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 گفتار دوم: مصاحبه 

 تعریف مصاحبه -2-1
است که در آن اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق ارتباط مستقیم بین پرسشگر یا محقق  یمصاحبه روش

 سؤال طرح با که است طرفه دو ٔ  شود. در واقع، مصاحبه یک مکالمهیم یبا پاسخگو گردآور

 رو در رو بصورت تواندیم امر این. شودیم آغاز تحقیق به مربوط اطالعات کسب منظور به گرمصاحبه

 1.پذیرد انجام یتلفن ارتباط یبرقرار یا

ن روش دارد؛ ای یدر ثمربخش یشونده نقش مهمکننده و مصاحبهارتباط صمیمانه بین مصاحبه یبرقرار

ها، باورها و عالئق پاسخگو یا ها، احساسات، گرایشبردن به واقعیت یپ یزیرا مصاحبه برا

عتماد ارتباط صمیمانه و جلب ا یشود و تحقیق این امر با برقراریم یریزو برنامه یشونده طراحمصاحبه

شونده نیست و گر درصدد نفوذ در مصاحبهشونده مقدور است. در این روش، مصاحبهمصاحبه

صبر  گر باید بداند کهشود. همچنین، مصاحبه یل کند که باعث بروز تغییر در وعم یخواهد طورینم

است؛ چرا که اگر بخواهد در مقابل  یضرور یو تحمل بروز شرایط ناگوار امر یدارو خویشتن

که به  یاینکه واکنش مثبت یا منف ینامالیمات واکنش نشان دهد، کار مصاحبه پیش نخواهد رفت؛ یعن

 ای یمطلب بیان در که کند وادار را او یا گردد منجر شوندهمصاحبه اظهارات ٔ  نحوه بروز تغییر در

نتواند  گریا مصاحبه محقق که شودیم باعث کند کتمان را آن یا نماید اغراق اندازه از بیش یموضوع

 شونده را درک نماید.مصاحبه یواقعیت درون

 ابزار ثبت اطالعات مصاحبه -2-2
گر با دارد. فرض بر این است که محقق یا مصاحبه یمصاحبه به نوع مصاحبه بستگ ابزار ثبت اطالعات

داند و باید یکند؛ بنابراین، میکار مصاحبه را شروع م یو با در نظر داشتن هدف خاص یقبل یریزبرنامه

قیب تع را باید یهایشونده سؤال کند، چه پاسخباید از مصاحبه یبداند که حول چه موضوعات و مسائل

رو، کند تا بتواند پاسخ مسئله تحقیق را بدهد. از این یرا باید گردآور یکند و اساساً چه نوع اطالعات

ونده قبالً بیندیشد و آنها را مدون کند. پس شمصاحبه از کردن سؤال ٔ  ناچار است درباره تعداد و نحوه

کند که از آن به کارت مصاحبه یم یسازمانده یگر آنها را در ظرف مناسباز تدوین سؤاالت، مصاحبه

 یحاو هک است مصاحبه ٔ  شود؛ بنابراین، ابزار ثبت اطالعات روش مصاحبه، کارت یا برگهیتعبیر م

ا این ها به پرسشنامه شباهت دارد بباشد. این کارتیقیق متح مسئله و موضوع با مرتبط سؤال یتعداد

ها امهها تفاوت دارد. پرسشننیز با پرسشنامهآنها  یتفاوت که حجم سؤاالت آنها کمتر است و کاربر

                                                 
1 - https://vista.ir/m/c/gqn9o/ 
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 از آنجا که مصاحبه یمطالعات وسیع همراه با افراد مورد مطالعه و جامعه بزرگ کاربرد دارد، ول یبرا

ک گیرد، افراد مورد مطالعه اندیمورد استفاده قرار م ییابو عمیق و توأم با ریشه یمطالعات مورد یبرا

 .رودیم بکار مطالعه مورد ٔ  از افراد جامعه یتعداد معدود یراهستند. کارت مصاحبه نیز ب

 ابزار مصاحبه-2-3
 شود:یابزار مصاحبه به دو دسته تقسیم م

ت خاص مطالعا یتعداد سؤال برا یآنها تأیید شده و حاو یو پایای یابزار استاندارد شده که روای -الف 

 سازد.یتر ماست؛ این ابزارها کار تحقیق را ساده

ابزار محقق ساخته یا استاندارد که در صورت نبودن ابزار میزان شده و استاندارد بکار گرفته  -ب 

 و یسازد که باید از رواییکند یا میم یها را محقق طراحی، تعریف و سازماندهشود. این سؤالیم

 الزم برخوردار باشد. یپایای

 اصول مصاحبه-2-4
 کات زیر توجه داشته باشد:گر در جریان مصاحبه باید به نمصاحبه

 بحساب آید. یشونده تهدیدو مناعت طبع مصاحبه یتندرست ینباید برا . مصاحبه1

 این کار آگاه کند. یشونده را از اهداف مصاحبه و علت انتخاب او براگر باید مصاحبه. مصاحبه2

اید با اینکه ب ییرد؛ یعنها مطلع باشد و آنها را بپذشونده باید از روش ثبت و ضبط داده. مصاحبه3

ثبت نظیر نوشتن، عالمت زدن، ضبط کردن با دستگاه ضبط صوت، گذاشتن میکروفون،  یهاروش

 موافق باشد. یبردارو فیلم یعکسبردار

ا جلب نماید شونده رگر باید تالش خود را بکار برد تا اعتماد مصاحبه. همانطور که گفته شد، مصاحبه4

 جلب یخواهد ماند. برا یباق یه موضوعات و اظهارات مصاحبه مکتوم و مخفو به او اطمینان دهد ک

جاد الزم را در او ای یآمادگ یشونده باید قبالً با او تماس گرفت و همزمان با توجیه واعتماد مصاحبه

 کرد.

