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Abstract
Introduction: Interview is one of the well-known methods of qualitative data collection. Today, the interview 
is considered as an interactive practice. In recent decades, social scientists has increasingly considered the role 
elite play in the production of qualitative data and also, doing interview with these people in the community, 
and methodological issues about interviewing them have been interested by scholars. 
Methods: This review study was conducted through a systematic search in the field of interview, and interview 
with elite, in literature published between 1980 and 2018, by search engine/ database Google Scholar, ISI Web 
of Science, PubMed, Scopus Sciencs Direct, using the selected keywords. Finally, 44 articles and 2 books in 
this field, all in English, were retrieved, reviewed and evaluated.
Results: This review study includes the definition of elite, the benefits and interviewing, the role of power in 
interviewing, approaches and preparation, and challenges in interviewing with organizational elite and some 
strategies to guide the interview. The overall purpose of this article is to provide an introduction to researchers 
who have recently wanted to interview elite.
Conclusions: An interview with the elite can play an important role for many researches that have portrayed 
the history and development of a phenomenon over the past half century. By gaining experience, an interviewer 
can learn techniques that overcome these problems and turn the challenges into an opportunity that results in 
better quality interviewing. 
Keywords: Elite, Qualitative Studies, Interviews, Opportunities, Challenges.
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چکیده
مقدمــه: مصاحبــه یکــی از روش هــای شــناخته شــده بــرای جمــع آوری داده هــای کیفــی اســت کــه بــه تولیــد دانــش کمــک مــی 
نماینــد. امــروزه مصاحبــه بــه عنــوان یــک عمــل تعاملــی شــناخته شــده اســت کــه در آن دانــش، معانــی و روایــات بــه طــور مشــترک 
توســط مصاحبــه شــونده و مصاحبــه کننــده تولیــد مــی شــود. در دهــه هــای اخیــر توجــه محققیــن علــوم اجتماعــی بــه طــور فزاینــده ای 
بــه نقــش افــراد کلیــدی در تولیــد داده هــای کیفــی و مصاحبــه بــا ایــن افــراد در جامعــه جلــب شــده و بحــث هــای روش شــناختی در 

مــورد مصاحبــه بــا آنهــا نظــر محققیــن را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
روش کار: ایــن مطالعــه ی مــروری بــا جســتجوی نظــام  منــد در رابطــه بــا مصاحبــه و مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی متمرکــز بیــن ســالهای 
 Google Scholar, ISI Web of Science ،ــا جســتجو در موتورهــای جســتجوگر ــور ب ــود و مســتندات مذک ــا 2020 ب 1980 ت
PubMed، Scopus و  Sciencs direct و بــا توجــه بــه کلیــد واژه هــای انتخابــی انجــام شــده و در نهایــت 44 مطالعــه ی مختلــف 
از مجــات معتبــر خارجــی و بین المللــی و 2 کتــاب در ایــن زمینــه کــه همگــی بــه زبــان انگلیســی بودنــد، بازیابــی گردیــد، ســپس مــوارد 

و مفاهیــم مشــترک آن مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: ایــن مطالعــه مــروری شــامل تعریــف افــراد کلیــدی، فوایــد و مشــکات مصاحبــه بــا ایــن افــراد، نقــش قــدرت در مصاحبــه 
بــا آنهــا، مشــکات پیــش رو، رویکردهــا و آمــاده ســازی و چالــش هــا در مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی ســازمانی و برخــی از اســتراتژی هــا 
در هدایــت مصاحبــه اســت. هــدف کلــی ایــن مقالــه ارائــه مقدمــه ای بــرای محققینــی اســت کــه بــه تازگــی مــی خواهنــد بــه مصاحبــه 

بــا افــراد کلیــدی بپردازنــد.
نتیجــه گیــری: ایــن مقالــه بــه معرفــی افــراد کلیــدی و بعضــی از چالشــها و راهکارهــا در مصاحبــه بــا ایــن افــراد پرداخــت. مصاحبــه 
بــا افــراد کلیــدی مــی توانــد نقــش مهمــی را بــرای بســیاری از تحقیقــات بــازی کنــد کــه تاریــخ و توســعه یــک پدیــده را در طــول 
نیــم قــرن گذشــته بــه تصویــر کشــیده اســت. هــدف اصلــی از مصاحبــه هــای افــراد کلیــدی، دســتیابی بــه اطاعــات و مفاهیــم اســت 
کــه تنهــا آن فــرد مــی توانــد در مــورد یــک رویــداد یــا فرآینــد ارائــه دهــد. مصاحبــه بــا آنهــا چالشــهای خاصــی از دسترســی، کنتــرل، 
گمــراه کنندگــی و مذاکــره در مــورد نقــش هــای اجتماعــی را نیــز بــه همــراه دارد. بــا کســب تجربــه، یــک مصاحبــه کننــده مــی توانــد 
تکنیــک هایــی را کــه ایــن مشــکات را بــر طــرف نمــوده یــاد گرفتــه و چالشــها را بــه یــک فرصــت تبدیــل نمایــد کــه در نتیجــه 

مصاحبــه بــا کیفیــت بهتــر را ایجــاد مــی کنــد.
کلیدواژه ها: افراد کلیدی، مطالعات کیفی، مصاحبه، فرصت ها، چالشها.

مقدمه
ــای  ــیوه ه ــن ش ــن تری ــی از معمولتری ــه یک ــه ب ــروزه مصاحب ام
ــاص  ــور خ ــه ط ــی و ب ــانی، اجتماع ــوم انس ــش در عل ــد دان تولی
ــتفاده از  ــت )1, 2(. اس ــده اس ــل ش ــادی تبدی ــی انتق در روانشناس
رویکردهــای کیفــی در تحقیقــات بالینــی در دهــه 1970 و 1980، 
بســیاری از قالــب هــای متمایــز مصاحبــه هــای کیفــی را مطــرح 

ــا و عمــق داده هــای جمــع  ــد جمــع آوری داده ه ــه رون نمــود ک
آوری شــده را بســیار گســترش داد )3(. بــا وجــود اینکــه مصاحبــه 
یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحقیقــات کیفــی اســت، امــا متــون 
ــا  محــدودی در مــورد موضــوع مصاحبــه و مخصوصــا مصاحبــه ب
افــراد کلیــدی وجــود دارد )4(. مفهــوم مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی 
از مطالعــه سیاســت و سیاســتگذاری نشــأت گرفــت و متعاقبــاً بــه 
عنــوان یــک روش تحقیــق کیفــی بــه ویــژه در میــان دانشــجویان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 10

http://ijnv.ir/article-1-798-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 9، شماره 4،  زمستان1399

