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  چکیده

هاي یاورانه  هاي رشته  در پژوهشکنندگان مشارکتدسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاري 

شناسان   روانبر این اساس. که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، موضوعی حساس است

ش هدف از این پژوه. آورند عنوان رسانه رو می  بیشتر براي مصاحبه، به اینترنت بهروز روزبه

روش پژوهش . مبتنی بر ضوابط اخالقی است هاي یاورانه ارائه الگوي پژوهش مجازي در حرفه

جامعه مورد مطالعه متون مربوط به اخالق پژوهش و  .استکیفی و از نوع تحلیل مضمون 

شده و نمونه شامل مقاالتی بود که در بازه   مقاالتی که در مورد پژوهش در فضاي مجازي نوشته

ها ادامه یافت و سپس با ترکیب  تحلیل تا اشباع داده. اند ال اخیر به چاپ رسیده س20زمانی 

پرورش (سازي محقق  آماده:  مؤلفه ارائه شد7مضامین، الگوي اخالقی پژوهش مجازي بر مبناي 

سازي سؤاالت،  هاي فوري، آماده رسان نگرش مثبت به پژوهش مجازي، شناخت امکانات پیام

نوشتاري (هاي مصاحبه به محقق  ، آموزش رویه)کننده، تنظیم وقت تدعوت اولیه از مشارک

هاي  زمان جهت خودانگیختگی، مرور پاسخ هاي آن، مصاحبه هم بودن مصاحبه و ویژگی

بیان هدف، اصول (، برقراري رابطه حسنه )کننده در زمان نوشتن پاسخ بعدي وي مشارکت

بیان اهداف و (کنندگان  لیه به مشارکت، ارائه اطالعات او)رازداري، کسب رضایت آگاهانه

ها به  ، آموزش رویه)رازداري کننده، تأکید بر حقوق، نحوه رویارویی با هیجانات ناراحت

، )زمان، تأکید بر داوطلبانه بودن مصاحبه و عدم تحمیل تأکید بر مصاحبه هم(کنندگان  مشارکت

و ) یرایش فایل، مطالعه مکرر آنانتقال گفتگو به فایل ورد، و(ها  سازي داده ثبت و ذخیره

کننده پیش از  دادن رمز براي گفتگوها، تغییر اطالعات هویتی مشارکت قرار(گزارش تحقیق 

با رعایت ضوابط اخالقی ذکرشده، پژوهش مجازي روشی مفید و ). گزارش نهایی

  .هاي یاورانه است صرفه در حرفه به مقرون
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  مقدمه

