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Abstract 

In qualitative studies, one of the most common methods for data collection is interviewing. The 

interview is aimed at understanding the experience of other people and understanding the meaning 

of that experience. In qualitative studies, interviews were conducted with the following 

approaches: 1) an informed conversational interview or an unstructured, non-standardized 

interview; 2) a semi-structured interview; 3) a standardized open-ended interview or structured 

interview; and 4) combined approaches. 

Asking open-ended questions, clarifying, being an active listener, asking for probing questions, 

observing, being neutral, making changes, waiting for unexpected things and having an active 

presence in an interview are the skills needed for interviewing. During the interview, choose the 

appropriate place for the interview, and explain the purpose(s) of the interview for the 

interviewees. Describe the framework of an interview. Tell the participants how long the interview 

might last. Give your contact or telephone number to the participants. Give the participants an 

opportunity to ask questions. Finally, take field notes during the interview or record interviews and 

transcribe them after the end of the interview. 
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 مصاحبه: معمول ترین روش جمع آوری داده ها در تحقیق کیفی

 *2و  1 معصومه رامبد

 مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشی شیراز، شیراز، ایران1
 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران2

 

 چکیده

یکی از معمول ترین روش جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی، مصاحبه است. مصاحبه با هدف درک تجارب سایر افراد و درک 

. مصاحبه محاوره ای غیررسمی یا مصاحبه 1معنای آن تجربه صورت می گیرد. در تحقیقات کیفی، مصاحبه با رویکردهای 

. 4. مصاحبه باز استاندارد شده یا ساختارمند و 3دایت شده یا نیمه ساختارمند؛ . مصاحبه ه2غیرساختارمند، غیراستاندارد شده؛ 

 رویکردهای ترکیبی انجام می شود.

پرسیدن سئواالت باز، واضح بودن، شنونده فعال بودن، پرسیدن سئواالت پیگیری کننده، مشاهده کردن، بی طرف بودن، تحول ایجاد 

حضور فعال داشتن در مصاحبه از مهارت های مصاحبه است. در طی مصاحبه فضایی را کردن، منتظر چیزهای غیرمنتظره بودن و 

برای مصاحبه انتخاب کنید. هدف از انجام مصاحبه را برای مشارکت کننده توضیح دهید. چارچوب مصاحبه را شرح دهید. طول مدت 

د را به مشارکت کننده دهید. فرصتی را به مشارکت احتمالی مصاحبه را به مشارکت کننده بگویید. آدرس تماس و یا شماره تلفن خو

کننده دهید که سئواالت خود را بپرسد. در حین مصاحبه یادداشت بردارید و یا مصاحبه را ضبط کنید. پس از پایان مصاحبه آن را 

 رونوشت نمایید.

 مصاحبه، تحقیق کیفی، داده ها واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مت از مصاحبه برای ای، مراقبان سالدر زندگی حرفه

کنند. این محاوره با مددجویان و بیماران استفاده می

ای مختلف برای های مصاحبهمراقبان همچنین از مهارت

. (1)کنند ارتباط با بیماران و مددجویان خود استفاده می

روشهای مختلفی برای جمع آوری داده ها در مطالعات 

ش ها، کیفی وجود دارد که یکی از معمول ترین رو

 مصاحبه است.

ریشه در فرانسه قدیم دارد و به معنای « مصاحبه»کلمه 

و « بودن با»دیدن فرد دیگر است. این کلمه به معنای 

مراجعه به جلسه ای با مردم به صورت چهره به چهره 

به  Interاست. این کلمه همچنین منشا التین با پیشوند 

، «دندی»به معنای  Viewو « با»و « در میان»معنای

. هدف مصاحبه درک (2)دارد « بازدید»یا « نگاه کردن»

تجارب زیسته سایر افراد و درک معنایی است که آنها از 

آن تجربه دارند. به عبارت دیگر در صورتی که هدف محقق 

درک معنای تجربه است، مصاحبه در این زمینه بسیار 

 .(3)کننده است کمک

موضوع  طول مدت هر مصاحبه به مشارکت کننده،

. براساس (1)مصاحبه و رویکرد روش شناسی وابسته است 

دقیقه )یک ساعت و نیم(، زمان  90هدف، یک مصاحبه 

. طول مدت مصاحبه در مطالعه ای که رامبد (3)نیاز دارد 

و همکاران با هدف بررسی تجربه درد بیماران هموفیلی 

. سالمندان و مشارکت (4)دقیقه بود  30-60انجام دادند 

ندگان ضعیف از نظر فیزیکی، ممکن است بعد از زمان کن

دقیقه( نیاز به استراحت داشته  20کوتاهی از مصاحبه )

 .(1)باشند 

 

 مزایای مصاحبه

یکی از ویژگی های مصاحبه، انعطاف پذیری آن است. 

مصاحبه کننده آزادی دارد که اطالعات بیشتری را از 

نیز قادر مشارکت کننده دریافت کند و مشارکت کننده 

خواهد بود که افکار خود را نمایان کند. این روش به

مشارکت کننده فرصت می دهد که به سئواالت به صورت 

خود به خودی و صادقانه پاسخ دهد. مشارکت کننده 

فرصت دارد ایده های خود را به تدریج شرح دهد و روی 

آنها تامل کند. محقق می تواند معنای کلمات و عبارات را 

 .(5)رعت شفاف سازی و دنبال کند به س

 

 محدودیت ها و مشکالت همراه با مصاحبه

مصاحبه نیاز به زمان و بودجه مالی زیادی دارد. بنابراین 

یکی از محدودیت های مصاحبه، نیاز به کار شدید است 

. مشکالت زیر ممکن است در مصاحبه ها به وقوع (3)

 بپوندد:

و باتجربه باشند. بکار افراد کمتر از انتظار محقق، ماهر 

بردن کلماتی که بتواند تجربه را به طور عمیق نشان دهد 

برای مشارکت کننده بسیار سخت است. محقق ممکن 

است در محیطی قرار گرفته باشند که نتواند مصاحبه را 

هدایت کنند و مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ممکن 

ست گیج است نتوانند تمرکز کنند. مشارکت کننده ممکن ا

و یا نگران باشد. مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ممکن 

است بیش از حد در طی مصاحبه تحت کنترل باشند. 