36

ــه  ــت )5(. و مصاحب ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــی م ــات تکمیل تحصی
ــع آوری داده در  ــژه ی جم ــهای وی ــی از روش ــراد یک ــن اف ــا ای ب
ــازه  ــان اج ــه محقق ــن ب ــد )6،7(. همچنی ــی گردی ــات کیف تحقیق
مــی دهــد تــا رونــد سیاســت گــذاری را کــه موجــب رویدادهــای 
سیاســی کلیــدی مــی شــود، ردیابــی کننــد )8(. در دهــه هــای اخیر 
محققیــن علــوم اجتماعــی بــه طــور فزاینــده ای توجــه خــود را بــه 
نقــش افــراد کلیــدی در جامعــه جلــب کردنــد کــه باعــث ایجــاد 
پیدایــش بعضــی چالشــهای متدولوژیــک در مصاحبــه بــا آنها شــده 
ــوان یکــی از پیشــگامان  ــی لوئیــس دکســتر، بعن اســت )9(. آنتون
مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی معتقــد بــود کــه ایــن نــوع از مصاحبــه 
یکــی از مهمتریــن ابــزار هــای تحقیــق در علــوم اجتماعــی مــی 
ــا  باشــد و مطــرح نمــود کــه محققیــن جــوان بایــد از مصاحبــه ب
ــوده و  ــاده نب ــوز آم ــرا آنهــا هن ــد، زی ــاب نماین ــدی اجتن ــراد کلی اف
بایــد زمانــی را بــرای درک اهمیــت ایــن نــوع از مصاحبــه صــرف 
کننــد )10(. مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی نقــش هــای چندگانــه ای 
را در بســیاری از تحقیقــات بــازی مــی کنــد کــه تاریــخ و توســعه 
یــک پدیــده را در طــول نیــم قــرن گذشــته بــه تصویــر کشــیده 
اســت. از طرفــی مصاحبــه بــا فــراد کلیــدی مزایــای بســیار زیــادی 
دارد. از آنجــا کــه آنهــا از قــدرت هــای مختلــف اجتماعــی، حقوقی، 
مالــی، سیاســی و ســازمانی برخوردارنــد، باعــث افزایــش کیفیــت و 
کیفیــت داده هــای جمــع آوری شــده مــی گردنــد )5،11(. ریچــارد 
ــا  ــاط ب ــیاری را در ارتب ــردی بس ــای کارب ــه ه ــتون توصی و گلداس
ــراد کلیــدی سیاســی  ــا اف ــق ب ــرای تحقی ــف ب رویکردهــای مختل
ــه  ــتراتژیهای مصاحب ــاره اس ــی درب ــون کم ــا مت ــد. ام ــه نمودن ارائ

توســط دیگــر محققیــن وجــود دارد )12(.
در دو دهــه اخیــر تعــداد کــم امــا رو بــه رشــد متــون دربــاره افــراد 
کلیــدی وجــود داشــته اســت کــه ایــن اتفــاق ناشــی از تحقیقــات 
ــوردی و  ــات م ــز، مطالع ــای متمرک ــه، گروهه ــی، مصاحب اتنوگراف
ــور  ــه ط ــن ب ــن محققی ــوده اســت. همچنی مشــاهده مشــارکتی ب
ــه  ــران حرف ــدن دورنماهــا و رفتارهــای رهب ــه فهمی ــده ای ب فزاین
هــا، سیاســتها و جوامــع عاقمنــد شــدند )9(. بــه نظــر مــی رســد، 
ــای  ــدگاه ه ــتند دی ــدرت هس ــارات و ق ــه دارای اختی ــرادی ک اف
مختلفــی داشــته باشــند، بنابرایــن مهــم اســت کــه دیــدگاه هــای 
آنهــا را درک کنیــد تــا جهــان اجتماعــی را کامــا درک کننــد )13, 
14(. بــا ایــن حــال کمبــود دانــش موجــود دربــاره برخی چالشــهای 
متدولوژیــک تحقیــق دربــاره افــراد کلیــدی باعــث کنــدی مصاحبه 
ــدی، در  ــراد کلی ــا اف ــه ب ــاوت مصاحب ــا آنهــا شــده اســت )9( تف ب
ــت )15(.  ــونده اس ــه ش ــی مصاحب ــش تخصص ــر دان ــز آن ب تمرک
ــی در  ــه های ــها و توصی ــی چالش ــی برخ ــه بررس ــر ب ــه حاض مقال

زمینــه مصاحبــه بــا ایــن افــراد مــی پــردازد.

روش کار
ــا  ــه ب ــد در رابط ــتجوی نظام من ــا جس ــروری ب ــه ی م ــن مطالع ای
ــالهای  ــن س ــز بی ــدی متمرک ــراد کلی ــا اف ــه ب ــه و مصاحب مصاحب
1980 تــا 2020 بــود و مســتندات مذکــور بــا جســتجو در 
 Google Scholar, ISI Web of موتورهــای جســتجوگر
Science ، PubMed، Scopusو Sciencs directو بــا 
توجــه بــه کلیــد واژه هــای انتخابــی انجــام شــده و در نهایــت 44 
ــی و 2  ــر خارجــی و بین الملل ــف از مجــات معتب ــه ی مختل مطالع
ــد،  ــان انگلیســی بودن ــه زب ــی ب ــه همگ ــه ک ــن زمین ــاب در ای کت
ــورد  ــترک آن م ــم مش ــوارد و مفاهی ــپس م ــد، س ــی گردی بازیاب

ــت. ــرار گرف ــی ق ــی و ارزیاب بررس

یافته ها
تعریف افراد کلیدی:

ــدارد و  ــود ن ــدی وج ــراد کلی ــاره اف ــنی در ب ــف روش ــچ تعری هی
ــد.  ــی باش ــر م ــف زی ــامل تعاری ــون ش ــی در مت بررس

ــی، و  ــل ماحظــه خانوادگ ــروت قاب ــا ث ــرادی ب ــتاندرآنها را اف اوس
بــه نــام "نخبــگان بشردوســت  "معرفــی نموده اســت. دانشــمندان 
علــوم سیاســی، افــراد کلیــدی سیاســی را بــه دلیــل نقــش ویــژه 
ای کــه بــه ســبب آن در رونــد سیاســت انتخــاب شــده انــد، تعریف 
مــی نماینــد )16(. در تعریــف دیگــر آنهــا بــه عنــوان افــرادی کــه 
دارای یــک موقعیــت خــاص در یــک ســازمان مــی باشــند، و بــا نام 
افــراد کلیــدی ســازمانی معرفــی شــده انــد کــه در باالتریــن نقطــه 
در سلســه مراتــب ســازمانی قــرار داشــته، و از موقعیــت ســازمانی 
ــتند )17(.  ــخیص هس ــل تش ــی قاب ــه راحت ــوده و ب ــوردار ب برخ
زاکرمــن ایــن افــراد را " فــوق نخبــه" مــی نامــد، کــه در موقعیــت 
شــغلی و یــا در ثــروت خانــواده افــراد کلیــدی نیســتند، امــا برنــده 
جایــزه نوبــل در علــم مــی باشــند و از میــزان قابــل توجهــی قدرت 
ــگان  ــاح "نخب ــاری از اصط ــد )18(. پ ــروه برخوردارن ــک گ در ی
هیبریــدی" در زمینــه تجــارت بیــن المللــی مــواد ژنتیکــی اســتفاده 

نمــود )19(.  
مــک دانــل آنهــا را افــراد کلیــدی حرفــه ای معرفــی نمــود کــه در 
ســطوح مختلــف بازرگانــی و بانکهــای ســرمایه گــذاری در شــهر 
لنــدن کار مــی کردنــد، زیــرا آنهــا مهارتهــای بــاال و تبحــر حرفــه 
ــا  ــر آنه ــی دیگ ــد )20(. تعریف ــژه ای بودن ــروه وی ــته و گ ای داش
را افــرادی کــه در موقعیتهــای قدرتمنــد قــرار دارنــد ماننــد افــراد 
ــی و  ــی دولت ــهای اجرای ــا نقش ــرادی ب ــا اف ــی و ی ــب سیاس منتخ
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ــاال  ــد بانکدارهــای ســطح ب ــه ای مانن ــام هــای حرف ــا دارای مق ی
ــف  ــی تعاری ــات آلمان ــژه در تحقیق ــه وی ــت. ب ــوده اس ــی نم معرف
افــراد کلیــدی ممکــن اســت شــامل متخصصــان عملیاتــی باشــد 
کــه دارای تخصــص هســتند حتــی اگــر رتبــه ســازمانی نداشــته 
باشــند )21(. ریچــارد افــراد کلیــدی را افــرادی بــا موقعیــت و مقــام 
اجتماعــی ماننــد دانشــمندان سیاســی کــه نســبت بــه دیگــر افــراد 
ــود )6(. در  ــی نم ــد معرف ــر بیشــتری دارن ــج سیاســی تاثی ــر نتای ب
ایــن مقالــه منظــور از افــراد کلیــدی، افــراد دارای مقــام و موقعیــت 
ســازمانی اســت کــه در سلســله مراتــب ســازمانی در راس ســازمان 

