
 جلسه 3

  

 مراحل تدوین و اجرای تحقیق با روش مصاحبه :

 1 ) تبیین نمودن هدف تحقیق

 2 ) انتخاب نمونه

 3 ) طراحی نمودن شیوه و ساختار مصاحبه

 4 ) تدوین سئواالت مصاحبه

 5 ) انتخاب و آموزش مصاحبه گران

 6 ) انجام یک تحقیق مقدماتی

 7 ) انجام مصاحبه های اصلی

 8 ) تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده

  

 مرحله اول : تبیین هدف مصاحبه :

 « اولین مرحله در تحقیق  که از مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده تبیین هدف تحقیق

 است . هدف تحقیق ماهیت مصاحبه را مشخص خواهد نمود زیرا اهداف متفاوت، تعیین کننده سطوح

 مختلف انسجام وسازماندهی در مصاحبه ، انواع سئواالت مصاحبه و مهارت مصاحبه کننده است »

 ( گال و دیگران ، 1386 : 524 ) .

 محقق در مر حله اول می بایست اهداف تحقیق را بصورت شفاف و روشن و واقع بینانه تبیین و

 ترسیم نماید تا بر اساس آن اهداف بتواند از متناسب ترین نوع مصاحبه برای رسیدن به اهداف خویش

 بهره مند گردد و هر اندازه این اهداف برای محقق روشن تر شود به همان اندازه موفقیت او را در

 کسب نتیجه تضمین خواهد نمود .

 بعنوان مثال نوع مصاحبه ای که با افراد صاحب نظر در رشته ای خاص صورت میگیرد با نوع

 مصاحبه  با افراد عادی و ناهمگون تفاوت ماهوی داشته و طبعًا مصاحبه گران حرفه ای برای

 هرکدام ازاقشارمختلف مردم و به تناسب نوع هدفی که درتحقیق به دنبال آن هستند از انواع مختلف

 مصاحبه نیز بهره برده و رسیدن به هدف پژوهشی خویش را تسهیل می بخشند .

 مرحله دوم : انتخاب نمونه :

 در این مرحله مصاحبه گر بر مبنای یکی از فنون نمونه گیری جامعه آماری خویش را انتخاب کرده

 و متناسب با جامعه آماری خویش و و با عطف نظر به هدف تحقیق می تواند از مصاحبه انفرادی و

 یا مصاحبه گروهی استفاده نماید . مرحله انتخاب نمونه از مراحل بسیار حساس و با اهمیت تحقیق



 بوده و در صورت بروز هر گونه اشتباه – عمدی و سهوی – در کل نتایج تحقیق تاثیر داشته و هر

 نماید تمام اصول و اسلوب های علمی راچند محقق در مراحل مختلف بعدی بخواهد تالش

 مراعات کرده و ضوابط حاکم بر روش های علمی را مد نظر داشته باشد باز نخواهد توانست به

 نتیجه مطلوب دست یابد چرا که وقتی جامعه آماری مورد مطالعه برآیندی از جامعه واقعی نبوده

 ومشخصات و ویژگی های آن جامعه را نداشته باشد طبعًا و الجرم نتایج بدست آمده از آن تحقیق نیز

 نمی تواند قابل تعمیم به کل جامعه مورد مطالعه ویا سایر جوامع مشابه گردد . پس این مرحله از

 تحقیق می بایست با حساسیت ویژه ای دنبال گردیده و محقق با وقت و وسواس و حوصله بیشتری

 نسبت به انتخاب نمونه اقدام بنماید .

