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 Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research 
 هاي کیفی تکنیک دلفی در پژوهش ارائه چارچوب نظري

 آرش حبیبی
 راحله سرافرازي
 صدیقه ایزدیار

 چکیده

گیري پیرامون مسائلی که ماهیت کیفی  استفاده از دانش و دیدگاه تخصصی یک مجموعه در تصمیم

 گیري تصمیمکه در  است هاي کسب دانش گروهی تکنیک دلفی یکی از روش گشا است. دارند بسیار راه

و  تیماه ییدارد و شناسا یکه جنبه اکتشاف یفیک يها پژوهشدر پیرامون مسائل کیفی نیز کاربرد دارد. 

فرایندي  تکنیک دلفی استفاده کرد. یدلف کیاز تکن توان یمحور مطالعه است م ،دهیپد کی نیادیعناصر بن

بیش با وجود  و در نهایت اجماع گروهی است. متوالیدر طی راندهاي  گردآوري اطالعات ساختارمند جهت

کنیک دلفی در مطالعات علمی و آکادمیک هنوز ابهامات زیادي در زمینه این تکنیک تکاربرد از نیم قرن 

مهمترین مشکل در استفاده از تکنیک دلفی نبود یک چارچوب نظري مشخص در استفاده از این  وجود دارد.

ارچوب نظري جامع براي بکارگیري تکنیک دلفی در پژوهش هاي کیفی یک چ در این مطالعه تکنیک است. 

به صورت روشن اصول بکارگیري و اجماع در تکنیک دلفی در  ارائه شده است. در چارچوب نظري ارائه شده

 تحقیقات کیفی بیان شده است.

 اي بر تکنیک دلفی مقدمه

، خداي آفتاب و موسیقی، است. حیانی آپولودلفی نام معبدي در یونان باستان است که خاستگاه الهامات و

 آمدند. ، ایزد بانوي مستقر در پرستشگاه دلفی، میپیتیانزد  بینی آینده پیشبراي  باستانهاي  ها و ملت یونانی

)Powell, 2003; Okoli & Pawlowski, 2004 ( و الهام افراد  در ابتدا بر مبناي حدس، قضاوتدلفی تکنیک

موسسه  توسطجریان پژوهشی  1950اواخر دهه در  نخستین بار .ریج شکل علمی گرفتاما به تد ،مطرح شد

البته به دالیل  .نام دلفی مطرح شدعلمی نظرات کارشناسان در پروژه دفاعی ارتش  بررسی  در زمینه رند

معرفی  Helmer و   Dalkeyتوسط  1963امنیتی تا بیش از ده سال این تکنیک مطرح نشد و به سال 
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اولین کاربرد غیر نظامی آن نیز در برنامه ریزي )  Kauko & Palmroos, 2014; Keil et al, 2013گردید. (

) این Turoff & Linstone, 2008; Landeta, 2006; Meijering, 2013( اقتصادي پیشنهاد شد. توسعه

بسیار مورد اقبال قرار  90اواسط دهه تکنیک رفته رفته جایگاه خود را در مطالعات آکادمیک پیدا کرد اما از 

مقاله در زمینه  444در مجموع  1999تا  1995دهد از سال  نشان می Landetaگرفت. بطوریکه پژوهش 

تا  2000منتشر شده است. این تعداد از سال ABI/Inform“ و  ”Science Direct“ این تکنیک در مجله

 ) Landeta, 2006مقاله افزایش پیدا کرده است.  ( 667به  2004

 هاي مختلف تکنیک دلفی چهار ویژگی آن تقریباً همیشه ثابت است در میان ویژگی

)Rowe, Wright, 2001; vonder Gracht, 2012; Jünger et al, 2013( 

 Anonymityناشناس بودن  -1

 Iterationتکرار  -2

 Controlled feedbackبازخور کنترل شده  -3

 ”Statistical “group responseگزارش آماري نتایج  -4

) تعریف ارائه شده  ;Gupta  and Clarke, 1996; Robertson and MacKinnon, 2002; Wang et al, 2003محققان زیادي (

