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 یمبتن یپژوهش یها روش یبرا تقاضا گر،یکدی با محققان ارتباط نهیزم شدن فراهم و نترنتیا به یدسترس گسترش با

 که - یدلف همانند یپژوهش یهاروش از یاریبس یهاتیمحدود از نترنتیا توسعه با. است ادیازد به رو ساختار نیا بر

-E.  است یدیجد یسازادهیپ یهاوهیش ظهور سازنهیزم و شده کاسته -است ییایجغراف یمرزها به محدود اغلب

Delphi از یاریبس در نامحقق. خبرگان توافق به علم روزافزون یازهاین به پاسخ یبرا نیآنال و یفیک است یروش 

 آن از یبزرگ بخش که هستند گانهیب آن با با وجود تمام مزایای این روشت سالم و یپزشک آموزش همانند هارشته

-بر می روش نیا یفیک ذات و یشناخت روش مباحث به گرید بخش و عام طور به روش نیا یناشناختگ به مربوط

 منابع تیمحدود از عبارتند کهاند  مواجه یچند یهاچالش با دارند را روش نیا از استفاده قصد که یمحققان  .گردد

 پژوهش، یراندها چهارچوب و تیفیک خصوص در یعموم توافق نبود روش، نیا یسازادهیپ و اجرا در یآموزش

 ای محققان یتمام دسترس چالش نه،یزم نیا در گانیرا و یتخصص یهاتیساوب نبود ،جینتا یریپذمیتعم مشکل

 ،لیتحل و وتریکامپورود به  جهت هاراند اطالعات صدور هایمکانیزم ،مرسوم یکیتکن اشکاالت ،نترنتیا به خبرگان

 با روش نیا تداخل ،کاذب ینظر اشباع خطر و ینظر اشباع  موضوع ،خبرگان توافق سنجشمربوط به  مشکالت

 صرفنظر اما.  تحقیق مورد موضوع به محقق ینسب تیاشراف  لزومو   اجرا در شیمایپ همانند گرید یهاکیتکن یبرخ

 کی سرنوشت و ندهیآ ینیبشیپ به قادر که است نیا E-Delphi فرد به منحصر تیمز ،ها یکاست نیا یتمام از

 دهه چند ای لسا چند یط یدرمان پروتکل کی ای یآموزش روش کی ،یتکنولوژ کی ندهیآ همانند موضوع ای مسئله

 .است ندهیآ
 مقاله این نحوه ارجاع به 

Gharehbaghi H, Abdollahi HR,  Shami R.E-Delphi; A way to the future. Horizon of Medical Education Development. 

2020;11(2):1-6  

 سردبير محترم

که به دنبال  افتهیاست سازمان یروش یدلف

از متخصصان زبده در  یاوعهانش مجمد لیاستخراج و تحل

-میو تصم ینیبشیپ ایمسئله خاص و  ایموضوع  ،رشته کی

 یروش زمان نی(. ا1در خصوص آن موضوع است) یساز

نظر متخصصان در خصوص دارد که اختالف یشتریکاربرد ب

نظر متخصصان تراز اول  و اتفاق هبود ادیز اریموضوع بس کی

( 2باشد ) یر ضرورحوزه جهت توسعه مسئله مورد نظ نیا

 شیرو به افزا یگذشته استفاده از روش دلف یهاسال در

و  نترنتیبه ا یگذاشته است. اگرچه گسترش دسترس

موجب شده است که از  نیآنال یقاتیتحق یهاابزار

شود اما  هکاست ریبه طور چشمگ یدلف یهاتیمحدود

 نیروش آنال ای یروش به شکل سنت نیهمچنان استفاده از ا

همچنان در  یها همانند آموزش پزشکحوزه یر برخآن د

امکان را  نیا ی( روش دلف3محدود است.) اریسطح جهان بس

موضوع خاص با استفاده از  کیکه در خصوص  دهدیم

توافق  کی( Panelحوزه ) نینظرات خبرگان ا یبندجمع
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 یحاصل شود و بازخورد منظم محقق پس از جمع بند یسبن

