


مصاحبٍ دز تحقیقات کیفی

گسيٌ آمًشش خیسیٍ کطتی وجات

۱۳۹۷تابستان 



اَداف زفتازی

ۺامید است فساگیسان دز اوتُای ایه جلسٍ قادز باضىد

.تحقیق زا تعسیف کىىد -۱

.يیژگیُای اوًاع زيضُای تحقیق زا ذکس کىىد-۲

.تحقیق کیفی زا تًصیف کىىد -۳

.تفايتُای تحقیق کیفی ي کمی زا لیست کىىد -۴

.اوًاع زيضُای جمع ايزی دادٌ َا زا دزتحقیقات ذکس کىد -۵

.اصًل مصاحبٍ زا ضسح دَد -۶

.  طسیقٍ اوجام مصاحبٍ َای کیفی زا تًضیح دَد -۷

.بٍ صًزت ایفای وقص یک مصاحبٍ زا بٍ ومایص بگرازد -۸





:تعریف تحقیق
فرایندي است برنامه ریزي شده، هوشیارانه، تحقیق 

و قابل اعتماد براي یافتن  ( systematic)نظام مند 

.حقایق یا فهم عمیق مسایل



تحقیقده نكته در مورد 

.تحقیق خیلي وقت گیر است 

تحقیق یك پدیدة ذهني است 

تحقیق خسته كننده و كسالت آور است اما  

.ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد

تحقیق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم 

.داشته باشد

فرایند تحقیق ممكن است بسیار جالبتر از نتایج 

.آن باشد

.تحقیق نوعي فضولي كردن است

.تحقیق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد

.تحقیق ممكن است وارد رویاهای شما شود

.تحقیق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدایت كند

.  درتحقیق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود



:تحقیقاتانواع 
:کمی-
:كويدغذغِ ّاي پژٍّطْاي -

سٌجص هفاّين  
تؼييي ػليت  
تؼوين دّي  
تكزار پذيزي  
:کیفی--توزكش بز افزاد 

:دغذغِ ّاي پژٍّطْاي كيفي-
استفادُ اس ديذگاُ كٌطگزاى اجتواػي

(Thick description)تَصيف فزبِ 
توزكش بز فزآيٌذّاي اجتواػي
پذيزش رّيافت اًؼطاف پذيز 
پزٍراًذى هفاّين ٍ ًظزيِ 



:هطالؼِتزيي تؼزيف بز هبٌاي ّذف ي اساسا
چقذر؟ چٌذ تا؟ :كوي

چِ؟ چطَر؟ چزا؟: كيفي





پژٍّش کوی پژٍّش کیفی

ساختازمند انعطاف پریس

عینی ذهنی

پیوایشی هَردی
قَاعدی تاهلی

ًظزیِ آسهایی ًظزیِ ساسی
اًتشاعی سهیٌِ ای

هحیط گزا اًساى هحَر
تکزار پذیز احتوال پذیز

قَاًیي جْاى شوَل ٍ هَقعیتی قَاًیي خاص
هتغیز هفَْم  ٍ هقَلِ
تبییي تفْن

تحلیلی تفسیزی
استقزایی قیاسی

دادُ ّای عددی       دادُ ّای شفاّی



:تحقيقات كيفي
تغييزات سزيغ اجتواػي ٍ در ًتيجِ آى تٌَع سيست جْاى بِ ضکك  رٍس افشًٍکي هحققکاى را بکا سهيٌکِ ّکاي       
اجتواػي ٍ ديذگاّْاي جذيذي هَاجِ ساختِ است ايي هسائ  بقذري بزاي آًاى ًَظَْرٍ هتٌکَع اًکذ كکِ    

بذيي جْت تحقيک  اجتوکاػي بکِ ضکك      . بزاي ضٌاخت آًاى پاسخگَ ًيست( رٍضْاي قياسي)رٍضْاي سٌتي 
.ضذُ اًذ( رٍضْاي استقزائي)فشايٌذُ اي ٍادار بِ استفادُ اس رٍضْا ٍ استزاتژيْاي جذيذ

بؼبارت ديگزرٍضْاي قياسي اس هفاّين داًص ًظزي پيطيٌي هتاثزًذ اها در ضيَُ ّاي ًَيي ًظزيِ ّا بز اسکا   
.هطالؼات تجزبي تذٍيي هي ضًَذ

پژٍّشگگازاى کیفگگیی اشگگیا  رادر   
هَقعیتْای طبیعی آًْا هطالعگِ هگی   
کٌٌگگد ٍ هگگی کَشگگٌد پدیگگدُ ّگگا را 
بزحسب هعٌاّایی کِ هزدم بگِ آًْگا   
هی دٌّدی هفَْم سگاسی یگا تفسگیز    

