
 
 

  تکىیک دلفی
 

 

ببضذ کٍ اسبس آن پیص بیىی تًسط  لٍ میأَبی حل مس تریه تکىیک کىیک دلفی یکی از قذیمیت

 .کبرضىبسبن است

ي یب لٍ مًجًد أَبیی از یک مًقؼیت حل مس در فرایىذ دلفی، پرسطىبمٍ ای بر اسبس برداضت

ضًد.  استفبدٌ از فرغت َبی مًجًد، برای کبرضىبسبن متخػع در َمبن حًزٌ ارسبل می

َبی خًد را در خػًظ مسئلٍ مطرح ضذٌ ارائٍ می دَىذ. -کبرضىبسبن وظرات، پیطىُبدَب ي ایذٌ

َب َمراٌ بب  ضًد ي خالغٍ پبسخ َبی یکبیک ایه کبرضىبسبن جمغ آيری ي خالغٍ می پبسخ

ضًد.  َب در غًرت لسيم، بٍ َر یک از کبرضىبسبن ارجبع دادٌ می اغالح پبسخ رَىمًدَبیی برای

کبرضىبسبن مجذدا وظرات ي ایذٌ َبی خًد را راجغ بٍ خالغٍ وظرات ارائٍ می دَىذ. ایه فرایىذ تب 

ضًد تب یک اتفبق وظر کلی ي راٌ حل اسبسی حبغل گردد. ضرکت کىىذگبوی کٍ  چىذ ببر تکرار می

َبی دیگر ضرکت کىىذگبن دارد الزم است دالیل ي تًجیُبت ایه  فبيت زیبدی بب پبسخَبیطبن ت پبسخ

 .ضًد ذ. ایه دالیل ویس بٍ طًر خالغٍ بیبن ي در بیه دیگران تًزیغ میىَب را ارائٍ دَ اختالف

َبیی بسیبر سًدمىذ است کٍ جذاسبزی ایذٌ َبی افراد از ایذٌ َبی  تکىیک دلفی برای مًقؼیت

َب در یک مجمًػٍ مرکب کٍ تًسط یک گريٌ کبرضىبس تُیٍ  ػیه حبل جمغ آيری آن دیگران ي در

 .ضًد، حبیس اَمیت ببضذ می

اش،  مًفقیت در ایه تکىیک بستگی بسیبری بٍ تًاوبیی تحلیلگر در استفبدٌ خالق از وتبیج مطبلؼٍ

 .َب دارد تسُیل سبزی خالقیت ضرکت کىىذگبن کبرضىبس، ي وًضته پرسطىبمٍ

 :مراحل تکىیک دلفی خالغٍ

َبی خًدضبن از مًقؼیت تُیٍ  پیص بیىی کىىذگبن پرسطىبمٍ ای را بر اسبس برداضت .1

 .کىىذ می

 .دَىذ می  َب پبسخ ضًد ي آوبن بٍ پرسص َب برای گريَی از کبرضىبسبن ارسبل می پرسطىبمٍ .2

 .ضًد یکبیک پرسطىبمٍ َبی تکمیل ضذٌ جمغ آيری ي خالغٍ می .3

 .ضًد َب برای ياکىص پبسخ دَىذگبن، بٍ آوبن برگرداوذٌ می بسخخالغٍ پ .4

 .یببذ ایه فرایىذ تب زمبن دستیببی بٍ یک اتفبق وظر ػمًمی ادامٍ می  .5

 ادامٍ دارد...

 

 ادارٌ تًسؼٍ فىبيری سالمت
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