 مرحله سوم :  طراحی شکل و ساختار نمونه :

 با عنایت به اینکه مصاحبه های کّمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی دارای تفاوت هایی می باشند ، به

 همین جهت طراحی شکل و ساختار مصاحبه در این دو گونه تحقیق ذکر شده نیز باالجبار متفاوت

 خواهد بود . بعنوان مثال « در تحقیقات کمی مصاحبه عمومًا منسجم و سازماندهی شده است که همه

 پاسخ دهندگان در معرض تجارب یکسان قرار می گیرند بنابراین ، مطالب آغازین سئواالت مصاحبه

 و اختیارات نهایی مصاحبه گر باید بدقت از قبل مشخص شده باشد ، اطمینان حاصل شود که داده

 های بدست آمده از افراد می تواند به طور  معنا داری مقایسه شود اما در تحقیقات کیفی ، مصاحبه

 از نظر شکل و ساختار کامًال منسجم و سازمان یافته نیست ، این بدین منظور است که هدف محقق

 کمک نمودن به مصاحبه شوندگان است که دیدگاههای خودشان را در مورد موضوع مربوط ، با داده

 ها و عبارات خودشان ابراز کنند »  ( گال و دیگران،1386 : 529 ) .

 به همین جهت الزم است تا محقق بر اساس نوع تحقیق اقدام به طراحی شکل و ساختار مصاحبه

 بنماید . تصور کنید محقق در پی آن است تا عوامل تُاثیر گذار بر گرایش جوانان به مواد مخدر را

 مشخص نماید و این محقق در مراحل قبل تحقیق ممکن است به نقش دوستان ، خانواده ، همکالسیها

 و ..... در گرایش جوانان به مواد مخدر رسیده باشد و به همین دلیل محقق می تواند سئواالتی در

 مورد هر کدام از این عوامل تُاثیر گذاراجتماعی تدوین کرده و برای مصاحبه شوندگان مطرح نماید

 برای مثال « آیا دوستان شما در گرایشتان به مواد مخدر تاثیر داشته اند ؟ » در حالیکه اگر تحقیق

 مبتنی بر روش کیفی بوده باشد محقق بدنبال طرح هیچ متغیر از پیش تعیین شده ای نبوده و دامنه

 سئواالت گسترده تر بوده باشد و سئوال مشابه « چه کسانی در گرایش شما به مواد مخدر تاثیر گذار

 بودند ؟ » از ناحیه محقق مطرح گردد . پس بدلیل تفاوت در انسجام و سازماندهی  وهمچنین تفاوت

 قبلی متغیرها در تحقیقات کمی وکیفی شکل طراحی و ساختار مصاحبه با همدیگر در تعیین

 متفاوت بوده و محقق الزم است با توجه به نوع تحقیق در دست اجرا از لحاظ کمی و یا کیفی بودن

 اقدام به طراحی شکل و ساختار مصاحبه نماید .

  

  مرحله چهارم : تدوین سئواالت :



 « اینکه سئواالت باید قبل از انجام مصاحبه یا در خالل انجام آن تدوین شود اساسًا بستگی به نوع

 مصاحبه دارد . مصاحبه بدون سازمان در تحقیقات کمی مصاحبه به شیوه گفتگوهای غیر رسمی در

 تحقیقات کیفی از انواعی هستند که سئواالت آنها در همان زمان انجام مصاحبه تدوین می یابد این

 سئواالت بر مبنای طرح کلی تحقیق و اطالعات مصاحبه گر از ویژگی های پاسخ دهندگان از قبیل

 میزان  تحرک و پر حرفی مصاحبه شونده و تواناییهای هوشی وی تدوین می شود . سایر انواع

 مصاحبه ها استفاده بیشتری از سئواالت بسته و باز از نوع تدوین شده می کنند » ( گال ودیگران،

.( 537 : 1386 

 مصاحبه گران حرفه ای بسته به نوع مصاحبه و روش تحقیق خویش اقدام به طراحی وتدوین

 سئواالت می نمایند و براساس برنامه ازپیش تعیین شده اقدام به اجرای مراحل مختلف مصاحبه می

 نمایند . بعضًا به نظر میرسد سئواالت باز در تحقیقات کیفی و حتی در تحقیقات کمی نیاز چندانی به

 تدوین نداشته و مصاحبه گر در طول مصاحبه آزاد است هر گونه سئوالی از مصاحبه شونده داشته

 باشد در حالیکه این برداشت کامًال اشتباه بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد .

  

 مرحله پنجم : انتخاب و آموزش مصاحبه گران

 محققانی که در فرایند تحقیق نیاز به استفاده از تعداد بیشتری مصاحبه گر برای جمع آوری اطالعات

 می باشند الزم است به مسائل ذیل توجه داشته باشند .

 1 ) تعداد مصاحبه گران :

 محقق باید برآورد نماید که در فرایند تحقیق به چه میزان مصاحبه گر نیاز دارد و حتی الزم است

 اتفاقات خاص احتمالی در اجرای تحقیق را نیز مد نظر داشته و در صورتیکه بنا به هر دلیل

 مصاحبه گر از ادامه همکاری سر باز زد بتوان مصاحبه گر آموزش دیده ای را جایگزین وی کرده

 و از ایجاد اختالل در اجرای تحقیق پیش گیری نمود .

 2 ) رعایت تناسب میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده :

 « شواهدی وجود دارد که نشان دهندۀ این مطلب است که تناسب مصاحبه گرها با مصاحبه شونده

 گان به لحاظ طبقۀ اجتماعی ، نژاد ، سن و جنس احتماًال نتایج معتبرتری برای مصاحبه بدست می

 آورد . » ( گال ودیگران ، 1386 : 541 ).

 این موضوع مخصوصًا در جامعه ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و توجه به آن ضرورت

 تام دارد . وجود ویژگی های فرهنگی متفاوت ، رایج بودن ارزشهای دینی در سطوح مختلف

 اجتماعی ، تفاوت های طبقاتی گوناگون و ..... باعث میگردد که محققان ایرانی به جنبه تناسب

 تابوهای موجود مابین مصاحبه گر و مصاحبه شونده دقت وتوجه بیشتری داشته باشند و همچنین به

 در سطح جامعه با حساسیت مضاعفی عنایت بنمایند . برای مثال در تحقیقات اجتماعی معطوف به

 روابط  خانوادگی از زنان روستایی، کسب اطالعات مورد نیاز نه تنها از جانب مصاحبه گران مرد



 بی اطالع از فرهنگ رایج غیر ممکن می باشد بلکه کسب این اطالعات از ناحیه مصاحبه گران زن

 نیزبا دشواری میسر میگرددو الزم است تا مصاحبه گران زن نیز با کسب آموزشهای الزم و

 فراگیری مهارت های خاص و آشنا شدن به فرهنگ جامعه مورد مطالعه بتوانند در کسب اطالعات

 مورد نیاز توفیق حاصل بنمایند .

  3 ) توجه به توانمندی مصاحبه گران در برقراری ارتباط مثبت :

 مصاحبه گر تنها زمانی می تواند در انجام مصاحبه توفیق حاصل نماید که از ناحیه مصاحبه شوندگان

 پذیرفته شده و بتواند اعتماد مصاحبه شوندگان را جلب نماید . با توجه به اینکه برای جلب اعتماد

 مصاحبه شوندگان فرصت زمان زیادی در اختیار مصاحبه گران وجود ندارد تا بتوانند زمینه های

 جلب اعتماد در مصاحبه شوندگان را ایجاد نمایند موفقیت تنها حاصل کسانی می شود که دارای این

 استعداد بوده و مهارت های الزم و کافی را برای ایجاد ارتباط سریع با مصاحبه شوندگان را کسب

 نموده باشند . اگرچه توانایی برقراری ارتباط مثبت تا حدودی ذاتی بوده و از این لحاظ اشخاص

 متفاوت دارای توانمندیهای متفاوتی می باشند لیکن با آموزشهای مختلف و رایج و تمرین و ممارست

 امکان کسب توانمندیهای الزم جهت برقراری ارتباط مثبت میسر بوده و اکتساب آن ویژگیها خارج از

 دسترس نمی باشد . پس از انتخاب مصاحبه گران نوبت به آموزش آنها می رسد . محقق باید بر

 اساس اهداف و نوع تحقیق به آموزش مصاحبه گران مبادرت بنماید .

