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  چكيده
و  شهري از نظر موضوع ريزي برنامهدر اين مقاله با نگاهي به جامعيت :هدف پژوهشو  مقدمه

چند بعدي کارشناسان در مراحل  گيري تصميمنياز موکد به و  هدفو  نفع هاي ذي از نظر گروه
مديريت ريزي و  ريزي و برنامه برنامهجايگاه آن در فرايندکالن و  ه تشريح فن دلفيمختلف  ب

  شود مي شهري پرداخته
مديريت شهري از ريزي و  برنامهبراي بررسي جايگاه تکنيک يادشده در فرايند :روش پژوهش

  . تحليلي، استفاده شده استاي و  روش ترکيبي اسنادي،کتابخانه
يک  ريزي و برنامه احتمال آميز پيچيده استهاي  سيستم اينکه شهر جزوبا توجه به :ها يافته

و  منابع را در بين گروههاو  باشد که که نحوه تخصيص قدرت مي اقدام با ماهيت سياسي
دهد تکنيک دلفي يکي از ابزارهاي کارآمد در اصالح  مي بازيگران شهري تحت تاثير قرار

 .باشد مي صحيح امور شهري ريزي مهو برنا مديريتگيري و  هاي تصميم روند
و  ذينفعهاي  از نظر گروهو  شهري از نظر موضوع ريزي برنامهبا توجه به جامعيت  :نتيجه گيري

و  ليتواند در بررسي مسا مي چند بعدي مديران، اين تکنيک گيري تصميمنياز موکد به 
از حداکثر مشارکت و  مختلف شهري موثر افتدهاي  در تصميمات کميسيونو  موضوعات شهري

نمايندگان منتخب و  شهري استفاده نمايد اين فن بادرگيرکردن مردمهاي  شهروندان در برنامه
گيري و مديريت شهري دغدغه چگونگي  تصميماصناف مختلف درفرايندو  احزابو  آنها
  .دهد مي مندي از مشارکتهاي مردم را کاهش بهره

طرح توسعه  شهري، ريزي برنامه، ٢منصفه هيئت، ، اجماع١تکنيک دلفي :واژگان كليدي
  ٣مشارکت الکترونيکي شهري،
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  مقدمه
محتواي آن و  شهري از جامعيت خاصي برخوردار است ريزي و برنامه مديريت

ساکنان آن دارد، بسيار گسترده است و  محيط شهر به نسبت عمق ارتباطي که با
مختلف علمي در هاي  بتوان يافت که اين چنين با رشته دانشي را شايد کمتر
در عين حال براي خود و  گوناگون بهره بگيردهاي  از تخصصو  ارتباط باشد

  .اي مستقل باشد رشته
رودي يک مجتمع تا و  شهري از ساماندهي ريزي و برنامه امور مربوط به شهر

از و  ساختهاي شهري طراحي هندسي شبکه زيرو  نقلو  حمل ريزي برنامه
 بدليل تاثيرگذاري بر، مسايگي تا احداث يک شهر جديداحد هو  ساماندهي يک

رفتارهاي و  تاثير پذيري از انسانو  آيندهو  محيط پيرامون آنها در حالو  انسانها
ها  آينده نگريو  اقدام به پيش بينيو  ضع موجودو او نيازمند بررسي موشکافانه

زارهاي نظر تنسيق ابو  اين تدقيق دارد بنابرپژوهش  با ابزارهاي محک شده
  . راهنمايي است پيش راه پژوهشگران شهري، سنجي کارشناسان

نظر سنجي يکپارچه متخصصين شهري، تکينيک و  از جمله فنون پيش بيني
. هلمر معرفي شدو  توسط داكلي ١٩٦٤اين تكنيك در سال . دلفي است

)Kennedy HP 2004, 509( است با اين  ٤بسيار شبيه به تكنيك طوفان ذهني
دور يك ميز و  در يك جلسه يهيچ گاه به صورت گروه کارشناسانوت كه تفا

اساسا فلسفه اين  .دهد نمي رويارويي مستقيم رخ واقع درو  شوند نمي جمع
رعايت و  خجالتو  تكنيك اين است كه افراد در تكنيك طوفان فكري بعلت شرم

ان را مطرح نمايند هايش توانستند بعضي از ايده نمي ...) و احترام( شئونات اخالقي
بلكه  .شوند نمي در رو درگير بحث روو  لذا در اين روش افراد به صورت كالمي

سپس هريك از افراد به طور و  كند مي يس گروه موضوع را به همه اعالمير
براي ) تواند بدون ذكر نام باشد مي حتي(هايشان را به صورت كتبي  جداگانه ايده