ید مثالً نبا انگیز باشد؛گر باید تالش کند که جو حاکم بر محیط صمیمانه، دوستانه و شوق. مصاحبه5

کوتاه  کند مکان استقرار او راحت و زمان مصاحبه یشونده شود، بلکه باید سعمصاحبه یباعث خستگ

ز برخوردار باشد؛ زیرا در غیر اینصورت برو یگر نیز باید از آرامش و راحتباشد. همچنین، خود مصاحبه

شونده صاحبهدرس مزو یشود، بلکه در خستگیاو نه تنها مانع تعقیب صحیح جریان مصاحبه م یخستگ

 نیز تأثیر دارد.
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نسبت به  خود را یتفاوتیو در عین حال ب یو زیرک یکننده باید در جریان مصاحبه هوشیار. مصاحبه6

خارج شد )مثالً انکار یا اغراق در  یمسائل مطرح شده حفظ کند و اگر جریان اظهارات از حالت طبیع

 بازگرداند. یآن بروز کرد(، با اتخاذ تدابیر مناسب آن را به جریان طبیع

ؤال اش درخصوص موضوع مورد سکننده باید از دادن پاسخ مستقیم و صریح که مبین عقیده. مصاحبه7

یر ، پرهیز کند. در غشونده باشدشونده باشد، پرهیز کند. در غیراینصورت، اگر مصاحبهمصاحبه

او را  کننده را تغییر دهد یا عقیده و نظرمصاحبه یطرفیشونده بتواند حالت بصورت، اگر مصاحبهاین

 کنندهمصاحبه که بدهد جهت یطور را سؤال پاسخ جریان تواندیم بفهمد، یموضوع یا مسئله ٔ  درباره

 .باشد یراض آن از

ان پرسش قادر به تداوم جری یکه اگر پاسخگو در مورد موضوع کننده باید توجه داشته باشد. مصاحبه8

 موضوع یبسو را مسیر فوراً یحالت چنین احساس محض به و نورزد اصرار آن یو پاسخ نیست، بر ادامه

 .نماید هدایت جدید مطالب و

توانند با بجنس باشد تا فرهنگ و همزبان، همشونده همکننده باید تا حد ممکن با مصاحبه. مصاحبه9

ناپذیر همدیگر تفاهم نمایند. در غیراینصورت، مصاحبه دچار اشکال خواهد شد و البته در موارد اجتناب

 یتواند از مترجم استفاده نماید یا امر مصاحبه را به مترجم آموزش دیده واگذار نماید؛ ولیگر ممصاحبه

کننده و هت و شنود مستقیم بین مصاحباعتبار گف یاباید توجه داشته باشد که نتایج چنین مصاحبه

گر نتواند به درک ماهیت، واقعیت و مفاهیم موضوع شونده را ندارد. چه بسا که مترجم مصاحبهمصاحبه

و  ینتایج واقع در ینماید. از این گذشته، وجود شخص ثالث در محیط مصاحبه تأثیر منف یتحقیق کمک

 گذارد.یدرست آن م

 خود خارج شده است یکند جریان مصاحبه از مسیر طبیعیگر احساس مهکه مصاحب ی. در مواقع11

بازگرداند؛  یالزم و با طرح سؤاالت مناسب جریان مصاحبه را به مسیر طبیع یباید با ظرافت و هوشیار

 شونده القا کند.را به مصاحبه ینباید جواب سؤال یول

 یطقحبه را به خاطر بسپارد و به ترتیب منالمقدور سؤاالت مصایکند حت یکننده باید سع. مصاحبه11

 نسبت به طرح آن اقدام کند.

کارت مصاحبه منتقل کند و از دخالت دادن  یشونده را روکننده باید عین مطالب مصاحبه. مصاحبه12

 خود در آن و نیز جدول با مصاحبه شونده پرهیز نماید. ینظریات شخص

 و واسح تمرکز ٔ  کنندهخلوت کند تا در آن وسایل منحرفکننده باید محیط مصاحبه را . مصاحبه13

 .باشد نداشته موجود دیگر افراد همچنین و مزاحم یسروصداها نیز
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 خود به یبازجوی حالت اوالً  که باشد یاگونه به باید سؤاالت طرح یگر و نحوه. حالت مصاحبه14

بدن  فراهم نکند؛ ثانیاً با تغییر حالتشونده را همصاحب یمنف واکنش و خاطر کدورت موجبات و نگیرد

شونده آمیز یا کتمان حقایق از طرف مصاحبهها و اشارات و کنایات موجبات بیان اظهارات اغراقو اندام

 را فراهم نکند.

 یو بازنگر یثبت شده را بالفاصله مورد بازبین یهاگر پس از اتمام کار مصاحبه باید پاسخ. مصاحبه15

داده نشده مجدداً از  یها وجود دارد یا پاسخدر پاسخ یمشاهده کرد که نقایصقرار دهد و اگر 

 شونده بخواهد تا با ارائه پاسخ، کار مصاحبه را به پایان برساند.مصاحبه

 مصاحبه یهاانواع روش -2-5
 دسته بندی کلی -2-5-1
 منظم یصاحبهم-2-5-1-1

پیش  ابزار سنجش از یشود، داراینیز خوانده م شدهمصاحبه که مصاحبه بسته، استاندارد و هدایت این

ها از قبل سؤال یتکمیل و کارت حاو یها، ترتیب و نیز راهنماتعداد و نوع سؤال یتهیه شده است؛ یعن

نظیم سؤاالت در آن ت که یگر در هنگام مصاحبه و با استفاده از آنها و با ترتیبآماده است و مصاحبه

تواند از ابزار میزان شده یگر هم مکند. در این روش، محقق یا مصاحبهیشده، کار مصاحبه را شروع م

 ند.تواند از ابزار خودساخته استفاده کیو استاندارد استفاده کند و اولویت را به این ابزارها بدهد و هم م

 نامنظم یصاحبهم-2-5-1-2

ابزار  شود و در آنینشده نیز گفته مآزاد، باز، غیراستاندارد و هدایت یاین نوع مصاحبه، مصاحبه به

نداشتن  یاین روش به معن یشده وجود ندارد. البته محقق بدون برنامه نیست؛ یعن یسنجش از پیش طراح

به مصاح وشر همانند محقق که است یمعن بدین بلکه نیست، مصاحبه خاص یهدف، روش و برنامه

تعداد سؤال با ترتیب خاص و غیرقابل انعطاف نیست،  یشده حاو یر سنجش طراحابزا یمنظم، دارا

رو، نتر و بیشتر برخوردار است؛ از ایتر و عمیقکسب اطالعات دقیق یبرا یعمل زیادتر یبلکه از آزاد