قــرار دارنــد. 
نقش قدرت در مصاحبه با افراد کلیدی

ــدی توســط  ــراد کلی ــا اف ــه ب ــدرت در مصاحب ــط ق پیچیدگــی رواب
ــان  ــدرت می ــاختار ق ــه س ــود ک ــان نم ــد. وی اذع ــان ش ــل بی پای
ــوده و  ــدار ب ــده و ناپای ــونده پیچی ــه ش ــده و مصاحب ــه کنن مصاحب
ــه  ــده و مصاحب ــه کنن ــن مصاحب ــی بی ــدرت احساس ــی از ق بازتاب
شــونده مــی باشــد )22(. مصاحبــه بــا چنیــن افــرادی پژوهشــگران 
را بــا برخــی چالــش هــای عملــی مرتبــط بــا مســئله قــدرت روبــرو 
ــر ارتباطــی ناشــی از  ــدرت، یــک اث ــه، ق ــن زمین ــد. در ای مــی کن
ــب  ــدرت اغل ــرات ارتباطــی  ق تعامــات اجتماعــی اســت )23(. اث
ــاد  ــوان "بســته شــدن"، ی ــه عن ــگ از آن ب ــه کیتین ــه آنچــه ک ب
ــدی  ــراد کلی ــا اف ــه ب ــد )24(. در مصاحب ــی کن ــروز م ــد ب ــی کن م
قــدرت بــه ظرفیــت مصاحبــه شــونده در پاســخگویی یــا مقاومــت 
ــاره دارد.  ــئواالت اش ــه س ــخ ب ــاص در پاس ــج خ ــان نتای وی در بی
ــدرت در  ــاختار ق ــر س ــتی ب ــات فمینیس ــه، مطالع ــن زمین در ای
مصاحبــه بــا افــرد کلیــدی تاکیــد بســیاری مــی کننــد )6(. یکــی از 
چالــش هــای اصلــی کــه در مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی رویــاروی 
محققــان مــی باشــد مربــوط بــه روابــط قــدرت نابرابــر اســت )24, 
25(. بــه گفتــه آلــن ماننــد معمارانــی کــه نقشــه ســاختمان را در 
ذهــن خــود پــردازش مــی کننــد، قــدرت نیــز قبــل از مصاحبــه در 
ذهــن مصاحبــه کننــده ســاخته مــی شــود )24(. در مفهــوم ســازی 
قــدرت، دیدگاههــای مربــوط بــه قــدرت بــه دو صــورت توصیــف 

مــی شــود: 
ــاق                                               ــاختاری  اط ــدگاه س ــه آن دی ــه ب ــدگاه ک ــن دی 1- در اولی
مــی شــود، قــدرت بــه مثابــه ظرفیتــی ثبــت شــده در نظــر گرفتــه                  
ــرد  ــه ف ــاص ب ــازمانی خ ــا س ــراد ی ــط اف ــه توس ــود. ک ــی ش م

ــود. ــی ش ــاص داده م اختص
2- دیــدگاه پساســاختارگرا یــا بــه تصویــر کشــیده شــده. کــه بــه 
کار گرفتــه شــده امــا اختصــاص داده نشــده اســت. بــر اســاس ایــن 

دیــدگاه قــدرت دارای مالکیــت و جایــگاه نیســت.

ــا افــراد  ــه هایــی کــه تمرکــز آنهــا بــر مصاحبــه ب در بیشــتر مقال
کلیــدی اســت، بــر تعریــف ســاختاری قــدرت تمرکــز شــده اســت 
ــراد  ــا اف ــه ب ــز در مصاحب ــاختارگرا نی ــدگاه پساس ــد دی )23(.َ هرچن

کلیــدی بســیار اهمیــت دارد. 
برخــی تحقیقــات کیفــی ادعــا کــرده انــد کــه در متــون 
متودولوژیــک مربــوط بــه تحقیــق دربــاره افــرادی کــه در جایــگاه 
ــن  ــود دارد )26(. ای ــی وج ــاوت های ــتند تف ــار هس ــدرت و اختی ق
تفاوتهــا بســیار مهــم اســت و راهنماهــای موجــود بــرای تحقیــق 
بــا افــراد غیــر کلیــدی ممکــن اســت بــرای اســتفاده در تحقیقــات 
ــه افــراد کلیــدی نامناســب باشــد )26(. تفاوتهایــی کــه  ــوط ب مرب
ــد و در تحقیــق اهمیــت دارد  ــه آن اشــاره مــی کنن نویســندگان ب
شــامل همــه مراحــل فراینــد تحقیــق از شــروع و برنامــه ریــزی 
تــا زمــان انتشــار نتایــج اســت )27(. دالیــل بســیاری وجــود دارد 
کــه نفــوذ در افــراد کلیــدی نســبت بــه دیگــر افــراد مشــکل مــی 
باشــد. تعــدادی از محققیــن در نتیجــه تفاوتهــای درک شــده اتفــاق 
نظــر دارنــد کــه راهکارهــای توانمندســازی و مبتنــی بــر همــکاری 
کــه اغلــب در جغرافیــای انســانی مطــرح مــی شــود ممکــن اســت 
بــرای مطالعــه دربــاره ایــن گــروه از افــراد مناســب نباشــد )28(. در 
واقــع پژوهشــگرانی کــه تحقیقاتــی را بــا افــراد در جایــگاه قــدرت 
ــا  ــار آنهــا ب ــد کــه رفت ــت اعــام نمودن ــا صداق ــد ب انجــام داده ان
ــل(   ــن عم ــی )بهتری ــر اخاق ــدگان از نظ ــرکت کنن ــه ش اینگون
کامــا متفــاوت از حالــت عــادی کــه در دیگــر تحقیقــات انجــام 
ــوده اســت و بــه طبیعــت پیچیــده و چنــد بعــدی  ــد ب مــی داده ان

ــد )27(. قــدرت اذعــان داشــته ان
ــونده  ــه ش ــده و مصاحب ــه کنن ــن مصاحب ــدرت بی ــادل ق ــدم تع ع
ــونده  ــه ش ــت. مصاحب ــاز اس ــکل س ــوده و مش ــر ب ــاب ناپذی اجتن
ــد را  ــه آن دارن ــعی در ادام ــده س ــه کنن ــه مصاحب ــی را ک اطاعات
کنتــرل مــی نماینــد. بــر ایــن اســاس محققــان بایــد آگاه باشــند 
ــه  ــد و ب ــه دســت نگیرن ــه را ب ــراد کلیــدی کنتــرل مصاحب کــه اف
ــت آن  ــه، مدیری ــی در مصاحب ــهای اساس ــی از چالش ــوان یک عن
ضــرورت دارد )6(. محققــان فمینیســتی نیــز پیشــنهاد کــرده انــد 
ــل رســاندن  ــه حداق ــری هــا و ب ــن نابراب ــا ای ــی ب کــه راه رویاروی
تفــاوت قــدرت بــرای مصاحبــه کننــدگان، نشــان دادن جنبــه هــای 
انســانی در پاســخ بــه ســواالت و بیــان احساســات اســت )29(. بــه 
منظــور غلبــه بــر تفــاوت هــا و نابرابــری هــای قــدرت، محققــان 
مــی تواننــد از اســتراتژی هــای مختلــف از جملــه "خــود افشــایی" 
ــه  ــش را ب ــات و دان ــده تجربی ــه کنن ــه مصاحب ــد ک ــتفاده کنن اس
اشــتراک مــی گــذارد، ســواالت را پاســخ مــی دهــد و احساســات 