 همه به وجود آورده ي برازیبرانگ  چالشتی وضعکی تالیجی ديآور  فنیظهور و معرف

سکوبا . کرده استتجربه   آن راادی زیر تأثوستهیطور پ  اما به،ی آرامبه و بشر است


 يها

 گری دي سواز وتر   آسانطرف یک محقق ازکی فهیوظ، زمانجا و هر  هر  دردر دسترس

 با ظهور این امکان در سراسر دنیا، .)Mukherjee, 2012: 55(شده است  تر دهیچی پاریبس

که  نحوي شده است، به هاي نوین کامالً فراهم آوري در ایران نیز دسترسی به فن

هاي اجتماعی مجازي در اختیار  افزارهاي تعاملی اینترنتی یا شبکه اي از نرم مجموعه

پژوهشگران کیفی همگام با ). 1396زاد، ابراهیم طاري،  عالی(گرفته است همگان قرار 

هاي خود در پی استفاده از ابزارهاي برخط  افزایش استفاده مردم از اینترنت، در پژوهش

 ,Abrams, Wang, Song, Galindo-Gonzalez, 2015: 82, Synnot, Hill(اند  برآمده

Summers, Taylor, 2014: 431( هاي   پژوهشی مبتنی بر کامپیوتر و روشو ادبیات

مصاحبه ). Jowett, Peel, & Shaw, 2011: 354( است توسعه درحالپژوهش اینترنتی 

هاست که  آوري داده هاي کیفی روش مشروعی براي جمع فردي در همه انواع پژوهش

محققان . (Polit, & Beck, 2004: 332)ترین روش مورد استفاده هم هست  معمول

ها، تلفن همراه یا گفتگوهاي ویدئویی و  ها را از طریق وب کم توانند مصاحبه یاینک م

  .)De Chesney, Averill ,2015 :12(هاي فوري انجام دهند  رسان پیام

کنش  ي در مورد فوری دسترسحقق مبهتواند  ی می، کميارهایمعپژوهش مبتنی بر 

. دنکن یکمک مها  کنش  آنلی را در درك دالحقق میفی کيها روشبدهد، اما  افراد

هاي  مصاحبه کیفی در موضوعاتی که حریم خصوصی مهم باشد یا محقق بخواهد پاسخ

)Spaulding, Lodico & ,هر فرد را به شکل عمیق بررسی کند، روشی مفید است 

)399: 2010, Voegtle .جایی براي مالقات  چالش عملی مصاحبه، لزوم جابه

به همین دلیل . سازي تبادالت کالمی است براي پیادهکننده یا زمان الزم  مشارکت
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آورند،  عنوان رسانه رو می  اینترنت بهبهروز بیشتر براي مصاحبه  شناسان کیفی روزبه روان

شناختی در مورد استفاده از اینترنت در پژوهش کیفی بیش از همه در  هاي روش اما بحث

 ).etal, ettJow ,2011 :354(شناسان  شناسان بوده است تا روان میان جامعه

هاي یاورانه که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، با  پژوهش در رشته

افراد غالباً مایل به افشاي اطالعات نیستند و در . شود رو می هاي بسیاري روبه محدودیت

 موضوعی حساس کنندگان مشارکتنتیجه دسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاري 

شود بسیاري از  جایی موجب می  از طرفی عامل جابه.هاست در این رشته

کنندگان بالقوه تحقیق به دلیل بعد مسافت، مورد توجه محقق قرار نگیرند  مشارکت

)1345: 2004, Kellogg, & Erickson, Mynatt, Voida( . بنابراین دشواريِ یافتن

هاي یاورانه،  نمونه و هماهنگ کردن مکان و زمان مناسب براي انجام پژوهش در رشته

هاي چند  امروزه رسانه .کند تر ایجاد می خود مشکل است، محدودیتی جدي خودي که به

اند که شامل تلفن  هاي راحتی براي ارتباط چهره به چهره فراهم کرده جایگزین ارتباطی،

 شود می) یرهمزمانغ(و ایمیل ) زمان یا نیمه هم زمان هم(رسان فوري  ، پیام)زمان هم(

(Dimond, Fiesler, DiSalvo, Pelc, & Bruckman, 2012: 277) رسانه برریمسئله تأث  

 و قبالً در چارچوب ست،ی نيدی جدی بحثشناس در روان  شدهيآور  جمعيها داده

 انجام ) Kenford& Aziz ,2004 :307( ی تلفنمصاحبهچهره به چهره در مقابل مصاحبه 

   .شده است 

رسان فوري و  افزارهاي پیام  ایمیل، نرمهمچنین مصاحبه غیرحضوري از طریق

   وفور مورد استفاده قرار گرفته است ها به هاي کانونی برخط، در پژوهش گروه

)Bowden & Galindo-,Gonzalez, 2015: 79( .عنوان  هاي فوري به رسان ویژه پیام به

 هاي اي جهت کاهش چالش ابزاري براي اجراي مصاحبه، منافع بالقوه متقاعدکننده

هاي خاص خود را  البته این سبک مصاحبه ویژگی. ندا مصاحبه حضوري فراهم کرده

 که اینبا . که باید مورد مطالعه قرار گیرد) etal, Voida ,2004 :1344 (دارد

اي یا تلفن  ترین سکو براي ارتباط رایانه هاي اجتماعی، مهم هاي فوري و شبکه رسان پیام
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هاي اندکی  اند، اما پژوهش ها را موجب شده  سریع پیامهمراه در دنیا هستند که مبادالت