 نماید. ییابو ریشه یتواند مطلب را موشکافیمحقق بهتر م

یادداشت  یابرگه یر ذهن خود دارد یا ممکن است روگر سؤاالت مصاحبه را داین روش مصاحبه در

جه به او با تو ،اوالً یداند؛ یعنیخاص در طرح آنها نم یخود را ملزم به رعایت ترتیب یکرده باشد، ول

موردنظر یک  یهاسؤال یشونده از مجموعهمصاحبه یمیزان آمادگ یاوضاع و احوال و شرایط و ارزیاب

ن برد و متناسب با شرایط دومییکند و کار مصاحبه را به پیش میسؤال مناسب را انتخاب و مطرح م

ه اگر گر وجود دارد کمصاحبه یبرا یعمل بیشتر یآزاد ،کند. ثانیاًیطور بقیه را مطرح مسؤال و همین
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و مطلب جدید و  مصاحبه و مبادله مطالب، موضوع یهااحساس کند در ضمن پرسش و پاسخ

زاید و مربوط بیف یهاداده یپیش آمده، سریعاً سؤال مناسب با آن را طرح کند تا بر غنا یاغیرمنتظره

پاسخگو  یبرا است یاین روش فرصت مناسب ،تر شود. ثالثاًیک گام به کشف حقیقت و واقعیت نزدیک

کارت مصاحبه، مسائل و  لخها در دافضا و گزینه یهاشونده که به دور از محدودیتو مصاحبه

 .نماید بیان شده طرح سؤال یخود را درباره یهادیدگاه

 دسته بندی جزئی -2-5-2

شود  یم ریباز شامل موارد ز یها مصاحبه قیاز طر یفیک یداده ها یجمع آور یبرا کردیچهار رو

 .(2115، 1پاتون)

  2یررسمیغ یمصاحبه محاوره ا --

 3شده راستانداردیغ ای رساختارمندیمصاحبه غ --

 4ساختارمند مهین ایشده  تیمصاحبه هدا --

  5ساختارمند ایباز استاندارد شده  مصاحبه --

 6ساختارمند --

 یبیترک یکردهایرو --

 .(همان منبع)باز پاسخ است  کردیبا رو ها مصاحبه نیشتریاز ب یکی یررسمیغ یمصاحبه محاوره ا -الف

 7وویهال)  شود یشروع م یدر مورد موضوع تحت بررس یسئوال کل کی با رساختارمندیمصاحبه غ

افتد؟،  یم یکه چه اتفاق ستیکه مشخص ن چرا وجود ندارد؛ یشده ا نییسئوال از قبل تع چیه. (2117،

اتون پشود! )  دهیتجربه پرس ایحادثه  واقعه، کیمهم است که در  یزیحضور دارند و چه چ یکسان چه

 محقق وقت داشته باشد که در عرصه بماند، خوب است. که یزمان کردیرو نیا. (2115،

 یقبل یاه افتهی یبر مبنا یدیمصاحبه جد هرکند و رییمصاحبه ممکن است در طول زمان تغ سئواالت

 تجارب اتیکردن جزئ دایپ و یحرکت کرده و به دنبال روشن ساز دیبه جهت جد شود، یانجام م

 .(منبع همان) است مشارکت کنندگان مختلف

                                                 
1 -Patton 
2 - Informal conversational interview 
3 - The unstructured non standardized interview  
4 - Semi-structured interview 
5 - The standardized open ended interview 
6 - The structured interview 
7 -Holloway 
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 باشند یمصاحبه م یراهنما یدارا 1متمرکز شده یمصاحبه ها ایساختارمند  مهیمصاحبه ن -ب

)  ردیگ یمدنظر قرار م مصاحبه کیاز سئواالت و مسائل در  یستیل ،گریبه عبارت د . (2117هالووی،)

دهند،  یم راداف که ییمصاحبه و پاسخ ها ندیبر اساس فرا کننده مشارکت هر یسئواالت برا بیترت2.(

 از یلیهموف مارانیب ستهیتجارب ز یدر بررس همکارانرامبد و. (همان منبعتواند متفاوت باشد )  یم

 نیه چهره در اچهره ب یها از مصاحبه استفاده استفاده کردند. در واقع افتهیساختار مهیمصاحبه ن کردیرو

امر  نیوه، اشد. به عال مشارکتکنندگان با یگذاشتن اطالعات و روابط غن انیبه ارتقا در م منجر مطالعه،

 .(2116،انهمکاررامبد و)افراد کمک کرد  یاز تجارب زندگ یشتریب اتیجزئ به محقق یابیبه دست

 همین یاز مصاحبه ها یلیهموف مارانیب درد در تیریکشف تجربه مد یبرا نیمحققان همچن نیا

 .(2118،همکارانرامبد و)کردند  استفاده افتهیساختار

 نیه اشود؛ چرا ک یشده استفاده نم استاندارد یاز مصاحبه ها یبه طور کل یفیک قاتیدر تحق -پ

دارد شده باز استان مصاحبه کردیرو گریندارد. به عبارت د یهمخوان یفیک قیتحق هدف سئواالت با

ام مصاحبه انج از معنا که محقق قبل نیسئوال قبل از مصاحبه است. به ا هر و کامل قیکلمات دق ازمندین

 بیرتت و از همه مشارکت کنندگان سئواالت مشابه و با کند یم هیرا ته یشده ا یزیسئواالت برنامه ر

 .  (2117هالووی،)نوشته شده است پرسشنامه نوع از سئواالت مثل نی. اشود یم دهیپرس یکسانی

استفاده  شده تیمصاحبه هدا کردیبا رو تواندیم یررسمیغ ی: راهبرد محاورهایبیترک یکردهایرو -ت

راهبرد  نی. ادیکن بیشده ترک استاندارد شده را با مصاحبه تیهدا کردیرو کی دیتوان یم شما ایشود و 

 شتریق ببه عم ازیکه ن یخاص و در مورد موضوعات دهد یم یریپذ انعطاف کننده مصاحبه به یبیترک

 .(2115پاتون،) ردیگ قرار تواند مورد استفاده یدارد، م

 روش مصاحبه محاسن-2-6
است؛ زیرا تعداد افراد مورد  یروش مناسب یمطالعات عمیق، ژرفانگر و مورد ی. روش مصاحبه برا1

تواند یم یعمق مطالعه بسیار زیاد است و محقق بخوب یمطالعه محدودند؛ بنابراین، وسعت جامعه کم، ول

یا یک  ازگار،موضوع مورد مطالعه را بکاود. مطالعه در مورد کودکان و افراد ناس یاعماق و زوایا

به انجام  یتوان با روش مصاحبه بخوبیرا م یو محیطی، یا بیماران روان یو اجتماع یاقتصاد یناهنجار

 رساند.