مصاحبه شونده ممکن است بیش از حد در مورد موضوع 

. سئواالت ممکن است در راستای هدف (1)صحبت کند. 

مطالعه نباشد و یا سئواالت باز به اندازه کافی نباشند. 

دی ممکن است نتوانند از عباراتی استفاده محققان مبت

کنند که مشارکت کننده به راحتی بتواند به آنها پاسخ 

دهد. افراد ممکن است در پاسخ به سئواالت حساس، 

احساس زشتی و خام بودن داشته باشند. عدم تمایل 

مصاحبه شونده برای مصاحبه با فرد مبتدی و یا دانشجو. 

برای برخی محققان آسان  مواجهه با موقعیت های عاطفی

است. اما برای برخی دیگر ممکن است سخت باشد. به 

عالوه موقعیت های عاطفی برای مشارکت کننده هم 

همین طور است که تحمل آن برای برخی آسان و برای 

 .(1)دیگری مشکل است 
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 انواع مصاحبه

چهار رویکرد برای جمع آوری داده های کیفی از طریق 

 :(2)شامل موارد زیر می شود  مصاحبه های باز

 Informed. مصاحبه محاوره ای غیررسمی )1

conversational interview ،یا مصاحبه غیرساختارمند )

-The unstructured, nonغیراستاندارد شده )

standardized interview مصاحبه هدایت شده یا 2(؛ .

. 3(؛ Semi-structured interviewنیمه ساختارمند )

-The standardized openه باز استاندارد شده )مصاحب

ended interview( یا ساختارمند )structured 4( و .

 رویکردهای ترکیبی

. مصاحبه محاوره ای غیررسمی یکی از بیشترین مصاحبه 1

. مصاحبه غیرساختارمند با (2)ها با رویکرد باز پاسخ است 

 یک سئوال کلی در مورد موضوع تحت بررسی شروع می

. هیچ سئوال از قبل تعیین شده ای وجود ندارد؛ (1)شود 

چرا که مشخص نیست که چه اتفاقی می افتد؟، چه 

کسانی حضور دارند و چه چیزی مهم است که در یک 

. این رویکرد زمانی (2)واقعه، حادثه یا تجربه پرسیده شود! 

که محقق وقت داشته باشد که در عرصه بماند، خوب است. 

حبه ممکن است در طول زمان تغییر کند و سئواالت مصا

هر مصاحبه جدیدی بر مبنای یافته های قبلی انجام می 

شود، به جهت جدید حرکت کرده و به دنبال روشن سازی 

و پیدا کردن جزئیات تجارب مشارکت کنندگان مختلف 

 .(2)است 

. مصاحبه نیمه ساختارمند یا مصاحبه های متمرکز شده 2

(Focused interviews دارای راهنمای مصاحبه می باشند )

. به عبارت دیگر لیستی از سئواالت و مسائل در یک (1)

. ترتیب سئواالت برای هر (2)گیرد مصاحبه مدنظر قرار می

کننده بر اساس فرایند مصاحبه و پاسخ هایی که مشارکت

. رامبد و (1)افراد می دهند، می تواند متفاوت باشد 

رب زیسته بیماران هموفیلی از همکاران در بررسی تجا

رویکرد مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کردند. در واقع 

های چهره به چهره در این مطالعه، استفاده از مصاحبه

منجر به ارتقا در میان گذاشتن اطالعات و روابط غنی با 

کنندگان شد. به عالوه، این امر به دستیابی محقق مشارکت

. (4)کرد تجارب زندگی افراد کمک  به جزئیات بیشتری از

این محققان همچنین برای کشف تجربه مدیریت درد در 

بیماران هموفیلی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته 

 . (6)استفاده کردند 

. در تحقیقات کیفی به طور کلی از مصاحبه های 3

استاندارد شده استفاده نمی شود؛ چرا که این سئواالت با 

فی همخوانی ندارد. به عبارت دیگر رویکرد هدف تحقیق کی

مصاحبه باز استاندارد شده نیازمند کلمات دقیق و کامل 

هر سئوال قبل از مصاحبه است. به این معنا که محقق قبل 

از انجام مصاحبه سئواالت برنامه ریزی شده ای را تهیه 

کند و از همه مشارکت کنندگان سئواالت مشابه و با می

شود. این نوع از سئواالت مثل پرسیده میترتیب یکسانی 

 . (1)پرسشنامه نوشته شده است 

ای غیررسمی . رویکردهای ترکیبی: راهبرد محاوره4

تواند با رویکرد مصاحبه هدایت شده استفاده شود و یا می

توانید یک رویکرد هدایت شده را با مصاحبه شما می

به  استاندارد شده ترکیب کنید. این راهبرد ترکیبی

دهد و در مورد موضوعات پذیری میکننده انعطافمصاحبه

خاصی که نیاز به عمق بیشتر دارد، می تواند مورد استفاده 

 .(2)قرار گیرد 

 

 فرایند مصاحبه

مصاحبه های تحقیقی برای استخراج داده ها از مشارکت 

کنندگان طراحی می شود. هدف مصاحبه کشف 

حبه بر گذشته و احساسات، درک، و تفکرات است. مصا

حال و تجربه خاصی از مشارکت کننده تمرکز دارد. هر 

مصاحبه از نظر روند و کلماتی که به کار گرفته می شود، 

 .(1)با مصاحبه های دیگر متفاوت است 

 

 مهارت های مصاحبه

 به مهارت های زیر در انجام مصاحبه توجه کنید:

به سئواالت باز بپرسید: پرسیدن سئواالت باز منجر  .1

. فن سؤال باز (3)پاسخ های عمیق و متفکرانه می شود 
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هایی که به داد که روی قسمتاین فرصت را به محقق 

وسیله کننده مهم است و بهرسد برای شرکتنظر می

و  (7)نشده است، تمرکز بیشتری کرده بینیمحقق پیش

مطمئن شود که همه عناوین مرتبط با سؤال تحقیق در 

دو نوع سئوال باز در مصاحبه  .(8) شده استبرگرفته

 . (3)تحقیق کیفی وجود دارد 

و  Mini tourالف. نوع اول سئواالت باز شامل 

Grand tour .می شود 

1. Tour Grandکننده :  در این نوع از سئواالت مصاحبه

خواهد که بخش مهمی از تجربه خود کننده میاز مشارکت

یمار دیابتی، را ساختاردهی کند. برای مثال در مورد ب

کننده این سئوال را می پرسد که در مورد یک مصاحبه

شوید روز کاری خود از زمانی که صبح از خواب بیدار می

 روید، توضیح دهید. ای که به خواب میتا لحظه

2. Mini tourکننده از : در این نوع از سئواالت مصاحبه

خواهد که در مورد جزئیات یک زمان کننده میمشارکت

. در (3)ود و یا یک تجربه خاص خود توضیح دهد محد

مورد بیمار دیابتی می توان از او خواست که در مورد 

تجربه افت قند خون خود توضیح دهد. یا از بیمار 

هموفیلی خواسته می شود که در مورد تجارب مدیریت 

 .(6)درد خود صحبت کند 

 ب. نوع دوم سئواالت باز

اینکه روی ساختار خارجی  نوع دوم سئواالت باز بیشتر از

کننده تأکید تأکید داشته باشد، بر تجارب ذهنی مشارکت

کننده شروع به دارد. برای مثال ممکن است مشارکت

صحبت کردن در مورد تجارب خود در یک کنفرانس با 

چه اتفاقی در آن » والدین کند. لذا بعد از پرسیدن 

و بخواهد که کننده می تواند از امصاحبه« کنفرانس افتاد؟

توضیح دهد که آن کنفرانس شبیه به چیست؟ البته 

رویکردهای مختلفی برای پرسیدن سئواالت باز وجود 

مند هستم که تجارب دارد. برای مثال زمانی که عالقه

کنندگان را درک کنم. می توان این سئوال ذهنی مشارکت

را پرسید که این پدیده برای شما شبیه به چیست؟ در 

مار دیابتی هنگامی که بیمار در مورد تجارب افت مورد بی

قند خون خود توضیح می دهد، می توان از او پرسید 

 «افت قند خون برای شما شبیه به چیست؟»

واضح باشید: سئواالتی را بپرسیدکه واضح، متمرکز، . 2

قابل درک و قابل پاسخ گویی باشد. این سئوال را بپرسید: 

برای شما خیلی مهم بود؟،  در مورد آن تجربه، چه چیزی

از موضوعاتی که به خاطر دارید چه چیزی مهم بود؟ و در 

مورد آن تجربه چه چیزی مهم است که بخواهید در مورد 

 آن توضیح دهید؟

.  بیشتر گوش دهید و کمتر صحبت کنید: گوش دادن 3

های مهم در مصاحبه است. یکی از یکی از مهارت

کنندگان سکوت از مصاحبهترین کارها برای بسیاری سخت

(. رامبد و همکاران در 4و شنونده فعال بودن است )

کنندگان بررسی تجربه بیماران هموفیلی از مشارکت

خواستند که در مورد تجربه زیسته خود ازجمله ادراکات، 

های تفکرات و احساسات خود توضیح دهند. پاسخ

کنندگان، راهنمای سؤاالت بود. محقق در طی مشارکت

های مصاحبه شنونده فعال بود و به صحبت

 .(4)داد کنندگان با اشتیاق، گوش فرا میمشارکت

( به طور مناسب probe. سئواالت  پیگیری کننده )4

های کامل را پرسیده شود: از طریق شفاف سازی، پاسخ

پیگیری کنید. سئواالت پروب به مصاحبه شونده این پیام 

عمق و جزئیات در مورد  را می دهد که شما تا چه حد از

موضوع می خواهید آگاهی کسب کنید. می توانید از 

مصاحبه شونده بخواهید که بیشتر در مورد این موضوع 

توضیح دهد. از او بخواهید که در مورد آنچه که اتفاق 

 . (2)افتاد و اینکه او چگونه درگیر مسئله بود، توضیح دهد 

عاملی، مصاحبه . مشاهده کنید: برای هدایت فرایند ت5

 .(2)شونده را تماشا کنید 

. هم همدردی داشته باشید و هم بی طرف باشید: عالقه 6

خود را نشان دهید. فرد را تشویق کنید اما قضاوت نکنید. 

 .(2)همدردی همراه با بی طرفی مهم است 

(: به مصاحبه Make transitions. تحول ایجاد کنید )7

ایند مصاحبه هدایت کنید. شونده کمک کنید و او را در فر

برای مثال به مشارکت کننده بگویید شما در مورد اینکه 
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چطور در این برنامه وارد شدید، توضیح دادید. اما سئوال 

بعدی این است که شما در این برنامه چه تجاربی داشتید؟ 

(2) 

. انواع سئواالت را از هم تمیز دهید: سئواالت توصیفی را 8

و قضاوتی متمایز کنید. بین سئواالت  از سئواالت تفسیری

 رفتاری، نگرشی، دانش و احساسات تمایز قائل شوید. 