روشی براي ساختاردهی یک فرایند "اند که تکنیک دلفی را بصورت  توسط لینستون و توراف را بکار برده

بطوریکه این فرایند به گروهی از افراد، بعنوان یک کل، امکان حل یک مسئله کنند  ارتباط گروهی تعریف می

ترین  ). هدف اصلی روش دلفی دستیابی به قابل اطمینانLinstone and Turoff, 1975: 3( "دهد پیچیده را می

شده  هاي متمرکز همراه با بازخورد کنترل ي یک سري از پرسشنامه اجماع گروهی از نظرات خبرگان بواسطه

ي این فرایند، محققان  ). با کسب اجماع گروهی از خبرگان بوسیلهDalkey and Helmer, 1963: 458باشد ( می

بندي کنند و چارچوبی را براي تشخیص آنها توسعه دهند  توانند مسائل را شناسایی نموده و اولویت می

)Greatorex J and T Dexter, 2000; Okoli and Pawlowski, 2004)  () چنین استدالل 2000. هاسون و همکاران (

مشی و دلفی  هاي دلفی وجود دارند، ولی دلفی تعدیل شده، دلفی خط اند که انواع مختلفی از تکنیک نموده

). بطورکلی، سه طبقه گسترده روش دلفی مورد Hasson et al, 2000اند ( زمان واقعی مورد استفاده قرار گرفته

 van Zolingen andگیري ( ه عبارتند از: دلفی سنتی، دلفی خط مشی و دلفی تصمیماستفاده قرار گرفته است ک

Klaassen, 2003 تکنیک دلفی به ابزارها و روشی براي ایجاد اجماع با استفاده از یک سري پرسشنامه جهت .(
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 ,Dalkey and Helmer, 1963; Dalkeyشود ( کنندگان منتخب اطالق می هاي حاصل از پانلی از شرکت گردآوري داده

1969; Linstone and Turoff, 1975;  Lindeman, 1981; Martino, 1983; Young & Jamieson, 2001         .( 

تر و همه جانبه منجر شود. با  تواند به اتخاذ تصمیمی کامل گیري می بدون تردید خردجمعی در تصمیم

همراه است. افراد گروه که اعتماد به  اریبسبا مشکالت  اجماع سنتی مسأله به روش یحل گروهاین وجود 

مطابقت داشتن با نظرات گروه  يبرا زین یبرخ. شوند یگروه مسلط م تر فیضع يدارند بر اعضا یینفس باال

دیدگاه خود را مطرح ند، هست قائل دیگرافراد  يکه برا یاحترام لیبه دل ایو  رندگی یتحت فشار قرار م

. براي حل این مؤثر خواهد بود ریو غ جهینت یحل مشکل اغلب ب یصورت روش گروه نی. به اکنند نمی

شود. در تکنیک دلفی خبرگان و افرادي که در  استفاده می ناشناس بودنمشکل در تکنیک دلفی از اصل 

شناسند. ناشناس بودن غلبه بر موانع گروه فکري را تضمین  شوند یکدیگر را نمی نظرسنجی استفاده می

 ;Mitroff & Turoff, 1975; Browne at al, 2002; McKenna et al; 2002; Powell; 2003( کند می

Somerville, 2008   .( 

دیدگاه خبرگان توسط یک هماهنگ کننده گردآوري شده و سپس خالصه نتایج توسط هماهنگ کننده 

مرحله قبل مجددا دیدگاه خود را شود. سپس افراد براساس خالصه نتایج  در اختیار دیگر اعضا قرار داده می

تعدیل کرده و مطرح می کنند. در نهایت پس از رسیدن به یک اجماع کلی، نتایج در قالب یک گزارش 

 ,vonder Grachtشود. ( شود و براي تصمیم گیري استفاده می آماري (معموال میانگین یا میانه) مطرح می

2012; Antcliff  et al, 2013; Cowan et al, 2013( 

تکنیک دلفی بصورت یک رویکرد تحقیقی جهت بدست آوردن اجماع با استفاده از یک سري از 

هاي کلیدي داراي تخصص هستند، تعریف  کنندگانی که در حوزه ي  بازخورد به شرکت ها و ارائه پرسشنامه