Mahony' O ,Fontes ,(شده است  عنوان بستر تحقیق، انجام ها به در مورد کاربرد آن

2: 2008.(  

پذیري را  هاي اجتماعی از سوي جامعه و جوانان، انعطاف کاربرد و پذیرش شبکه

کاربران . )irdTh& Richardson , Rahilly, Collin ,2011 :16(ارتقا داده است 

زمان با پاسخ به سؤاالت مصاحبه با شخص یا  توانند هم هاي فوري می رسان پیام

  خواند  اشخاص دیگري هم در گفتگو باشند یا وقتی طرف گفتگو، پیام آنها را می

  کند، کار دیگري هم انجام دهند  یا پاسخ خود را به پیام آنان آماده می

)Isaacs, Walendowski, Whittaker, Schiano, & Kamm, 2002: 11.( ازآنجاکه 

رسان معموالً طوالنی هستند، الزم است پس از ارسال هر پست، زمانی  ها در پیام پست

در ) 2004(ویدا و همکاران . )Seidman ,2006 :102( براي خواندن آن صرف شود 

ن مطمئن نبودند که گویا اند که برخی از پاسخ پژوهش خود به این مسئله برخورد کرده

هاي دیگر خود در  طور که در فعالیت همان باید منحصراً بر مصاحبه متمرکز باشند یا

  .ها معمول است، مجازند که گاهی از مصاحبه خارج شوند و دوباره برگردند رسان پیام

رسان فوري را از  کنند که سنخ مصاحبه در پیام آنان مسئله دیگري را مطرح می

ها،  رسان گاهی در پیام. بندي است کند و آن زمان مصاحبه متمایز میهاي  دیگر سنخ

محقق براي نشان دادن توجه خود . فرستند گویان چند پیام را پشت سر هم می پاسخ

گو  توجه به این نکته که پاسخ. هاي آنان پاسخ دهد و فرایند را قطع کند نباید بین پیام

اما . شود وجب تقویت ارتباط با وي میهنوز در حال تایپ ادامه پاسخ خود است، م

هاي کوتاهی  کننده، پیام وقتی محقق براي اثبات حضور خود در پاسخ به پیام مشارکت

شود و احتمال تحریف نحوه  تر می ها سطحی فهمم بدهد، پست آهان، بله یا می مثل

در باید ) Seidman, 2006: 97(از نظر سیدمن . کننده وجود دارد گویی مشارکت پاسخ

مصاحبه یک تعادل ظریفی بین ایجاد رابطه حسنه به اندازه با پاسخگویان و رابطه حسنه 
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که ویدا و همکاران عقیده دارند کاهش نسبی  درحالی. بسیار صمیمی با آنان برقرار شود

  . شود ایجاد رابطه سخت شود هاي فوري موجب می رسان یامپمتن در 

یررسمی تلقی غاي  عنوان رسانه  فوري بهرسان حال این واقعیت که پیام  این با

  تر و با انس بیشتري همراه شود  شود که تبادل کالمی راحت شود، باعث می می

)1346: 2004, etal, Voida( . براي تسهیل رابطه الزم است محقق قبل از شروع، با

رس در شناختی در دست محققان باید قراردادهاي زبان. افزار مورد استفاده آشنا باشد نرم

، )گویی انتخاب یک پیام و پاسخ(هاي تکرار  افزارهاي متن محور را، مثل شیوه این نرم

ها شکلکمثل (کلمات مخفف و توصیفات کالمی چهره 


هایی که  مثل شکل(، صداها )

