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ویژگیهاینوشتهعلمی

.باشدپیچیدگیبدونوشفافزبانیدارایبایدعلمینوشته-
.باشدساختارمندوبودهبخشبندیدارایبایدعلمینوشته-
.باشدثغوروحدوددارایبایدعلمینوشته-
.باشدآمدهپدیدمسالهیاسوالیکبراساسبایدعلمینوشته-
.باشدمناسبتحقیقروشدارایبایدعلمینوشته-
.باشدمنابعفهرستوارجاعدارایبایدعلمینوشته-
مطالعهردمونیازیبرایوکندحلرامشکلیبتواندبایدعلمینوشته-

.باشدگرفتهقرار
.دباششدهانجامموضوعآنخاصتوسطمحققانبایدعلمینوشته-
.دیگرمواردو-



انواعکلیروشهایتحقیق

Quantitativeکمّیتحقیق Research

یآسانبهراهاآنمیشودکهدادههایییاعددیدادههایازطریقتامیکندکمکمحققبهکمّیتحقیق
ازبزرگیگروهنظراتورفتارتحقیقاین.کندمشخصراکمیتیکرد،تبدیلآماریدادههایبه

.میسنجدراپاسخدهندگان

Qualitativeکیفیتحقیق Research

نظورم.استمختلفتجاربودیدگاههامفاهیم،شناختبرایغیرعددیدادههایتحلیلوگردآوریشامل
اولدستعمناببرکیفیتحقیقات.استویدیویاتصویرصوت،متن،مانندمواردیغیرعددیدادههایاز

.داردتاکید

Mixآمیختهتحقیق Research

مختلفتجاربودیدگاههامفاهیم،شناختبرایغیرعددیوعددیدادههایتحلیلوگردآوریشامل
.کیفیوکمّیروشدوهرازایآمیختهوترکیبعبارتیبه.است



انواعکلیروشهایتحقیقکیفی

تحلیل ژانرپدیدارشناسی
تحلیلمکالمهگراندد تئوری

داستانسراییاریقوم نگاری، مردم شناسی، تبارنگ
آیندهپژوهیدلفی

روشاجتهادیتحلیل مضمون
تحلیلموقعیتیتحلیل محتوا

هرمنوتیکتحلیل نشانه شناسی
باصدایبلندفکرکردنتحلیل گفتمان
تحلیلفلسفیتحلیل روایت

توصیفضخیمروش پژوهش تاریخی
داللتپژوهیمطالعه موردی

موردپژوهیاقدام پژوهی
سرگذشتپژوهیپژوهش تطبیقی

دروننگریفراترکیب



مراحل تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه

(ساختارونبدیایافتهساختنیمهساختارمند،)مصاحبهنوعتعیین•
مصاحبهپروتکلطراحی•
مصاحبهثبت•
مصاحبهکدگذاری•
هاشاخصپاالیشوتلخیصشناسایی،•
هاشاخصپاالیشوغربالگری•
هاشاخصنهاییفهرستتهیه•



انواع داده در تحقیقات کیفی

متن.1
تصویریوصوتیفایل.2
طرحنقشه،منظره،تصویر،عکس،.3
دیگرموارد.4



ابزار گردآوری داده در تحقیقات کیفی

مشاهده.1
مصاحبه.2
مدارکواسنادازاستفاده.3



یفیکتحقیقاتدرگیرینمونهروشونمونهحجم

ازینمونهگیربرایاستعمومیوکلیخیلیمطالعهموردموضوعاگر
.کنیداستفادهبرفیگلولهگیرینمونهروش

تاسمشخصحوزهیکیاخاصسازمانیکدرمطالعهموردموضوعاگر

.کنیداستفادههدفمندگیرینمونهروشازنمونهگیریبرای



یکیفتحقیقاتدرتحلیلمعروفنرم افزارهای

Atlas ti.

Nvivo

MAXQDA

Word

...



