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 مهشتجلسه 
 

 

 مرحله اول : تبيين هدف مصاحبه :

 هدف.  است تحقيق هدف تبيين شده استفاده اطالعات آوري جمع براي مصاحبه از كه  » اولين مرحله در تحقيق

 انسجام مختلف سطوح كننده تعيين متفاوت، اهداف زيرا نمود خواهد مشخص را مصاحبه ماهيت تحقيق

(  524:  1386هي در مصاحبه ، انواع سئواالت مصاحبه و مهارت مصاحبه كننده است « ) گال و ديگران ، وسازماند

. 

محقق در مر حله اول مي بايست اهداف تحقيق را بصورت شفاف و روشن و واقع بينانه تبيين و ترسيم نمايد تا بر 

 اندازه هر و گردد مند بهره  اساس آن اهداف بتواند از متناسب ترين نوع مصاحبه براي رسيدن به اهداف خويش

 . نمود خواهد تضمين نتيجه كسب در را او موفقيت اندازه همان به شود تر روشن محقق براي اهداف اين

 عادي افراد با  بعنوان مثال نوع مصاحبه اي كه با افراد صاحب نظر در رشته اي خاص صورت ميگيرد با نوع مصاحبه

داشته و طبعاً مصاحبه گران حرفه اي براي هركدام ازاقشارمختلف مردم و به تناسب نوع  ماهوي تفاوت ناهمگون و

درتحقيق به دنبال آن هستند از انواع مختلف مصاحبه نيز بهره برده و رسيدن به هدف پژوهشي خويش را  هدفي كه

 تسهيل مي بخشند .

 مرحله دوم : انتخاب نمونه :

در اين مرحله مصاحبه گر بر مبناي يكي از فنون نمونه گيري جامعه آماري خويش را انتخاب كرده و متناسب با 

با عطف نظر به هدف تحقيق مي تواند از مصاحبه انفرادي و يا مصاحبه گروهي استفاده  جامعه آماري خويش و و

 –نمايد . مرحله انتخاب نمونه از مراحل بسيار حساس و با اهميت تحقيق بوده و در صورت بروز هر گونه اشتباه 

 نمايد    تالش بخواهد بعدي مختلف مراحل در محقق چند هر و داشته تاثير تحقيق نتايج كل در – سهوي و عمدي
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 باز باشد داشته نظر مد را علمي هاي روش بر حاكم ضوابط و كرده مراعات را علمي هاي اسلوب و اصول تمام

معه آماري مورد مطالعه برآيندي از جامعه واقعي نبوده جا وقتي كه چرا يابد دست مطلوب نتيجه به توانست نخواهد

جامعه را نداشته باشد طبعاً و الجرم نتايج بدست آمده از آن تحقيق نيز نمي تواند ومشخصات و ويژگي هاي آن 

قابل تعميم به كل جامعه مورد مطالعه ويا ساير جوامع مشابه گردد . پس اين مرحله از تحقيق مي بايست با حساسيت 

 ونه اقدام بنمايد .ويژه اي دنبال گرديده و محقق با وقت و وسواس و حوصله بيشتري نسبت به انتخاب نم

 : نمونه ساختار و شكل طراحي  مرحله سوم :

با عنايت به اينكه مصاحبه هاي كمّي و كيفي در تحقيقات اجتماعي داراي تفاوت هايي مي باشند ، به همين جهت 

بعنوان مثال » در طراحي شكل و ساختار مصاحبه در اين دو گونه تحقيق ذكر شده نيز باالجبار متفاوت خواهد بود . 