.کٌٌد 





پژٍّش کوی پژٍّش کیفی
هقطعی فزایٌدی

کالى -خزد کالى   -خزد
رفتارگزا هعٌاگزا

اعتبار ٍ رٍایی اعتواد پذیزی
فزضیِ ای استفْاهی
گشارشی رٍایتی

علت ٍ هعلَل تفسیزّای چٌدگاًِ
تحلیلی تفسیزی
قیاسی استقزایی

دادُ ّای عددی       دادُ ّای شفاّی



روشهاي مختلف گردآوري اطالعات

مشاهده
  (رودررو)مصاحبه
استفاده از پرسشنامه هاي كتبي



مصاحبه

مي نويسد مشخص نمودن همه ( 1999)به نقل ازجانكز( 2011)استروبرت 
ولی متداول ترين  .ابزارهاي مورداستفاده درابتداي مطالعه امكان پذيرنمي باشد

روش جمع آوری اطالعات در مطالعات کيفی، مشاهده شرکت کنندگان، مصاحبه 

با آنان و بررسی متون نوشتاری است و مصاحبه يکی از رايجترين روشهای 

.استجمع اوری داده  

مصاحبه يكي از صورتهای بررسي اجتماعي است که شامل مبادله اي شفاهي يا »

گفتگويي در جهت هدفي معين بين يك بررسي كننده با يك يا چند نفر به منظور 

كسب اطالعات يا آگاهي هايي چند در زمينه امور، رفتار، عقايد و يا باورهايي 
« كه پاسخگوي هدف معيني هستند 



اًْاع هػبحجَ دس سّش تحقیق
:اص ػجبستٌذ ُب هػبحجَ تشیي هؼوْل .داسد ّجْد هػبحجَ اص صیبدی اًْاع اجتوبػی، تحقیق دس

ساختار بی

یافته ساختار نیمه

یافته ساختار
سّضی کَ ثشای هػبحجَ اًتخبة هی ضْد ثب ساُجشدُب، . اًْاع سّش ُبی هػبحجَ ثَ ػٌْاى یک اثضاس جوغ آّسی دادٍ ُب، ًقبط قْت ّ ضؼف صیبدی داسًذ

.  اُذاف، ّ سْال ُبی پژُّص تٌبست داسد

دس ُش حبل . ػالٍّ سّش هػبحجَ ای کَ هب اًتخبة هی کٌین سّی جٌجَ ُبی ػلوی هػبحجَ ّ ًحٍْ ای کَ ایي فشایٌذ سا هذیشیت هی کٌین تبثیش هی گزاسدثَ 

.اًْاع هػبحجَ اص ػوق ُبی هتفبّتی ثشخْسداسًذ ّ غٌبی اطالػبتی حبغل اص آًِب ًیض هتفبّت است





مصاحبه های بی ساختار

َضْد هی ًبهیذٍ صًذگی سشگزضت هػبحجَ گبٍ ،(پشژسفب)کبهل ُبی سیضًکتَ داسای ی هػبحجَ یب سبختبس، ثی هػبحج.

است ثشخْسداس خْثی کبسثشدی قبثلیت اص صًذگی سشگزضت ثَ هشثْط تحقیقبت دس هؼوْال هػبحجَ ًْع ایي.

آیذ ًبئل ضًْذٍ هػبحجَ ّضؼیت یب ًظشات ًقطَ اص فشاگیشی فِن ثَ کَ است آى هحقق تالش هػبحجَ ًْع ایي دس.

ُستٌذ پژُّص کلی سْال یب ّ ُذف ثب هشتجظ ّلی اًذ ًطذٍ طشاحی قجل اص سّش ایي دس هػبحجَ ُبی سْال.

هجوْػَ ثب اهب ُستٌذ، ًیبفتَ سبختبس ُب هػبحجَ اغلت .ًذاسد ّجْد ُب پبسخ ثٌذی طجقَ ثشای ای ضذٍ تؼییي پیص اص هقْلَ ُیچ سّش ایي دس 

.ضًْذ هی دادٍ جِت سْاالت اص ای

کٌذ غحجت ًوبیذ هی اُویت ثب ًظشش ثَ آًچَ ُش دسثبسٍ است آصاد آى دس ضًْذٍ هػبحجَ یؼٌی ًبهٌذ، هی سبختبس ثی سا هػبحجَ ًْع ایي ّ 

.ضْد هی اػوبل هػبحجَ جشیبى دس هحقق سْی اص اًذکی ًفْر ّ دخبلت هؼوْال

ضْد ّاقغ استفبدٍ هْسد کیفی تحقیقبت هْسد دس تْاًذ هی فقظ هػبحجَ ًْع ایي.