پيشنهادي را براي تك هاي  گروه تمام ايده دبيرس سپ. كنند مي گروه ارسال دبير
پيشنهادي هاي  خواهد كه نسبت به ايده مي از آنهاو  كند مي تك اعضا ارسال
در تکميل آن به و  قبلي نظر همخوان با ي جديدي اگر ايدهو  ديگران فكر كنند
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 شود تا در مي اين عمل چندين بار تكرار. رسد به آنها اضافه كنند مي نظرش
  . هايت اتفاق آرا بدست آيدن

  :توان به مواردي از جمله مي ازکاربرد دلفي در سايرکشورها
پيش بيني آينده کاربري اراضي بوسيله طرحهاي گزينه درکشورهاي 

 Ervin 1977, Cavalli-Sforza and Ortolano 1983, Jason D. Lemp(آمريکا

 .Hunt, J. D., D)(ناشنگتو  نقل يکپارچه درو  ضعيت حملو  پيش بيني،(2003

S. Kriger, and E. J. Miller,2002 ،تدوين راهبردهاي توسعه و  تهيه چشم انداز
استفاده از تکنيک دلفي فازي براي  ،)Elzbieta Krawczyk,2004( شهري در ايرلند

-Hsiao-Lin Wang Yu) انتخاب متغيرهاي يک مدل پوياي سيستم پايدار شهري

Feng Ho,2002) ،دلفي در کنترل مسايل مربوط به خزش شهري  استفاده از
بکارگيري دلفي در تهيه برنامه سالمت  (C. Couch , J. Karecha,2004)، انگليس

بکارگيري دلفي در  ،(Arizona Rural Health Plan 2005) روستايي آريزونا
 ,Amal K. Ali)محلي در کانادا هاي  ريزي برنامهجستجوي معيارهاي تجربي 

بمنظور بررسي عوامل عمده عدم تحقق  AHP‐اده از روش دلفياستف، (2005
، استفاده از )٢٠٠٨، منصوريان. عو  طاليي. م( طرحهاي توسعه شهري در ايران

  )DW Mulins. 2006(. دلفي در مطالعات مسکن در انگلستان
دولتي زمانهاي طوالني پشت و  سازمانهاي خصوصيو  امروزه در کليه ادارات

جلسات  )مردم ‐گروهاي هدفاي  ون استفاده از نظرات مشاورهبد(درهاي بسته 
 وقت شود که نه تنها باعث اتالف مي مسايل شهري برگزارو  بررسي موضوعات

عدم پاسخگويي به اربابان رجوع خواهد شد بلکه بدليل طوالني بودن و  کاري
 در بيشتر مواقع تصميماتو  رسد مي زمان جلسات، کارايي تصميمات به حداقل

ساير و  جلسه به نظرات باالترين مرجع سياسي حاضر در جلسه ختم خواهد شد
صرفا امضاکنندگان صورتجلسات، خواهند بود ، متخصصين مدعوو  کارشناسان

احترام به نظرات و  يژگي گاهي اوقات، بدليل رعايت مالحظات اخالقيو اين
 جههو  که فاقدهيجاني خواهد شد و  منجر به اتخاذ تصيمات احساسي، بزرگترها

در اجرا با مشکالت دو چندان روبرو و  باشد مي تخصصيو  اعتبارکارشناسيو 
توان به عدم انگيزه در جهت  مي خواهد شد از پيامدهاي منفي چنين نشستهايي
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نهايتا فرار کارشناسان از و  عدم تالش در بررسي دقيق موضوعو  ابراز خالقيت
  .حضور در چنين جلساتي اشاره کرد

و  مسکنهاي  سازمان(متولي امور شهريو  طول هفته، هر سازماندر 
چندين نشست مهم که ...) و شهرداري ها مسکن،و  ملي زمينو  شهرسازي

 که جداي از مشکالت شود مي برگزار زنند مي ساکنانش را رقمو  سرنوشت شهرها
به حد نصاب و  ها، تاخير در برگزاري جلسات، تداخل جلسات ناهماهنگيو 
زمان زيادي در خصوص و  صرف هزينهو  لغو جلسهو  يدن اعضاي جلسهنرس

خالصه گزارش دستور و  تدوين دستور کار جلسهو  تهيهو  نگارش دعوتنامه
ارسال آن جهت اعضاي جلسه، موضوعات مورد و  مراحل بعدي تايپو  جلسه

 ي اوقاتبعضا مغرضانه اعضا، گاهو  جدالهاي غيرکارشناسيو  بررسي بعلت بحث
 احدو چندين بار جلسه براي موضوعيو  ختم نشده گيري تصميمجلسه به 