انویوو 





کیودامکس



کیودامکس





مروریبرروشتحقیقدلفی

کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. 1
شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. 2
هاتوصیف و تحلیل داده: سومبخش. 3
نمونه دعوتنامه اولیه. 4
های الکترونیکیایجاد پرسشنامه. 5
هاآوری دادهلیست مراحل جمعنمونه چک. 6



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

.کندمىکارذهنیکازبهترذهندو-
ویمتوالمراحلطىدراطالعاتگردآوریجهتساختارمندفرایندیدلفیتکنیک-

.استگروهیاجماعدرنهایت
هکاستتخصصیوموردنظریامهماموردرنظرصاحبجمعینظراجماعدلفیروش-

.استپدیدهیکبنیادینعناصروماهیتشناساییهدفوداشتهاکتشافیجنبه
نورمنرشر،نیکالسهلمر،اوالف»توسط1۹۵۰سالدربارنخستیندلفیروش-

Think)رفکاتاقعنوانبهکهکالیفرنیا،ایالتدر«رند»بنیاددرسایرینو«دالکی Tank)
.نگردیدمنتشربعدسال12تاامنیتیدالیلبهاما.یافتتوسعهکرد،میعمل

«آپولو»معبدافسانهازدلفیروشنام.باشدمیDelphiانگلیسیواژهمعادلدلفی-
آیندهیشگوییپوبینیپیشبهکهاستشدهگرفتهیوناندلفیجزیرهدر(دلفیارباب)

.استبودهمشهور
Brain)فکریطوفانکالنروشازجملهدلفیروش- Storming)دنبالبهکهاست

.استخاصایمسالهروینظرانصاحباجماع



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشهایویژگی

ساختارمند؛پرسشنامه-

؛(دورهایاراندها)تکرار-

شده؛کنترلبازخورد-

دهندگان؛پاسخبودنگمناموناشناس-
کهتحقیقگزارشیکشکلبهنوعاواستنهایینتیجهیکدارایمطالعه-

وقوتنقاطهمراهبهمشیخطهایبرنامهانتخابها،بینیپیشدلفی،نتایجشامل
رایاجوتکاملبرایعملیهایطرحاحتمالوباالمدیرانبههاییتوصیهضعف،
.هاستمشیخطوهابرنامه



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشقوتنقاط

.کنندگانشرکتبرایجغرافیاییمحدودیتعدم-

.اقلیتگرایانهسکوتوگرایانهگروهغلبهازجلوگیری-

.گروهیریگیتصمیمهایروشسایربهنسبتدلفینتایجبیشترپذیرشواستقبال-

.استشناساییبرایآسانوتهدیدبدونعینی،چندکاره،ارزان،روشیدلفی-

.مختلفهایرشتهدرکاربردرویکرد،زیادپذیریانعطاف-

ازدستارشانوجههکهآنبدوندهندتغییرراخودموضعتوانندمیکارشناسانگروهاعضای-
.بدهند

.دهدمیارایهاجماعووفاقبرایشفافیدالیلدلفی-



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشضعفنقاط
.داردپرسشنامهتهیهوکنندگانشرکتانتخاببرایزیاددقتبهنیازدلفیروش-

کندمیکرفکهآنچهگفتنازرااووکندمحدودرادهندهپاسخاستممکندلفیپرسشنامه-
.داردبازاست،درست

.باشدنامربوطحتیوکنندهگمراهاستممکندلفیپرسشنامه-

نندگانکشرکتای،شدهتعیینازپیشمعیارهایدلفی،روشدرکهداردوجوداحتمالاین-
.کندهدایتخاصیهایدیدگاهاحرازبهرا

.شودانکنندگشرکتازتعدادیانصرافباعثاستممکندلفیفرآیندبودنطوالنی-

.ودشمیگرفتهنادیدهافرادمهموتاثیرگذاراحتماالنظراتازبرخیدلفی،روشدر-



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشمحدودیت
.باشدمیگیروقتوداشتهزیادکاروتالشبهنیازدلفیروش-