ــد )30(. ــان مــی کن خــود را بی
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فواید و مشکات مصاحبه با افراد کلیدی:
ــر  ــا ذک ــه ه ــوع مصاحب ــن ن ــه نویســندگان در ای مشــکاتی را ک
ــار  ــا انتش ــزی ت ــه ری ــق از برنام ــل تحقی ــام مراح ــد در تم نمودن
ــی  ــدی م ــراد کلی ــا اف ــه ب ــود دارد )31-33(. مصاحب ــق وج تحقی
توانــد بــه تفســیر مســتندات یــا گزارشــها کمــک نمــوده و 
ــوم  ــترس عم ــوز در دس ــا هن ــده ی ــت نش ــه ثب ــی را ک اطاعات
نیســت در اختیــار قــرار دهــد همچنیــن بــه دسترســی دیگــران در 
مصاحبــه هــای ویــژه کمــک کنــد. از طرفــی مصاحبــه بــا آنهــا بــا 
بعضــی مشــکات متدولوژیــک، اجرایــی و تفســیری همــراه اســت. 
نمونــه گیــری ممکــن اســت بــا مشــکل دسترســی همــراه باشــد. 
ــز  ــر انگی ــئوال ب ــع س ــی مواق ــه در بعض ــاد  مصاحب ــت اعتم قابلی
اســت. مثــا مصاحبــه شــونده در مــورد یــک رویــداد مــی توانــد 
ــرا  ــد زی ــف بگوین ــای مختل ــه ه ــی را در مصاحب ــای متفاوت چیزه
آنهــا مــی تواننــد ذهــن خــود را در جریــان مصاحبــه تغییــر دهــد. 
احتــرام بســیاری کــه مصاحبــه کننــده بــا توجــه بــه قــدرت بــرای 
مصاحبــه شــونده قائــل مــی باشــد باعــث مــی شــود کــه کنتــرل 
ــه دســت مصاحبــه شــونده باشــد. اگــر چنیــن اســت،  مصاحبــه ب
مصاحبــه کننــده ممکــن اســت قــادر بــه کنتــرل یــا جهــت دادن 
بــه مصاحبــه نباشــد. آنهــا اطاعاتــی را کــه مصاحبــه کننده ســعی 

ــد )4(.  ــی کنن ــرل م ــد کنت دارد از آن اســتفاده کن
آماده سازی قبل از مصاحبه:

چنــد مســئله اساســی وجــود دارد کــه یــک محقــق بایــد قبــل از 
مصاحبــه در نظــر داشــته باشــد. مثــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
مصاحبــه در مراحــل آخــر کار بیشــترین تاثیــر را دارد. زمــان 
ــونده  ــه ش ــاب مصاحب ــد. انتخ ــی باش ــدود م ــا مح ــه غالب مصاحب
نیــز مهــم مــی باشــد زیــرا هــدف، معــرف بــودن نمونــه تــا حــد 
ــه الزم  ــان مصاحب ــه زم ــا نزدیــک شــدن ب ــکان مــی باشــد. ب ام
اســت کــه محقــق آگاهــی و دانــش کلــی و جزئــی در همــه زمینــه 
تحقیــق داشــته باشــد. بایــد بــه صــورت حرفــه ای و بــا اطاعــات 
خــوب بــا مصاحبــه شــونده روبــرو شــده و آگاهــی کامل از پیشــینه 
ــه،  ــاختار مصاحب ــاظ س ــه لح ــت. ب ــه ای او داش ــی و حرف اجتماع
یکــی از ملزومــات کلیــدی انعطــاف پذیــری اســت. اولیــن نکتــه 
ایــن اســت کــه شــخص مــورد نظــر را هــدف قــرار داده و محــدوده 
ــه  ــرای مصاحب ــد پوشــش دهــد و رویکــرد مناســب ب ــه بای ای ک
ــری  ــمی و یکس ــئواالت رس ــه ای از س ــم و مجموع ــدا کنی را پی
ــم.  ــرح نمایی ــوع را مط ــه موض ــوط ب ــر مرب ــورد نظ ــئواالت م س
ــی  ــه ترتیــب وقــوع زمان ــا داســتانهای ب ــوان ب ــه را مــی ت مصاحب
دربــاره موضــوع مــورد نظــر مصاحبــه آغــاز نمــود کــه ایــن روش 
نســبت بــه یکســری ســئواالت جــدا از هــم بهتــر اســت. در ایــن 

مرحلــه بایــد بــه اینکــه چگونــه مــی تــوان شــرایط راحــت و آرام 
بــرای مصاحبــه کننــده فراهــم نمــود نیــز فکــر کــرد )4(.

هدایت مصاحبه:
ــا حــد  ــد ت ــد ســعی نمای ــده بای ــه کنن ــه، مصاحب در طــول مصاحب
ممکــن شــفاف بــوده و اطاعاتــی را بــه مصاحبــه کننــده بدهــد. 
ــت  ــم؟ طبیع ــی کن ــن چــه کســی هســتم؟ کجــا کار م ــد: م مانن
ــانی  ــه کس ــن چ ــدگان م ــت کنن ــت؟ حمای ــن چیس ــق م تحقی
هســتند؟ مصاحبــه چــه مــدت زمانــی طــول مــی کشــد؟ نتایــج در 
کجــا منتشــر مــی شــود؟ آیــا داده هــا بــه صــورت بــی نــام منتشــر 

ــی شــود؟ )9(. م
ــق در  ــرای محق ــه شــونده ب ــه مصاحب ــی ک ــی و مکان ــدت زمان م
نظــر گرفتــه اســت مهــم مــی باشــد، زیــرا بایــد در زمــان موجــود، 
ــای  ــه ه ــی زمین ــل مطــرح شــده و تمام ــه طــور کام ســواالت ب
اصلــی پوشــش داده شــود )4(. در بعضــی مواقــع مصاحبــه شــونده 
ممکــن اســت زمــان بیشــتری را در اختیــار مصاحبــه کننــده قــرار 
دهــد و محقــق بایــد آمــاده بــوده و از آن بــه عنــوان یــک فرصــت 
بــرای توجــه بــه جزئیــات بیشــتر در موضوعــات خــاص اســتفاده 