ده از این شود. مسئله اصلی در استفاده از تکنیک دلفی فقدان یک چارچوب نظري مشخص براي استفا می

باشد. ازاینرو، در این مطالعه یک چارچوب نظري جامع براي بکارگیري تکنیک دلفی در پژوهش  روش می

هاي کیفی ارائه شده است. در چارچوب نظري ارائه شده به صورت روشن اصول بکارگیري و اجماع در 

 تکنیک دلفی در تحقیقات کیفی بیان شده است.
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 گیري کیفی میمچارچوب نظري تکنیک دلفی در تص

دلفی بعنوان یک روش  تااست. این مساله باعث شده است  فقدان چارچوب نظري دلفیعمده ترین ضعف 

گردد  مطرحگیري و تکنیک  مختلفی بعنوان پیمایش، مطالعه، رویه، روش، رویکرد، رأي تحقیق به صور

)Linstone and Turoff, 1975; Crisp et al , 1997; Broomfield and Humphries, 2001; Sharkey and Sharples, 2001; Browne 

et al, 2002; McKenna et al, 2002; Rogers and Lopez, 2002; Snyder-Halpern, 2002; Wang et al, 2003; 
Campbell et al, 2004; Iavicoli et al, 2005; Miró et al, 2007, Skulmosky et al, 2007; Langlands et 

al, 2008) با این وجود عموما پذیرفته شده است که روش دلفی از نظر کاربرد یکسان نیست .(Hasson et al, 

2000; Powell, 2003 .(  همچنین همواره ابهاماتی در زمینه شرایط استفاده، حجم پنل، چگونگی انتخاب پنل

اي، چارچوبی براي بکارگیري تکنیک دلفی  در این مطالعه مقایسهو تشخیص پایان مراحل دلفی وجود دارد. 

 هاي کیفی ارائه شده است.  گیري در تصمیم

 چارچوب نظري تکنیک دلفی در تحقیقات کیفی -1شکل 

 

 شرایط کاربرد تکنیک دلفی

 توافق گروهی درلزوم ، خبرگانقضاوت  نیاز به از: تعبارتس مهم ترین شرایط مورد نیاز براي کاربرد دلفی

 ، نبودو بین رشته اي چند بعديوجود مشکل پیچیده، ها،  داده گردآوريگمنامی در  لزومدستیابی به نتایج، 

 شرایط کاربرد تکنیک دلفی

 ترکیب و حجم پنل خبرگان

 تعیین میزان اتفاق نظر

 دیدگاه خبرگانگردآوري 

 نظر وجود دارد اتفاق

 گزارش آماري نتایج

 خیر

 بازخور کنترل شده
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، عدم محدودیت زمانی و گی خبرگان، پراکندو توانمند با تجربه وجود خبرگانبودن دانش، ن و کاملتوافق 

  & Walker & Selfe, 1996; Landeta, 2006; Fan) .اثربخش دیگري است-روش هزینه عدم وجود

Cheng , 2006; Cowan et al, 2013; Meijering et al, 2013; Alessandro, 2014) 
از روش  شرط الزم براي استفادههاي کیفی که اساساً مبتنی بر قضاوت و دیدگاه افراد است  در پژوهش

هاي  استفاده از تکنیک آنگاه ها براساس دیدگاه کارشناسی استوار باشد . چنانچه این پژوهشوجود دارددلفی 

هاي میانگین توجیه ندارد. زیرا یا اساساً خبرگان آنقدر نیستند که بتوان نمونه  استنباطی مانند آزمونآمار 

هاي وسیعی از آنها را دسترس داشت و یا هزینه و زمان دسترسی به آنها دشوار است. همچنین در بررسی 

  .You may know by a handful the whole sackالمثل مصداق بیشتري دارد:   دیدگاه خبرگان این ضرب

هاي کیفی که  پژوهش. باید بین دو نوع پژوهش کیفی تمایز قائل شددر استفاده از تکنیک دلفی  نیبنابرا

توان از تکنیک  جنبه اکتشافی دارد و شناسایی ماهیت و عناصر بنیادین یک پدیده محور مطالعه است می

رضایت مشتریان بررسی  قرار باشدمساله سنجش رضایت مشتریان را در نظر بگیرید. اگر دلفی استفاده کرد. 