 « آموزش مورد نیاز بستگی به عمق مصاحبه ها و میزان ساختار مصاحبه دارد ( گال ودیگران ،

. ( 542 : 1386 

 « آموزش معموًال در دو مرحله انجام می پذیرد . در اولین مرحله کارآموزان راههای مصاحبه را

 مطالعه می کنند در مورد شرایط مصاحبه و مواردی از قبیل امکانات مورد نیاز، کنترل های

 ضروری و محفوظ نگه داشتن اطالعات و موضوعی که باید در مورد آن تحقیق شود مطالبی می

 آموزند ... در مرحله دوم آموزش فراگیران باید مصاحبه های تمرینی انجام دهند و بازخوردهای

 اصالحی دریافت کنند . این عمل باید تا آنجا ادامه یابد که عملکرد آنان از لحاظ ساختار ، عینیت و

 پایایی به حد استاندارد مورد انتظار برسد » ( گال ودیگران ، 1386 : 3 – 542 ) .

  مرحله ششم : انجام مصاحبه مقدماتی

 انجام مصاحبه های مقدماتی از اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند ازامکان سوء گیری داده

 های مصاحبه جلوگیری بنماید . در مرحله انجام مصاحبه های مقدماتی است که محققان می توانند

 مصاحبه گران را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آموزشهای داده شده را بررسی و مورد توجه قرار

 بدهند و اگر در خالل مصاحبه های مقدماتی به مواردی برخورد کردند که نیاز به تجدید نظر

 درتوجیه مصاحبه گران بود قبل از اجرای مصاحبه اصلی این اقدام صورت بگیرد . چرا که در حین

 اجرای مصاحبه اصلی فرصت جبران اشتباه میسر نبوده و داده های کسب شده می تواند در نتایج

 تحقیق تاثیر نامطلوبی داشته باشد .



 پس « محقق در خالل انجام مصاحبه های مقدماتی باید نسبت به موارد ذیل هشیار باشد : مشکالت

 مربوط به ایجاد رابطه بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده ، شواهدی که گویای ناکافی بودن انگیزه

 مصاحبه شوندگان برای شرکت در مصاحبه باشد و سایر نشانه ها که بیانگر ضرورت بازنویسی

 سئواالت مصاحبه یا بازنگری مراحل و روند مصاحبه باشد» ( گال ودیگران ، 1386 : 544 )

. 

 در این مرحله است که محقق روشهای ضبط و ثبت داده ها را مورد بررسی قرار داده تا مشخص

 گردد چه میزان از اطالعات مکتسبه ضبط و ثبت می گردد و اینکه با کدام روش مصاحبه گران

 بهتر و راحت تر می توانند با مصاحبه شوندگان رابطه ایجاد کنند .

 باید محققان توجه داشته باشند که « ضبط مصاحبه های آزمایشی و مقدماتی روی نوار ضبط صوت

 اهمیت دارد حتی اگر قرار نباشد که مصاحبه های اصلی تحقیق روی نوار ضبط شوند . با گوش

 نمودن نوار ضبط شده ، مصاحبه گر ها می توانند نسبت به چگونگی طرح سئواالت توسط خودشان

 بصیرت پیدا کنند و از مشکالتی که در خالل مصاحبه روی داده و مصاحبه گرها از آن گریخته اند

 آگاه شوند » ( گال ودیگران ، 1386 : 545 ).