را در خصوص  یدیانداز جدم( چش1گان )نظرات خبر

دهد در ی(. تجربه نشان م4کند)یم انیموضوع نما نیا ندهیآ

توافق مورد قبول در  کیبه  دنیاز موارد، رس یاریبس

متداول مانند  یهاموضوع با توسل به روش کیخصوص 

که حجم  یطیو مصاحبه در شرا یکانون، گروه شیمایپ

مهم  یهاتیز مزمشکل است. ا اریبس ،است ادیز زیگروه ن

به  سهی( در مقاElectronic Delphi) یدلف-یروش ا

 نهی( کاهش قابل توجه هز1)جدول  یسنت یروش دلف

پژوهش،  هیرو رییدر تغ ی، چابکانیپاسخگو یگمنام ق،یتحق

 ییایجغراف یهاتیحدوددر زمان و غلبه بر م ییجوصرفه

گشا در است راه ی( و روش3, 2)است  گانکنندشرکت

به خصوص در  یپژوهش ندهیو آ یعلم قاتیم تحقانجا

 .COVID-19 یریهمانند همه گ یبحران طیشرا

 

با روش دلفی سنتی E-Delphi: مقایسه روش 1جدول شماره 

   E-Delphi دلفی 

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

ن
اس

مح
 

 *     * صرفه جویی در هزینه

  *    * گمنامی پاسخگویان

 یر رویه پژوهشچابکی در تغی

 )سازگاری با پدیده شیفت(

*    *  

 *     * صرفه جویی در زمان

   * *   محدودیت جغرافیایی

  *    * عکس و فیلم و..( ،استفاده از ابزار پژوهش ترکیبی  )نمودار

  *    * توجه به نظرات گروه های خبره در اقلیت

 جلوگیری از غلبه تفکر گروه گرایانه

(Group Think) 

*    *  

  *    * قدرت پیش بینی موضوعات تک بعدی پیچیده
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بر چند گام  یمبتن یدلف -یروش ا یبه طور کل

آمده  1در نمودار شماره  یعمده است )که به صورت فن

پانل  حیو صح قیانتخاب دق یگام اساس نیاول است(.

است.  ییایجغراف یهاتیخبرگان، بدون توجه به محدود

شد و نمونه بزرگتر باینفر م 30 ریگروه اغلب ز نیتعداد ا

، نیآنال یهادر روش انیپاسخگو زشینظر از نرخ رصرف

 یفی( به علت ک4ند )کیتر متوافق را مشکل جادیامکان ا

شدت بر ه ب انیخبرگان و پاسخگو تیفی، کیبودن روش دلف

و  دیجهت تحد یرو نیاز ا .است رگذاریثأروش ت نیا جینتا

 یسنج تیصالح یهاهتوان از پرسشنامیاء پانل ماعض یغنا

 یانهیزم تیفیبر انتظارت محقق از ک یکه مبتن نیآنال

مرتبط و ...(  التی، تحصی)شامل تجربه کار انیپاسخگو

 است بهره برده برد.

 سؤاالت یطراح یدلف-یدر ا یگام اساس نیدوم

 یبسته به طراح ،سؤاالت نیا (4مرتبط و سودمند است)