باشد تصمیم گرفته شود  قرار اما اگرشود.  هاي آماري استنباطی استفاده می گیري آماري و روش شود از نمونه

براساس چه معیارهایی رضایت مشتریان مورد سنجش قرار گیرد آنگاه از دیدگاه خبرگان و تکنیک دلفی می 

ها در مسائل تحقیق در عملیات و  ي تکنیک دلفی غربال آیتمتوان استفاده کرد. مهمترین کاربردها

 باشد. گیري چندمعیاره می هاي تصمیم تکنیک

 ترکیب و حجم پنل 

تعداد پانل مورد نظر در هر مطالعه فردي وجود ندارد اساسا، سازوکار دقیقی براي شناسایی تعداد افراد یا 

)Williams, P.L. and Webb, 1994( . ترکیب و حجم پنل تکنیک دلفی اختالف نظر وجود دارد اما اگرچه در مورد

حجم پنل ممکن است بر اساس موضوعات تحت پوشش، ماهیت  توان یک الگوي قالب را تشخیص داد. می

توصیه معمول این )، van Zolingen and Klaassen, 2003دیدگاههاي مختلف و پول و زمان موجود متغیر باشد (

هاي نامتجانس بهتر از گروهی متجانس  هاي متعدد استفاده شود و گروه با تخصص ترکیبی از افراد است که

اند که اعضاي دلفی  اظهار نموده Hsu and Sandford (2007). )2008، سامرویل،  2003است. (پاول، 

صالحیت ي مورد بررسی   ي تخصصی دانش مرتبط با مسئله بایستی بخوبی آموزش دیده باشند و در حوزه

آل است و به  عضو براي تکنیک دلفی ایده 12) معتقد است شش تا 1978هوگارت (). 4باشند (ص. داشته 
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عضو کافی  10تا  5هاي گوناگون استفاده شود بین  ) اگر از ترکیبی از خبرگان با تخصص1997زعم کلیتون (

هاي خود  ا در پنلعضو ر 10). با وجود اینکه برخی از تحقیقات دلفی کمتر از 5:  2008است. (سامرویل، 

شرکت کننده را منظور  100، مطالعات دیگر بیش از ),Malone et al, 2005; Strasser et al 2005اند ( درنظر گرفته

 ).Kelly and Porock, 2005; Meadows et al, 2005کرده اند (

باشند. این پذیرد که در موضوع پژوهش داراي دانش و تخصص  پنل دلفی با مشارکت افرادي انجام می

شوند. گزینش اعضاي واجد شرایط براي پنل دلفی از مهمترین مراحل  افراد با عنوان پنل دلفی شناخته می

در ) 2003اي پنل بستگی دارد. (پاول، تکنیک دلفی است زیرا اعتبار نتایج به شایستگی و دانش اعض

گیري  براي نمونهه نشده است. گیري در تکنیک دلفی توصی مطالعات پیشین روش خاصی براي براي نمونه

نمونه گیري گلوله برفی یکی از رویکردهاي متداول در استفاده کرد.  توان از تکنیک گلوله برفی می

گیري یک روش غیراحتمالی است که حالت انتخاب تصادفی  گیري متوالی یا متواتر است. این نوع نمونه نمونه

نباشند. در  شناساییي یک گروه یا جامعه به راحتی قابل نیز دارد. این روش زمانی مناسب است که اعضا

خواهد که فرد یا  کند و پس از دریافت اطالعات از آنها می این روش پژوهشگر ابتدا افرادي را شناسایی می

این روش همچنین براي شناسایی افراد متخصص در یک  )2002. (بابی، افراد دیگري را به وي معرفی کنند

 )2008کیب،  . (مکنی و مکگیرد ورد استفاده قرار میزمینه خاص نیز م

  گردآوري دیدگاه خبرگان

توان از طیف لیکرت  ها است می هاي کیفی که هدف آن تعیین میزان اهمیت و یا غربال آیتم در پژوهش

براي گردآوري دیدگاه خبرگان استفاده کرد. استفاده از طیف لیکرت پنج درجه یا هفت درجه مرسوم است. 