نتواند و  عضو مخالف دچار مشکل شده بينتشکيل خواهد شد شايد که در اين 
  .تصميمات دلخواه گرفته شودو  در جلسه حاضر شود

  
  پژوهشروش 

روشي کيفي است اين روش که در اکثر ، اين پژوهش در روش پژوهش
نظري است محقق با جمع آوري اي و  جود دارد نوعا کتابخانه و تحقيقات علمي

، تشبيهو  فيش برداري که حکم داده را دارند به کمک تمثيلو  مدارکو  اسناد
و  مطالعه شده به تفسيرهاي  مقايسه دادهو  تمايزو  تفاوت، تشخيص، نشانه يابي

  .پردازد مي تبين موضوع
  

  چارچوب نظري
نسبت به ساير  پيش بيني در تکنيک دلفي،و نگري  ه آينداز آنجائيکه کاربرد 

 تسهيل حل مساله، قضاوت، افزايش اثربخشي آن،گيري و  تصميم( آن کاربردهاي
هدف گذاري، نياز  تعيين اولويت، جمع آوري گروهي اطالعات، تعيين سياستها،

 نگري ه آينداصلي هاي  اين دلفي را در شاخه بنابر .تر است مقدم ..).و  سنجي
  :کنيم مي دسته بندي
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نگري  ه آيند) الف( توان دسته بندي کرد مي را به دو شاخه اصلينگري  ه آيند
) ب(و  نگرد مي به جلوو  برون ياب که بطور منطقي از زمان حاضرشروع کرده

ضعيتهاي مطلوب در آينده شروع و  نگري هنجارين که از تعيين برخي هآيند
عبدي ( گردد مي ابيني به عقب بازسپس براي کشف گامهاي بينو  نموده

توان به صورت  مي فنون تحت هر يک از دو شاخه اصلي را ،)۱۳۸۵دانشپور، 
  :فشرده فهرست نمود

  :برون ياب با فنوني چوننگري  ه آيند :شاخه نخست
 ؛تدوين سناريو •
 ؛تحليل موفولوژيک •
 ؛مدلهاي آيندهو  پيشگويي بلند مدت با بکارگيري  مدلهاي شبيه سازي •
 ؛رون يابي تمايلب •
 .فن دلفي •

  :هنجارين با فنوني چوننگري  ه آيند :شاخه دوم
  ؛فن درخت مناسبت هنجارين •
  ؛تحليل سيستمي •
 .پسخوراندهاي  طرح •

 
پيش بيني آينده مرتبط با هاي  گسترش روش دلفي بدنبال رواج فعاليت

بنا به و  در اين تاريخ. ميالدي آغاز شد، صورت گرفت ۱۹۴۴که از سال  فناوريها
بر گرفته از ( RANDبنام اي  سفارش نيروي دريايي اياالت متحده امريکا، پروژه

با و  در شرکت هواپيما سازي دوگالس) Research and Developmentعبارت 
اين پروژه به . بيني فناوريهاي آينده با کاربرد نظامي تعريف شد هدف پيش

 ۱۹۵۹در سال . پرداخت فراسطحياي  بين قارههاي  مطالعه در زمينه سالح
اي  مقاله محققان پروژه رند، دو تن از )Rescher(رشر و  )Helmer(ميالدي هلمر 
، اين ايده را مطرح کردند » نظريه فلسفي دانش در علوم نادقيق «تحت عنوان 
اتکا به  علم که در آن هنوز قوانين علمي توسعه نيافته است، ازهايي  که در زمينه

حال مساله اين است که چگونه آراي اين خبرگان . باشد مي خبرگان مجاز يآرا
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علي الخصوص چگونه با ترکيب نظرات يک تعداد از و  مورد استفاده قرار گيرد
از ديدگاه روش  )Sinéad Hanafin,2004( .سودمند تدوين شوداي  بيانيه، خبرگان

 انجام پيشسودمند براي و  مشروعهايي  روديو  انساني بمثابههاي  دلفي، قضاوت
توانند در معرض خطر  مي متخصصان منفردو  بعضا خبرگان. باشند ها مي بيني

توانند تحت تأثير  مي خبره نيزهاي  يکجانبه نگري قرار گيرند ضمن اينکه گروه
. قبلي اکراه داشته باشندهاي  تمايالت رهبر گروه، از تجديد نظر بر روي ايده

و  روش دلفي با مباني نظريهايي،  بمنظور غلبه بر چنين نارسايي
ميالدي در موسسه شصت و  پنجاههاي  روش مند در طول دهههاي  دستورالعمل