نمایــد )34(. 
 بایــد ایــده قطعــی، امــا انعطــاف پذیــر از ســواالتی کــه قــرار اســت 
ــه  ــول مصاحب ــق در ط ــد. محق ــته باش ــود داش ــود وج ــیده ش پرس
ــه  بایــد هوشــیار باشــد، ایــن موضــوع توانایــی واکنــش نســبت ب
مصاحبــه شــونده وهمچنیــن اطمینــان از اینکــه مصاحبــه شــونده 
از موضــوع خیلــی دور نیســت را افزایــش مــی دهــد. بایــد مودبانــه، 
بصورتــی پایــدار و محکــم، مصاحبــه شــونده را بــه موضــوع مــورد 
ــده  ــه کنن ــد )4(. ممکــن اســت الزم باشــد مصاحب بحــث برگردان
شــخصیت خــود را تغییــر دهــد تــا بتوانــد کاملتریــن پاســخ هــا را 
بدســت آورد )35(. اگــر عایــق مشــترک وجــود داشــته باشــد بــه 
عنــوان مثــال تولــد در یــک شــهر مشــترک یــا تحصیــل در همــان 
دانشــگاه، ذکــر شــود زیــرا ایــن موضــوع باعــث ایجــاد اعتمــاد می 
گــردد )4(. بــه مصاحبــه شــونده فرصــت کافــی بــرای پاســخ بــه 
ــل  ــردد. نق ــدی مطــرح گ ســئوال داده شــده و ســپس ســئوال بع
قــول از مصاحبــه هــای قبلــی نشــان دهنــده دانــش و اعتبــار بــوده 
و بــه مصاحبــه کننــده اجــازه بررســی منابــع متقابــل را مــی دهــد. 
قبــل از ســئوال در مــورد تضادهــا، انتقادهــا یــا ســئواالت دشــوارتر 
بایــد منتظــر مانــد تــا مصاحبــه شــونده بــا محقــق ارتبــاط برقــرار 
کــرده و بــرای مدتــی در بحــث درگیــر بمانــد )4(. همیشــه بهتــر 
اســت مصاحبــه بــا پرســیدن ســئوال در مــورد مــواردی کــه بــه آن 
دســت یافتــه نشــده پایــان یابــد، شــاید مصاحبــه شــونده بخواهــد 

در ایــن مــورد نظــر بدهــد )4(. 
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مصاحبــه کننــدگان نیــاز دارنــد کــه بــه افــراد پاســخگو اطمینــان 
ــاال  ــا کیفیــت ب ــا بتواننــد داده هایــی ب )اعتمــاد(  داشــته باشــند ت
جمــع آوری نماینــد )9(. اوســتاندر ذکــر مــی کنــد کــه ایــن اعتمــاد 
در طــول زمــان ســاخته مــی شــود و محققیــن بایــد تــاش کننــد 
یــک رابطــه دوســتانه را بــا فــرد کلیــدی از زمــان اولیــن تمــاس بــا 
آنهــا در مصاحبــه تــا پایــان آن بســازند )9( بــه ایــن علــت کــه افراد 
کلیــدی دوســت ندارنــد بــا پاســخهای بســته محــدود شــوند باید از 
پرســیدن ســئواالت بســته انتهــا اجتنــاب کــرد. زیــرا غالبــا افــراد با 
تحصیــات بــاال دوســت ندارنــد بــه ســئواالت بســته انتهــا پاســخ 
ــان کــرده و  ــد نظراتشــان را بی ــد )9(. آنهــا ترجیــح مــی دهن دهن
ــزی  ــا چــه چی ــرده و ی ــا اینطــور فکــر ک ــرا آنه ــاره اینکــه چ درب
فکــر مــی کننــد توضیــح دهنــد )36(. اغلــب مصاحبــه کننــدگان 
زمــان محــدود و کمــی بــرای صحبــت بــا  افــراد کلیــدی دارنــد و 
بنابرایــن روشــهای ســاختاریافته اغلــب بهتریــن راه بــرای بدســت 

آوردن پاســخهای متمرکــز در زمــان کوتــاه اســت )9(. 
ــا  ــئواالت ب ــب س ــه ترکی ــتند ک ــق هس ــاک مواف ــن و آدرب راکم
ــده شــده و  ــاز و بســته باعــث فعــال شــدن پاســخ دهن انتهــای ب
وی شــروع بــه پاســخ بــا کلمــات خــودش مــی کنــد )36(. ترکیــب 
ســئواالت بــاز و بســته انتهــا از طریــق مصاحبــه یــا بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه امــکان پذیــر اســت و باعــث انعطــاف پذیــری و افزایش 
میــزان پاســخگویی بــه پرسشــها مــی شــود )9(. مدت زمــان دقیق 
هدایــت مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی در متــون ذکــر نشــده اســت 
و ایــن موضــوع بــه عواملــی ماننــد ویژگیهــای مصاحبــه کننــده و 
ــه نســبت داده  ــه مصاحب ــکان و زمین ــان، م ــونده، زم ــه ش مصاحب
شــده اســت )9(. ریــور و همــکاران در تحقیــق خــود پــس از اتمــام 
ــا افــراد کلیــدی، از همــه پاســخ دهنــدگان  بخشــی از مصاحبــه ب
خواســتند تــا یــک پرسشــنامه کوتــاه را تکمیــل نماینــد. بــر اســاس 
ــر پاســخ  ــود، اکث ــه ایجــاد شــده ب روابطــی کــه در طــول مصاحب
دهنــدگان ایــن پرسشــنامه را در حضــور مصاحبــه کننــده بــه پایــان 
رســاندند. در صــورت وجــود محدودیــت هــای زمانــی بایــد معمــوال 
تــاش هــای قابــل توجهــی بــرای بازیابــی پرسشــنامه هــا صــرف 

گــردد )29(.
ــاعت  ــوال 1 س ــه معم ــه مصاحب ــد ک ــی کن ــه م ــتاندر توصی اوس
ــه  ــه اســت ک ــن گفت ــتفان همچنی ــم طــول بکشــد )16(. اس و نی
ــدود  ــر، از ح ــه دیگ ــه ب ــک مصاحب ــه از ی ــان مصاحب متوســط زم
3 ســاعت تــا کمتــر از یــک ســاعت متغیــر اســت )37(. مصاحبــه 
ــط  ــا را ضب ــه ه ــد مصاحب ــی دهن ــح م ــک ترجی ــدگان آکادمی کنن
نماینــد؛ زیــرا آنهــا نمــی تواننــد تمرکــز کــرده و همــه اطاعــات را 
یادداشــت نماینــد و بــه ایــن ترتیــب بــر هدایــت مصاحبــه تمرکــز 

مــی نماینــد. در مــورد مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی بیــن محققیــن 
در مــورد اینکــه آیــا بایــد مصاحبــه را ضبــط نماینــد اختــاف نظــر 
وجــود دارد )9(. پــی بــادی ذکــر کــرده کــه افــراد بیشــتر دوســت 
ــط شــود  ــدون اینکــه صحبتهایشــان ضب ــد ب ــت کنن ــد صحب دارن
ــه  ــط شــدن مصاحب ــدی از ضب ــراد کلی ــی اف ــی برخ )34(. از طرف
خــودداری کــرده و بــه ســرعت نســبت بــه وجــود وســیله ضبــط 

کننــده عکــس العمــل نشــان مــی دهنــد )36(. 
ــه ممکــن اســت  یکــی از چالشــها پرســیدن ســئواالتی اســت ک
مصاحبــه شــونده بــه راحتــی نتوانــد بــه آنهــا پاســخ دهــد. ریچــارد 
ــد در وســط  ــوع از ســئواالت بای ــن ن ــه ای ــد ک ــی ده پیشــنهاد م
مصاحبــه و زمانــی کــه ارتبــاط بــا مصاحبــه شــونده ایجــاد شــده 
ــراد  ــیدنش از اف ــه پرس ــئواالتی ک ــی از س ــود )4(. یک ــیده ش پرس
کلیــدی نامناســب اســت پرســیدن در مــورد حقــوق ســالیانه مــی 
باشــد زیــرا در بیشــتر زمینــه هــای فرهنگــی ایــن ســئوال بســیار 

خصوصــی اســت )9(. 
بــه طــور کلــی شــروع مصاحبــه بایــد بــا ســئواالت کلــی دربــاره 
ــد )9(. در  ــه ای او باش ــه حرف ــا زمین ــده ی ــات پاســخ دهن تحصی
ــئواالت  ــیدن س ــد از پرس ــدگان بای ــه کنن ــوارد مصاحب ــتر م بیش
ــان  ــر جری ــرده و بیشــتر ب ــاب ک ــاد اجتن ــدی شــده زی ــول بن فرم