َهی ثشدٍ کبس ثَ هشدم دیذگبٍ اص آًِب ًوبدی ّ فشٌُگی اُویت ّ ُب هْقؼیت ّ ّقبیغ هؼبًی ّ تفبسیش جستجْی ثشای سبختبس ثذّى هػبحج 

.ضْد

َغٌی ُبی دادٍ تْلیذ گٌجبیص ّ ضْد هی استفبدٍ دیگش ُبی حْصٍ ّ اجتوبػی ُبی پژُّص دس ای گستشدٍ طْس ثَ سبختبس ثذّى هػبحج ّ 

.داسد سا اسصضوٌذ



مصاحبه نیمه ساختار یافته

 اجتوبػی کیفی   تحقیقبت دس کَ است هػبحجَ اًْاع تشیي هؼوْل اص یکی یبفتَ سبختبس ًیوَ ی هػبحجَ--

.ضْد هی ّاقغ استفبدٍ هْسد

 هػبحجَ آى ثَ گبُی کَ گیشد هی قشاس سبختبس ثذّى ّ سبختبسیبفتَ ًِبیی حذ دّ ثیي هػبحجَ ایي-- 

 کَ آصادًذ آًِب اهب ضْد، هی پشسیذٍ هطبثِی ُبی سْال ُب پبسخگْ توبم اص آى دس کَ گْیٌذ هی ُن ػویق

 طجقَ ّ ُب پبسخ گشداًی سهض هسئْلیت هْسد ایي دس دٌُذ، اسائَ هبیلٌذ کَ طشیقی ُش ثَ سا خْد پبسخ

.است هحقق ػِذٍ ثش آًِب ثٌذی

 پبسخ ّ ُب سْال پیص اص گش هػبحجَ آى، دس کَ است ضذٍ گفتَ هٌظن ی هػبحجَ هػبحجَ ًْع ایي ثَ--

 ّ ضًْذگبى هػبحجَ اختیبس دس سا آًِب هػبحجَ، صهبى دس ّ کٌذ هی تٌظین ّ تِیَ سا ًظش هْسد ُبی

.دُذ هی قشاس ُب آصهْدًی



:ثش ضوشد( نیمه ساختار یافته)هی تْاى ّیژگی ُبی صیش سا ثشای ایي هػبحجَ 

دیگش اص کَ اطالػبتی ثب سا آًِب ثتْاًذ تب است خبغی اطالػبت دًجبل ثَ هحقق هػبحجَ ًْع ایي دس 

.کٌذ هقبثلَ ّ هقبیسَ آیذ هی دست ثَ ُب هػبحجَ

آى خْاُبى ُوچٌبى هحقق کَ آًجبیی اص اهب .ضْد پشسیذٍ هػبحجَ ُش دس هطبثِی ُبی پشسص است الصم 

 اص ثتْاًذ هِن اطالػبت ًیض ضشایطی چٌیي دس تب دُذ هی تشتیجی ثوبًذ، ثبقی پزیش اًؼطبف هػبحجَ کَ است

.ضْد استخشاج هػبحجَ دل

ُوَ ثشای هػبحجَ کلی سبختبس کَ حبلی دس یؼٌی است، هفیذ خیلی هػبحجَ ًْع ایي دس کبّش سّش 

.ثپشسذ دیگشی ُبی سْال لضّم هْاقغ دس تْاًذ هی کٌٌذٍ هػبحجَ اهب است، یکسبى کٌٌذگبى ضشکت

ّقت اهب .هیگیشد اًجبم آصاد هحیظ یک دس کَ است ایي دس سّش ایي حسي یبفتَ سبختبس سّش ثب هقبیسَ دس 

.است گیش

اص فِشستی یب خبظ ُبی پشسص تؼذادی هتّضوي ضبیذ ثشًبهَ ایي .هیکٌذ آهبدٍ هػبحجَ ثشًبهَ هحقق 

.گیشد قشاس ثحث هْسد است قشاس کَ ثبضذ هْضْػبتی





:ثش ضوشد( نیمه ساختار یافته)هی تْاى ّیژگی ُبی صیش سا ثشای ایي هػبحجَ  

َاست ثشخْسداس الصم پیْستگی اص هػبحجَ کَ ضْد حبغل اطویٌبى تب ضْد هی تذّیي هػبحجَ ثشای ثشًبه.

ُبی هحْس آى ثشاسبط ّ کٌذ هی تِیَ ثشسسی فِشست یب کلی ساٌُوبی یک پژُّطگش هػبحجَ ًْع ایي دس 

 هی سا هػبحجَ .داسد رُي دس ُبیی سْال هحْس ُش ثشای هػبحجَ ٌُگبم ّ کٌذ هی هطخع قجل اص سا کلی

.ًْضت یب کشد ضجظ تْاى

داسًذ اختیبس دس یکسبًی ُبی پبسخ ّ ُب سْال ُب آصهْدًی توبم هػبحجَ اص ًْع ایي دس.