عبارت دلفي کنايه از مکاني مقدس در يونان باستان . توسعه يافت) RAND( رند
و سخنان  ها اسطه گري پيشگويان بلند پايه، پيش بينيو  است که در آنجا با
رسد استفاده از اين نام مورد تاييد  مي بنظر. است شده مي خدايان يوناني اعالم

. نبوده است) Dalkey(دالکي و  )Helmer(بنيان گذاران اين روش يعني هلمر 
ابستگي و کننده ي، کلمه دلفي به نوعي القا۱۹۶۸بنابر اظهارات دالکي در سال 
ط حال آنکه آنچه توس. اسرار آميز دارداي  جنبهو  روش آنان به غيبگويي بوده

بکمک ها  اين دو ارايه شده است، روشي است براي بهبود دادن به پيش بيني
   .باشد مي استفاده کامل از اطالعات ناکافي که در اختيار

 بسياري از نويسندگان نيزمبناي درک شان از تکنيک دلفاي تعريف لينستون
  :توروف بوده  استو 

هي است بطوري که يک روش براي ساختار دهي به يک فرايند ارتباطي گرو«
و  دهد که در مسايل مي فرايند به گروهي از اشخاص بعنوان يک کل اجازه

 (Linstone & Turoff, 2002) . »تصميم بگيرندو  مشکالت پيچيده دخالت کنند
  

  مراحل انجام روش دلفي
 نمايندگان اصنافو  گردد که حضور مردم مي با مطالعه منابع متعدد، مشاهده

در هيچکدام از راندهاي پيمايشي  استفاده از نظرات آنها و احزاب مختلفو 
با توجه به اهميت موضوعات و  بصورت جدي مورد تاکيد قرار نگرفته است

هاي  اثر گذاري نتايج تصميمات بر گروههاي خاص مورد هدف پروژهو  شهري
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و  شهري بنابراين نگارندگان مقاله با تاکيد بر اهميت درک نظرات مردم
در فرايند متوالي تکنيک دلفي  گيري تصميماز مشارکت آنها در  مندي بهره

نمايندگان منتخب آنها در کليه راندها به شرح زير پيشنهاد و  حضور جدي مردم
  .شده است

  
  مراحل انجام روش دلفينمايش  :۱شکل 

  
  

بکارگيري روش دلفي از طرف هاي  مهم ترين نکته در اين فرايند، درک هدف
نامرتبط از هايي  پاسخ در صورت عدم درک صحيح، با. ستشرکت کنندگان ا

کافي پاسخ دهندگان بايد از معلومات . سوي شرکت کنندگان مواجه خواهيم بود
آشنايي  موضوعي مقوله مورد بحثبا ادبيات و  برخوردار بودهدر حوزه مربوطه 

ه مورد باال در زميندر عين حال شايد لزوماً به تخصص بسيار لي  و .داشته باشند
  .نيازي نباشد بحث
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 ١٣٨٩ زمستان

براي حصول ها  پنل يقبل گفته شد، حداقل تعداد اعضا ندهمانگونه که در ب
 Berkhoff(بنا بر نظر برکهوف . داردپژوهش  بستگي به طراحي نتيجه قابل اتکابه 

توانند عملکرد  مي چهار نفره همهاي  در شرايط آرماني حتي گروه) 18 ,1975
  .مناسبي داشته باشند

  
 عناصر اصلي دلفيو  جزاا

بوده اي  دلفي يکسري از راندهاي پيمايشي يا پرسشنامه: پرسشنامه دلفي •
 گيرد  مي بعدي نيز شکلهاي  پرسشنامه، که با پرسشنامه اوليه

در صورتي ) سيع و  پيوستاري از سواالت متمرکز تا( :سواالت پرسشنامه •
اشد، سواالت که راهنمايي شرکت کنندگان نسبت به موضوع خاص هدف ب

  گردد  مي داراي ساختار استفادهو  متمرکز
: منتسب به چهارخصوصيت بايد باشند ):پانليسيتهاو  خبرگان(متخصصين •

تجربه در موضوع،تمايل،زمان کافي براي شرکت،مهارتهاي ارتباطي و  دانش
  موثر

منظور تکرار يکسري راندها به صورت (تکرار يا بازگويي •
با هدف روشن تا و  تاري بوسيله پرسشنامهنوشو  فرايندي،سيستماتيک
  )اجماع نظرات است

ارزشيابي نظرات و  اعضا،فرصت بازنگري نظرات خود(بازخورد کنترل شده •
  )ديگران را دارند

 :گمنامي اعضاي •
 ؛تسهيل کننده حقيقت گويي 
و  فرصت برابر به اعضا جهت اظهار عقايد بدون فشار رواني  