 یبندفیبسته، ط کامالً سؤاالتتواند  یپژوهش م یهاراند

، نمودار، مدل ریتصو ایو  یبیباز، ترک سؤاالتشده تا 

راند اول در قالب  سؤاالت ... باشد. معموالً و یمفهوم

طبقه  ،یبه دسته بند شتریاست که ب یسؤاالت ای هبست سؤاالت

 پردازد.یم هیموضوعات و اکتشاف اول یبندتیاولو ای یبند

 جینتا یبندو جمع لیبر تحل  یهر راند مبتن سؤاالت یطراح

 ی(. هرچند امکان سنجش آمار1است ) نیشیپ یراندها

از اشباع  نانیاطم یبرا یکم یاریبه عنوان مع- توافق زانیم

( wکندال ) ایمانند کاپا  یکیناپارمتر یهابا آزمون -ینظر

 است. ریبسته امکان پذ سؤاالتفقط در 

در  .است یدلف یراندها یطراح گام، نیسوم

-یانجام م یمراحل به صورت دست نیتمام ا یروش سنت

 نیاست که تمام ا نیا دلفی –یروش ا تیاما مز ردیپذ

 قیاز طر نیآنال گام به صورت کامالً نیمراحل از نخست

 یهاروش قیاز طر ایخدمات  نیدهنده ائهاار یتارنماها

انجام  کیالکترونپست  یحت ایفرم  گلمانند گو گانیرا

 تیتوانند بدون محدودیمربوط م ناو متخصص ردیپذ

( و بر اساس 6, 5) ندیشرکت نما قیدر تحق یمکان-یزمان

 یطراح گرید یهاهدور هر راند، سؤاالتآنان به  یهاپاسخ

که  دیبایادامه م یراندها تا زمان نیشود و ایو اجرا م

 فق نسبتاً د متوقف شود و توایجد یدیاستخراج نکات کل

ب
عای

م
 

 *     * اتکاء به تکنولوژی ارتباطی

   *  *  سرعت اشباع نظری

   * *   اشباع نظری کاذب

   * *   شیوه اجرا

 *     * ریزش خبرگان

   *   * بی توجهی به موارد اختالف خبرگان

ه کننده )افراد صاحب تخصص با توانایی اندک تخصص های گمرا

 در پیش بینی(

  * *   
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ساز نهیخود زم نیخبرگان حاصل شود که ا نیب یمعتبر

موضوع  ندهیدر خصوص آ یآت یسازمیها و تصمینیبشیپ

 ( .2باشد )یم قیتحق

 
 E-Delphi، به خصوص یگفت که روش دلف دیبا انیدر پا

خود، در خصوص  یهاتیتمام محدودبا وجود تواند یم

ابزار  یفیموضوعات کمتر شناخته شده و موضوعات ک

مهم را به پژوهشگران  تیقابل نیباشد و ا یمناسب یپژوهش

-شیدهد تا در خصوص موضوعات مورد پژوهش به پیم

 یهاشرفتیبه پ تیو با عنا ابندیدست  یبرمعت نسبتاً  یهاینیب

شود که یم شنهادیپ نترنتیبه ا یو گسترش دسترس یارتباط

در  یو فن ینظر یاندازهابه چشم یابیمحققان جهت دست

استفاده   E-Delphiاز روش  یخصوص مسائل پژوهش

 یفناور رانیدست اندرکاران و مد نیو همچن ندینما

 جادیتا با ا ندینما بیرغخود را ت یهااطالعات سازمان

روش  نیا یریبه کارگ نهیزم یکیو تکن یفن یهاساختریز

مختلف به  یهاما کمتر شناخته شده را در رشتها سودمند

 خصوص مطالعات حوزه سالمت فراهم شود.
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With the expansion of Internet access and the provision of communication 

between researchers, the demand for research methods based on this structure is 

increasing. With the development of the Internet, the limitations of many research 

methods, such as Delphi- which are often limited to geographical boundaries- 

have been reduced, paving the way for the emergence of new implementation 

methods. E-Delphin is a qualitative method and online to respond to the growing 

needs of science to experts ‘consensus. Despite all advantages of this method, 

many Researchers are unfamiliar in many disciplines, such as medical and health 

education. A large part of it is related to the ignorance of this method in general 

and the other part is related to the methodological issues and the qualitative nature 

of this method is related to the ignorance of this method in general and the other 

part to the methodological issues and the qualitative nature of this method. The 

scientists who intend to use this method will face with several challenges, which 

include limited educational resources in the implementation of this method, lack 

of general consensus on the quality and framework of research rounds, the 

problem of generalizability of results, lack of Specialized and free websites in this 

field, the challenge of access to the Internet for all researchers or experts, 

conventional technical problems, Mechanisms for issuing round information in 

order to enter the computer and analyze, the measuring problems of the 

consensus, theoretical saturation and the risk of false saturation, this method 

interferes with some other techniques like survey, the need for the researcher's 

relative mastery of the subject matter. But despite all these shortcomings, the 

unique advantage of E-Delphi is that it is able to predict the future and fate of an 

issue such as the future of technology, a training method, or a treatment protocol 

over the next few years or decades. 
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