هند،دمیقراراستفادهموردخودتحقیقبرایرادلفیروشکهمحققانیاستممکن-
ستگاریدرانظراتمیانگینکننده،شرکتمتخصصاننظراتدادنقرارتاثیرتحتبرای
.نمایند

.باشدرابرناببسیارخُبرگانمیاندرتخصصیدانشتوزیعاستممکنمواردازبرخیدر-

استممکنمختلفدالیلبهکهاست(راند)دورچندینبرگزاریمستلزمدلفیروش-
ارسالایویابدکاهشهاپرسشنامهسواالتبهپاسخنرخوکردهخستهراکنندهشرکت
.شودمواجهتاخیرباهاپاسخ

انتخاببرایمناسبهایشاخصومعیارهاازبرگزارکنندهمحققانتبعیتعدم-
.استروشاینهایمحدودیتازگروهاندازهواجماعسطحتعیینمتخصصان،



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشکاربردهای
دسترس؛غیرقابلوناشناختهتاریخیوجاریاطالعاتآوریجمع-
تاریخی؛حوادثاهمیتآزمونوبررسی-
موسسات؛وهاسازمانبهیافتهاختصاصاحتمالیبودجهارزیابی-
ای؛منطقهومحلیریزیبرنامهانتخاب-
ها؛برنامهگسترشودانشگاهیهایمجتمعریزیبرنامه-
مدل؛یکساختارترکیب-
بالقوه؛انتخابیکبرایمخالفوموافقدالیلارایه-
اجتماعی؛واقتصادیپیچیدههایپدیدهدرعِلّیروابطبسطوشرح-
انسانی؛شدهادراکوعینیهایمحرککردنروشنوتعیین-
وفردیهایارزشواجتماعیاهدافهایاولویتتعیین-
.موسساتونهادهاها؛سازمانعملکردارزیابی-



کلیاتی درباره روش دلفی: اولبخش. ۱

دلفیروشانواع

؛(سنتی)کالسیکدلفی.الف
؛(اجتماعیوسیاسیموضوعات)سیاستدلفی.ب
و(اجتماعیمسایلدربارهگیریتصمیمبرای)تصمیمدلفی.پ
شودمیگزاربرروزهیککارگاهصورتبهگروهدلفی)کارشناسیکارگاه/گروهدلفی.ت
کهاستموضوعاتیپیرامونسازیتصمیمبرایسریعنتایجآوردندستبهآنهدفو

.(دارندخطرناکیعواقب
وگذاریتسیاس.بسنتی،یاعددی.الف:ازقبیلنیزدیگریانواعبهدلفیهمچنین

هایوقعیتمدرکاربردوتفسیرازناشیکهاستشدهبندیتقسیمنیزتاریخی.پ
.استگسترده



ریزیتویی که بر نفس من بهار میمیان همهمه بادهای پاییزی

غروب مولوی و، مرگ شمس تبریزیعجیب نیست اگر آفتاب من باشی

من از کبوتر، تو اهل پرهیزیدگر به آسمان خطر اعتماد خواهم کرد

یست پیش من چیزنگو کز تو نماندهاز این به بعد به جا نگاه خواهم کرد

های ناتمام لبریزیهنوز از غزلهنوز درد خودت را نگفتی آه ای دل



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

گیرىنمونهروشوآمارىنمونهوجامعه*
باشندیمخُبرگانیامتخصصیندلفی،روشدرکنندگانشرکتیاآماریجامعه
:باشندذیلهایویژگیوخصوصیاتدارایبایدکه

بررسی؛موردموضوعدرکافیوالزمتجربهودانشداشتن-

محقق؛بررسیموردموضوعدرمشارکتبهتمایل-

وشرکتبرایکافیزمانداشتن-

.موثرارتباطیهایمهارتداشتن-



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

:اشدبمیذیلمراحلشرحبهخُبرگانومتخصصینانتخابوشناساییمراحل*
انتخاببرایآمادگی:یكمرحله

ها،سازمانمتخصصین،وکارشناسانها،مهارتها،رشتهشناساییبهاقداممحققمرحلهایندر
.نمایدمیتحقیقموضوعبامرتبط(...ونشریاتکتب،)اطالعاتیمنابعوعلمیمراکزموسسات،