سئوال رفتاری توصیفی: شما در کالس هنر چه کاری را 

انجام دادید؟ و سئوال عقاید تفسیری: از نظر شما نکات 

 (2)قوت و ضعف این کالس چه چیزهایی بود؟ 

د: در طی . برای چیزهای غیرمنتظره آماده باشی9

مصاحبه، اتفاقات متعددی می تواند به وقوع بپیوندد. یعنی 

هر چیز سرزده و ناخوانده ای ممکن است به وقوع 

 . (2)بپیوندد، لذا انعطاف پذیر و پاسخگو باشید 

. از نظر فکری حضور فعال داشته باشید: زمان را به 10

طور مرتب چک کنید. به جای اینکه مستقیم به فرد 

ونده نگاه کنید، به محیط اطراف هم توجه مصاحبه ش

 .(2)داشته باشید 

 

 های مصاحبهتکنیک

عالوه بر ده مهارت مصاحبه که در باال به آن اشاره شد، 

 منابع دیگر به تکنیک های زیر در مصاحبه اشاره نمودند. 

گوید: کننده میدنبال کردن چیزهایی که مشارکت .1

زی، دریافت سابرای دنبال کردن موضوع و یا شفاف

جزئیات و یا توضیح داستان مربوط به آن موضوع می توان 

 .(3)سئوال پرسید 

کنید( شوید )درک نمیوقتی چیزی را متوجه نمی .2

سئواالت خود را بپرسید: درک همه آنچه که افراد 

گویند کار سختی است. در برخی موارد زمینه می

(contextواضح نیست. در موارد دیگر ممکن است آن ) چه

. در (3)را که فرد در حال گفتن آن است را درک نکنیم 

کننده بگوید که این به مشارکت کنندهصورتی که مصاحبه

بخش از توضیحات او را درک نمی کند، در واقع این 

گویای این است که مصاحبه کننده با دقت در حال گوش 

دادن به توضیحات مشارکت کننده است. برای این منظور 

توانید دوباره آیا می»از مصاحبه شونده پرسید: می توان 

 .(3)توضیح دهید که چه موقع آن اتفاق افتاد؟ 

برای شنیدن توضیحات بیشتر در مورد یک موضوع  .3

خواهد در کنندگان میسئوال بپرسید: وقتی که مصاحبه

گوید بیشتر بشوند، می کننده میمورد آنچه که مشارکت

فاف سازی بپرسند. در برخی تواند سئواالت خود را برای ش

موارد نیز وی ممکن است کلیات را شنیده باشد و بخواهد 

در مورد جزئیات نیز بشنود، لذا می تواند در این مورد 

 . (3)سئوال بپرسد 

بیشتر گوش کنید، کمتر صحبت کنید و سئواالت  .4

واقعی بپرسید: اولین اصول مصاحبه این است که بیشتر 

 . (3)کنید گوش کنید و کمتر صحبت 

پیگیری کنید، اما اختالل ایجاد نکنید: وقتی که  .5

های کننده در حال صحبت کردن است، در گفتهمشارکت

کننده او اختالل ایجاد نکنید. در صورتی که مصاحبه

تواند آن را یادداشت کند و بعداً آن سئوال سئوالی دارد می

یده را بپرسد. بنابراین با این کار هم سئوال خود را پرس

 .(3)کننده را متوقف نکرده است است و هم مشارکت

کنندگان بخواهید یک داستان بگویند: از از مشارکت .6

کننده بخواهید که داستانی در مورد موضوع تحت مشارکت

گفته می  بررسی بیان کنند. هرچیزی که در یک مصاحبه

 . (3)شود یک داستان است 

هی کنند و کنندگان بخواهید که ساختارداز مشارکت .7

کننده بخواهید که بیشتر از نه به خاطر بیاورند: از مشارکت

اینکه بخواهد آن تجربه را به خاطر آورد، آن را 

ساختاردهی کند. به طور مستقیم بپرسید چه اتفاقی 

افتاد؟ می توانید این سئوال را بپرسید: تجربه مدرسه 

ابتدایی شبیه به چیست؟ به جای اینکه بپرسید آیا به 

خاطر دارید که تجربه مدرسه ابتدایی شبیه به چیست؟ 

(3). 

کنندگان تمرکز شرایطی فراهم کنید که مشارکت .8

داشته و از آنها در مورد جزئیات سئوال کنید: قبل از 

کننده کشف عقاید و نگرش در مورد آن تجربه، از مشارکت
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بخواهید که با جزئیات در مورد آن تجربه توضیح دهد 

(3). 

کنندگان خودداری کنید: های مشارکتت پاسخاز تقوی .9

گوید خودداری کننده میاز تشویق چیزهایی که مشارکت

(، OKها از جمله آها، خب )توانید از واژهکنید. شما می

 .(3)بله استفاده کنید 

از راهنمایی مصاحبه استفاده کنید: برخی از انواع  .10

مصاحبه نیازمند مصاحبه هدایت شده است. مصاحبه 

خواهد به ای که میننده با سئواالت از قبل تعیین شدهک

کند. پاسخ آن دست پیدا کند، در مصاحبه حضور پیدا می

سئواالت در مصاحبه عمیق براساس آنچه که 

شود. در برخی گویند، دنبال میکنندگان میمشارکت

 کننده راهنمای مصاحبه را تدوین کنند. مواقع مصاحبه

کنندگان وارد مصاحبهتحمل سکوت: در برخی م .11

ممکن است صبر خود را از دست داده و به دلیل سکوت، 

کننده احساس عدم راحتی کنند. الزم است به مشارکت

فرصتی برای تفکر، تأمل و اضافه کردن آنچه که او گفته 

ثانیه و حتی  3یا  2است، داده شود. مدت زمان سکوت را 

مان به ثانیه می توان در نظر گرفت. این مدت ز 20

 . (3)کننده بستگی دارد مشارکت

با تکرار و تمرین مصاحبه های متعدد، اعتماد به نفس  .12

خود را باال ببرید: محقق مبتدی ممکن است در ابتدا از 

اطمینان کافی برای انجام مصاحبه برخوردار نباشد. برای 

رفع این مشکل وی می تواند مصاحبه های خود را با 

جام مصاحبه های بیشتر، اطمینان دوستانش انجام دهد. ان

و اعتماد به نفس فرد مصاحبه کننده را به تدریج باال می 

 .(1)برد 

 

 آمادگی برای مصاحبه

( McNamaraنامارا )برای آمادگی انجام مصاحبه مک

 :(3)توصیه های زیر را ارائه می دهد 

فضایی را که منجر به اختالل در کار شما نمی شود، را 

هدف از انجام مصاحبه را برای مشارکت انتخاب کنید. 