ــد )29(. ــز نماین ــه تمرک مکالم
مصاحبــه کننــده بایــد هنگامــی کــه ســئواالت ناخوشــایند را مــی 
پرســد بــه مصاحبــه کننــده احتــرام گــذارد. بــه طــور مثــال بگویــد: 
)ایــن ســئوالی نیســت کــه اگــر در جمــع بودیــم مــن از شــما مــی 
پرســیدم امــا هــدف مــن اینجــا کاما متفــاوت اســت( )16(. پاســخ 
دهنــدگان اغلــب آگاهانــه یــا نــا آگاهانــه بــه بعضــی ســئواالتی که 
از آنهــا پرســیده مــی شــود پاســخ نمــی دهنــد؛ بخصوص بســیاری 
از افــراد کلیــدی سیاســی و تجــاری در مــورد اینکه چگونه از پاســخ 
بــه بعضــی از ســئواالت اجتنــاب نماینــد آمــوزش دیــده انــد. بایــد 
دوبــاره و مودبانــه ســئوال پرســیده شــود. اگــر آنهــا پاســخ ندادنــد 
ســپس ســئوال دیگــری پرســیده شــده و دور ســئوال پاســخ داده 

نشــده خــط کشــیده شــود )38(. 
دربــاره هــدف پــروژه تحقیقــی در اکثریــت مــوراد محققــان توصیه 
ــا  ــم ت ــوده و تــاش نمائی ــاز ب ــا حــد ممکــن ب ــد کــه ت مــی کنن
ــه  ــم ب ــاره اینکــه مــی خواهی ــوده و درب ــان ب الهــام بخــش اطمین
ــرایط  ــی ش ــم )20،39(. در بعض ــت کنی ــیم صحب ــز برس ــه چی چ
ــده در  ــه کنن ــه شــونده و هــم مصاحب ممکــن اســت هــم مصاحب
موضــوع مشــخصی ســاکت باشــند زیــرا آنهــا یــا قــادر بــه پاســخ 
ــن  ــتند. ای ــاص نیس ــات خ ــای اطاع ــه افش ــل ب ــا مای ــوده ی نب
شــرایط نامناســب مــی توانــد در بعضــی مواقــع بــه وســیله شــروع 
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صحبــت بــا مصاحبــه کننــده دربــاره عایــق مشــترک بــا مصاحبه 
شــونده کمــک کننــده باشــد تــا یــخ بیــن آنهــا شکســته شــده و 

ــاره آرامــش بیــن آنهــا برقــرار شــود )9(. دوب
 مــکان مصاحبــه مــی توانــد بــر نــوع پاســخ بــه اطاعــات و افشــا 
نمــودن آن تاثیــر بگــذارد. پاســخ دهنــده ممکــن اســت در محــل 
کار اطاعــات محرمانــه را کمتــر آشــکار نمایــد یــا زمــان اضافــه 
بخواهــد )20(. بهتریــن مــکان جهــت مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی 
تحــت تاثــر عواملــی شــامل: زمینــه تحقیــق، و نــوع ارتبــاط پیــش 
بینــی شــده بیــن مصاحبــه شــونده و مصاحبــه کننــده مــی باشــد. 
ــه در  ــف مصاحب ــوت و ضع ــاط ق ــه از نق ــم اســت ک ــن مه بنابرای

مکانهــای مختلــف آگاه باشــیم )12(.  
محققیــن در هنــگام مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی بایــد توجــه نمایند 
ــردن  ــت ک ــگام هدای ــد. هن ــان را نشــان دهن ــه خودش ــه چگون ک
ــازی  ــی الزم اســت ب ــدی تجــاری و صنعت ــراد کلی ــا اف ــق ب تحقی
گنگــی داشــته باشــند. بــا خانمهــای پیــر خواهرانــه بــوده بــا زنــان 
همســن خــود وضعیــت مشــابه داشــته و بــا مــردان جــوان بســیار 
ســریع بــوده و اطاعــات زیــاد داشــته باشــند. مصاحبــه کننــده ی 
تاثیرگــذار مــی توانــد بــه آســانی ســبک خــود را تنظیــم کــرده و 
تــا جایــی کــه ممکــن اســت احســاس راحتــی ایجــاد نمایــد )12(. 
ــاال نیســت  ــا کیفیــت ب ــرا مهــم فقــط دریافــت یــک پاســخ ب زی
ــای  ــت ه ــرای دادن فرص ــدی را ب ــراد کلی ــل اف ــد تمای ــه بای بلک
ــواع  ــر ان ــد دیگ ــش داد. مانن ــدی افزای ــهای بع ــه در تماس مصاحب
ــراد از  ــن اف ــا ای ــه ب ــت مصاحب ــرای هدای ــن راه ب ــه بهتری مصاحب
ــد جــو  ــه دیگــری متفــاوت اســت و محقــق بای ــه ب یــک مصاحب
ــن  ــر ای ــت کــردن و رفتارهــا را ب ــار، صــدای صحب ــه، رفت مصاحب

ــد )9(. ــدازه گیــری و تنظیــم نمای اســاس ان
بــا وجــود اینکــه انجــام تحقیقــات آزمایشــی در تحقیقــات کیفــی 
توصیــه مــی شــود، امــا انجــام مصاحبــه آزمایشــی بــا افــراد کلیدی 
مــورد بحــث بــوده و توصیــه نمــی شــود؛ زیــرا افــراد کلیــدی زمان 
ــن راهنماهــای آکادمیــک  ــری در دســترس داشــته و همچنی کمت
کمــی دربــاره مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی وجــود دارد. پیشــنهاد می 
شــود کــه محققــان بــی تجربــه کــه تصمیــم بــه مصاحبــه بــا ایــن 
گــروه را دارنــد بهتــر اســت در پایــان کارشــان هنگامــی که بیشــتر 
ــه را  ــدند کار مصاحب ــنا ش ــئواالت آش ــق و س ــوع تحقی ــا موض ب
انجــام دهنــد )12(. انجــام یــک مصاحبــه بــا همــکاران و دوســتان 
خــود قبــل از انجــام مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی توصیــه مــی شــود 
ــک  ــواالت کم ــی س ــردن و بازبین ــن ک ــه روش ــد ب ــی توان ــه م ک

کنــد )34(.
چالش ها در مصاحبه با نخبگان سازمانی:

در حالیکــه چالشــهای زیــادی در مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی وجــود 
دارد بایــد بــه خاطــر داشــت کــه مصاحبــه بــا همــه افــراد کلیــدی 
ــا انــواع مختلــف نخبــگان  مشــابه نیســت. در نتیجــه، مصاحبــه ب
ــه اســتراتژی هــای متفــاوت داشــته باشــد. ــاز ب ممکــن اســت نی