تحقيقات كمي مصاحبه عموماً منسجم و سازماندهي شده است كه همه پاسخ دهندگان در معرض تجارب يكسان 

قرار مي گيرند بنابراين ، مطالب آغازين سئواالت مصاحبه و اختيارات نهايي مصاحبه گر بايد بدقت از قبل مشخص 

 در اما شود مقايسه داري معنا  آمده از افراد مي تواند به طورشده باشد ، اطمينان حاصل شود كه داده هاي بدست 

 كه است منظور بدين اين ، نيست يافته سازمان و منسجم كامالً ساختار و شكل نظر از مصاحبه ، كيفي تحقيقات

ان است كه ديدگاههاي خودشان را در مورد موضوع مربوط ، با داده شوندگ مصاحبه به نمودن كمك محقق هدف

 ( . 529:  1386ديگران، و گال)   و عبارات خودشان ابراز كنند «ها 

به همين جهت الزم است تا محقق بر اساس نوع تحقيق اقدام به طراحي شكل و ساختار مصاحبه بنمايد . تصور كنيد 

محقق در محقق در پي آن است تا عوامل تاُثير گذار بر گرايش جوانان به مواد مخدر را مشخص نمايد و اين 

مراحل قبل تحقيق ممكن است به نقش دوستان ، خانواده ، همكالسيها و ..... در گرايش جوانان به مواد مخدر 

رسيده باشد و به همين دليل محقق مي تواند سئواالتي در مورد هر كدام از اين عوامل تاُثير گذاراجتماعي تدوين 

» آيا دوستان شما در گرايشتان به مواد مخدر تاثير داشته اند  كرده و براي مصاحبه شوندگان مطرح نمايد براي مثال

؟ « در حاليكه اگر تحقيق مبتني بر روش كيفي بوده باشد محقق بدنبال طرح هيچ متغير از پيش تعيين شده اي نبوده 

گذار بودند ؟ و دامنه سئواالت گسترده تر بوده باشد و سئوال مشابه » چه كساني در گرايش شما به مواد مخدر تاثير 

 قبلي      تعيين در تفاوت وهمچنين  « از ناحيه محقق مطرح گردد . پس بدليل تفاوت در انسجام و سازماندهي

 با است الزم محقق و بوده متفاوت همديگر با مصاحبه ساختار و طراحي شكل وكيفي كمي تحقيقات در متغيرها

 . نمايد مصاحبه ساختار و شكل طراحي به اقدام بودن كيفي يا و كمي لحاظ از اجرا دست در تحقيق نوع به توجه

  

  مرحله چهارم : تدوين سئواالت :
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» اينكه سئواالت بايد قبل از انجام مصاحبه يا در خالل انجام آن تدوين شود اساساً بستگي به نوع مصاحبه دارد . 

رسمي در تحقيقات كيفي از انواعي مصاحبه بدون سازمان در تحقيقات كمي مصاحبه به شيوه گفتگوهاي غير 

هستند كه سئواالت آنها در همان زمان انجام مصاحبه تدوين مي يابد اين سئواالت بر مبناي طرح كلي تحقيق و 

 تواناييهاي و شونده مصاحبه حرفي پر و تحرك  اطالعات مصاحبه گر از ويژگي هاي پاسخ دهندگان از قبيل ميزان

مي  شده تدوين نوع از باز و بسته سئواالت از بيشتري استفاده ها مصاحبه انواع رساي.  شود مي تدوين وي هوشي

 (. 537:  1386كنند « ) گال وديگران، 

مصاحبه گران حرفه اي بسته به نوع مصاحبه و روش تحقيق خويش اقدام به طراحي وتدوين سئواالت مي نمايند و 

اجراي مراحل مختلف مصاحبه مي نمايند . بعضاً به نظر ميرسد سئواالت براساس برنامه ازپيش تعيين شده اقدام به 

باز در تحقيقات كيفي و حتي در تحقيقات كمي نياز چنداني به تدوين نداشته و مصاحبه گر در طول مصاحبه آزاد 

يچ عنوان است هر گونه سئوالي از مصاحبه شونده داشته باشد در حاليكه اين برداشت كامالً اشتباه بوده و به ه

 صحت ندارد .

 مرحله پنجم : انتخاب و آموزش مصاحبه گران 

محققاني كه در فرايند تحقيق نياز به استفاده از تعداد بيشتري مصاحبه گر براي جمع آوري اطالعات مي باشند الزم 

 است به مسائل ذيل توجه داشته باشند .