کننده توضیح دهید. چارچوب مصاحبه را شرح دهید. 

طول مدت احتمالی مصاحبه را به مشارکت کننده بگویید. 

آدرس تماس و یا شماره تلفن خود را به مشارکت کننده 

دهید. فرصتی را به مشارکت کننده دهید که سئواالت 

دداشت بردارید و یا خود را بپرسد. در حین مصاحبه یا

 مصاحبه را ضبط کنید.

تامل درباره چیدمان مراحل مصاحبه ارزشمند است و 

دستیابی به اهداف مطالعه را بهتر محقق می کند. برای 

 : (9)اجرای کار باید به نکات زیر توجه کرد 

. در ابتدا با تعمق و اندیشه درباره رسومات محلی شروع 1

که رعایت آنها باعث شود که  کنید. آیا مواردی وجود دارد

مشارکت کنندگان راحت تر درباره تجاربشان در محل 

توان در این زمینه زد به مثالی که می (9)صحبت کنند؟ 

شرح زیر است: نویسنده در طی مصاحبه اول با مشارکت 

کنندگان مطالعه خود که مددجویان مبتال به هموفیلی 

مرکز هموفیلی بودند، متوجه شد در صورتی که کارکنان 

که بیماران را به خوبی می شناختند، مشارکت کنندگان را 

به وی معرفی کنند و همچنین او نیز توسط کارکنان به 

مشارکت کننده معرفی شوند، ایشان همکاری بیشتری در 

امر مصاحبه کرده، راحت تر داستان های خود را با 

 نویسنده درمیان می گذارند و نویسنده می توانستد در

 طی مصاحبه اطالعات غنی را به دست آورد. 

. چگونه فضا و محیط مصاحبه بر راحتی مشارکت کننده 2

برای مثال بیماران  (9)در فرایند مصاحبه تاثیر دارد؟ 

هموفیلی ترجیح می دادند در همان اتاق کنفرانس بخش 

مورد مصاحبه قرار گیرند تا اینکه آنها به اتاق دیگری در 

 بیمارستان انتقال داده شوند. قسمت کتابخانه 

. اطمینان حاصل کنید که هدف مطالعه برای مشارکت 3

نده . برای مثال برای مشارکت کن(10)کننده روشن است 

هدف ما در این مطالعه تعیین تجارب »توضیح دهید: 

زندگی بیماران هموفیلی است. من می خواهم شما در 

مورد تجارب زندگی و داستان های زندگی خود برای من 

همچنین اطمینان حاصل کنید که «. توضیح دهید

مشارکت کننده مطلع است که هر زمان که سئوالی برای 
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پرسد و شما همواره پاسخگو آنها پیش آید می تواند ب

 . (10)خواهید بود 

. در جریان مصاحبه یادداشت برداری کنند. اما دقت 4

داشته باشید که این کار مزایا و معایبی دارد. برخی 

محققان معتقدند که این کار باعث پریشانی و گیجی می 

شود. یکی از محققان بر این باور است که همواره باید 

ن مبتدی را تشویق کرد که یادداشت دانشجویان و محققا

برداری را در ذهن انجام دهند. البته وی معتقد است که 

. البته به نظر من (10)این کار نیاز به تمرین دارد 

یادداشت برداری در برخی مواقع به مشارکت کننده نشان 

می دهد که ما عالقه مند به صحبت های او هستیم و 

 م. نکات کلیدی را یادداشت می کنی

درباره زمان مصاحبه و همچنین رضایت مشارکت  .5

کننده مذاکره شود. مصاحبه کننده باید محدوده زمانی را 

که با مشارکت کننده هماهنگ کرده است، را رعایت کند 

و بدون موافقت صریح مشارکت کننده زمان مصاحبه را 

. طبق تجربه نویسنده، در طی مصاحبه با (9)طوالنی نکند 

بتال به یک بیماری مزمن، از مشارکت کنندگان والدین م

می خواستیم که در مصاحبه شرکت کنند. نکته جالب این 

بود که والدین و به ویژه مادران ابراز می داشتند به دلیل 

 20مشغله خانه داری فقط قادر هستند نیم ساعت و یا 

دقیقه مصاحبه کنند که به همین دلیل مصاحبه ها به این 

 دود می شد. مدت زمان مح

 