.)17(
دسترسی به افراد کلیدی 

موفقیــت در دســتیابی بــه افــراد کلیــدی وابســته بــه شــبکه هــای 
ــدت و  ــول م ــکان، ط ــد. م ــی باش ــاص م ــرایط خ ــی و ش اجتماع
ــت آوردن داده  ــت در بدس ــر موفقی ــد ب ــی توان ــه م ــان مصاحب زم
ــه  ــه ب ــی ک ــام محققان ــا تم ــذارد )20،40،41(. تقریب ــر گ ــا تاثی ه
مصاحبــه هــای افــراد کلیــدی مــی پردازنــد، مســئله دسترســی بــه 
آنهــا را مــورد بحــث قــرار مــی دهنــد )16،42،43(. کلیــد دســتیابی، 
نوشــتن یــک نامــه مقدماتــی بســیار قــوی اســت کــه پــروژه را بــه 
نحــوی تفســیر کنــد کــه مصاحبــه شــونده ســریعا بــه اهمیــت آن 
پــی بــرده و مهمتــر از آن، واضــح ســازد فــردی کــه مــی خواهید با 
او مصاحبــه نماییــد تخصــص منحصــر بــه فــرد و حتی ضــروری را 
بــه موضــوع دارد. البتــه دســتیابی بــر اســاس افــراد کلیــدی کــه ما 
ســعی داریــم بــا آنهــا مصاحبــه نمائیــم متفــاوت مــی باشــد. بعضی 
ممکــن اســت نخواهنــد مصاحبه داشــته باشــند و یا سرشــان خیلی 
ــه پــروژه هــای  شــلوغ باشــند. البتــه نخبــگان ســازمانی اغلــب ب
ــات  ــده انجــام تحقیق ــی ای ــه راحت ــوده و ب ــد ب ــه من ــی عاق علم
علمــی را درک مــی کننــد. مســائل مربــوط بــه دسترســی بســته 

بــه موضــوع مــورد مطالعــه متفــاوت مــی باشــند )17(. 
مشکل سخنگوی :

یکــی از مشــکات اساســی بــرای محققانــی کــه بــا افــراد 
کلیــدی مصاحبــه مــی کننــد، تمایــل مصاحبــه شــونده بــه نقــش 
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه ای ــل ب ــن تمای ســخنگویی اســت )42(. ای
ــوان ســخنگوی  ــه عن ــا بخــش مهمــی از روز را ب بســیاری از آنه
ســازمان هــای خــود مــی گذراننــد، بنابرایــن مصاحبــه مــی توانــد 
ــه درک  ــر هــدف مصاحب ــا باشــد. اگ ــه آنه ــه روزان ــه برنام در ادام
موقعیــت ســازمانی یــا فــردی مصاحبــه کننــده اســت، این مشــکل 
نیســت. مشــکل زمانــی افزایــش مــی یابــد کــه محقــق بخواهــد 
ــودن و  ــه رســمی ب ــر بســته ب ــق ت ــای عمی ــه ه ــه الی ــا را ب آنه
ــرای  ــه ب ــی ک ــتراتژی های ــی از اس ــرد، یک ــازمانی بب پوزیشــن س
ــا ایــن مشــکل اســتفاده مــی شــود اســتفاده از مکالمــه  ــه ب مقابل
ــرای کاهــش ســرعت گفتگــو و بحــث در  هــای طراحــی شــده ب
ــا  ــه عنــوان مثــال ، "آی ــد و موقعیــت موضــوع اســت ب مــورد رون

ــرای یــک لحظــه متوقــف شــویم؟". )17(.  ــم ب مــی توانی
چه کسی مصاحبه را کنترل می کند؟

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 10

http://ijnv.ir/article-1-798-fa.html


منا علی نژاد نائینی و همکاران

41

بســیاری از محققــان دربــاره مســائل مربــوط بــه "کنتــرل 
مصاحبــه" و اینکــه اغلــب در مصاحبــه هــای افــراد کلیــدی بیشــتر 
از ســایر مصاحبــه هــا بوجــود مــی آیــد بحــث نمــوده انــد، زیــرا در 
ــدی نشــانگرهای واضــح بســیاری  ــراد کلی ــا اف ــه ب ــان مصاحب زم
ــتان  ــت زیردس ــده "وضعی ــان دهن ــا نش ــه حقیقت ــود دارد ک وج
"اســت. البتــه بســیاری از افــراد کلیــدی ســازمانی احتــرام زیــادی 
بــرای اعضــا دانشــگاهی قائــل هســتند کــه بــه حــل ایــن مشــکل 
کمــک مــی نمایــد. پیشــنهاد مــی شــود مصاحبــه کننــده ســخت 
تــاش کنــد تــا کنتــرل را از بیــن ببــرد. اگــر مصاحبــه حرکــت بــه 
جلــو و در جهــت مخالــف هــدف اســت بایــد از ســئواالت منحــرف 
کننــده اســتفاده شــده تــا مصاحبــه در مســیر اصلــی قــرار گیــرد، 
و یــا اگــر شــخص بــه طــور مســتقیم ســئواالت را پاســخ نــداده و 
تمرکــزش بــر موضــوع خــودش اســت بایــد بــه راهــی فکــر کــرد 
کــه باعــث اتصــال بحــث بــه موضــوع مــورد نظــر گــردد. ایــن کار 

را مــی تــوان بــا تجربــه زیــاد بــه دســت آورد )17(.
مشــکل بــدون نــام : ســندروم اســتکهلم ، بومــی شــدن ، و معضــل 

گمــراه ســازی :
روانشناســان معتقدنــد کــه اســترس ناشــی از وابســتگی بــه قــدرت 
متفــاوت منجــر بــه بــروز ایــن ســندرم مــی گــردد )44(. در زمــان 
روبرویــی بــا یــک فــرد بــا قــدرت و بعــد از مصاحبــه مــی گوییــم 
چــی مــی شــد مــن جــای او بــودم؟ چــه مصاحبــه خوبــی بــود کــه 
بــا او انجــام دادم و بــه عبارتــی فــرد مصاحبــه کننــده تمــام عقیــده 
ــوای  ــت در محت ــن اس ــس ممک ــد. پ ــی ده ــت م ــود را از دس خ
مصاحبــه درســت عمــل نکنیــم. افــراد کلیــدی ســخندان هســتند و 
نظراتشــان را تحمیــل مــی کننــد. افــراد بــی تجربــه بیشــتر تحــت 
تاثیــر فراینــد مصاحبــه قــرار مــی گیرنــد. ســه راه بــرای مبــارزه بــا 

فریــب خــوردن وجــود دارد )17(. 
1- انجــام مصاحبــه هــای بیشــتر بــا افــراد کلیــدی .زیــرا بــا تجربه 
زیــاد ایــن پدیــده کــم مــی شــود و عینیــت مصاحبــه کننــده را در 

هنــگام آنالیــز داده هــا افزایــش مــی دهــد.
2- بــه یــاد آوردن ایــن کــه افــراد کلیــدی "جهــان بینــی" را ارائــه 
ــک ســازمان و  ــا در ی ــت ســاختاری آنه ــه از موقعی ــد ک ــی دهن م
ــد داده هــای  ــرد. بنابرایــن، محقــق بای در جامعــه نشــات مــی گی
مصاحبــه را همــان گونــه کــه یــک مصاحبــه بــا شــخص دیگــری 
ــد و از خــود بپرســد  در شــرایط دیگــری انجــام شــده تحلیــل کن
ــات  ــت و تجربی ــه موقعی ــر ب ــا منج ــدگاه ه ــن دی ــه ای »چگون
ســاختاری ایــن فــرد مــی شــود؟« البتــه تکنیــک هایــی در فرآینــد 
نوشــتن وجــود دارد کــه بــه محقــق اجــازه مــی دهــد جهــان بینــی 
آنهــا را ارائــه دهــد و همچنیــن زمینــه و نقــد را بــه عنــوان تحلیلگر 

اجتماعــی ارائــه نمایــد.
ــه  ــی کســی ک ــه اصل ــد نوشــتن اســت. وظیف 3- راه دیگــر فراین
نخبــگان ســازمانی را مــورد مطالعــه قــرار مــی دهــد، ایــن اســت 
کــه جهانبینــی افــراد مــورد مصاحبــه را بــه طــور کامــل و عمیــق 
گــزارش دهــد. بعــد مهــم اســت کــه ایــن دیــدگاه یــا موقعیــت را 
بــا موقعیتهــای دیگــر مقایســه کنــد بــا انجــام ایــن فراینــد محقــق 
ــدی را  ــراد کلی ــدگاه اف ــود دی ــر خ ــتفاده از نظ ــا اس ــد ب ــی توان م
حــس کــرده یــا موضــع تحلیلــی در رابطــه بــا ایــن جهــان بینــی 