توانند یمن زیرا است؛ مفید بسیار ندارند، را الزم سواد که یاجامعه افراد ٔ  مطالعه ی. روش مصاحبه برا2

 پرسشنامه را مطالعه و تکمیل کنند.

                                                 
1 -Focused interviews 
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نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد  یشونده یا پاسخگو بخوبشود که مصاحبهی. مصاحبه باعث م3

ه به محقق مناسب ک یهاها و نیز تحقیق آگاه شود. بنابراین، امکان درک، کشف و دریافت پاسخپرسش

 شود.ییت و کشف مجهول کمک نماید، فراهم مبه حقیقت و واقع یدستیاب یبرا

گردد یشود که باعث میشونده فراهم مگر و مصاحبهبین مصاحبه یاصمیمانه ی. محیط مناسب و فضا4

الزم را با محقق داشته باشد و او را در رسیدن به اهداف تحقیق  یشونده همکارپاسخگو یا مصاحبه

 کمک کند.

د که شویگر همراه باشد باعث ماد آن با هدایت هوشیارانه مصاحبه، بخصوص نوع آز. اگر مصاحبه5

 بیان کند. یو عالقه زیادتر یاش را با آزادشونده اندیشهپاسخگو یا مصاحبه

 روش مصاحبه بیمعا-2-7
 یشناسای مورد را یمحدود ٔ  را طلب نموده، جامعه یگیر و پرخرج است و زمان زیاد. این روش وقت1

 .دهدیم قرار مطالعه و

 یتوان همانند روش پرسشنامه به جامعه بزرگتری. اطالعات بدست آمده از طریق روش مصاحبه را نم2

 ایجنت توانیم تنها و شودیم یآورجمع یمورد و محدود تعداد یتعمیم داد؛ زیرا این اطالعات بر پایه

 .داد تعمیم مشابه افراد به را

ه و وقت اد پایین است و محقق باید دقت، حوصلآز یدر مصاحبه . قابلیت تعبیر و تفسیر اطالعات بویژه3

قبل از شروع مصاحبه، محقق باید روش تحلیل و تفسیر اطالعات  یرا صرف این کار کند. حت یزیادتر

 نماید. یریزو طرح یبینرا پیش

ز عهده و ا یو تخصص یاست فن یگران مجرب و کارآزموده نیاز است؛ زیرا مصاحبه امر. به مصاحبه4

 آید.یهرکس برنم

 یعاطف شود، باعث توسعه روابطیشونده برقرار مکننده و مصاحبهکه بین مصاحبه یشخص یها. تماس5

 یهایشونده پاسخآمیخته و مصاحبه یشخص یگردد؛ بنابراین، ممکن است اطالعات با اظهارنظرهایم

از اینکه به  لقبگر نداشته باشد؛ یا مصاحبه گر خوشایند باشد ولو واقعیترا بدهد که به نظر مصاحبه

 او را تقویت نماید. یهارا تعقیب و جستجو کند که حدس یدنبال کشف واقعیت باشد، موارد

ر که گر فکر کند هرطوپذیر است، احتمال دارد باعث شود که مصاحبهانعطاف ی. چون مصاحبه روش6

 تواندیخواهد میدلش م ه تصور کند که هرچهشوندتواند سؤال کند یا مصاحبهیخواهد میدلش م

 کند.یشود، اخالل ایجاد میم یکه گردآور یبگوید. طبعاً، این تصورات در صحت اطالعات
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 فرایند مصاحبه-2-8
کنندگان طراحی می شود. هدف مصاحبه  مصاحبه های تحقیقی برای استخراج داده ها از مشارکت

مصاحبه بر گذشته وحال و تجربه خاصی از مشارکت کننده احساسات، درک، و تفکرات است.  کشف

تمرکز دارد. هرمصاحبه از نظر روند و کلماتی که به کار گرفته می شود،با مصاحبه های دیگر متفاوت 

 (1،2117هالویاست )

 مصاحبه یمهارت ها-2-9
 :(1397)رامبد،دیدر انجام مصاحبه توجه کن ریز یمهارت ها به

 :دیپرسسئواالت باز ب -2-9-1

 نیافن سؤال باز. (2،2113سیدمنشود )  یو متفکرانه م قیعم یها پاسخ سئواالت باز منجر به دنیپرس

 لهیسو کننده مهم است و به شرکت یبرا رسدیم نظر که به ییقسمتها یفرصت را به محقق داد که رو

 نیشود که همه عناو مطمئنو ( 3،2113کورتسلوماکرده ) یشتریاست، تمرکز ب نشدهی نیب شیپ محقق

 قیتحق دو نوع سئوال باز در مصاحبه. (4،2114پولیت وبیکاست )  شده برگرفتهدر قیمرتبط با سؤال تحق

 .(2113سیدمن،وجود دارد ) یفیک

 شود. یم 6گراند تور و5مینی تور . نوع اول سئواالت باز شامل الف

که بخش  خواهدی کننده م مشارکت از کننده نوع از سئواالت مصاحبه نیدر ا:  گراند تور-1الف

سئوال را  نیا کننده ،مصاحبهیابتید ماریمثال در مورد ب یکند. برا یساختارده را از تجربه خود یمهم

که  یا لحظه دتایشوی م داریکه صبح از خواب ب یخود از زمان یکار روز کیپرسد که در مورد  یم

 .دیده حیتوض د،یروی به خواب م

که در مورد  خواهدی م کننده مشارکتکننده از نوع از سئواالت مصاحبه نیا درمینی تور:  -2الف

 یابتید ماریب مورددر. (2113سیدمن،)دهد حیتجربه خاص خود توض کی ایو  محدود زمان کی اتیجزئ

واسته خ یلیمارهموفیاز ب ایدهد.  حیافت قند خون خود توض تجربه توان از او خواست که در مورد یم