 هدایت مصاحبه

قبل از انجام مصاحبه می توان راهنمای مصاحبه را تدوین 

دهد. راهنما ممکن کرد. این راهنما به مصاحبه ساختار می

است شامل عناوین و یا جزئیات متوالی از کلمات سئوالی 

باشد. در مصاحبه نیمه ساختار یافته راهنمای مصاحبه 

که باید پوشش داده شود؛  شامل رئوس مطالب و عناوینی

همراه با سئواالت پیشنهادی است. این سئواالت براساس 

نوع مصاحبه که آیا سئواالت و توالی آنها از قبل تعیین 

کننده و قضاوت و مهارت شده است و بستگی به مصاحبه

. مصاحبه از طریق توضیحات (5)کننده دارد مصاحبه

و با بیان  کنندهکننده برای مشارکتمختصر مصاحبه

مختصری در مورد هدف مصاحبه، استفاده از ضبط صوت 

. در تجربه بررسی فرایند امید در (5)شود و ... آغاز می

بیماران، نویسنده برای مشارکت کننده توضیح داد که در 

این مطالعه کیفی قصد دارد که فرایند امید را در آنها 

ت کشف کند و از ایشان در مورد استفاده از ضبط صو

اجازه گرفت. نویسنده به مشارکت کنندگان گفت که در 

هر قسمت از صحبت می توان ضبط صوت را متوقف کرد 

و دوباره بر اساس تمایل مشارکت کننده می توان آن را 

روشن کرد. لذا در طی مصاحبه طبق درخواست مشارکت 

 یی از صحبت های آنها ضبط نمی شد.کنندگان بخش ها

لف را برای شروع مصاحبه بکار برد. می توان راه های مخت

هدف این است که به مشارکت کننده کمک کنیم که 

کردن « تعریف»سئواالت مقدماتی را پشت سر بگذارد و 

داستان را به جای پاسخ دادن به سئواالت محقق شروع 

: در مورد (9)کند. می توان سئواالت زیر را از افراد پرسید 

ر مورد زمانی صحبت د. لطفاً د. . . . بگویید. یک مثال بزنی

 کنید که . . .

در شروع مصاحبه های تکمیلی چندین راه وجود دارد: 

یکی از راهبردهای آسان این است که بگوییم: چند چیز 

است که مایلم بیشتر در مورد آن بدانم. اما پیش از آن، آیا 

نکته ای وجود دارد که از زمانی که با هم صحبت کردیم 

ه اید و مایل باشید که اضافه کنید؟ بعد از بدان فکر کرد

اینکه مشارکت کنندگان در مورد افکار خود در فاصله دو 

جلسه پیش که »جلسه صحبت کرد، می توان با گفتن 

صحبت کردیم شما گفتید . . . . . ، ممکن است بیشتر در 

مورد آن صحبت کنید و به این ترتیب کار را ادامه دهید 

(10). 

کننده در مورد احبه به دلیل اینکه مشارکتدر انتهای مص

مسائل شخصی خود صحبت کرده و در برخی موارد به 

بیان تجارب عاطفی خود پرداخته است، ممکن است 

احساس تنش و اضطراب کند. فرد حتی ممکن است 

احساس خالی شدن داشته باشد. ممکن است 

کننده اطالعات بیشتری در مورد زندگی خود مشارکت
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کنندگان ممکن است این باشد. به عالوه مشارکتداشته 

و  احساس را داشته باشند که از صحبت کردن لذت برده

اید. در برخی موارد ممکن است شما شنونده خوبی بوده

ابراز کنند که بینش جدیدی را نسبت به زندگی خود به 

 .(5)اند  دست آورده

 

 انواع سئواالت مصاحبه

سئواالت باز منجر به توصیف  اینالف. سئواالت معرفی : 

شود. این خودی و غنی آنچه که تجربه شده است میخودبه

های مهم مطالعات پدیدارشناسی سئواالت یکی از جنبه

توانید در مورد ........ توضیح دهید؟، موقع و باشد. آیا میمی

زمان ................. آن را به خاطر دارید؟ در مورد آن تجربه 

عیت بیشتر توضیح می دهید؟، در مورد چیزی در آن موق

که توضیح دادید، چه اتفاقی افتاد؟ و آیا تا آنجا که ممکن 

توانید در مورد آن موقعیت، با جزئیات توضیح است می

. در بررسی تجربه درد در بیماران هموفیلی (5)دهید 

محققان این سئواالت را مد نظر قرار دادند: تجربه درد در 

فیلی چیست؟ و درد در زندگی بیماران بیماران همو

 (4)هموفیلی چه معنایی دارد؟ 

هایی از سئواالت اکتشافی مثالب. سئواالت اکتشافی: 

شود: این تجربه برای شما شبیه به شامل موارد زیر می

چیست؟، شما در مورد آن تجربه چه احساسی داشتید؟، 

توانید بیشتر در مورد آن توضیح دهید؟، ایا آیا می

توانید در مورد وقتی آن حادثه اتفاق افتاد، مثالی می

در  (1)بزنید؟ و جالب است، چرا شما این کار را کردید؟ 

بررسی تجربه درد در بیماران هموفیلی رامبد و همکاران 

سئواالت زیر را از مشارکت کنندگان پرسیدند: در مورد 

درد برای من توضیح دهید. معنای درد در زندگی با 

ی چیست؟ درد در زندگی با هموفیلی شبیه به هموفیل

را « درد در بیمار هموفیلی»چیست؟ وقتی شما عبارت 

می شنوید چه چیزی به ذهن شما می آید. در مورد 

داستان های خود زمانی که درد داشتید برایم توضیح 

 .(11)دهید 

 توانید کلمات مهمی از پاسخمیپ. سئواالت پیگیری: 

شود که در این صورت فرد متوجه می فرد را تکرار کنید.

باید در مورد آن موضوع بیشتر توضیح دهد و این عنوان 

. برای مثال مصاحبه کننده می تواند (5)مهمی بوده است 

آخرین بیانات مشارکت کننده را خالصه کند و از او 

. (1)بخواهد که بیشتر در مورد این موضوع توضیح دهد 

نواده و فرزندان امیدهای من برای مثال بیمار می گوید خا

هستند. شما می گویید خانواده! در این حالت بیمار شروع 

 به توضیحات بیشتر در این زمینه می کند.

توانید آیا می(:  probingت. سئواالت  پیگیری )

توانید توضیحات بشتری در این زمینه بدهید. آیا می

بیان  جزئیات بیشتری را در مورد چیزی که اتفاق افتاده،

برای  (5)هایی در این زمینه دارید؟ کنید. آیا مثالی با مثال

مثال، در طی مصاحبه فرایند امید در بیماران همودیالیز از 

یکی از بیماران خواسته شد که برایمان مثالی بزند که چه 

موقع امید او افزایش می یابد. وی در توضیح به 

 اری از حمایت اجتماعی اشاره کرد.برخورد

تواند سئواالتی از کننده میمصاحبهسئواالت خاص:  ح.