 ( تعداد مصاحبه گران : 1

در فرايند تحقيق به چه ميزان مصاحبه گر نياز دارد و حتي الزم است اتفاقات خاص محقق بايد برآورد نمايد كه 

احتمالي در اجراي تحقيق را نيز مد نظر داشته و در صورتيكه بنا به هر دليل مصاحبه گر از ادامه همكاري سر باز زد 

 ي تحقيق پيش گيري نمود .بتوان مصاحبه گر آموزش ديده اي را جايگزين وي كرده و از ايجاد اختالل در اجرا

 ( رعايت تناسب ميان مصاحبه گر و مصاحبه شونده : 2

» شواهدي وجود دارد كه نشان دهندۀ اين مطلب است كه تناسب مصاحبه گرها با مصاحبه شونده گان به لحاظ 

وديگران ،  طبقۀ اجتماعي ، نژاد ، سن و جنس احتماالً نتايج معتبرتري براي مصاحبه بدست مي آورد . « ) گال

1386  :541 .) 
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اين موضوع مخصوصاً در جامعه ايران از اهميت خاصي برخوردار بوده و توجه به آن ضرورت تام دارد . وجود 

ويژگي هاي فرهنگي متفاوت ، رايج بودن ارزشهاي ديني در سطوح مختلف اجتماعي ، تفاوت هاي طبقاتي 

به جنبه تناسب مابين مصاحبه گر و مصاحبه شونده دقت وتوجه گوناگون و ..... باعث ميگردد كه محققان ايراني 

 براي.  بنمايند عنايت مضاعفي حساسيت با جامعه سطح در موجود تابوهاي     بيشتري داشته باشند و همچنين به

 از تنها نه نياز مورد اطالعات كسب روستايي، زنان از خانوادگي  روابط به معطوف اجتماعي تحقيقات در مثال

ز ناحيه مصاحبه ا اطالعات اين كسب بلكه باشد مي ممكن غير رايج فرهنگ از اطالع بي مرد گران مصاحبه جانب

گران زن نيزبا دشواري ميسر ميگرددو الزم است تا مصاحبه گران زن نيز با كسب آموزشهاي الزم و فراگيري 

بتوانند در كسب اطالعات مورد نياز توفيق حاصل مهارت هاي خاص و آشنا شدن به فرهنگ جامعه مورد مطالعه 

 بنمايند .

 قراري ارتباط مثبت :بر در گران مصاحبه توانمندي به توجه(  3 

مصاحبه گر تنها زماني مي تواند در انجام مصاحبه توفيق حاصل نمايد كه از ناحيه مصاحبه شوندگان پذيرفته شده و 

يد . با توجه به اينكه براي جلب اعتماد مصاحبه شوندگان فرصت زمان بتواند اعتماد مصاحبه شوندگان را جلب نما

زيادي در اختيار مصاحبه گران وجود ندارد تا بتوانند زمينه هاي جلب اعتماد در مصاحبه شوندگان را ايجاد نمايند 

ايجاد ارتباط موفقيت تنها حاصل كساني مي شود كه داراي اين استعداد بوده و مهارت هاي الزم و كافي را براي 

سريع با مصاحبه شوندگان را كسب نموده باشند . اگرچه توانايي برقراري ارتباط مثبت تا حدودي ذاتي بوده و از 

اين لحاظ اشخاص متفاوت داراي توانمنديهاي متفاوتي مي باشند ليكن با آموزشهاي مختلف و رايج و تمرين و 

ي ارتباط مثبت ميسر بوده و اكتساب آن ويژگيها خارج از ممارست امكان كسب توانمنديهاي الزم جهت برقرار

دسترس نمي باشد . پس از انتخاب مصاحبه گران نوبت به آموزش آنها مي رسد . محقق بايد بر اساس اهداف و 

  نوع تحقيق به آموزش مصاحبه گران مبادرت بنمايد .

 

 

 
 