 (7،2118رامبد ومالزمخود صحبت کند ) درد تیریشود که در مورد تجارب مد یم

                                                 
1 - Holloway 
2 - Seidman 
3 - Kortesluoma 
4 - Polit & Beek 
5 -Mini tour 
6 -Grand tour 
7 -Rambod & molazem 
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اشته باشد، د دیتأک یساختار خارج یرو نکهیاز ا شتریدوم سئواالت باز ب نوع:. نوع دوم سئواالت بازب

 صحبت کننده شروع به ممکن است مشارکت ،مثال ی. برادارد دیکننده تأک مشارکت یبر تجارب ذهن

 در آن یچه اتفاق»  دنیکند. لذا بعد از پرس نیوالد کنفرانس با کیکردن در مورد تجارب خود در 

 ست؟یبه چ هیدهد که آن کنفرانس شب حیتوض تواند از او بخواهد که یمصاحبهکننده م« افتاد؟ کنفرانس

مند هستم  هعالق که یمثال زمان ی. برادارد سئواالت باز وجود دنیپرس یبرا یمختلف یکردهایرو البته

 یبرا دهیپد نیکه ا دیپرس را سئوال نیتوان ا یکنندگان را درک کنم. م مشارکت یذهن که تجارب

 حیخود توض خون قند در مورد تجارب افت ماریکه ب یهنگام یابتید ماریب مورددر ست؟یبه چ هیشما شب

 «ست؟یبه چ هیشما شب یقند خون برا افت» دیتوان از او پرس یدهد، م یم

 :دیواضح باش-2-9-2

 :دیرا بپرس سئوال نیباشد. ا ییدرک و قابل پاسخ گو قابل واضح، متمرکز، دکهیرا بپرس یسئواالت

  یزیچه چ دیکه به خاطر دار یموضوعات از مهم بود؟، یلیشما خ یبرا یزیمورد آن تجربه، چه چ در

 د؟یده حیتوض آندر مورد دیمهم است که بخواه یزیآن تجربه چه چ موردمهم بود؟ و در

 :دیو کمتر صحبت کن دیگوش ده شتریب-2-9-3

 از یاریبس یکارها برا نیتر سختاز یکیمهم در مصاحبه است.  یها از مهارت یکی گوش دادن

تجربه  یبررسرامبد و همکاران در. (همان منبعشنونده فعال بودن است )  و کنندگان سکوت مصاحبه

 ،خود ازجمله ادراکات ستهیکه در مورد تجربه ز خواستند کنندگان از مشارکت یلیهموف مارانیب

ق سؤاالت بود. محق یراهنما کنندگان، مشارکت یها دهند. پاسخ حیو احساسات خود توض تفکرات

رامبد و )دادیگوش فرا م اق،یبا اشت مشارکتکنندگان یها شنونده فعال بود و به صحبت مصاحبه یدر ط

 .(2116،همکاران

 شود: دهیپرس به طور مناسب1کننده  یریگیسئواالت پ-2-9-4

 را امیپ نی. سئواالت پروب به مصاحبه شونده ادیکن یریگیپ کامل را یپاسخها ،یشفاف ساز قیاز طر

 ی. مدیکسب کن یآگاه دیخواه یم موضوع در مورد اتیدهد که شما تا چه حد از عمق و جزئ یم

ه در مورد ک دیدهد. از او بخواه حیتوض موضوع نیدر مورد ا شتریکه ب دیشونده بخواه مصاحبهاز دیتوان

 .(2115پاتون،دهد ) حیمسئله بود، توض ریاو چگونه درگ نکهیو ا افتاد آنچه که اتفاق

 : دیمشاهده کن-2-9-5

 .(همان منبع) دیرا تماشا کن شونده مصاحبه ،یتعامل ندیفرا تیهدا یبرا

                                                 
1 -probe 
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 : دیطرف باش یو هم ب دیداشته باش یهم همدرد-2-9-6

هم است م یطرف یهمراه با ب یهمدرد .دیاما قضاوت نکن دیکن قی. فرد را تشودیرا نشان ده خود عالقه

 .(همان منبع)

  :1دیکن جادیتحول ا-2-9-7

ننده مثال به مشارکت ک یبرا .دیکن تیمصاحبه هدا ندیو او را در فرا دیکمک کن شونده به مصاحبه

است  نیا یبعد . اما سئوالدیداد حیتوض د،یبرنامه وارد شد نیدر ا چطور نکهیشما در مورد ا دییبگو

 .(همان منبع)د؟یداشت یبرنامه چه تجارب نیکه شما در ا

 : دیده زیانواع سئواالت را از هم تم-2-9-8

دانش  ،ینگرش ،یاررفت سئواالت نی. بدیکن زیمتما یو قضاوت یریسئواالت تفس از را یفیسئواالت توص

و  د؟یادد انجام را ی: شما در کالس هنر چه کاریفیتوص یرفتار سئوال .دیقائل شو زیو احساسات تما

 .(عهمان منب)بود؟  ییزهایکالس چه چ نیو ضعف ا قوت : از نظر شما نکاتیریتفس دیسئوال عقا

 : دیآماده باش رمنتظرهیغ یزهایچ یبرا-2-9-9

ممکن  یسرزده و ناخوانده ا زیچ هر یعنی. ونددیتواند به وقوع بپ یم یاتفاقات متعدد مصاحبه، یدر ط

 .(همان منبع) دیو پاسخگو باش ریلذا انعطاف پذ وندد،یبپ است به وقوع

 :دیحضور فعال داشته باش یاز نظر فکر-2-9-11

 طیبه مح د،یشونده نگاه کن مصاحبه به فرد میمستق نکهیا ی. به جادیمرتب چک کن طور زمان را به 

 .(همان منبع) دیباش داشته اطراف هم توجه

 مصاحبه یبرا یآمادگ-2-11
 .(2113سیدمن،)دهد یرا ارائه م ریز یها هیتوص 2انجام مصاحبه مکنامارا یآمادگ یبرا

ا . هدف از انجام مصاحبه ردیکن انتخاب شود، را یرا که منجر به اختالل در کار شما نم ییفضا -الف

را به  مصاحبه یمدت احتمال طول .دیشرح ده. چارچوب مصاحبه را دیده حیتوض کننده مشارکت یبرا