جمله اینکه وقتی که شما احساس اضطراب کردید، چه 

اقدامی را انجام دادید؟ شما از نظر بدنی چه واکنشی نشان 

کننده با دادید؟ را بپرسد. در طی مصاحبه، مصاحبه

پرسیدن این سئوال که آیا شما خودتان این تجربه را 

اند توضیحات بیشتری را به دست آورد داشتید؟ می تو

(5). 

کننده به طور مستقیم مصاحبهخ. سئواالت مستقیم: 

کند و از مشارکت عنوان و ابعاد موضوع را معرفی می

کننده می خواهد که در مورد آن توضیح دهد. پرسیدن 

های آخر معوق شود. سئواالت باز ممکن است به قسمت

خود را بیان کرده  کننده توضیحاتزمانی که مشارکت

که در مرکز توجه وی  هایی از پدیدهاست و به شرح جنبه

 .(5)قرار دارد، پرداخته است 

به این سئوال دقت کنید:  د. سئواالت غیرمستقیم: 

شما در مورد رقابت برای نمره چه اعتقادی دارید؟ پاسخ 
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دهنده ممکن است به طور مستقیم به نگرش دیگران 

به طور غیرمستقیم نگرش خود را بیان  اشاره کند. اما وی

کرده است. در این نوع از سئواالت، محقق باید دقت 

 .(5)ها داشته باشد بیشتر برای تفسیر پاسخ

تواند در اینجا مصاحبه کننده می ی. سئواالت تفسیری:

بپرسد که شما منظورتان این است که  . . . ، آیا این 

................. و آیا کنید که درست است که شما احساس می

 ها . . . . صحیح است که اضطراب در مورد نمره

 

 انتخاب سئوال

که در زیر به شرح  (2)توان پرسید شش نوع سئوال را می

 آن می پردازیم.

سئواالتی در مورد . سئواالت مربوط به رفتار و تجربه: 1

دهد و یا در حال انجام آن است؛ با آنچه که فرد انجام می

ها ف استخراج رفتارها، تجارب، عملکردها و فعالیتهد

شود. شما در یک روز طبیعی چه کارهایی را انجام می

برای مثال هنگامی که بیمار هموفیلی  (2)دهید؟ انجام می

در مورد تجربه خونریزی خود در منزل و در حضور اعضای 

خانواده صحبت می کرد از او پرسیده شد که در آن 

 کار می کردید؟لحظات شما چه 

سئواالتی که ها: . سئواالت مربوط به عقاید و ارزش2

هدف آن درک فرایندهای شناختی و تفسیری افراد است، 

در قسمت سئواالت مربوط به عقاید و ارزش ها قرار می 

گیرد. مصاحبه کننده در این مصاحبه در مورد عقاید، 

االت کند. نمونه ای از سئوها سئوال میها و ارزشقضاوت

: شما چه اعتقادی دارید؟، شما در (2)بدین شرح است 

کنید؟، شما دوست دارید چه مورد ................ چی فکر می

اتفاقی بیفتد؟ و عقیده شما در مورد ....................... چیست؟ 

برای مثال یک بیمار هموفیلی در تجارب خود بیان کرد 

بدی دارند و در مردم در مورد بیماریهای خونی نگرش 

مورد این نگرش توضیح داد. در این صورت می توان از او 

پرسید شما چه نگرشی دارید و یا شما در مورد بیماریهای 

 خونی چگونه فکر می کنید؟

سئواالت احساسی با هدف . سئواالت احساسی: 3

های عاطفی و احساسی افراد به تجربه یا استخراج پاسخ

در هنگام پرسیدن سئواالت  شود.افکارشان پرسیده می

احساسی برای مثال: شما در مورد آن چه احساسی دارید؟ 

های اضطرابی، شادی، ترس، کننده به دنبال پاسخمصاحبه

خواهید . وقتی که شما می(2)اطمینان، تهدید و .... است 

واکنش عاطفی فرد را مورد بررسی قرار دهید شما 

سئوال کرده و به  های عاطفیمجبورید که در مورد پاسخ

خواهید در های عاطفی گوش دهید. وقتی که میپاسخ

ببرید، سئواالت باید مورد افکار فرد در مورد چیزی پی

شونده در ذهن خود به جستجوی طوری باشد که مصاحبه

های خود بپردازد نه احساسات خود عقاید، باورها و قضاوت

(2). 

عات سئواالت دانش به اطال. سئواالت دانش: 4

شونده دهنده اشاره دارد. چیزهایی که مصاحبهپاسخ

برای مثال در مورد بیماری دیابت وی در  (2)داند می

مورد مدیریت بیماری از جمله عالئم کاهش و افزایش قند 

خون، تبعیت از رژیم درمانی، چگونگی تزریق انسولین و . . 

. برای شما توضیح می دهد که گویای دانش فرد در زمینه 

 مدیریت بیماری دیابت است. 

سئواالت حسی به آنچه که دیده، . سئواالت حسی: 5

شود؛ اشاره دارد. پاسخ به این شنیده، لمس، مزه و بو می

کند تا وارد تجارب کننده کمک میسئواالت به مصاحبه

کند کننده شود. سئواالت حسی تالش میحسی مشارکت

هایی را که رکشونده محتا فرصتی فراهم کند که مصاحبه

. برای مثال بیمار (2)او تجربه کرده است را توصیف کند 

هموفیلی را تصور کنید که دچار خونریزی از بینی و دهان 

شده و مادرش او را می بیند و واکنش به صورت گریه و 

زاری و ناله و به سر روی خود زدن را نشان می دهد. بیمار 

توانید از او در حال توضیح دادن آن لحظات است. می 

بخواهید برایتان توضیح دهد در آن لحظه شما چه چیزی 

را می دیدید که بیمار آنچه را که توسط حس بینایی خود 

 دیده را به تصویر می کشد. 
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( و دموگرافیک: Background. سئواالت زمینه ای )6