نامباجمعیتتعیین:دومرحله
ها،انسازممتخصصین،وکارشناسانها،مهارتها،رشتههاینامنوشتنبهاقداممحققمرحلهایندر

.نمایدمیکارموضوعبامرتبط(...ونشریاتکتب،)اطالعاتیمنابعوعلمیمراکز
متخصصینبندیگروه:سهمرحله

زمراکموسسات،ها،سازمانها،مهارتها،رشته:براساسافرادبندیگروهبهاقداممحققمرحلهایندر
.نمایدمیتحقیقموضوعبامرتبطعلمی

متخصصینازدعوت:چهارمرحله
امهنتلفن،حضوری،ازطریقخُبرگانومتخصصینازرسمیدعوتبهاقداممحققمرحلهایندر

استرذکبهالزم.نمایدمیمطالعهدرشرکتجهتاجتماعیهایشبکهوایمیلازطریقپیامرسمی،
باشدمشخصنتایجکاربستوروشمطالعه،ازهدفبایستیدعوتدرکه



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

(هاپانلیست)خُبرگانیامتخصصینصالحیت*
درشد،باداشتهموردنظرموضوعزمینهدرکافیدانشبایددلفیمتخصص-

.بگذاردتاثیرفرآیندنتایجبرودرگیربحث

باید،آنانازشدهکسباطالعاتوبودهطرفبینسبتابایددهندگانپاسخ-
.باشدبررسیموردموضوعازهاآندرکودانشکنندهمنعکس

شدندرگیرموضوع،بهکنندگانشرکتتعهدوعالقهتوانایی،برعالوه--
.استموردنیازنیز(راندها)دورهاکلیهدرمداوم



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

متخصصینتعدادیانمونهحجم*
نداردوجودمتخصصینتعدادوانتخابنحوهدرموردصریحیوقویقانونهیچ
هدفمونه،نبودنناهمگنییاهمگنی:شاملفاکتورهاییبهوابستههاآنتعدادو

اعتبارمطالعه،ارهاددرتحقیقتیمتواناییتصمیم،کیفیتمشکل،وسعتیادلفی
ومسالهدامنهدسترس،درمنابعوهادادهآوریجمعزمانخارجی،وداخلی
بیناکثراونفر5۰ازکمترمعموالکنندگانشرکتتعدادواستپاسخپذیرش

.باشدمینفر۲۰تا۱۰

واستکافیاطالعاتارایهبراینفر3۰معموالشوندمیمتذکرمحققینبعضی
عضیب.شودنمیاضافهجدیدیاطالعاتوشدهتکراریهاپاسخهاآنافزایشبا

اعتباربرکنندگانشرکتتعداداثردرموردکمیتجربیشواهددارند،عقیدهدیگر
.استدسترسدراجماعفرآینداعتمادو



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

گیرینمونههایروش*
هدفمند؛.1

؛(زنجیریگیرینمونه)برفیگلوله.2

قراربررسیمورداستقرارنمونهعنوانبهکهافرادییعنی)محورمالک.3
ختیارادررازیادیاطالعاتبتوانندوباشندخاصیهایمالکداریبایدگیرند،
و(دهندقرارمحقق

.(آماریجامعهبودنزیادصورتدر)تصادفی.4



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

اطالعاتگردآوریروش*
:شودمیاستفادهروشسهازمعموالدلفیروشدراطالعاتگردآوریبرای

اطالعاتی؛منابعازاستفاده.الف

وخُبرگانومتخصصینازاستفاده.ب

تلفیقیروش.پ



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

اطالعاتگردآوریابزار*
تواندمیدلفیهایمصاحبه.باشدمیپرسشنامهازبااستفادهمصاحبهدلفی،دراطالعاتگردآوریابزار