را به  یصت. فردیده شماره تلفن خود را به مشارکت کننده ایتماس و  آدرس .دییمشارکت کننده بگو

را  احبهمص ایو  دیبردار ادداشتیمصاحبه  نیرا بپرسد. در ح خود که سئواالت دیمشارکت کننده ده

ر به اهداف مطالعه را بهت یابیدست مراحل مصاحبه ارزشمند است و دمانیدرباره چ تامل .دیضبط کن

 .(3،2113وهمکاران صلصالیتوجه کرد ) ریبه نکات ز دیکار با یاجرای کند. برا یمحقق م

                                                 
1 -Make transitions 
2 - McNamara 
3 -Salsali et al 
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 تیوجود دارد که رعا یموارد ای. آدیکن شروع یدرباره رسومات محل شهیدر ابتدا با تعمق و اند -ب

. (مان منبعهکنند؟ )  صحبت کنندگان راحت تر درباره تجاربشان در محل مشارکت آنها باعث شود که

 نندگانک مصاحبه اول با مشارکت یدر ط سندهیاست: نو ریز شرح زد به نهیزم نیدر ا توان یکه م یمثال

ی لیفکه کارکنان مرکز همو یمتوجه شد در صورت بودند،ی لیمبتال به هموف انیمطالعه خود که مددجو

توسط  زیو نا نیکنند و همچن یمعرف یو به شناختند، مشارکت کنندگان را یم یرا به خوب مارانیب که

تر  مصاحبه کرده، راحت امر در یشتریب یهمکار شانیشوند، ا یکننده معرف مشارکت کارکنان به

 یغن مصاحبه اطالعات یط توانستد در یم سندهیگذارند و نو یم انیدرم سندهینو خود را با یداستان ها

 را به دست آورد.

 همان منبع؟ )دارد ریمصاحبه تاث ندیفرا در مشارکت کننده یمصاحبه بر راحت طیچگونه فضا و مح -پ

 رندیگ مصاحبه قرار مورد دادند در همان اتاق کنفرانس بخش یم حیترج یلیهموف مارانیمثال ب یبرا. (

 ال داده شوند.انتق مارستانیکتابخانه ب قسمتدر یگریآنها به اتاق د نکهیتا ا

 یبرا. (1،2111کارینروشن است )  کننده مشارکت یکه هدف مطالعه برا دیحاصل کن نانیاطم -ت

 یلیهموف ارانمیب یزندگ تجارب نییمطالعه تع نیهدف ما در ا: »دیده حیتوض مشارکت کننده یمثال برا

 .«دیده حیتوض من یخود برا یزندگ یو داستان ها یتجارب زندگ موردخواهم شما در یاست. من م

 شیپ نهاآی برا یکننده مطلع است که هر زمان که سئوال مشارکت که دیحاصل کن نانیاطم نیهمچن

 .(2116، وهمکارانرامبدبود ) دیخواهتواند بپرسد و شما همواره پاسخگو یم دیآ

دارد.  یبیو معا ایکار مزا نیکه ا دیباش داشته کنند. اما دقت یبردار ادداشتیمصاحبه  انیدر جر -ث

باور است  نیاز محققان بر ا یکی. شودی م یجیو گ یشانیکار باعث پر نیمعتقدند که ا محققان یبرخ

هند. را در ذهن انجام د یبردار ادداشتیکرد که  قیرا تشو یو محققان مبتد انیدانشجو دیکه همواره با

در  یبردار ادداشتی البته به نظر من. (همان منبعدارد )  نیبه تمر ازیکار ن نیا معتقد است که یالبته و

 یدیکل نکات و میاو هست یدهد که ما عالقه مند به صحبت ها یم مواقع به مشارکت کننده نشان یبرخ

 .میکن یم ادداشتیرا 

محدوده  دیمذاکره شود. مصاحبه کننده با کننده مشارکت تیرضا نیدرباره زمان مصاحبه و همچن -ج

رکت مشا حیبدون موافقت صر و کند تیه هماهنگ کرده است، را رعابا مشارکت کنند که را یزمان

مصاحبه  یدر ط سنده،یطبق تجربه نو. (2،2113وهمکاران صلصالی)نکند یطوالنکننده زمان مصاحبه را

                                                 
1 -Karin 
2 -Salsali et al 
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ت کنند. که در مصاحبه شرک میخواست یم مزمن، از مشارکت کنندگان یماریب کیمبتال به  نیوالد با

قط قادر ف یخانه دار مشغله لیداشتند به دل یمادران ابراز م ژهیو به و نیکه والد بود نینکته جالب ا

 یزمان محدود م مدت نیمصاحبه ها به ا لیدل نیمصاحبه کنند که به هم قهیدق 21 ایساعت و  میهستند ن

 شد.

 انواع سئواالت مصاحبه-2-11
 :  یالف. سئواالت معرف

 سئواالت نی. اشود یآنچه که تجربه شده است م یو غن یخود خودبه فیسئواالت باز منجر به توص نیا

موقع  د؟،یده حیدر مورد ........ توض دیتوانیم ای. آباشدیم یدارشناسیمهم مطالعات پد یها از جنبه یکی

 د؟،یده یم حیتوض شتریب تیآن موقع در در مورد آن تجربه د؟ی................. آن را به خاطر دار زمان و

ر مورد آن د دیتوان یم است تا آنجا که ممکن ایافتاد؟ و آ یچه اتفاق د،یداد حیتوض که یزیچدر مورد 

 سئواالت نیا محققان یلیهموف مارانیتجربه درد در ب یدر بررس5) .( دیده حیتوض اتیبا جزئ ت،یموقع

چه  یلیهموف مارانیب یو درد در زندگ ست؟یچ یلیهموف مارانیبرا مد نظر قرار دادند: تجربه درد در

 .(2116رامبدوهمکاران ،)دارد؟  ییمعنا

 : ی. سئواالت اکتشافب

شما در  ست؟،یچ به هیشما شب یتجربه برا نی: اشودیم ریموارد ز شامل یاز سئواالت اکتشاف ییها مثال

در  دیتوان یم ایا ؟، دیده حیدر مورد آن توض شتریب دیتوان یم ایآ د؟،یداشت یمورد آن تجربه چه احساس