ــد )17(. را  ببینی
تجزیه و تحلیل داده ها:

بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان مصاحبــه پاســخ دهنــده خســته شــده، 
کمتــر جزئــی شــده و کمتــر بــر پاســخها تمرکــز مــی نمایــد )9(. 
بــرای اجتنــاب از ایــن اتفــاق بایــد در طــول مصاحبــه ایــن پیــام را  
انتقــال دهیــم کــه ســئواالت قــرار اســت موضــوع متفاوتــی را در 
نظــر داشــته باشــد و ذکــر کنیــم ایــن ســئوال تــا چــه زمانــی طول 
ــه شــونده  ــه مصاحب ــد ب ــه بای ــان مصاحب ــی کشــد )10(. در پای م
بازخــورد داد کــه مصاحبــه بــا وی فقــط در طــول دوره آزمایشــی 
تحقیــق کــه در جســتجوی روشــن کــردن و تمرکــز بــر ســئواالت 
بــوده ایــم مهــم نبــوده و در دوره اصلــی نیــز پاســخ هــای او مــی 
ــده  ــن کنن ــیار روش ــه  بس ــئواالت و مصاحب ــد س ــد در فراین توان
باشــد)9(. اگــر در طــول مصاحبــه یادداشــتی داشــته و یــا مطلبــی 
در ذهــن اســت بهتــر اســت در پایــان مصاحبــه همــه آنچــه ممکن 

اســت هــر چــه زودتــر نوشــته شــود )4(.
ــد.  ــی باش ــم م ــیار مه ــز بس ــا نی ــیر داده ه ــل و تفس روش تحلی
محققــان بــر مزایــا و معایــب تجزیــه و تحلیــل داده هــای دســتی 
ــه و  ــوع تجزی ــه ن ــد . در هم ــد دارن ــری تاکی ــه کامپیوت ــبت ب نس
ــته  ــد از نوش ــاص را بای ــدات خ ــا و تأکی ــات، گفتاره ــل، کلم تحلی
ــل  ــه و تحلی ــدرت تجزی ــود )12(. ق ــه اســتخراج نم هــای مصاحب
توانایــی توضیــح زیــاد از مطالــب کــم مــی باشــد و محقــق بایــد 
ــه شــونده داشــته  ــه هــای مصاحب ــل گفت ــادی در تحلی ــدرت زی ق
ــش  ــۀ چال ــان وظیف ــک نتیجــه، محقق ــوان ی ــه عن ــد )45(. ب باش
ــا توجــه بــه  برانگیــز معرفــی دیــدگاه پاســخ دهنــدگان کلیــدی ب
ــه طــور  ــد )12(. ب ــر عهــده دارن ــی خــاص، را ب ــن رابطــه قدرت ای
ــع  ــل مناف ــددی از قبی ــل متع ــا عوام ــه شــده ب ــت ارائ ــی، روای کل

ــه اســت )45(. ــدی و مخاطــب مواج ــان بن ــنده، زم نویس
ــای  ــتلزم معیاره ــن مس ــا همچنی ــه ه ــل مصاحب ــه و تحلی تجزی
دقــت اســت. مصاحبــه هــا همیشــه بایــد بــه طــور کامــل از جملــه 
ــخها  ــه پاس ــوری ک ــه ط ــوند، ب ــته ش ــدات نوش ــا و تأکی تردیده
همیشــه در دســترس باشــند. وسوســه بــزرگ، انتخــاب نقــل قــول 
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هایــی اســت کــه نقاطــی را کــه مصاحبــه شــونده مــی خواســته 
برجســته نمایــد. ایــن کار نبایــد بــه صــورت عمــدی انجــام شــود. 
ضــروری اســت کــه محقــق مــوارد خــاف قاعــده، ناهماهنگــی 
ــورد پســند مــی باشــد، و  ــر م ــواردی کــه کمت هــای ظاهــری، م
ــرار داده  ــود ق ــل خ ــی از تحلی ــض را در بخش ــوارد متناق ــی م حت
ــد  ــی توان ــراف م ــک پاراگ ــه ی ــک لحظ ــد. در ی ــزارش نمای و گ
چگونگــی نظــر یــک فــرد در مــورد یــک مشــکل پیچیــده را بیــان 

ــد )35(. نمای

نتیجه گیری
ــها و  ــی از چالش ــدی و بعض ــراد کلی ــی اف ــه معرف ــه ب ــن مقال ای
راهکارهــا در مصاحبــه بــا ایــن افــراد پرداخــت. مصاحبــه بــا افــراد 
کلیــدی مــی توانــد نقــش مهمــی را بــرای بســیاری از تحقیقــات 
ــم  ــده را در طــول نی ــک پدی ــخ و توســعه ی ــه تاری ــد ک ــازی کن ب
قــرن گذشــته بــه تصویــر کشــیده اســت. هــدف اصلــی از مصاحبه 
ــه اطاعــات و مفاهیمــی اســت کــه  هــای نخبــگان، دســتیابی ب
تنهــا آن فــرد مــی توانــد در مــورد یــک رویــداد یــا فرآینــد ارائــه 
ــن  ــدی ای ــراد کلی ــا اف ــه ب ــرای مصاحب ــل ب ــی از دالی ــد. یک ده

ــل  ــروه را تحلی ــن گ ــار ای ــد رفت ــن مــی خواهن اســت کــه محققی
ــد بســیاری  ــه تاکی ــر خــاف دیگــر روشــهای مصاحب ــد و ب نماین
بــر ایجــاد صمیمیــت بیــن مصاحبــه گــر و مصاحبــه شــونده دارنــد. 
عــاوه بــر آن محققیــن موافــق هســتند کــه مصاحبــه مــی توانــد 
لنزهــای تحلیلــی متفاوتــی را بــرای فهمیــدن اساســی تــر ایجــاد 
کنــد. همچنیــن مصاحبــه بــا افــراد کلیــدی مــی توانــد داده هــای 
کیفــی کارآمدتــری را نســبت بــه پرسشــنامه و گروههــای متمرکــز 

ــه دســت آورد. ب
مصاحبــه بــا ایــن افــراد چالشــهای خاصــی از دسترســی، کنتــرل، 
گمــراه کنندگــی و مذاکــره در مــورد نقــش هــای اجتماعــی را نیــز 
ــه، یــک مصاحبــه کننــده مــی  ــا کســب تجرب ــه همــراه دارد . ب ب
توانــد تکنیــک هایــی را کــه ایــن مشــکات را بــر طــرف نمــوده 
یــاد گرفتــه  و چالشــها را بــه یــک فرصــت تبدیــل کنــد کــه در 
نتیجــه مصاحبــه ای بــا کیفیــت بهتــر را هدایــت نمایــد. مفاهیــم 
ــل  ــری، متقاب ــاف پذی ــل، انعط ــاد متقاب ــارکت، اعتم ــد و مش تعه
ــق  ــول از طری ــت، تح ــاق مراقب ــی و اخ ــاوی، همدل ــودن، تس ب
ارتقــاء آگاهــی، حمایــت و شناســایی در مســائل مربــوط بــه رابطــه 

ــا افــراد کلیــدی و نقــش محقــق، کلیــدی اســت. در مصاحبــه ب
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