یرحضوریغحضوری،:صورتبهمتخصصانبهدسترسیعدمیاودسترسیومطالعهشرایطبهباتوجه
.باشد(غیرهواجتماعیهایشبکهتلفن،ایمیل،ازطریق)

با(زیادیلیخزیاد،متوسط،کم،کم،خیلی)لیکرتایچندگزینهصورتدوبهاغلبدلفیهایپرسشنامه
ایگزینهدوصورتبهسواالتگرددمیپیشنهاد.گرددمیطراحی(مخالفیاموافق)ایگزینهدوصورتبه

کهاشدبمیمتخصصینمخالفیاموافقنظربهیافتندستدلفیروشدرهدفچراکهگردد،طراحی
رادافازسنجینگرشهدفلیکرت،طیفصورتبهپرسشنامهطراحیدرحالدارد؛تخصصیحالت
.باشدمیمختلفعمومیموضوعاتدرمورد
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اطالعاتگردآورینحوه*
اینهبتوانمیرادلفیدراطالعاتگردآوریفرآیند.است(راندها)دورهاازسرییکدربرگیرندهدلفی

:گرفتدرنظرصورت

اول؛راند.1

دوم؛راند.2

؛سومراند.3

چهارم؛راند.4

و...راند.۵

.تصویبوتصمیم.6
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اطالعاتگردآورینحوه*
زایشراتژیاستعنوانبهکهگرددمیارسالبازپاسخیاساختاربدونصورتبهپرسشنامهاولین)اولراند.۱

ازهریکازواستمطالعهتحتعنوانبامرتبطموضوعاتکلیهآشکارسازیآنهدفونمودهعملهاایده
نظرموردموضوعاتفهرستونمایدمطرحآزادانهراخودنظروایدهنوعهرتاشودمیدرخواستمتخصصین

؛(برگرداندنامبدونومختصرطوربهراخود
اولرانددرمشابهافرادازوشدهاستفادهساختاردارایپرسشنامهاغلببعد،بهدومرانداز)دومراند.۲

پذیرکمیتتی،عباربهوبندیرتبهایدوگزینهیاولیکرتمقیاسازاستفادهباراعنوانهرتاشودمیخواسته
؛(نمایند

ورتدرصنمودهمرورمجددراهاپاسختاشودمیدرخواستکنندگانشرکتازمرحله،ایندر)سومراند.3
(نمایندذکراجماععدمموارددرراخوددالیلوکردهتجدیدنظرخودهایقضاوتونظراتدرنیاز
-بهرتباقیمانده،هایگزینهلیستباشد،میراندآخرینمعموالواغلبکهچهارمرانددر)چهارمراند.4

کنندگانتشرکبرایرافرصتآخرینوشودمیتوزیعهاپانلیستبیناجماعمواردواقلیتنظراتها،بندی
(کنندتجدیدنظرخودنظراتدرتاکندمیفراهم
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پرسشنامهطراحی*
:شودمیتشکیلزیرمواردازپرسشنامهیکساختارکلیطوربه

نامهمعرفی-
هب.باشدمیآماریجامعهازهمکاریتقاضایوتحقیقعنوانومحققمعرفیبخش،اینازهدف
:فرماییددقتزیرنمونه

گرامیوعزیز.../همکار/استاد/اندیشمند
مدلترسیم»باعنوانخودرسالهانجامدرحالتوسعه،واقتصادیشناسیجامعهدکترایمقطعدانشجوینیریحنفیکریماینجانب
دکترخانممشاوراداستوپورجبلیربابهدکترخانمراهنمااستادزیرنظردلفی،پژوهشیرویکردوکیفیروشبا«بنیاندانشتوسعه
.2اجتماعی؛توسعه.1:متغیرهایهاآنبینازکهباشندمیدخیلبنیاندانشتوسعهدرمتعددیمتغیرهای.باشممیباباییمحبوبه
پژوهشایندربندهمدنظرتوسعهمدیریت.6واطالعاتیودانشیتوسعه.۵سیاسی؛توسعه.4فرهنگی؛توسعه.3اقتصادی؛توسعه
.باشدمی
جهترهامتغیاینازهرکداماصلیهایمولفهتهیهجهتفرزانه،وفاضلاندیشمندواستادشماارزشمندتخصصودانشبهنظر