  ؛شناسايي بوسيله ساير اعضا
دهد که در نظرات خود  مي امي متخصصين، به آنها اجازهگمن 

تجديد نظر کنند نظرات خود را با نظرات ديگران مقايسه کنند 
  .بدون اينکه تحت تاثير نظرات ديگران قرار گيرند
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

تواند جمع آوري شود  مي کيفيو  در دلفي اطالعات کمي:(آناليزنتايج •
تعداد و  ها، نوع سواالتساختار راند، روشهاي آناليز براساس هدف دلفي

 )شود  مي شرکت کنندگان تعيين
پيش آزمون براي و پژوهش  فعاليت قبل از شروع تکوين سوال:( زمان •

انجام پايلوت و  ضوع استو  عدمو  مناسب بودن کلمات از قبيل ابهام
  ....)پروژه،راند اول،دوم سوم 

 دبيرخانه هماهنگ کنندهو  تيم •
  
  انواع فن دلفي

  : فن دلفي را به انواع زير دسته بندي کرده اند۲۰۰۳رک درسال کالو  گابتا
و  سيله پنجو  دلفي، بهپژوهش  اين نوع از روش ):سنتي (دلفي کالسيک 

 اکنش گروه آماريو ، بازخورد کنترل شده، تکرار، شود گمنامي مي يژگي شناخته
و  احثارد مبو  اکنشها درميان آنهايي که باتخصصهاي مختلفو  پايداري درو 
هاي  شوند مشارکت کنندگان دراين نوع از تکنيک دلفي تخصص مي يژه

 نظرات مختلفي را براي دستيابي  به ثبات درتصميم ارائهو  گوناگوني دارند
  .دهند مي

دراين تکنيک هدف دستيابي به ثبات درپاسخهاي  :تکنيک دلفي سياسي
ري مجادالت متخصصين نيست بلکه توليد آلترناتيوهاي سياسي با بکارگي

  باشد  مي )کالمي(ساختاريافته عمومي
اين نوع ازدلفي براي تصميم سازي درخصوص مباحث : گيري تصميمدلفي 

يت ايجاد شده بوسيله يک گروه واقع شوند مي توسعه اجتماعي به کارگرفته
اشخاص محدود،به ) غير رسمي(موقتي هاي  تصميم ساز، به جاي تصميم

شود آنچه در اين نوع تکنيک دلفي مسلم است تصميم سازان  مي کارگرفته
درگير مشارکت درحل مشکل هستند که آنها برمبناي موقعيتشان درسلسله 

 هدف ساختار دهي به اين تفکر است کهو  مراتب تصميم سازي انتخاب شده اند
مشخصه اين نوع تکنيک شبه گمنامي است .تواند نهايتاً نائل آيد مي فاق جمعيو 
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

ها  پرسشنامهلي  و شوند مي سيله ذکر نام شناختهو  افراد باتخصصهاي مختلف به(
 (Gupta, U.G&Clarke, R.E, 2003:43) ).در گمنامي پرمي شوند

براساس کاربردهاي متنوع دلفي انواع ديگري از دلفي همچون دلفي 
ي را نيز ميتوان نام واقع دلفي زمان، عددي،دلفي تاريخي، دلفي تعديل شده

  )۱۷۶ ،۱۳۸۷جاجرمي(ردب
  

  مزاياي به کارگيري تکنيک دلفي
بيشترين مزاياي تکنيک، گمنامي تضمين شده در پاسخ به سواالت شخصي 

تاثير و  هر گونه نفوذ کند که از مي تشويق است که احتماالً نظر دهندگان را
   .رسد مي ديگران به دور باشند بنابراين به احتمال زياد، پاسخ صحيح تر به نظر

و  پرسشنامه دلفي اين است که قابليت اخذ دامنه ديگر مزاياي استفاده از
براي  و دهد مي چند بعدي به ماهاي  وضعيتاي و  سيعي از متغيرهاي بين رشته

 جهت ايجاد فهم پاسخ دهندگاني که نواحي جغرافيايي محروم درهاي  گروه
همين و  سازد مي مندوقت آزاد خود تکميل کنند توان توانند پرسشنامه را در مي

همکاري بيشتر پاسخ و  اجازه انعکاس بيشترو  دهد مي کاهش، فشارهاي زماني را
و  تواند با مسئوليت پاسخ دهندگان را با اجازه ميو  کند مي دهندگان را تشويق

سنيدر هال پرن مزاياي اوليه تکنيک دلفاي را  .اطمينان  همکاران کاهش دهد
  :کند  مي چنين توصيف

