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 نامه توصيفي آموزش واژه
 
 

 هاي نيازسنجي ادامه تكنيك
 

 )(Delphi Techniqueتكنيك دلفاي يا دلفي 
فيلسـوف يونـان    (Oracle)نام اين تكنيك از روشي كه او را كل

 .گرفته شده است, رفتباستان در معبد دلفي بكار گ
به طور خالصه اين تكنيك روشي است براي حصـول توافـق            

بـدون مواجهـه رو در روي افـراد گـروه           , درباره مسـائل پيچيـده    
 .تصميم گيرنده يا يكديگر

از مزاياي اين تكنيك اين است كه چون افراد در مواجهـه رو             
يت از نفـوذ و شخصـ     , از ايـن رو   , گيرند  در رو با يكديگر قرار نمي     

شود، فشـار     افرادي كه در گروه حالت مسلط دارند، جلوگيري مي        
, گروهي كاهش مي يابد، افراد براي دفاع از موضوع خود در جمع           

گيرند، امكان بروز افكار مسـتقل و خودبـاوري           حالت تدافعي نمي  
يابد و افراد بـه دليـل نگرانـي از قضـاوت              در مجموعه افزايش مي   

 .كنند نميديگران از اظهار نظر پرهيز 
 .بر بودن آن است عمده ترين ضعف اين تكنيك زمان

 1950اين تكنيك در سـال      , به طور رسمي  , در دوران معاصر  
هـاي     مطرح شد و بـه تـدريج در سـال          (Rand)در كمپاني راند    

 .بعدي توسعه يافت
هاي تجـاري     در تجارت و سازمان   , اين تكنيك در حال حاضر    

در امور دولتي، در امور پزشكي      براي شناسايي نيازهاي مشتريان،     
هــاي  ريــزي اي و برنامــه هــاي منطقــه ريــزي و درمــاني، در برنامــه

بيني نيازهاي    براي پيش , هاي متعدد ديگر    آموزشي و در موقعيت   
بنـدي، تخمـين مسـائل        هاي بودجه   آينده، مشخص كردن اولويت   

هـا، شناسـايي مسـائل و         مربوط به كيفيت زندگي، سياسـتگزاري     
 .شود ها با وسعت به كار گرفته مي  حلتدوين راه

مراحل به كارگيري الگوي تكنيك نيازسنجي دلفاي به اين شرح          
 :است
ها كه البته بايد از اطالعات الزم بـراي           كننده   انتخاب شركت  .الف
گويي در مورد موضوع مورد بررسي برخوردار باشند و ارسال  پاسخ

 بيـان نظريـات،     پرسشنامه براي آنان و درخواسـت از آنهـا بـراي          
هـا در مـورد موضـوع يـا           بيني    ها و حتي پيش     پيشنهادات، توصيه 
 .مسأله مورد بحث

نتـايج آن   ,  پس از دريافت اطالعات درخواستي در مرحله الف        .ب
هـا بـه      كننـده   ها بـراي شـركت      پاسخ) ميانه(به صورت حد وسط     

در اولـين دور  . شـود   ارسـال مـي  (Feed back)عنوان بازخورد 
شود كه ميزان توافـق و        ها خواسته مي    كننده  ي از شركت  گوي  پاسخ

شوندگان   هاي مصاحبه   پاسخ) ميانه(عدم توافق خود را با متوسط       
 .در دور اول بيان نمايند

نتايج مرحله قبل تحليل شـده و متوسـط         ,  در اين مرحله نيز    .پ
هــا و  كننــدگان بــه همــراه داليــل موافقــت هــاي شــركت پاســخ

دداً به عنوان بـازخورد مرحلـه قبـل بـراي           مج, هاي افراد   مخالفت
 .گردد ها ارسال مي كننده شركت

 پس از بررسي استدالالت و عقايـدي كـه حـداقل تفـاوت را               .ت
كننـدگان ارسـال      نتايج مجدداً براي اعالم نظر شـركت      , اند  داشته

 .شود مي

هـاي مـورد تأكيـد يـا           با بررسي آخرين اظهار نظرها، راه حل       .ث
 .گردند بندي مي دسته, ل جمعنيازهاي مورد قبو

وب و ث و ت ممكن است بـيش از يكبـار تكـرار     مراحل الف
هـا دسـت      كنندگان به همگرايي بيشتري در پاسخ       شود تا شركت  