 د؟یکار را کرد نیو جالب است، چرا شما ا د؟یبزن یآن حادثه اتفاق افتاد، مثال یمورد وقت

را از  ریز سئواالت رامبد و همکاران یلیهموف مارانیتجربه درد در ب یبررس در. ( 2117هالووی،)

 یلیفهمو با یدرد در زندگ ی. معنادیده حیمن توض یبرا درد : در مورددندیمشارکت کنندگان پرس

 یم را «یلیهموف ماریدرد در ب»شما عبارت  یوقت ست؟یچ به هیشب یلیبا هموف یدرد در زندگ ست؟یچ

 حیتوض میبرا دیکه درد داشت یخود زمان یها داستان . در مورددیآ یبه ذهن شما م یزیچه چ دیشنو

 .(2116aرامبد وهمکاران، ) دیده

 : یریگی. سئواالت پپ

در مورد  دیاب که شودیصورت فرد متوجه م نی. در ادیرا تکرار کن فرد از پاسخ یکلمات مهم دیتوان یم

مثال مصاحبه  یبرا. (1،2115برینکمن)بوده است  یمهم عنوان نیدهد و ا حیتوض شتریآن موضوع ب

 نیمورد ا در شتریکه ب بخواهد مشارکت کننده را خالصه کند و از او اناتیب نیآخر تواند یکننده م

                                                 
1 -Brinkmann 
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. هستند من یدهایخانواده و فرزندان ام دیگو یم ماریمثال ب یبرا. (2116،یهالوودهد ) حیموضوع توض

 د.کن یم نهیزم نیدر ا شتریب حاتیتوض به شروع ماریحالت ب نیخانواده! در ا دییگو یشما م

  1کاوشی. سئواالت ت

که  یزیا در مورد چر یشتریب اتیجزئ دیتوانیم ای. آدیبده نهیزم نیدر ا یبشتر حاتیتوض دیتوان یم ایآ

 یدر ط مثال، یبرا. (2115برینکمن ،) د؟یدار نهیزم نیدر ا ییبا مثالها یمثال ای. آدیکن انیاتفاق افتاده، ب

 بزند که چه یمثال مانیخواسته شد که برا مارانیاز ب یکی از زیالیهمود مارانیدر ب دیام ندیمصاحبه فرا

 اشاره کرد. یاجتماع تیاز حما یبرخوردار به حیدر توض ی. وابدی یم شیاو افزا دیام موقع

 سئواالت خاص:  -ح

را  یاقدام هچ د،یکه شما احساس اضطراب کرد یوقت نکهیا جمله از یسئواالت تواندیکننده م مصاحبه

 ننده باک مصاحبه، مصاحبه یرا بپرسد. در ط د؟یداد نشان یچه واکنش یشما از نظر بدن د؟یانجام داد

را به دست  یرشتیب حاتیتواند توض یم د؟یداشت تجربه را نیشما خودتان ا ایسئوال که آ نیا دنیپرس

 )همان منبع(.آورد

 : می. سئواالت مستقخ

خواهد  یم کننده و از مشارکت کندیم یو ابعاد موضوع را معرف عنوان میکننده به طور مستق مصاحبه

 یانزم آخر معوق شود. یها باز ممکن است به قسمت سئواالت دنیدهد. پرس حیکه در مورد آن توض

رکز توجه که در م دهیاز پد ییها و به شرح جنبه است کرده انیخود را ب حاتیکننده توض که مشارکت

 .(همان منبعدارد، پرداخته است ) قرار یو

 : میرمستقی. سئواالت غد

ست به ممکن ا دهنده پاسخ د؟یدار یدنمره چه اعتقا یدر مورد رقابت برا شما :دیسئوال دقت کن نیبه ا

است. در  ردهک انینگرش خود را ب میرمستقیبه طور غ یکند. اما و اشاره گرانیبه نگرش د میطور مستق

 ها داشته باشد  پاسخ ریتفس یبرا شتریب دقت دینوع از سئواالت، محقق با نیا

 ایت که . . . ، آاس نیکه شما منظورتان ا بپرسد تواند یمصاحبه کننده م نجای: در ایری. سئواالت تفسی

 است که اضطراب در مورد نمره حیصح ایکه ................. و آ دیکنیاست که شما احساس م درست نیا

 ها . . . .

 سئوال انتخاب-2-12
 .(2115پاتون،) میپرداز یم آن به شرح ریکه در ز  دیپرس توان ینوع سئوال را م شش

                                                 
1 -probing 
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 سئواالت مربوط به رفتار و تجربه:  -الف

استخراج رفتارها،  هدف در حال انجام آن است؛ با ایو  دهدیکه فرد انجام م آنچه در مورد یسئواالت

 د؟یده یم انجام را ییچه کارها یعیروز طب کی. شما در شود یم انجام ها تیتجارب، عملکردها و فعال

 یخود در منزل و در حضور اعضا یزیمورد تجربه خونر در یلیهموف ماریکه ب یمثال هنگام یبرا2) (

 د؟یکرد یشما چه کار م لحظات شد که در آن دهیکرد از او پرس یصحبت م خانواده

 ها:  و ارزش دیسئواالت مربوط به عقا-ب

به  قسمت سئواالت مربوط درافراد است، یریو تفس یشناخت یندهایآن درک فرا هدف که یسئواالت

 د،یمصاحبه در مورد عقا نی. مصاحبه کننده در اردیگ یقرار م و ارزش ها دیعقا

 یشما چه اعتقاد2شرح است ) :( نیبد از سئواالت ی. نمونه اکند یها سئوال م و ارزش ها قضاوت

شما  دهیو عق فتد؟یب یاتفاق چه دیشما دوست دار د؟،یکنیفکر م ی................ چ مورد شما در د؟،یدار

 ست؟یدر مورد ....................... چ

 یبد نگرش یخون یها یماریدر مورد ب مردم کرد انیدر تجارب خود ب یلیهموف ماریب کیمثال  یبرا

و  دیدار یشما چه نگرش دیپرس توان از او یصورت م نیداد. در ا حینگرش توض نیا مورددارند و در

 د؟یکن یچگونه فکر م یخون یها یماریشما در مورد ب ای

 : یسئواالت احساس -پ

 دهیپرس افکارشان ایافراد به تجربه  یو احساس یعاطف یها پاسخ استخراج با هدف یسئواالت احساس