   ؛فاق سريعو  دايجا •
   ؛عدم محدوديت جغرافيايي براي شرکت کنندگان •
   ؛سيع از کارشناسانو  قابليت پوشش دادن طيفي •
   ؛)Group Think(گروه گرايانه  غلبه تفکرجلوگيري از  •
 )Snyder,h,2002:۳۶( .قدرت پيش بيني موضوعات تک بعدي پيچيده •
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  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  روش دلفيهاي  محدوديت
بيشترين انتقادات از طرف  .باشد مي تي نيزروش دلفي در معرض انتقادا

و  )MartinoT 1978, 253(مارتينو ، استصورت گرفته ) Sackman 1994(ساکمن
  :اند روش دلفي را بشرح زير رده بندي کردههاي  دغدغه برخي ديگر،

به اهميت ) و گذشته(از نظر مخاطبين پرسش نامه ها، آينده : تنزل آينده •
باشند، بنابراين ممکن است تمايل به کم اهميت  ينم گذرد مي آنچه در حال

  . جود داشته باشدو  قايع آتي در آنانو  دانستن
قايع آينده و  متخصصان تمايل دارند تا نسبت به: ريانگاساده هاي  انگيزه •

در اين شرايط اهميت ندادن . جدا از ساير تحوالت بنگرندو  بصورتي مجرد
قوع بپيوندند محتمل و  توانند به مي ر آيندهکه دهايي  به تأثير متقابل رويداد

  . تواند مفيد باشد مي ٥تحليل آثار متقابلو  در اين موارد تجزيه. است
اصوالً ممکن است بعضي از صاحبان تخصص، : گمراه کنندههاي  تخصص •

  . پيش بيني کنندگاني قوي نباشند
هاي  نظيردست کم گرفتن دشواري(مختلفي هاي  مسير: بي نظمي در اجرا •

توانند کار  مي جود دارند کهو  )ساده انگاري در بکار گيري اين روشو  رايج
  . شرکت کنندگان را از بذل توجه کافي باز دارندو  را به انحراف بکشانند

تواندبراي برخي از شرکت  مي قالب بندي پرسش نامه:ها  انحراف قالب •
  . کنندگان مناسب نباشد

وانند با اميد به اينکه در دور بعدي منجر به ت ها مي پاسخ: دستکاري در نتايج •
  . تمايل به سمتي خاص شوند، توسط مجريان دستکاري شوند

  
  در چه شرايطي بکارگيري روش دلفي مناسب تر است؟

قوع موارد زير استفاده از و  همچنين در صورتو  فوقهاي  با توجه به گفته
  .تواند از ديگر فنون کارآتر باشد مي فن دلفي
  :مورد استفاده از تکنيک دلفي شرايط
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  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

يا دست و  سازمانها داراي سيستمهاي اتوماسيون اداري، اگر موسسات 
رايانه و  کم کارشناسان تابعه داراي مهارت کافي در استفاده از اينترنت

 ؛باشند
در مقايسه با » تجربه زيادو  افرادي با بينش«اگر استفاده از آراء  

» )Trend Extrapolations(ها  بي رونديا برون ياو  نظريهاي  رويکرد«
   ؛براي پيش بيني آينده از قدرت بيشتري برخوردار باشد

   ؛اگر موضوع، پيچيده باشد 
خبرگان شرکت کننده، از سابقه کافي براي ارنباط و  اگر کارشناسان 

  ؛گيري موثر برخوردار نباشند
و  قازسواباي  تجربيات مورد نياز تحقيق، طيف گستردهو  اگر سوابق 

   ؛تجربيات را در بر بگيرد
   ؛ممکن نباشدها  گردهماييو  اگر تبادل نظر از طريق برگزاري جلسات 
و  يا شرايط سياسي مطلوبيو  اگر ناسازگاري ميان افراد بسيار زياد بوده 

 ؛جود نداشته باشد
را در مورد شخصي به  گروهخواهيد نظر اعضاي يك  مي هنگامي كه 

شدن آنان سبب احتمال خطا در قضاوت دست آوريد بي آنكه روبرو
   ؛شود

   ؛هنگامي كه اعضاي يك تيم در يك جا مستقر نباشند 
و  گيرند مي زماني كه الزم است اعضاي تيم نسبت به تصميمي كه 

   ؛مسئول باشندو  عواقب آن به طور كامل آگاه
 گيري تصميمفشار همتايان بر و  باالدستهاي  هنگامي كه حضور چهره 