 .يابند

امكـان  , با توجه به گسترش تكنولوژي و ايجاد شبكه اينترنت        
, كنندگان و دادن بـازخورد بـه آنهـا          هاي شركت   آوري پاسخ   جمع

 از تكنيـك      زيـادي پيـدا كـرده و امكـان اسـتفاده           سهولت بسيار 
 .دلفاي را فراهم شده است

بــه كــارگيري تكنيــك دلفــاي در شــرايط زيــر موجــه جلــوه 
 :كند مي
وضوح شكل و يا مسـأله از طريـق قضـاوت جمعـي گـروه يـا                 . 1

 .ها افزايش يابد كننده گروهي از شركت
نهـا بـه    كننده كساني نباشند كه امكان قضـاوت آ         افراد شركت . 2

 .سهولت و بدون طي اين فرايند ميسر باشد

امكان پذيرش راه حل حاصل شده و يا نيازهاي تعيين شده از            . 3
 .طريق اين تكنيك بيشتر از جلسات مواجهه حضوري باشد
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هاي متعددي وجود داشته كه وقت و مسـافت و مسـائلي        گروه. 4
 .از اين قبيل حضور آنها را ممكن نسازد

هايي در مجموعه سازمان وجود داشته باشند كه          هگروه يا گرو  . 5
 .شوند با حالت سلطه با ديگر واحدها مواجه مي

ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كـه عليـرغم اسـتفاده              
مباني نظري اين تكنيـك چنـدان قـوي         , وسيع از تكنيك دلفاي   

 .نيستند

به محققان و مديراني كه از اين الگو بـراي مصـارف مختلـف              
شود كه خود را در چهـارچوب پـنج           توصيه مي , كنند  ده مي استفا

مرحله محدود نسازند، مهم طرح روشن مسأله، طراحي سـؤاالت          
ــراي پاســخ  ــاز و بســته ب ــه  مناســب ب ــازخورد ب ــان و دادن ب گوي

گويـان و ايجـاد انگيـزه بـراي توافـق بيشـتر در بـين آنهـا                    پاسخ
ــه بيشــتر در طراحــ . باشــد مــي ــاً محققينــي كــه تجرب ي طبيعت

تواننـد مشـاوران      پرسشنامه و استفاده از اين تكنيـك دارنـد مـي          
 .خوبي براي افراد مبتدي باشند

 

 

 

 معرفي برخي پايگاههاي مفيد براي پژوهش و آموزش پزشكي
 

http://www.emtech.net 
توانـد مـورد اسـتفادة        هاي مختلف آمـوزش اسـت كـه مـي            متعدد در زمينه    منبع علمي و مقاالت    15000اين پايگاه مشتمل بر بيش از       

از جملـه  (هاي نظري آموزش  منابع موجود در پايگاه به صورت موضوعي فهرست شده و عالوه بر جنبه. مدرسين و دانشجويان قرار گيرد   
مواد آموزشي، و بسياري عناوين ديگر را نيـز در          ها، نحوه تهيه      هاي علمي، انواع طرح درس      جنبه, ...)نظريات يادگيري، سبك يادگيري و    

 .گيرد بر مي
 

http:// tip.psychology.org 
هاي يـادگيري در طراحـي        ها و حيطه    هاي مختلف يادگيري، و كاربرد اين نظريه        براي عالقمندان به مباحث روانشناسي يادگيري، نظريه      

 مورد نظريه يـادگيري و كاربردهـاي عمـده ايـن نظريـات در ايـن                 50حدود  . نمايد  مجموعه ارزشمندي فراهم مي   , يگاه فوق آموزشي، پا 
 .شود مجموعه توصيف مي

 
http://www.byu. Edu./ipt/vlibrary/developer/theories.html 

 است كه مطالب تئوريك، مدلها، و رويكردهاي مختلف بـه طراحـي   Birgham Youngاين پايگاه بخشي از كتابخانه مجازي دانشگاه 
اطالعـات ارزشـمندي در اختيـار       , مراجعه بـه ايـن پايگـاه      . نمايد  هاي طراحي آموزشي را به نحو مبسوط عرضه مي          آموزشي، و نيز روش   

تـر    ند به مطالعه برنامه درسي هستند و نيز معلمين گروه پزشكي كه خواهان طراحي دقيقتر و علمي                محققين آموزش پزشكي كه عالقم    
 .دهد قرار مي, باشند دروس خود مي
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