در دو انتهاي » کامال مخالف«و » کامال موافق«راي توسعه طیف لیکرت هفت درجه از دو عبارت کالمی ب

هاي  هاي بینابین این طیف را توسعه داد و از طیف توان با تعریف ارزش شود. همچنین می طیف استفاده می

ا درخصوص طیف گویه هاي لیکرت پژوهشی رDiefenbach, Weinstein, and O’Reilly (1993) نه درجه استفاده کرد.

. انجام دادنددرجه  100درجه و  12درجه،  11درجه،  9درجه،  7هاي دو درجه، پنج درجه،  ازجمله طیف

تر با نتایج آزمون تی هستند  هاي قوي ي همبستگی اي نتیجه درجه 7هاي  لویس پی برده است که مقیاس

)Lewis, 1993 .( 
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 Likert , 1932منبع:  ؛درجه 5اعداد فازي مثلثی معادل طیف لیکرت  -1جدول 
 اهمیت خیلی بی اهمیت بی متوسط بااهمیت خیلی بااهمیت
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. با توجه به شود می محاسبهپس از گردآوري دیدگاه خبرگان، میانگین نمره نظرات آنها پیرامون هر بعد 

چارچوب نظري اگر توافق وجود نداشته نباشد، میانگین محاسبه شده به عنوان بازخورد کنترل شده به 

طی راندهاي مختلف زمانی که وحدت نظر  پس از گیرد.  همراه پرسشنامه مجدد در اختیار خبرگان قرار می

شود. چنانچه از طیف نه درجه استفاده  ها پرداخته می حاصل شد، براساس میانگین راند نهائی به غربال آیتم

شوند. براي طیف هفت درجه  کسب کرده باشند، حذف می 7شود معموالً معیارهائی که میانگین زیر 

 )Lin and Chuang, 2012مبناي حذف عوامل است. ( 4ن زیر درجه میانگی 5و در طیف  5میانگین زیر 

  تعیین میزان اتفاق نظر

یکی دیگر از مشکالت همراه با تکنیک دلفی روشی علمی براي تعیین میزان اتفاق نظر است. در مطالعات 

مختلف نیز روش هاي گوناگونی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران مبناي رسیدن به توافق را براساس 

 Fry and)گزارش شده است راند  10تا  2هاي مختلف بین  راندهاي تکنیک دلفی تعیین کرده اند. در مقاله

Burr, 2001)ها نشان داده است سه راند براي تکنیک دلفی کافی است  . فن و چنگ معتقدند پژوهش(Fan 

& Cheng, 2006) .براي محققین دلفی کالسیک در برگیرنده چهار راند بوده که  برخی نیز معتقدند

 ,Windle, 2004; Turoff  and Linstoneکنند. ( راند کوتاه می دستیابی به اهداف تحقیق آن را به دو تا سه

) چنین رویکردي نوعی جابجائی در هدف است. در واقع مبناي پایان راندهاي دلفی رسیدن به توافق  2008

است درحالیکه در رویکرد فوق انجام تعداد معینی راند مبناي رسیدن به توافق تلقی شده است. بنابراین باید 

انجام  2012اي که به سال  در مطالعه von der Grachtرسیدن به اجماع شناسائی کرد.  راهکار دیگري را براي 
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مقاله در زمینه تکنیک دلفی ارائه کرده  114روش براي رسیدن به اجماع را براساس مطالعه  15شده است 

 است.