.فرماییدیاریرابندهمهمامرایندرخواهشمندمشماازنهایی،پرسشنامهتنظیم
نیریحنفیکریم:باسپاس
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ابتداییکیفیسوال
ررسیبموردموضوعکلیوضعیتبهنسبتآماریجامعهازشدنجویاجهتمحققکهاستسوالی
دروشدهتحلیلمحققتوسطاطالعاتآوریجمعازپسقسمتاینهایپاسخ.کندمیمطرح
:فرماییددقتباالفرضیعنوانبرایزیرنمونهبه.گرددمیدرجنهاییگزارش

کردید؟میارکچهبنیاندانشتوسعهارتقایبرای،بودیدکشورمسوولینازیکیجایبهشماچنانچه
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متغیرمعرفییاروگذرپُل
.مایدنمیمطرحافرادبرایدادنپاسخآمادگیایجادجهتمحققکهاستمتنیروگذر،پُلازمنظور

:فرماییددقتباالفرضیعنوانهمینبرایزیرنمونهبه

توسعه.۱:رهایمتغیهاآنجملهازکهباشندمیدخیلبنیاندانشتوسعهدرمتعددیتاثیرگذارمتغیرهاییکهاینبهباتوجه
-میتوسعهمدیریت.۶واطالعاتیودانشیتوسعه.5سیاسی؛توسعه.4فرهنگی؛توسعه.3اقتصادی؛توسعه.۲اجتماعی؛

.باشند
برایکهاینیاویدمخالفکامالیامخالفیدموافقید؛کامالیاهستیدموافقزیرجمالتباآیاکهبفرماییدکنیدلطفمی خواهیم

؟(بینابینتاحدودی،)نمی کندفرقیشما

.شودهایمربوطبهمتغیرنوشتهمیاینبخشقبلازشروعسواالتیاگویه
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اصلیمتغیرهایبهمربوطهایگویهشرح
مطرحراسواالتی/هاگویهسلسلهخود،تحقیقدراستفادهموردمتغیرهربرایبخشایندرمحقق
(باشدمیلیکرتایگزینه۵یاایدوگزینهصورتبهاغلبکه)شدهانتخابطیفبهباتوجهوکرده
:فرماییددقتزیرنمونهبه.نمایدمیافرادازنظرسنجیبهاقدام

ه؟وقت نظر شما چی، آن: .....برخی از کارمندان سازمان معتقدند

قم
واف

ال م
ام

ک

قم
واف

م

ی
ود

حد
تا 

فم
خال

م

فم
خال

ال م
ام

ک

.دارمعالقهکتابخوانیوکتاببه۱
.میبرملذّتپازلصورتبهمعماهایازمن۲
.ببینمراواضحیتصاویرمیتوانممیبندمراچشمانموقتی3

4
یمتنفقطهایکتابازبیشترتصویریهایکتاببه

.عالقمندم

وقت نظر شما چیه؟، آن: .....برخی از کارمندان سازمان معتقدند

فم
خال

م

قم
واف

م

.دارمعالقهکتابخوانیوکتاببه1

.میبرملذّتپازلصورتبهمعماهایازمن2

.ببینمراواضحیتصاویرمیتوانممیبندمراچشمانموقتی3

.ندمعالقممتنیفقطهایکتابازبیشترتصویریهایکتاببه4

بهاتوجهبمحققونداردوجودمتغیریکهایگویهتعدادبرایایقطعیدستورالعملکهفرماییدتوجه
نظرانصاحبومحققاناکثرولی.نمایدپرسشنامههایگویهطراحیبهاقدامتواندمیمتغیرهرابعاد

