکرار، بازخورد کنترل شده،  هایشان اعالم نمی شوند ولی پاسخ خبرگان (کارشناسان معرفی می
هاي این نوع دلفی است. وظیفه اصـلی دلفـی تصـمیم،     ها، وفاق و همگرایی  از ویژگی تحلیل پاسخ

تبدیل تصمیمات تصادفی در یک حوزه نامعلوم و پراکنده از روابط اجتماعی بـه تصـمیمات دقیـق و    
 شده است و در واقع موجب سازماندهی تصمیمات پیرامون یک موضوع خاص خواهد شد.حساب
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آیـد و هـدف    عموماً بصورت یک کارگاه یک روزه به اجرا در می کارشناسی: دلفی گروه یا کارگاه •
اصلی آن اخذ تصمیم پیرامون موضوعات حساسی است که عواقب وخیمـی را در پـی دارنـد و الزم     

گوي گروهی کارشناسان، تکرار، بـازخورد کنتـرل   وگفت گیري شود. تصمیم آنهااست سریعاً در مورد 
توان مراحل اجرایی این نوع از دلفـی   وفاق پیرامون موضوع مطرح شده را می ها و شده، تحلیل پاسخ

 برشمرد.
 گونه برشمرد: توان مراحل اجراي این نوع دلفی را اینصورت ساده میه ب

نفره، توزیـع   4تا  3هاي کوچک شناسایی مسئله و تعریف موضوع، انتخاب کارشناسان، تشکیل گروه
هـا در هـر گـروه، تحلیـل      ه بـا ذکـر شـرط وفـاق پیرامـون پاسـخ      نامه دور اول به هـر گـرو   پرسش

نامه اول و اختالف نظـرات موجـود، تشـکیل     هاي دور اول، بحث  عمومی پیرامون پرسش نامه پاسخ
نامـه دوردوم همـراه بـا بازخوردهـا، تحلیـل       نفـره جدیـد، توزیـع پرسـش     4تـا   3هاي کوچـک گروه
نامه دوم و اختالف نظرات موجـود، تکـرار تـا     پرسش هاي دور دوم، بحث عمومی پیرامون نامه پاسخ

 گرایی و درآخر؛ انتشار گزارش نهایی تحقیق در صورت حصول وفاق.حصول وفاق و هم
ها مربوط بـه   نامه دلفی به طور کلی در برگیرنده سه نوع پرسش اصلی است. نوع اول پرسش پرسش

بینی احتمال وقوع برخـی رویـدادهاي   پیش ها یا رخدادهاي احتمالی آینده هستند که به عدم قطعیت
ها  نیازمنـد دانـش و   دهی به این دسته از پرسشپردازد. پاسخمی آنهاارزیابی  گذاري و آینده و ارزش

گـذاري و  هـا مربـوط بـه تعیـین اولویـت     مهارت پیرامون حوزه مورد مطالعه است. نوع دوم پرسـش 
ویداد با ذکر ادله، بهتر است در آینده اتفـاق بیفتـد   هاست. به طور مثال اینکه یک واقعه و ر مطلوبیت

هـا  ممکن است با تخصص خبرگان منطبق نباشد. دسته سوم پرسـش  آنهادهی به یا خیر؟ که پاسخ
هـاي مناسـب بـراي     هـا و برنامـه   ریزي است که در واقع سیاسـت گذاري و برنامه مربوط به سیاست

هـا بایـد بـه    اي پاسخگویی به این دسـته از پرسـش  کند. خبرگان بر هاي مطلوب را بررسی می آینده
 میسر است، اشراف کامل داشته باشند. آنهاهاي علم و فناوري که حصول  آخرین پیشرفت

نامه است. نکات قابـل   آنچه بعد از انتخاب کارشناسان در روش دلفی حائز اهمیت است تهیه پرسش
 نامه دلفی عبارتند از:  توجه در طراحی پرسش

را داریـم در طراحـی دقیـق     آنهادانستن نوع و جنس اطالعاتی که با انجام دلفی انتظار دریافت   •
 ؛نامه ضروري است پرسش

 ؛آنهابه منظور افزایش احتمال پاسخگویی خبرگان به   نامه مختصر وکوتاه طراحی پرسش  •
 ؛اي پرهیز از طرح سواالت حاشیه  •
سواالتی که بیشتر از یک مطلب را مورد سوال قـرار  جز و شفاف باشد و از درج ؤبیان سواالت، م  •