  مرحله هفتم : انجام مصاحبه

 تمام مراحل پیشین صورت گرفته صرفًا به خاطر اجرای خوب این مرحله ( مصاحبه ) انجام می

 پذیرد . انجام مصاحبه نیز برای خودش اصول ، ریشه و چارچوبی دارد و محققان مختلف برای

 اجرای مناسب این مرحله توصیه های مختلفی را ارائه داده اند تا نتایج کسب شده در مرحله اجرای

 مصاحبه از اعتبار باالیی برخوردار بوده باشد . گال و همکارانش توصیه های مهم و کاربردی برای

 مصاحبه گران ارائه نموده اند که این توصیه ها هم برای مصاحبه هایی که در تحقیق کیفی انجام می

 گیرد قابلیت اجرا داشته و هم برای مصاحبه های تحقیقهای کّمی کاربرد دارد .این توصیه عبارتنداز:

 1 – پیش از شروع مصاحبه پاسخ دهندگان را از محرمانه بودن کامل پاسخهایشان مطمئن نمایید و

 اگر الزم باشد روشی را که برای محرمانه ماندن اطالعات اتخاذ نموده اید توضیح دهید .

 2 – با مشغول نمودن مصاحبه شونده در یک مکالمه کوتاه غیر رسمی و روزمره ، قبل از شروع

 مصاحبه با مصاحبه شونده رابطه ای دوستانه و خودمانی برقرار نمایید .

 3 – سئواالت پیچیده یا جدل برانگیز را در قسمت آخر مصاحبه و پس از برقراری رابطه دوستانه

 با مصاحبه شونده مطرح نمایید .

 4 – فواید بالقوه تحقیق مورد نظر را برای پاسخ دهندگان توضیح دهید .

 5 – مصاحبه گر باید کمتر از مصاحبه شونده صحبت کند . بعنوان یک قانون ، هر چه مصاحبه گر

 کمتر صحبت کند اطالعات بیشتری حاصل می شود .

 6 – سئواالت را با زبانی که برای پاسخ دهندگان واضح و معنادار باشد مطرح نمایید .



 7 – سئواالتی بپرسید که فقط از یک مطلب واحد باشد .

 8 – هنگام نگارش سئواالت ، چارچوب و محدوده ای را که شما می خواهید پاسخ دهندگان برای

 پاسخ دادن در نظر بگیرند ، مشخص نمایید .

 9 – در صورت لزوم از عبارات موشکافانه ساده استفاده کنید ، برای مثال : « آیا می توانید کمی

 بیشتر در مورد آن صحبت کنید . »

 10 – از تکذیب نمودن گفته های مصاحبه شونده یا آزمودن صحت گفته های او با شگردهای

 مختلف در خالل مصاحبه ، پرهیز نمایید .

 11– آنها را با اشاره جهت دهی ننمایید خواه با ارائه یک اظهار نظر ، لحن گفتار یا عالمت های

 غیر گفتاری مانند سرجنباندن درهنگامی که پاسخهای موردانتظاریا مرجح شما به یک سئوال داده می

 شود.

 12 – اگر به نظر میرسد مصاحبه شونده یک موضوع خاص مطرح شده در مصاحبه را تهدید کننده

 می بیند ، موضوع دیگری را مطرح کنید و تالش نمایید مجددًا با عبارات و واژه های متفاوت به

 همان موضوع اولیه برگردید .

 13 – زمانی که سئواالت حساس یا تهدید کننده مطرح می نمایید ، از مصاحبه شونده بخواهید که

 نظر یا رفتار دوستانش و نیز رفتار یا نظرات خود را بیان نماید .

 14 – پشت سرهم تعداد زیادی سئوال بسته نپرسید .

 15 – موضوعات مورد بحث درمصاحبه را خیلی زیاد تغییر ندهید ( از این شاخه به آن شاخه

 نپرید)

 16 – از پرسیدن سئواالت جهت دهنده پرهیز نمایید . برای مثال به جای اینکه بپرسید : « آیا

 موافق کمک های دولت مرکزی به تعلیم و تربیت هستید ؟ » بپرسید : « دیدگاه شما در مورد کمک

 های دولت مرکزی به تعلیم و تربیت چیست ؟ » البته بعضی مواقع یک سئوال جهت دهنده ممکن

 است پرسیده شود تا نوع خاصی اطالعات از پاسخ دهنده دریافت گردد.(گال ودیگران ، 1386 :
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