هْسد دس آى ثْدى یکٌْاخت یب ّ سّش ثْدى استبًذاسد ُویي کَ داسًذ ػقیذٍ هحققبى ّ گشاى هػبحجَ اص ثشخی 

 هی جلٍْ تش ػلوی سا سّش ّ کٌذ هی آسبى ثسیبس سا ُب پبسخ تحلیل ّ تجضیَ ّ ثٌذی طجقَ ُب، آصهًْی ُوَ

.دُذ

احسبط ُب سٌُوْد اص سّضٌی هجوْػَ داضتي ثب چْى پسٌذًذ هی ثیطتش سا سّش ایي پژُّطگشاى ثشخی 

.کٌٌذ هی ثیطتشی ساحتی



یبفتَ سبختبس هػبحجَ

ضْد هی استفبدٍ ثبصاس تحقیقبت دس هکشسا   سّش ایي اص.

اًذ ضذٍ سیضی طشح قجل اص ُب سْال ُب، هػبحجَ ًْع ایي دس.

اًذ ضذٍ ثٌذی فِشست ضْد پشسیذٍ است قشاس کَ ُبیی سْال ُوَ آى دس کَ کٌذ هی استفبدٍ سسوی پشسطٌبهَ یک اص پژُّطگش ًخست.

َصًذ هی ػالهت ضوب ُبی پبسخ هجٌبی ثش سا پبسخٌبهَ ّ پشسذ هی ضوب اص پشسطِبیی کٌٌذٍ هػبحج.

َگیشد هی ثش دس سا ضًْذٍ هػبحجَ ّ گش هػبحجَ ثیي تؼبهل یک یبفتَ سبختبس هػبحج.

ضْد هی استفبدٍ کّوی تحقیقبت دس یبفتَ سبختبس ُبی هػبحجَ اص.

ثشسذ اًجبم ثَ تلفي یب ّ سایبًَ کوک ثب سّ، دس سّ هیتْاًذ.

سسذ هی حذاکثش ثَ سبصی استبًذاسد کَ حبلی دس سسذ، هی حذاقل ثَ پزیشی تغییش ّ پزیشی اًؼطبف سّش ایي دس.

تبکیذ ُیجبًی ُبی پبسخ تب هٌطقی، ُبی پبسخ سّی ثیطتش ّ ثبضذ داضتَ خٌثی سّش یک ّ کٌذ ایفب خٌثی ًقطی کَ کْضذ هی پژُّطگش هػبحجَ، ًْع ایي دس 

.کٌذ

پژُّطگش یک ػٌْاى ثَ ضوب کَ ثبضیذ داضتَ یبد ثَ اهب .ضْد هی طشاحی هطبلؼَ هْقؼیت دس ػیٌیت ایجبد ّ پژُّطگش ًقص حزف ثشای ُب هػبحجَ ًْع ایي 

.کٌیذ هی پشداصش ّ دسیبفت آّسی، جوغ سا ُبیی دادٍ کَ ُستیذ ضوب ایي ّ ًذاسد، ّجْد هٌفشدی ّ ػیٌی ّاقؼیت ُیچ کَ ثپزیشیذ ثبیذ کیفی

کٌذ هی سػبیت ُب سْال دس سا ًظن ُوبى گشی هػبحجَ ُش ّ ضًْذ هی هطشح هٌطقی ًظن یک دس ّ اًذ ضذٍ تِیَ قجل اص ُب سْال سّش ایي دس.

کٌذ هطشح سا تکویلی ُبی سْال تْاًذ هی داسد، ًیبص ثیطتشی جستجْی ّ کبّش ثَ کَ کٌذ هی احسبط پژُّطگش کَ اّقبت گبُی.

(۱۹۹۰ ّپتي، ۲۰۰۶لیچوي،) است هٌبست کیفی ُبی پژُّص تب یبثی صهیٌَ ُبی پژُّص ثشای ثیطتش هػبحجَ ًْع ایي.



.

:اصول مصاحبه

موسسه پژوهش های اجتماعی دانشگاه ميشيگان در مورد اينکه چگونه مصاحبه کننده بايد خود را به پاسخگو 

:معرفی کند، نکات زير را عنوان کرده است

.خود را به پاسخگو معرفی کنيد و بگوييد از طرف چه کسی آمده ايد

.به پاسخگو به شيوه ای که برای او ايجاد انگيزه کند بگوييد چه کاری انجام می دهيد

.به پاسخگو شيوه انتخاب او را بگوييد

.راهکار خود را با موقعيت تطبيق دهيد

.سعی کنيد رابطه ای اطمينان بخش و حاکی از تفاهم بين خود و پاسخگو به وجود آوريد

در بر انگيختن پاسخ دهنده به همکاری سه عامل زير . اولين مرحله در فرايند مصاحبه ايجاد انگيزه در پاسخگو برای مصاحبه و ارائه اطالعات است

:کمک می کند

مصاحبه گران بايد خود را همدل و هم صحبت نشان . پاسخگويان بايد احساس کنند که گفتگو با مصاحبه گر موفقيت آميز و رضايت بخش خواهد بود -