 ؛دهید پرهیز شود می
 ؛آنهاطراحی سواالت نیازمند به پاسخ تشریحی و تعبیه محل پاسخگویی خبرگان به   •
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هاي خبرگان بصورت جداگانه. بنابراین اگـر  هاي متنوع و متناسب با تخصص نامه طراحی پرسش  •
هایی که از متخصص بخواهیم که از پاسخگویی به پرسش شود نامه ترکیبی استفاده می از پرسش

 ؛نیست، خودداري کنند آنهامتناسب با تخصص 
نامه از متخصص میزان تسلط خـود   هاي ترکیبی بهتر است در ابتداي پرسش نامه در مورد پرسش  •

 ؛ها، سوال کنیمدهی پاسخ گذاري یا ضریب به منظور ارزش به حوزه مورد مطالعه را
سال بـا   30و با افق زمانی  2000نامه مربوط به دلفی هفتم ژاپن که در سال  مثال در پرسشطور هب

، 1404گذاري علم و فناوري برگزار شد،  براي هر سوال موارد زیر مطرح شد: (پامفا موضوع سیاست
1388(. 
 میزان درجه تخصص خبره، پیرامون سوال مطرح شده؛  •
 درجه اهمیت موضوع سوال براي ژاپن؛  •
 تأثیرات مورد انتظار؛  •
 بینی شده؛ زمان تحقق پیش  •
 رو؛ کشورهاي پیش  •
 تأثیرات مورد انتظار دولت؛  •
 مشکالت بالقوه ژاپن.  •

روش دلفی داراي دو نوع اعتبار است. اعتبار خارجی و اعتبار داخلی که مورد اول وابسـته بـه میـزان    
واقعیتی است که تحقق خواهـد یافـت.   قضاوتی است که دلفی نسبت به آینده دارد و در واقع حدود 

کننـدگان و کیفیـت دسـتورات     این اعتبار به مواردي همچون رهبري گروه، انگیـزه و دقـت شـرکت   
 وابسته است.

بینی دلفی نسبت به سـایر   م اعتبار دلفی یعنی اعتبار داخلی، بیانگر میزان دقت و صحت پیشونوع د
تخصـص و اعتبـار خبرگـان و همچنـین تنـوع       پژوهی است که به تعـدد خبرگـان،   هاي آینده روش

 هاي گوناگون وابسته است. خبرگان در حوزه
خوش تغییرات قابل تـوجهی شـده اسـت و     ها، دستبا گذشت زمان روش دلفی نیز مانند سایر روش

 هاي نوین دلفی عبارتند از: امروزه شاهد رویکردهاي نوینی به این روش مهم هستیم. برخی از روش
سازي عددي است. در این حالت نیـاز بـه وفـاق نخـواهیم     دلفی با استعانت از رویکرد مدلنوع اول 

پی برده شود. مصـاحبه بـا    آنهاشود تا به میزان اهمیت  داشت و در واقع نظرات نامتعارف آزموده می
نامـه بـا گروهـی  از     کارشناسان نوع دیگري از دلفی نوین است. کـه بـه جـاي اسـتفاده از پرسـش     

شود و بـه هـر گـروه جدیـد نتـایج وفـاق گـروه یـا          سان به شرط ناشناس ماندن مصاحبه میکارشنا
شوندگان نیز البداهه) مصاحبه شود. در این حالت برخی نظرات ناخودآگاه (فی هاي قبلی ارایه می گروه

اي نام دارد. در این حالت کارشناسان بـا حفـظ گمنـامی و از     شود. نوع سوم نیز دلفی شبکه ثبت می
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ـ    کنند و توسـط نـرم  طریق شبکه کامپیوتري با یکدیگر مذاکره می صـورت  هافزارهـاي مخصـوص ب
دهنـد. در ایـن روش در زمـان     را به کارشناسان ارایـه مـی   آنهاکنند و می  ها را تحلیلزمان پاسخ هم

 رسیم و از سرعت باالیی برخوردار است.کوتاهی به نتیجه می
 

 گیري نتیجه
دلفی داراي یک ساختار کلی و منعطف است و آنچه اهمیت دارد ایـن اسـت کـه    به طور کلی انجام 

ـ     درستی تشخیص دهیم، و دریابیم که آیا زمینه بتوانیم نیازهاي پروژه را به مین ایـن  أعملـی بـراي ت
 نیازها از طریق دلفی وجود دارد؟ یا خیر؟             

هـاي آتـی در یـک حـوزه از علـم و       یشرفتاهمیت این روش این است که با آن قادر خواهیم بود پ
 فناوري را تشخیص دهیم و با تکیه بر وفاق خبرگان، نسبت به آن اطمینان یابیم.