های سن، تحصیالت، شغل سئواالتی هستند که ویژگی

اسخ به این سئواالت به دهد. پهویت فرد را نشان می

کننده را کند که جایگاه مشارکتکننده کمک میمصاحبه

در مقایسه با دیگران بداند. این سئواالت را به صورت باز 

پاسخ بپرسید. در مورد سن بپرسید سن شما؟ در این 

ساله هستم. یا  55حالت یک فرد ممکن است بگوید من 

هستم. من هنوز من میانسالم. یا من در ابتدای سالمندی 

هستم.  50از نظر قلبی جوان هستم. یا من در میانه دهه 

 40 -60ساله مانده به بازنشستگی هستم. من بین  10من 

ساله هستم. و. . . پاسخ به سئواالت باز در مورد اطالعات 

شونده خود را دهد که مصاحبهدموگرافیک به ما نشان می

چه جایگاه و چگونه  در این دنیا و در مقایسه با دیگران در

 (2)بیند! می

 

 جمع بندی مصاحبه

رویکردهای مورد استفاده برای پایان دادن به مصاحبه به 

مواردی که در مصاحبه شرح داده شده است، بستگی دارد. 

در مواردی که مطالب مورد بحث به لحاظ عاطفی حساس 

است، مصاحبه کننده باید با تغییر موضوع بحث و یا 

راهبردهای غیررسمی به تشویق و ترغیب استفاده از 

مجدد مشارکت کننده کمک کند. این روش گاهی اوقات 

وقت گیر است، اما به هر حال ترک کردن مشارکت کننده 

. در مصاحبه های (10)پریشان غیراخالقی است 

ریزی نشده ممکن است طول مدت غیررسمی که برنامه

حبه مصاحبه از مصاحبه های رسمی کمتر باشد. مصا

کننده باید برای وقت مشارکت کننده احترام قائل باشد و 

اگر فکر می کند که مصاحبه به زمان بیشتر از موعد 

انتظار نیاز دارد، می تواند جلسه دیگری را با مشارکت 

 .(9)کننده تنظیم نماید 

 

 

 

 های مصاحبهضبط داده

دهند با استفاده از فناوری اغلب محققان کیفی ترجیح می

ها را ضبط کنند. استفاده از یا تصویری مصاحبه صوتی

کند که محقق از ثبت کامل فناوری ضبط و ثبت کمک می

ها مطمئن شود. به همین دلیل، آنها می توانند داده

رونوشتی از مصاحبه تهیه کنند که همین امر فرایند 

کند. فناوری که فرد استفاده ها را تسهیل میتحلیل داده

ها بستگی دارد. سودمندی آوری دادهمعکند به روش جمی

ابزارهای دیجیتال ضبط مصاحبه از این جهت است که 

های صوتی به راحتی به رایانه منتقل شده و این امر فایل

کند. از سازی، مدیریت و تحلیل را تسهیل میفرایند پیاده

های دیجیتالی صوتی کم است در آنجا که اندازه فایل

ها را د دیگری رونوشت مصاحبهصورتی که بخواهیم فر

توان از طریق یارانامه آن را ارسال انجام دهد به راحتی می

کرد. زمانی که مصاحبه گر تصمیم به ضبط مصاحبه 

کند، باید اطمینان حاصل کند که مشارکت کننده از می

 .(9)این موضوع اطالع دارد 

 

 هارونوشت مصاحبه

در طی مراحل مصاحبه، پس از ضبط صدای 

کننده، رونوشت مصاحبه به صورت یک متن مشارکت

. اولین نکته برای رونوشت این است که (5)شود انجام می

مصاحبه باید ضبط شده باشد. دومین نکته برای رونوشت 

های ضبط شده قابل شنیدن برای این است که محاوره

رونوشت باشد. بنابراین مصاحبه کننده الزم است ابزاری را 

. فردی که (5)که صدای اضافی نداشته باشد به کار گیرد 

دهد، بخش کوتاهی از سازی مصاحبه را انجام میکار پیاده

نوار ضبط شده را گوش داده و سپس آنچه گفته شده را 

ثانیه مجدد برگردید و دوباره  6کند. البته هر رونوشت می

مصاحبه را گوش داده و با رونوشت مقایسه نمایید و در
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گونه اشکال در رونوشت وجود دارد،  صورتی که هر 

شود. بازنگری و اصالح کنید. این فرایند مرتبًا تکرار می

ها این فرایند را تا پایان مصاحبه دنبال نمایید. رونوشت

کننده، زمان انجام باید به دقت با شماره یا کد مشارکت

کننده، محل مصاحبه، طول مدت مصاحبه، نام مصاحبه

 .(10)مصاحبه مشخص شود 

 

 نتیجه گیری

مصاحبه با هدف درک تجارب سایر افراد و درک معنای آن 

تجربه انجام می شود. پرسیدن سئواالت باز، واضح بودن،  

شنونده فعال بودن، پرسیدن سئواالت پیگیری کننده، 

مشاهده کردن، بی طرف بودن، تحول ایجاد کردن، منتظر 

ر چیزهای غیرمنتظره بودن و حضور فعال داشتن د

مصاحبه از مهارت های مصاحبه است.  در طی مصاحبه 

فضایی را برای مصاحبه انتخاب کنید. هدف از انجام 

مصاحبه را برای مشارکت کننده توضیح دهید. چارچوب 

مصاحبه را شرح دهید. طول مدت احتمالی مصاحبه را به 

مشارکت کننده بگویید. آدرس تماس و یا شماره تلفن 

ننده دهید. فرصتی را به مشارکت خود را به مشارکت ک

کننده دهید که سئواالت خود را بپرسد. در حین مصاحبه 

یادداشت بردارید و یا مصاحبه را ضبط کنید. پس از پایان 

 مصاحبه آن را رونوشت نمایید.
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