.بگیرنددرنظرگویه5باالیرامتغیریکهایگویهحداقلکهکنندمیپیشنهاد
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ایزمینهمتغیرهایبهمربوطهایگویهشرح
جامعه(اقتصادی/اجتماعی)شناختیجمعیتاطالعاتدریافتبرایسوالتعدادیبخشایندرمحقق
.نمایدمیمطرحشود،میاطالقایزمینهمتغیرهایآنبهتحقیقشناسیروشاصطالحدرکهآماری،

:فرماییددقتزیرنمونهبه

تحقیقیهرهبباتوجهایزمینهمتغیرهایبهمربوطسوالنوعوتعدادکهباشیدداشتهتوجه
.گرددمیتعیینمطالعهاهدافبهباتوجهوبودهمتفاوت

(متغیرهای زمینه ای)سواالت فردی یا شخصی 
پسر/مرددختر/زنشماجنسیتِ
مجردمتاهلتاهلوضعیت

بفرمایید؟راخودتحصیالتمیزانلطفا
لیسانسلیسانسزیر
دکتراارشد

پیمانیورسمیشرکتیوقراردادیبفرمایید؟راخوداستخدامیوضعیتلطفا
دارید؟کاریسابقهسالچندبفرماییدلطفادارید؟(سن)سالچندبفرماییداستممکن



شناسی دلفیمبانی روش: دومبخش. ۲

انتهاییکیفیسوال
افرادظرنبهمهمیمواردچنانچهتاپرسدمیآماریجامعهازپرسشنامهپایاندرمحققکهاستسوالی
اینهایخپاس.بنویسدمتنیصورتبهقسمتایندرراهاآننبوده،پرسشنامهدرکهباشدرسیده
هب.گرددمیدرجنهاییگزارشدروشدهتحلیلمحققتوسطاطالعاتآوریجمعازپسقسمت
:فرماییددقتزیرنمونه

اینوعموضپیشبردجهتلطفانکردیم،مطرحماکهماندهایمسالهچنانچه
:بفرماییدمرقوماینجادرراخودتاننظراترساله
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:باشدمیذیلشرحبهپرسشنامهطراحیدرایده آلویژگی های
.استبخوپرسشنامهیکویژگیهایازقاطعوکوتاهجملههایوجود.باشدشدهتشکیلمشخصوسادهزبانبا-
.باشیدموردنظر،هدفابعادازبُعدیکیاویژگییکاندازهگیریدنبالبه(سوال)گویههردر-
.دهیدارایهدقیقودرستپاسخیک(بسته)چندگزینهایهایگویهبرای-
.کنیدلحاظپرسشنامهدرراپاسخبرایاحتمالیگزینههایوشرایطتمام-
.بگیریددرنظربستهسواالتبههاگویهپاسخبرایانحصاریگزینههایامکاندرصورت-
لحاظازخاص،ایگزینهانتخاببانکنداحساسدهندهپاسخکهمعنیاینبه.برسانیدحداقلبهرااجتماعیمطلوبیت-

.شدخواهدپذیرفتهاجتماعی
ضوعموآنوجامعهآنبرایکهسازیبومیطوریتحقیقموضوعوآماریجامعهبهباتوجهراهاگویهکنیدسعی-

.(پرسشنامهکردنتخصصی)باشدداشتهکاربردتحقیق
گزینشاینردولیدارد،بستگیمحققسلیقهبهپرسشنامهطراحیدرعامیانهادبیاتیارسمیادبیاتازاستفاده-

.باشیدداشتهدرنظرنیزرادهندهپاسخذایقهتانماییدسعی
.کنیداستفادهخبریحالتازبلکهنکنیدمطرحسوالیشکلبهراهاگویهکنیدسعی-
.ندهیدمقداروکمیّتحالتوجهتهاگویهبه-
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تکراریابازگویی
وپرسشنامهوسیلهبهنوشتاریوسیستماتیکفرایندی،صورتبهراندهاسرییکتکراریعنی،بازگویی
باودادهنظرمشابهسوالمورددرباردوحداقلمتخصصینکهاستنظراتاجماعتاروشنباهدف
روهیگکارتوسعهباعثکهدارندراخودهایپاسختجدیدنظردرامکانسایرین،ازاطالعاتدریافت
-رکتشوضعیتوشخصیتنفوذمنفیتاثیرازاصل،دروشودمیسایرینوجودازآگاهیبدون