.دهند

نه تنها بايد احساس کند که اين مصاحبه برای او مفيد است، بلکه بايد بداند که با موضوع . مصاحبه شونده بايد احساس کند که مصاحبه ارزشمند است -

مصاحبه کننده بايد با ذکر اهميت مطالعه، پاسخگويان را به مشارکت در اين امر عالقه مند . مهمی سروکار دارد و مشارکت وی بسيار حائز اهميت است

.کند

بعضی از پاسخ گويان ممکن است با ترديد به مصاحبه گران . مصاحبه کنندگان بايد سوءبرداشتها را اصالح کنند. بايد بر موانع ذهنی پاسخ گويان فائق آمد -

مصاحبه گران بايد اهميت مطالعه، شيوه انتخاب پاسخگويان و ماهيت محرمانه بودن مصاحبه را . بنگرند و آنان را فروشندگان يا نمايندگان دولت بدانند

.دوستانه توضيح دهند



مصاحبه بايد در فضايی غيررسمی و آرام انجام شود و مصاحبه کننده بايد از ايجاد اين ذهنيت که 

.آنچه انجام می شود يک امتحان است، خودداری کند

مطالعات نشان داده اند که سرعت روخوانی ايده آل . هر سوال را به آرامی و با تامل بيان شود

سرعت کند و آرام به مصاحبه کنندگان اين امکان را می دهد که . بايد دو کلمه در ثانيه باشد

منظورشان را واضح تر کنند و به پاسخ دهندگان نيز اين فرصت را می دهد که سوال را درک 

.کنند و جواب خود را آماده کنند

.وشفاهی اخذ شود( کتبی) رضایت آگاهانه -

.ضبط صدا نشان داده شودوسیله -





:هثال
: ّا هصاحبِ اًجام رٍش

 راهکارهای استخراج و پرخطر رفتارهای از زنان تجربه توصيف جهت 1-1 گام در 

 عنوان به يافته ساختار نيمه مصاحبه از مقاربتی بيماريهای خطر درمعرض زنان توانمندسازی

 يک بازدر سئواالت از ای مجموعه آن در که شد استفاده ها داده آوری جمع برای اصلی روش

.شد پرسيده توالی

 آسيب زنان باشند داشته مشارکت تحقيق در تا شد می مراجعه آنان به که افرادی امر درابتدای

 آن به که ی مراکز در آنها ورازهای شخصی حريم که داشتند نياز که بودند ايی ديده آسيب يا پذير

 زندگی مسائل ترين خصوصی مورد در داشت قصد پژوهشگر و بماند محفوظ کردند می مراجعه

.کند سوال آنها



 يا زندان سابقه قبيل از خودشان شرايط به بسته چه کنندگان مشارکت اکثر طرفی از 

 قانونی مسايل از فرزندانشان يا همسر شرايط به بسته چه و فروشی تن و اعتياد

 نگران مراکز اين از خارج افراد به نمودن اعتماد از انتظامی نيروی و آنها گريبانگير

  .نمودند می پژوهشگر با گفتگو به شروع سختی به و بودند

 گاهی و داشت فيزيکی حضور شده ياد مراکز در ماه يک مدت به پژوهشگر رو اين از

 حاضر، جويان مدد با شد می ياکودکشان و خود از مراقبت مورد در سوالی اگر اوقات

 پژوهشگر حضور به  تدريچ به کنندگان مراجعه ترتيب اين به و نمود می وگفتگو بحث

 .نداشتند را وی با کردن صحبت از ترسی و نموده عادت



یىی اص اتبق ّب وِ هؼوَال ثشای هشبٍسُ تَسظ پشسٌل استفبدُ هی شذ، اًتخبة شذ ....( هشوض ) دسّشهشوض  
وِ پژٍّشگش طٌذلی خَد سا سٍثشٍی طٌذلی هشبسوت وٌٌذُ گزاشتِ ٍ ثذٍى ضضَس فشد دیگشی دس اتبلی 

.خظَطی، ثذٍى هغلغ شذى افشاد دیگش ضبضش دس هشوض،  اعالػبت دس اختیبس پژٍّشگش لشاس هی گشفت

اص هشخض شذى هطل هظبضجِ ٍ لجل اص ششٍع هظبضجِ پژٍّشگش هدذد خَد ٍ اّذاف تطمیك سا هؼشفی ثؼذ 
ًوَدُ ٍ ثِ آًْب اعویٌبى هی داد وِ ولیِ اعالػبتی وِ دس ضیي هظبضجِ ثب پژٍّشگش دس هیبى گزاشتِ هی شَد،   

. هطشهبًِ خَاّذ هبًذ ٍ آًبى آصاد ّستٌذ وِ ّشصهبى وِ هبیل ثَدًذ اص هغبلؼِ خبسج شًَذ

سپس اص هشبسوت وٌٌذُ دسخَاست هی شذ وِ یه . آًبى سضبیت شفبّی خْت هظبضجِ گشفتِ هی شذاص 
.اسن هستؼبس اسائِ ًوبیذ