  ؛ردگذا مي اثر
سکوت و  )Group Think(جلوگيري از غلبه يافتن تفکر گروه گرايانه 

  ) Spiral of Silence( ؛گرايي اقليت
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  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 ؛پيش بيني يک موضوع تک بعدي مشخص در آينده 
 تحليلي دقيق استفاده نکرده اماهاي  درجايي که  يک مساله ازتکنيک 

 ؛تواند از تنظيمات اهداف  برمبناي اجتماع منتفع شود مي
مشاغل گوناگون و  مختلفهاي  درجايي که متخصصين مربوطه درحوزه 

 ؛مشغول هستندومستقيماً با يکديگر درارتباط نيستند
درجاييکه شمارمتخصصين خيلي زياداست براي کنش متقابل موثر  

جلسات سازمان و  سرمايهو  همچنين  زمانو  دريک تعامل رو دررو
  ؛يافته گروهي محدود است

اقتصادي و  قومي بر  عوامل  تکنيکيو  صر اجتماعيدرجاييکه  عنا 
  .مسلط هستند
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  استخراج نتايج دلفي
برگشتي و  در هر کدام از راندهاي رفتو  انجام تکنيک دلفي در فرايند
 جمع آوريپژوهش  ساير ابزارهاي و کيفي از پرسشنامه ها،و  اطالعات کمي

و  راندها، نوع سواالت تارساخ روشهاي تحليل در براساس اهداف دلفي، شوند مي
آمارهاي اصلي ) Powell C,2003:378(. شود مي تعيين تعداد شرکت کنندگان

 )ميانگين، ميانه،ونما(استفاده شده در مطالعات دلفي شاخصهاي مرکزي 
 Kennedy( است )محدوده ميان چارکي و انحراف معيار( وشاخصهاي پراکندگي

HP,2004:510( در بعضي از  مي باشد اين ميان مطلوبتر در نماو  استفاده از ميانه
اساس مقياس  طراحي شده برهاي  مقاالت استفاده از ميانه براي پرسشنامه

استفاده  (Okoli C, Pawlowski SD, 2004:18) . ليکرت به شدت توصيه شده است
توصيه شده چرا که فرايند دلفي و  دلفي مناسبهاي  از نما نيز براي گزارش داده

ه نمايش همگرايي يا تقارب داشته که خود يک نقطه يا دو نقظه مناسب تمايل ب
ميانه گمراه کننده باشد و  اصوال شايد استفاده از ميانگينو  است

  )۱۷۹، ۱۳۸۷جاجرمي(
  

  روشهاي تحليل در مراحل مختلف :۳شکل شماره 

  
  

  ها يافتهو  بحث
توان مديريت  نمي يز پيچيده است کهاحتمال آمهاي  سيستم شهر جزو 

سطحي کارشناسي  هاي  موضوعات مختلف آن را صرفا به اعتبار برداشت

مرحله اول
تحليل محتوا براي شناسايي تم هاي

 تار اوليهاصلي در پرسشنامه بدون ساخ

 :آغاز بكارگيري روشهاي كمي
 )ميانه وچاركها(تكنيك رتبه بندي ودرجه بندي

 مرحله دوم

 مرحله سوم
 

 شاخصهاي مركزي وپراكندگي
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

ل کالبدي گرفته يتنوع موضوعات شهري از مسا يا مديريتي پيش برد،
هاي  فوريت در اخذ همزمان تصميمو  زيست محيطيـ  تا اجتماعي
ورتي اجتناب گروهي را به ضر گيري تصميمکاربست فنون ، ناهمسان

 ؛ناپذير تبديل کرده است
باشد که که نحوه تخصيص  مي يک اقدام با ماهيت سياسي ريزي برنامه 

 بازيگران شهري تحت تاثير قرارو  منابع را در بين گروههاو  قدرت
به تصميمات مقطعي با رويکرد تک بعدي به مرور زمان  ياتکا دهد، مي

زند که  مي اجتماعي شهر رقم ‐فضاييهاي  زمينه نامعادالتي را در عرصه
تکنيک دلفي . سازد مي اردو زيادي را به ساختارهاي شهريهاي  هزينه

و  مديريتگيري و  هاي تصميم يکي از ابزارهاي کارآمد در اصالح روند
حضور دلفي را  ۴شکل شماره ( .باشد مي صحيح امور شهري ريزي برنامه

 )دهد مي نشان ريزي برنامهدر مراحل مختلف 
نظارت و  تفضيلي شهري نماد عيني اسناد هدايتو  رحهاي جامعط 

هاي  شوند که بر اساس ارزيابي مي توسعه شهري محسوب و روند رشد
درصدي اين طرحها محرز  ۳۰تا  ۴۰به عمل آمده عدم موفقيت حدود 