.گرددمیاجتنابسایرینهایپاسخدرکنندگان

دلفیاما.انددادهگزارشرا(راند)دور1۰تا2مختلفمقاالتومنابع،(راندها)دورهاتعدادنظراز
تحقیقدافاهبهدستیابیبرایمعموالمحققینکهبوده(راند)دورچهاردربرگیرندهمعموالکالسیک

دورهاتعدادمورددرگیریتصمیمصورت،هردر.نمایندمیکوتاه(راند)دور3تا2بهراآنخود،
گرچه.داردآغازینسوالنوعودسترسدرزمانبهبستگیوبودهتجربییاعملیزیادیتاحد(راندها)
جدیدنتایجمعموالوشدهایجادخستگیراند،3ازبعداغلبامایافتهافزایشصحتراندها،افزایشبا
.آیدنمیدستبهمفیدیو
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اجماعیاوفاق
تنساخمشخصبرایتالشگاهوایدهیکمورددرنظراتفاقبهرسیدناجماع،یاوفاقازمنظور
یکدرندگانکنشرکتتوافقصرفابلکهنیست،صحیحپاسخیافتنمعنیبهاجماع.استهاتفاوت
زمینههچراکنیست،پذیرامکانصددرصدتوافقبهدستیابیالبته.استموضوعدرخاصسطح

مروربرایجایگزینیروشاینهمچنین.استمتفاوتافرادعلمیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،
.نیستشدهمنتشرمقاالتیاگزارشاتعلمی

بهستیابیدنمایاندنبرایمشخصیمعیاردلفیمطالعهدرکهدهدمینشاندلفیمطالعاتدرتحقیق
درصد۶۰حداقلکهاستایناست،توجهموردمعموالکهمعیاری.نداردوجودهمگراییووفاق
اینودهدمیرخدرصد۹۰تا۵۰بیناحتمالیبارویدادهااینکهباشنداینموافقدهندگانپاسخ

دلفیدومدورهباولدورازکارشناساننظراتدرتغییربیشترینکهدهندمینشانهمچنینتحقیقات،
منجرنتایجهبنسبتبیشتراعتمادکسببههاپرسشمناسبببندیترکیوشفافیتودهدمیرخ

.شدخواهد
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دلفیروشاعتبار
موردشدیداایاییپازشواهدینداشتندلیلبهدلفیکهچنان.نیستآساندلفی(پایایی)رواییکنترل
بهدستیابید،شودادههاپانلیستبهمشابهسواالتیااطالعاتاگرعبارتی،به.استگرفتهقرارانتقاد
محققکهچنان.داننمودهتاییدراتکنیکصحتدلفی،کاربرانکههرچند.نیستحتمییکساننتایج
خواهداثیرت(پایایی)رواییدرقطعاامراینباشدنداشتهتاثیریابزاریاپیمایشمراحلتوسعهبر

باشند،رموردنظدانشحوزهیاگروهنمایندهمطالعه،درکنندهشرکتاعضایاگروجود،اینبا.گذاشت
.شودمیتضمینمحتویاعتبار



نفس یاکریم نیستمثل قدیم همبرآسمان چه رفت که مثل قدیم نیست

ستجنگل که هیچ، چلچله هم روی سیم نیجنگل که هیچ، از من و ما دریغ شد

های ما خبری از نسیم نیستدر کوچهآه ای هوای سرد تکانی به خود بده

تهای تو با من سهیم نیسدیدم که چشمگفتی بهار آمد و لبخند غنچه داد
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پیوستفایل*



سپاس از همراهیتان