ایي اسن ثب ًبم ًٍبم خبًَادگی هشاخؼِ وٌٌذُ دس دفتشی وِ ًضد هسئَل هشوض هَخَد ثَد ّوبٌّگ هی شذ ٍ  
تب ّش صهبى . ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اطلی ٍی زیست  "فششتِ "طشفبهسئَل هشوض اعالع داشت وِ ثغَسهثبل 

.  وِ هدذدا ًیبص ثِ هظبضجِ یب سَال هدذد ثب ٍی  ثَد،  ثتَاى ثب اٍ توبس گشفت





ّوسٌیي ثِ هشبسوت وٌٌذگبى تبویذ هی شذ وِ ّیر آدسس ٍ شوبسُ تلفٌی اص آًبى دسخَاست  
ًوی شَد ٍ ّویي هَاسد اػتوبد آًبى سا ثشای هظبضجِ ثیشتش هی ًوَد ٍ آى ًگشاًی لجل اص ششٍع 

.  هظبضجِ سا ًذاشتٌذ
اص آًبى خَاستِ هی شذ وِ یه هؼشفی هختظش اص ًظش سي، سغص سَاد، تبّل، تؼذاد فشصًذ، سپس 

تؼذاد افشاد خبًَاس ٍ ایٌىِ فشصًذ زٌذم هی ثبشذ سا ثیبى وٌٌذ 
ٍ ایٌىِ ایي هشوض داسای زِ  "زشا ثِ خذهبت ایي هشوض ًیبص داشتیذ ؟"سَال اطلی ایي ثَد وِ ٍ 

ایي سَاالت ششٍع خَثی ثشای یه استجبط طبدلبًِ ّوشاُ ثب اػتوبد سبصی ایدبد . "خذهبتی است ؟
هی ًوَد ٍ اوثش آًْب ثب ایي سَال دس اثتذا ثِ گشیِ هی افتبدًذ وِ پژٍّشگش دست آًْب سا دس دست 

. خَد ًگِ هی داشت ٍ سؼی ثِ ّوذلی ثب  آًْب هی ًوَد

ثِ آًبى یبدآٍسی هی ًوَد وِ اگش هبیل ثِ اداهِ ططجت ثَدًذ،  هظبضجِ اداهِ ٍگشًِ آى سا توبم  ٍ 
توبهی هشبسوت وٌٌذگبى اص ضجظ طذا هغلغ ثَدًذ ٍ دستگبُ سٍثشٍی آًْب سٍی هیض .  هی ًوَد

.لشاسدادُ هی شذ ٍ ثشای ضجظ طذا ثب طذای خَد شبى اخبصُ اخز هی شذ



خْت پیشجشد سًٍذ هظبضجِ ٍػذم ایدبد اًگ ثِ هشبسوت وٌٌذگبى، پژٍّشگش لبدس ًجَد تب ثب اٍلیي سَال  
دسهَسد اػتیبد ٍیب تي فشٍشی آًبى ططجت ًوبیذ ٍ ثبیستی خَد هشبسوت وٌٌذگبى دسعی هظبضجِ ثِ آى 

.ارػبى هی ًوَدًذ
ٍّشوسی سا ثب تَخِ ثِ ظشفیت ٍششایغی وِ داشت پژٍّشگش هی ثبیست ٍی سا ثِ ارػبى ثیبى هشىل ٍ  

. تَطیف تدشثِ ایی اص ایي سفتبسّب داشتٌذ،  ّذایت هی ًوَد

تشیي لسوت ایي هظبضجِ ّب ططجت دسهَسد تي فشٍشی آًبى ثَد وِ هی ثبیست ثب اضتیبط دسهَسد آى هشىل 
:ثؼذ اص ارػبى آًبى ثِ سفتبسّبی روش شذُ اص آًبى سَال هی شذ وِ . گفتگَ هی شذ

ایي سفتبسّب ساپشخغش هی داًٌذ یب ًِ؟ آیب ایي سفتبّب هی تَاًٌذ صًبى سا دسهؼشع خغش ثیوبسیْبی همبسثتی آیب 
لشاس دّذ یب ًِ ؟ دسطَستی وِ ثب سفتبسّبی هٌدششًَذُ ثِ ثیوبسیْبی همبسثتی هَاخِ شًَذ زِ الذاهی هیىٌٌذ؟  
زِ ساّْبیی سا دسخظَص پیشگیشی ٍ خَدهشالجتی دس صًبى دسهؼشع خغش ثیوبسی همبسثتی سا هی شٌبسٌذ ٍ 

.   پیشٌْبد هی وٌٌذ ، هغشش شذ



ثیشتش صهبى هظبضجِ ّب ططجت ٍ پشداختي ثِ ّویي دٍ سَال آخش ثَد ٍ ضس ٍ دسن خَدشبى  
.  ٍ تدشثِ شبى سا ثب ّش سغص سَاد اختوبػی وِ داشتٌذ هغشش هی ًوَدًذ