 د؟یدار یمثال: شما در مورد آن چه احساس یبرا یاحساس سئواالت دنی. در هنگام پرسشود یم

که شما  یوقت2و .... است ) .( دیتهد نان،یاطم ترس، ،یشاد ،یاضطراب یها به دنبال پاسخ کننده مصاحبه

 یفعاط یها که در مورد پاسخ دیمجبور شما دیقرار ده یفرد را مورد بررس یعاطف واکنش دیخواهیم

 یزیافکار فرد در مورد چ مورد در دیخواهیکه م ی. وقتدیگوش ده یعاطف یها پاسخ سئوال کرده و به

اورها و ب د،یعقا یشونده در ذهن خود به جستجو که مصاحبه باشد یطور دیسئواالت با د،یببریپ

 .(2115پاتون ،)خود بپردازد نه احساسات خود یقضاوتها

 سئواالت دانش: -ت

مثال  یبرا2) ( داند یم شونده که مصاحبه ییزهایاشاره دارد. چ پاسخدهنده سئواالت دانش به اطالعات

 تیعتب خون،قند شیاز جمله عالئم کاهش و افزا یماریب تیریمد مورددر یو ابتید یماریدر مورد ب

د در دانش فر یایدهد که گو یم حیشما توض یو . .. برا نیانسول قیتزر یچگونگ ،یدرمان میاز رژ

 است. ابتید یماریب تیریمد نهیزم
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 : یسئواالت حس-ث

به  تسئواال نیاشاره دارد. پاسخ به ا شود؛یلمس، مزه و بو م ده،یده،شنیبه آنچه که د یسئواالت حس

 یالش مت یکننده شود. سئواالت حس مشارکت یحس تا وارد تجارب کند یکننده کمک م مصاحبه

کند  فیتجربه کرده است را توص او را که ییها شونده محرک فراهم کند که مصاحبه یفرصت کندتا

و مادرش  شده و دهان ینیاز ب یزیکه دچار خونر دیرا تصور کن یلیهموف ماریمثال ب یبرا. (همان منبع)

 اردرمیدهد. ب یخود زدن را نشان م یو ناله و به سر رو یزار و هیو واکنش به صورت گر ندیب یاو را م

ه دهد در آن لحظه شما چ حیتوض تانیبرا دیبخواه از او دیتوان یدادن آن لحظات است. م حیحال توض

 .کشد یم ریرا به تصو دهید دخو یینایآنچه را که توسط حس ب ماریکه ب دیدید یم را یزیچ

 :کیو دموگراف 1یا نهیسئواالت زم-ج

سئواالت  نی. پاسخ به ادهدیفرد را نشان م تیهو یها یژگیهستند که و یشغل سئواالت الت،یتحص سن، 

سئواالت  نید. ابدان گرانیبا د سهیمقا در کننده را مشارکت گاهیکه جا کند یکمک م کننده مصاحبه به

 دیت بگوفرد ممکن اس کی حالت نیسن شما؟ در ا دی. در مورد سن بپرسدیبپرس پاسخ را به صورت باز

 ایتم. جوان هس ینظر قلب از هستم. من هنوز یسالمند یمن در ابتدا ای. انسالمیم من ایساله هستم. 55من 

هستم. و. . . پاسخ  ساله 61- 41 نیهستم. من ب یساله مانده به بازنشستگ11 من هستم. 51دهه انهیمن در م

 نیا در شونده خود را که مصاحبه دهد یبه ما نشان م کیدموگراف به سئواالت باز در مورد اطالعات

 .(همان منبع! )ندیب یم و چگونه گاهیدر چه جا گرانیبا د سهیو در مقا ایدن

 مصاحبه عمیق -2-13
ده پرداخته ش کیهر  یبه بررس ریدر ز .وجود دارد یهفت نوع کاوشگر قیعم یدر بحث مصاحبه ها

 است:

اول  ریکند تا مصاحبه شونده را به مس یرا تکرار م ی: محقق )مصاحبه گر( سؤالهیپا یکاوشگر –

 د.موضوع بحث خارج شده باش ریشودکه مصاحبه گر از مس یاستفاده م یزمان وهیش نیبرگرداند. از ا

گو اظهارات ناقص پاسخ لیتکم قیز طرشناخت واضح تر ا یروش برا نی: از ایحیتوض یکاوشگر –

 یم» ای «؟دیرا ارائه ده یمثال دیتوان یم»مانند  یحالت، مصاحبه کننده سؤاالت نیشود؛ در ا یاستفاده م

 کند. یرا مطرح م «دیده حیتوض دیتوان

 یود. براش یموضوع استفاده م کیخاص  اتییبه جز دنیرس یروش برا نیمتمرکز: از ا یکاوشگر –

 د؟یکن می استفاده …مثال از چه نوع

                                                 
1 -Background 
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ا حرف ماند ت یو منتظر م ردیگ یم شیحالت مصاحبه گر سکوت را در پ نیکاوشگر سکوت: در ا –

وقت  ادیشود که مصاحبه شونده ز یروش استفاده م نیاز ا یمصاحبه شونده قطع شود؛ معموالً زمان یها

 ندارد. یلیتعج ای ردیگ یم

شود که مصاحبه شونده جواب دادن را متوقف  یاستفاده م یروش زمان نیطرح مجدد سؤال: از ا –

 یند. براک یمطرح م یگرید وهیبه ش ای انیموضوع آخر را مجدد ب ایمصاحبه گر  نجایکرده باشد؛ در ا

 هحبکار به مصا نیا د؟یکه به من بده دیدار یگرید های جواب چه «…بود که نیخب سؤال ا»مثال 

 دوباره شروع به حرف زدن کند. کند تا یشونده کمک م

ه شونده در کند تا مصاحب یرا مطرح م ییها دهیو ا شنهادیمصاحبه گر پ نجایفکر: در ا ای شنهادیطرح پ –

 «د؟ای کرده فکر. …در مورد ایآ»مورد آن فکر کند. مثال 

متفاوت تکرار  نایداشته است با ب انیمصاحبه گر آنچه را مصاحبه شونده ب نجایبازتاب: در ا ایانعکاس  –

 1.شدیندیکند در مورد آنچه گفته است ب یروش به مصاحبه شونده کمک م نیکند. ا یم
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