گی کندال استفاده کرد. ضریب هماهن ضریب هماهنگی کندالتوان از  براي تعیین میزان وحدت نظر می

پدیده است. این مقیاس  nمقیاسی براي تعیین درجه هماهنگی و موافقت بین چندین دسته رتبه مربوط به 

قابل  روائی دیدگاه داوراندهد. این مقیاس براي تعیین  مجموعه رتبه را نشان می mاي میان  همبستگی رتبه

مقوله را براساس اهمیت آنها مرتب  دهد افرادي که چند استفاده است. ضریب هماهنگی کندال نشان می

اند و از این  ها بکار برده اند، بطور اساسی معیارهاي مشابهی را براي قضاوت درباره اهمیت هریک از مقوله کرده

 )1988نظر با یکدیگر اتفاق نظر دارند. (سیگه و کاستالن، 

 فرمول محاسبه ضریب کندال به صورت زیر است:

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛) 

 نکه در آ

𝑆 = �(𝑅𝑖 − 𝑅�)2
𝑛

𝑖=1

 

Rj= هاي مربوط به یک عامل مجموع رتبه  

m= ها یا تعداد داوران تعداد مجموعه رتبه  

n= ها بندي شده یا تعداد پدیده تعداد عوامل رتبه  

مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با 

گیري درباره توقف یا ادامه دورهاي دلفی دو معیار آماري ارائه کرده است.  صفر است. اشمیت براي تصمیم

هماهنگی کندال تعیین اولین معیار اتفاق نظر قوي میان اعضاي پانل است که براساس مقدار ضریب 

شود. در صورت نبود چنین اتفاق نظري، ثابت ماندن این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور متوالی نشان  می

دهد که افزایشی در توافق صورت نگرفته است و فرایند نظرخواهی باید متوقف شود. معناداري آماري  می

عضو نیز مقادیر  10هاي با تعداد کمتر از  اي پنلبراي متوقف کردن فرایند دلفی کافی نیست. بر wضریب 

 )1977شود. (اشمیت،  نیز معنادار محسوب می wبسیار کوچک 
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 گیري خالصه و نتیجه

بصورت یک رویکرد تحقیقی جهت بدست آوردن اجماع با استفاده از یک بطور خالصه، تکنیک دلفی 

هاي کلیدي داراي تخصص هستند،  ی که در حوزهکنندگان ي  بازخورد به شرکت ها و ارائه سري از پرسشنامه

هاي  آوري دیدگاه شود. این روش بطور ویژه زمانی سودمند است که محققان ملزم به جمع تعریف می

ها یا  کارشناسان منفرد درمورد موضوعی خاص و ایجاد توافق بر سر موضوع مورد نظر باشند تا اینکه فرض

 فقدان چارچوب نظري دلفیعمده ترین ضعف نمایند. با این وجود،  هاي اساسی خبرگان را شناسایی دیدگاه

است. دلفی بعنوان یک روش تحقیق به صور مختلفی بعنوان پیمایش، مطالعه، رویه، روش، رویکرد، 

 .گیري و تکنیک مطرح گردیده است رأي

ده اگرچه مطالعات پیشین همیشه از فقدان یک چارچوب نظري براي تکنیک دلفی در مضیقه بو

با عنایت به با توجه به انبوه مطالعات انجام شده دسترسی به یک چارچوب نظري ساده است. است اما 

شود گروهی متشکل از ده نفر از  هاي کیفی توصیه می ر پژوهشتوان گفت د هاي این پژوهش می یافته

برفی  تکنیک گلوله ان ازتو می هاي متعدد استفاده شود. براي شناسایی و انتخاب نمونه نیز خبرگان با تخصص

چنانچه هدف تلخیص و غربال یک مجموعه آیتم باشد استفاده از طیف لیکرت نه درجه می  .استفاده کرد

توان دیدگاه خبرگان را گردآوري کرد. براي تعیین توافق و پایان مراحل تکنیک دلفی می توان از ضریب 

که تکنیک دلفی سازوکار مناسب و قابل قبولی گیري کرد  توان نتیجه بنابراین، می توافق کندال بهره گرفت.

 ها به شمار می آید. ي مجموعه اي از شاخص دستیابی به اجماع در زمان توسعه براي
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