ٍ ّشوذام ثستِ ثِ ًَع هشىل ٍ هَاًؼی وِ ثش سشساُ آًبى ثشای تغییش ششایظ صًذگی ثَد  
.ساّىبسی وِ هی تَاًست صًبى سا دس ثشاثش ثیوبسی همبسثتی هظَى ًگِ داسد سا اظْبس هی ًوَدًذ

صهبًی هی سسیذ وِ پژٍّشگش اضسبس هی وشد وِ هشبسوت وٌٌذُ ضشف دیگش ثشای گفتي  
ثِ هظبضجِ اداهِ دادُ  "آیب ططجت دیگشی داسیذ ؟ یب خیش ؟  "ًذاسد ٍ ثب ایي سا یه سَال وِ 

.یب آى سا ثِ پبیبى هی سسبًذ
دلیمِ ثِ  2-3سپس پژٍّشگش دسن خَد سا اص ططجت ّبی هشبسوت وٌٌذ ُ دس عی  

.هشبسوت وٌٌذُ ثبصخَسد هی داد ٍ یه خوغ ثٌذی تَسظ پژٍّشگش ثیبى هی شذ 

دس ًْبیت اص هشبسوت وٌٌذگبى ثِ خبعش ضضَسشبى دس هظبضجِ تشىش هی شذ ، ٍ ّذیِ ای ثِ  
.   آًبى دادُ هی شذ



هظبضجِ دس صًذاى صًبى دس ّوبى هطل صًذاى ٍ دسدفتش هشبٍسُ صًذاى ثِ طَست زْشُ ثِ زْشُ وِ هىبى  
. سبوت ٍ آساهی ثَد اًدبم شذ

دلیل سػبیت هسبیل اهٌیتی هَسد ًیبص دس صًذاى صًبى، هسئَلیي صًذاى اخبصُ ضجظ طذا سا ًذادًذ ٍلی ثِ 
 2پژٍّشگش ولوِ ثِ ولوِ ططجت ّبی هشبسوت وٌٌذگبى سا یبدداشت ًوَدُ ٍ اص ایي خْت ّش هظبضجِ 

دلیمِ هشبسوت وٌٌذ ُ استشاضت هی وشد ٍ گبّی  5دلیمِ ثِ هذت  30سبػت ثِ عَل وشیذ وِ دسثیي آى ّش
.  گشیِ ّبی هشبسوت وٌٌذُ ٍ پژٍّشگش زٌذ دلیمِ ای سًٍذ هظبضجِ سا لغغ هی وشد

.  پژٍّشگشدس وٌبس آى ّوِ سًح ٍسختی وِ ایي صًبى تطول ًوَد ُ ثَدًذ، اختٌبة ًبپزیش ثَدّوذلی 

هفَْم آسیت پزیشی ایي صًبى سا دسن ًوَد ٍ اهیذ است لبدسثَدُ ثبشذ وِ دس هجطث ًتبیح  پژٍّشگشػویمب 
.  اهبًت داس دس ثیبى دسن ٍ تدشثِ ایي صًبى ثَدُ ثبشذ ٍ دسهشضلِ هذاخلِ،  الذام الصم سا اًدبم دادُ ثبشذ

الصم ثِ روش است توبهی هظبضجِ ّبی ًَشتِ شذُ وِ طشفب دساستجبط ثب هَضَع تطمیك ثَد تَسظ هسئَلیي  ) 
 ( .صًذاى هشوضی هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ هتي هظبضجِ ّب ثب اخبصُ آًبى اص صًذاى ثیشٍى آٍسدُ شذ



هظبضجِ ثب پشسٌل هشاوض هشبٍسُ ٍیژُ صًبى آسیت پزیش ٍ پبیگبُ ضوبیت اختوبػی صًبى ثْضیستی ٍ هشوض هشبٍسُ  
ثیوبسیْبی سفتبسی دس ّوبى هشاوض دسآخشٍلت اداسی آًبى دسهطیغی خظَطی ٍ ثب وست سضبیت آگبّبًِ  

.  ٍشفبّی اًدبم شذ( 1پیَست شوبسُ)وتجی 
.  هظبضجِ ثب پشسٌل هؼبًٍت اختوبػی ًیشٍی اًتظبهی، دس هطل وبس ٍ دفتش وبس ّشیه اص آًبى اًدبم شذّوسٌیي 

:ایٌىِولیذی وِ اص پشسٌل پشسیذُ هی شذ ػجبست ثَدًذ اص سَاالت 
ًظشتبى دس هَسد "، "ًظش شوب دس هَسد سفتبسّبی پش خغش هٌدش ثِ ثیوبسی همبسثتی زیست ؟ " 