نامه و انتخاب خبرگان متعهد و مشتاق که عالقمند بـه  مشـارکت    پرسش  طراحی خوب و هنرمندانه
بایـد تعهـد و اشـتیاق    در فرایند دلفی باشند بسیار حائز اهمیت است. بـراي حصـول نتیجـه خـوب،     

 .کنیمکارشناسان را به تداوم کار تا حصول نتیجه، تضمین 
کـار خـود را بـه زودي ببیننـد و اگـر        خواهند نتیجه سرعت فرایند کار باید تضمین شود. خبرگان می

موجبـات   آیـد و  نظـر  حصول نتیجه کند باشد، ممکن است نتایج دلفی در زمان انتشار آن کهنه بـه  
مدي نتایج را در پی خواهد داشت. یکـی از راهکارهـاي بـاال بـردن آمـار      آگان و نا کارزدگی خبر دل

هاي تشـویقی شـامل هـدایایی همچـون     ها را پیگیري مداوم و ارسال بسته نامه دهی به پرسش پاسخ
نامه دانست. به کارگیري مکانیزم ورود افـراد صـاحب نـام و     کتب و نشریات علمی به همراه پرسش

تواند باعث افزایش مشارکت خبرگان شود. به منظور بهبود کیفیت  بهتر است  اسی میحتی رجال سی
دلفی با شناسـنامه خبـره    فرایندبراي هر پرسش یک شناسنامه در نظر گرفت که این شناسنامه طی 

 کننـد شود که امتیـاز بـاالیی اخـذ     شود و در نهایت، آن پرسش براي خبرگانی ارسال می مقایسه می
 کلید). (روش قفل و

کار دیگر براي انتخاب بهترین کارشناسان، ایجاد بانک اطالعاتی از خبرگان است. در این حالـت  راه
جوي کلمـات کلیـدي، هـر    وشود و با جست براي هر پرسش یک سري کلمات کلیدي مشخص می

آن اخـذ  کنند که بیشترین امتیاز را از هایی را دریافت میگیرد و خبرگان پرسش خبره یک امتیاز می
کرده باشند. البته همواره باید توجه داشت که  عملکرد گذشته افراد معیار خـوبی بـراي ارزشـگذاري    

گـویی درسـت بـه    نامه است که پاسخ خبرگان است. روش دیگر انتخاب خبرگان، ارسال یک پرسش
 منزله بلیط ورود به تحقیق اصلی است.  سواالت به

اجرایـی کـه بـا آمـوزش       یق دلفی، تدارك و تربیت تیم ورزیدهبه منظور ارتقاء نتیجه مطلوب از تحق
شود پـس از   مناسب، به نوع برخورد با جامعه پژوهشگران آشنا باشند بسیار سودمند است. توصیه می
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هریک را با ماهیت اصـلی پـروژه در    آنهااستخراج اسامی خبرگان حوزه مورد نظر، با ایجاد تماس با 
حس قرابت بیشتري همکاري نمایند. این کـار بـا توضـیح تلفنـی، ارسـال      حال انجام آشنا کرد تا با 

هـا و اسـتفاده از افـراد    ها و همایش هاي عمومی ، برگزاري نشست رسانه پوستر و جزوات، استفاده از
نفوذ میسر خواهد شد. بهتر است هر یک از پرسـنل اجرایـی تعـداد مشخصـی از خبرگـان را در      ذي

اي را از مرحلـه آگـاهی رسـانی اولیـه، ارسـال      تعامـل دو سـویه   آنهـا  فهرست خود قـرار دهـد و بـا   
اي  ها تا ارایه نتایج نهایی پروژه برقرار سازد. بدین صـورت پشـتوانه  نامه  ها، دریافت پاسخنامه پرسش

 هاي بعدي بوجود خواهد آمد. براي همکاري
ندارد. کثرت به کـارگیري    هنام تجربه نشان داده جامعه علمی ایران رغبت چندانی به تکمیل پرسش

، عـدم ایجـاد ارتبـاط مناسـب      هاي غیر علمی نامه هاي پژوهشی، تهیه پرسشها در طرح نامه پرسش
 ها و... برخی دالیل این عدم تمایل است. اطالعی خبرگان از ماهیت پروژهتوسط مجریان، بی

 د به شرح زیر برشمرد:  توان مواردي را که در آن دلفی بیشترین کاربرد را دار در مجموع می
ایـی نباشـد کـه بتـوان از      وقتی اطالعات ما نسبت به موضوعی در زمان گذشته، بـه انـدازه    .1