شده است که يکي از علل اصلي آن ضعف مشارکت در 
گيري دلفي کمک شاياني لذا بکار باشد، مي مديريتيهاي  گيري تصميم

تشکيالت حاکم بر طرحهاي توسعه شهري خواهد و  به بهبود روشها
نحوه کاربست دلفي را در مراحل مختلف   ۶و  ۵شکل شماره ( .داشت
 )دهد مي تفضيلي نشانو  يژه جامعو  توسعه شهري بههاي  طرح

و  بر نظام مديريت گيري و تصميم عالوه بر موارد مذکور اصوال نظارت 
باشدکه  مي شورايياي و  شهري کشور به صورت کميته ريزي رنامهب

 گروهي نشان گيري تصميمبهترين زمينه را جهت پياده سازي مدلهاي 
کميسيونهاي مرتبط با طرحهاي و  استفاده از دلفي در کميته، دهد مي

 .نشان داده شده است ۷عمران شهري در شکل شماره  و  توسعه
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  يزيندبرنامه ريفرا يمراحل متوال در يحضور دلف: ۵شکل  
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  يه طرح جامع  شهريند تهيدر فرا يحضور دلف: 5شكل 
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  يليه طرح تفصيند تهيدر  فرا يدلف :6شكل
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  نتيجه گيري
و  ريزان از نيازهاي اساسي برنامه آينده پيش بيني تحوالتو نگري  ه آيند

پيش بيني و  اخذ پيشنهاداتروش دلفي مبتني بر نظر سنجي . مديران است
به دست آوردن توافق عام يك تعداد از ها و  گيري تصميمآينده جهت كمك به 

همچنين محققين باکشف گرايش  .باشد مي متخصصان از طريق پرسشنامه
پذيرش آن در کليه و  آينده نگريهاو  تکنيک دلفي به بهينه سازي تصميمات

مديريت شهري پيدا کرده است با  ريزي و برنامهجايگاه خاصي در ها  تخصص
و  ذينفعهاي  از نظر گروهو  شهري از نظر موضوع ريزي برنامهبه جامعيت توجه 

تواند در بررسي  مي اين تکنيکچند بعدي مديران،  گيري تصميمنياز موکد به 
مختلف شهري موثر هاي  در تصميمات کميسيونو  موضوعات شهريو  ليمسا

 شهري استفاده نمايد اين فن باهاي  روندان در برنامهافتدواز حداکثر مشارکت شه
 فرايند اصناف مختلف درو  احزابو  نمايندگان منتخب آنهاو  درگيرکردن مردم

مندي از مشارکتهاي مردم  مديريت شهري دغدغه چگونگي بهرهگيري و  تصميم
  دهد مي را کاهش

  
  يشهر يريم گيتصم يشورا هاها و  تهيدر كم يگاه روش دلفيجا :7شكل  
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

تهيه طرحهاي توسعه  ازين شياقدامات پ تکنيک دلفي ضمن بکارگيري در
و  در کليه فرايندهاي تهيه، کميته انتخاب مشاور و اعتبار رآوردب :شهري از جمله

چند و  فرايند زمان برو  تغييرات بعدي آنهامي تواند بکارگرفته شدهو  تصويب
  .تصويب را به حداقل برسانداي  مرحله
  
  و ماخذ ماخذ
کاربرد آن و  حسين،آشنايي با روش دلفي ).۱۳۷۷(  .ايماني جاجرمي )۱

  .فصلنامه مديريت شهريگيري،  تصميمدر
و  الفباي شهر،انتشارات سازمان شهرداريها ).۱۳۸۴( .محمود، برآبادي )۲

  .دهياريهاي کشور
قوانين شهرسازي،جزوه درسي و  حقوق شهري ).۱۳۸۹( .رحيم سرور، )۳

  .تحقيقاتو  واحد علوم د،کارشناسي ارش
 شهري،دانشگاه علم ريزي برنامهبرمباني اي  مقدمه ).۱۳۸۱( .اسماعيل شيعه، )۴

  .صنعتو 
 AHP‐استفاده از روش دلفي ). ۲۰۰۸. (منصوريان علي طاليي محمد، )۵

دانشگاه  بمنظور بررسي عوامل عمده عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري،
 .تهران

مقطع ، شهري ريزي برنامهجزوه درس  ).۱۳۸۵(  .زهره عبدي دانشپور، )۶
  .دانشگاه شهيد بهشتي، شهرسازي کارشناسي ارشد
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 ياداشتها
                                                      

1 Delphi technique  
2  panelists 
3 E-participation 
4 brain storm 
5 Cross Impact 
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