  "زِ اضسبسی ًسجت ثِ صًبى ثب سفتبسّبی پشخغش داسیذ ؟"، "آسیت پزیش ثَدى ایي صًبى زیست ؟
ٍ دس ًْبیت ساّىبسّبی اسائِ شذُ تَسظ آًبى ثستِ ثِ ثشخَسد ٍ تدشثِ ای وِ اص دسگیش شذى ثب  

.هسبیل ایي صًبى سا داشتٌذ سا هغشش هی ًوَدًذ 





زْبس هظبضجِ ًیض ثب صًبًی وِ ًِ خَدٍ ًِ ّوسشاًشبى دس هؼشع سفتبسّبی پش خغش هٌدش ثِ ثیوبسی ّبی همبسثتی  
.  ًجَدًذ دس پبسن ٍ هسدذ اًدبم شذ وِ اخبصُ ضجظ طذا دس دٍ هَسد آى دادُ ًشذ

:وِسَاالت ولیذی وِ اص آًبى پشسیذُ هی شذ،  ایي ثَد  

آیب ایي صًبى  "یب "آیب تدشثِ ای اص هَاخِ ثب صًبى دسهؼشع خغش ثیوبسیْبی همبسثتی داشتِ اًذ " 
 "ششایظ ایي صًبى سا زگًَِ تششیص هی وٌٌذ؟ "،"دسهؼشع خغش ثیوبسی همبسثتی ّستٌذ یب خیش؟

وِ ّوگی آى سا ثب اعالػبتی دسهَسد اذ آی ٍی ) آیب اص ثیوبسیْبی همبسثتی اعالػی داسًذ؟ 
زِ ساّىبسّبیی سا دس ساثغِ ثب هظَى هبًذى  "ٍدسًْبیت ایٌىِ  "(ططجت خَد سا ششٍع هی ًوَدًذ

.   "آًبى ٍیب پیشگیشی اص ثیوبسیْبی همبسثتی دس صًبى سا هذ ًظش داسًذ؟

پژٍّشگش ًىتِ ثِ ًىتِ اظْبسات آًبى سا ثجت ًوَد ٍ دساًتْبی هظبضجِ یه خوغ ثٌذی اص هَاسد هغشٍضِ الجتِ 
. ػٌَاى شذ ٍ اص آًبى تبییذ شفبّی ثشای ططت هغبلت ػٌَاى شذُ،  اخز شذ



دلیمِ   15/2الی  2الجتِ هظبضجِ ّبی داخل صًذاى ّش وذام .  دلیمِ ثِ عَل وشیذ 90الی  45ّش خلسِ هظبضجِ ثیي  
.   سبػت ثِ عَل وشیذ 3ٍ یه هظبضجِ وِ ثب یه خبًن ثْجَد یبفتِ اًدبم شذ 

هشبسوت وٌٌذگبى تبویذ هی شذ وِ هوىي است دس طَست ًیبص ثِ هظبضجِ تىویلی آیب توبیل ثِ اداهِ ّوىبسی ثِ 
. هَسد اص هظبضجِ ّب ثب هظبضجِ هدذد تىویل شذ 4داسًذ یبخیش؟ وِ 

هوىي ثَد دس عی هظبضجِ ّبی اٍلیِ ًیبص ثَد تب هَاسد یىِ هجْن ثَدُ ٍیب ًیبص ثِ تَضیص ثیشتشی اص عشف  گبّی 
هشبسوت وٌٌذگبى هی ثَد،  هدذدا ثب هظبضجِ ّب ی تىویلی غٌبی الصم سا پیذا هی وشد ٍ اص ایي خْت ثب هظبضجِ 

.  ّبی هتؼذد وفبیت ثیشتشی سا فشاّن وٌذ
ثذیي دلیل وِ  .  ایي ضبل دس پژٍّش ضبضش ثشگضاسی ثیش اص یه هظبضجِ ثب ولیِ هشبسوت وٌٌذگبى هیسش ًجَدثب 

اص یه عشف اوثش هشبسوت وٌٌذگبى تطت دسهبى ثب هتبدٍى ثَدًذ ٍ یب فشصًذ وَزه داشتٌذ ٍ هشاخؼِ هىشس ثشا 
. ی هظبضجِ هدذد اهىبى پزیش ًجَد

هَسد اص هظبضجِ ّب سااضسبس هی شذ وِ ًیبص ثِ هظبضجِ تىویلی داسد وِ ثب ّوبٌّگی هسئَلیي هشاوض  4ٍلی 
دلیمِ دس هَسد ثشخی  20الی  15هدذدا دس صهبًی وِ ًیبص ثِ هشالجت یب هشبٍسُ داشتٌذ ثِ هشوض هشاخؼِ ٍ دس ضذٍد 

.هَاسد ططجت شذ 
.هظبضجِ تبهیي شذ ۷0ٍاشجبع دادُ تب . هظبضجِ ّب تب اشجبع دادُ ّب طَست گشفت