 هاي عددي استفاده کرد؛روش
 ر باشند؛وامل خارجی در موضوع دخیل و متغیوقتی ع  .2
وقتی اطالعات پیرامون یک موضوع خاص تنها نـزد متخصصـان و کارشناسـان بـا تجربـه        .3

 باشد.  
 مشکل یا پرهزینه باشد؛ آنهاوقتی اطالعات در دسترس است ولی پردازش همه جانبه   .4
وقتی عوامل ارزشی، فرهنگی، اخالقی و حتی سیاسی بر عوامـل فنـی و اقتصـادي برتـري       .5

 یابد.  می
هایی وجود دارد؛ در انتهاي این مقاله به این مهـم   از آنجایی که براي هر روش علمی مزایا و کاستی

تـرین   توان برشـمرد؟ مهـم   ازیم که به طور کلی براي روش دلفی چه مزایا و چه معایبی را میپرد می
 مزایاي روش دلفی عبارتند از:

را احساس  ثیر جمعأت گیرند و ثیر عقاید یکدیگر قرار نمیأت تحت پیشنهاد  ارائه افراد در هنگام .1
 کنند؛ می ابراز خود راو به دور از تشویش حضور در جمع ، نظرات  آزادانه و نکرده 

 هاي علم و فناوري است؛ بهترین روش ترسیم نهایی وقایع حال و جاري در حوزه  .2
 کنند؛ نظر میشان در نظرات  قبلی خود تجدید ههافراد بدون نگرانی از خراب شدن وج  .3
 کند؛ هاي نو و جالبی از یک گروه خاص ارایه می ایده  .4
 بلیت مرور و مطالعه مجدد دارند؛ها قا به دلیل بایگانی شدن، پرسشنامه  .5
 ؛توان به دقت نتایج افزود با افزایش تعداد کارشناسان می  .6
 ؛دهد گرایی نظرات ارایه می دالیل شفافی براي وفاق در هم  .7
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 ؛هایی که نیاز به توضیح و قضاوت دارند بسیار مناسب است براي پرسشنامه  .8
 ؛گویی خود ثابت قدم باشند  پاسخگاه محکمی است تا خبرگان در  بازخوردها، تکیه  .9

 ؛نفعان است بهترین روش براي جلب مشارکت ذي .10
  ؛بینی نشده استهاي پیش روشی مناسب براي کشف حالت .11

 هاي روش دلفی نیز عبارتند از: ترین معایب و کاستی مهم 
مورد این روش، گاه به دلیل تأکید بیش از حد بر اجماع و توافق، و نه واگرایی و تضارب آرا،   .1

 انتقاد واقع شده است؛
 کنندگان وجود ندارد (جز در دلفی کارگاه یکروزه)؛در این روش تعامل، بین شرکت  .2
 نامه است؛ گذاري کارشناسان در تکمیل پرسش نتایج وابسته به میزان وقت  .3
 ایجاد تعهد و حس مشارکت خبرگان کار دشواري است؛  .4
 برگزاري آن فاصله زیادي ایجاد نشود؛با سرعت باید انجام شود و بین دورهاي   .5
 رابطه بین کارشناسان با مجریان پروژه همواره باید برقرار باشد؛  .6
دلفی براي بررسی موضوعات پیچیده روش خیلی مناسبی نیست و بـراي ایـن مـوارد بهتـر       .7

 نویسی مدد گرفت؛  هایی مثل سناریو است از روش
 ؛داد چرا که بیانگر نظرات یک گروه خاص استتوان به جامعه بزرگی تعمیم  نتایج را نمی  .8
دلیل اجبـار بـه وفـاق نادیـده     هند باشند بشمتوانند ارز نامتعارف که بسیار میمتاسفانه نظرات   .9

 شوند ( جز در دلفی سیاست)؛  گرفته می
 انتخاب کارشناسان خبره ممکن است به درستی انجام نشود؛ .10
 کند؛ انصراف خبرگان را زیادتر میطوالنی بودن فرایند دلفی درصد  .11
 ؛شود گویی برخی خبرگان می کاري باعث اغراقتعصب و عرق به رشته و حوزه .12
کار به سایر افراد آفت این  تر از آن واگذار کردن این نامه و مهم توجهی به تکمیل پرسش بی .13

 ؛آید روش به حساب می
 ؛ایی استطراحی پرسشنامه کار بسیار حساس و طاقت فرس .14
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