ها آشنا نباشد،  اگر محقق با این جنبه. و هیجانات را بشناسند) رسانند مفهومی را می

  ).etal,Fontes  ,2008 :4(حساب نیاورد   مزیت بهممکن است کاربرد آن را

هاي  هاي فوري در روش رسان تالش بسیاري از محققان براي ادغام امکانات پیام

با وجود . هاي زیادي برانگیخته است متنوع پژوهش، هنوز گرایشی نوین است که بحث

هاي کاربردي آنکه محبوبیت برنامه


یافته است  ایشرسان فوري در سراسر جهان افز  پیام

)Oseni, Dingley, 2017: 56(رسان  هاي پیام ، جاي تعجب است که با ظهور این برنامه

کنندگان  هاي فردي با مشارکت ریزي مصاحبه مبتنی بر وب، محققان هنوز براي برنامه

اي از این مشکالت عدم تدوین  نمونه. شوند احتمالی، هر روز با مشکالتی مواجه می

هاي تأیید   در این رسانه و عدم پذیرش آن در هیئت)Zhang, 2010: 2(اخالق ارتباطی 

شناختی برخط،  محققان دانشگاهی پیش از شروع تحقیق روان. اخالقی پژوهش است

درهرصورت پژوهش . بینند غالباً گرفتن مجوز اخالق پژوهشی را مانعی براي خود می

ان در تحقیق و دیگران تعادل کنندگ اخالقی باید بین سود و زیان بالقوه به مشارکت

، به 2007انجمن پژوهش استرالیا و انجمن ملی پژوهش پزشکی و سالمت، (ایجاد کند 

خطراتی که در فضاي مجازي براي حفظ اطالعات ). Roberts, 2017: 315نقل از 

                                                   
1. emoji 
2. application 
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کننده بیشتر از  حاصل از مصاحبه وجود دارد، هم براي محقق و هم براي مشارکت

اند  تعدادي از محققان دریافته. )King & Horrocks, 2010: 99 (روش رو دررو است

که ماهیت پژوهش برخط ممکن است مستلزم مالحظات و رهنمودهاي اخالقی افزون 

بدون شک دغدغه اصلی در مورد تحقیقات کیفی . بر شرایط پژوهش عادي باشد

 که در کننده و محقق در کنار یکدیگر است برخط، فقدان حضور فیزیکی مشارکت

هاي متفاوتی  که واکنش هنگام نظارت، حمایت و حتی پایان دادن به مطالعه درصورتی

، به نقل از 2007انجمن روانشناسی بریتانیا، (کند  بروز کند، قدرت محقق را محدود می

 172: 2009, Williams .(  

از  راهبردهایی مثل اجتناب معموالًها  محققان براي حفظ محرمانگی و امنیت داده

کاربرد مواردي که ممکن است هویت فرد را مشخص کند یا نگهداري از اطالعات در 

 .) De Chesney& Averill ,2015 :14 (دهند ، مورد توجه قرار می رادسترس جاي غیرقابل

کنند که الزم است در صورت  اظهار می )king et. al., 2010: 99(کینگ و همکاران 

این . اي به غیر از اکانت عمومی محقق ایجاد شود ویژهها اکانت  استفاده از این روش

کننده در حفظ مرزهاي بین تعامالت شخصی و  مسئله هم به محقق و هم به مشارکت

دهند که اگر با  آنان براي محافظت از مرزها این هشدار را می. کند اي، کمک می حرفه

  .ه باشیدصورت مجازي مصاحبه کردید، با او مالقات حضوري نداشت فردي به

شناختی برخط رو به افزایش است، اما این   پژوهش کیفی روانکه اینامروزه با 

کند و چه کسی حق تعریف زیان را در جامعه  پرسش که چه چیزي زیان ایجاد می

 ,Hair & Clark, 2007, cited in Roberts(برخط دارد، موضوعی مورد منازعه است 

ها و  دوین ضوابط اخالقی پژوهش آنالین، برنامهرغم اعالم نیاز به ت به. )316 :2017

هاي برخط و تحلیل نتایج بسیار اندك و غالباً متناقض  اصول راهنماي طراحی پژوهش

Popov , Gosling, Matz, Kosinskicited in , 172: 2012, etal, Willson & (هستند

Stillwell, 2015 .(فن همراه و بنابراین ادبیات پژوهشی در مورد استفاده از تل
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ویژه در زمینه ضوابط اخالقی بسیار اندك   فوري در تحقیقات، به رسان افزارهاي پیام نرم

الگوي پژوهش مجازي در : هدف محقق در این پژوهش پاسخ به این سؤال است. است

  هایی است؟ هاي یاورانه مبتنی بر ضوابط اخالقی داراي چه مؤلفه حرفه

  

 روش پژوهش

ز نوع تحلیل و ترکیب مضامین براي تدوین الگوي اخالقی این پژوهش کیفی و ا

 هستند و یشیآزما-ي فکريالگوها، ساختار. استهاي یاورانه  پژوهش مجازي در حرفه

پرورش ها  هی که با آزمودن و پرورش آن، نظرآیند  میحساب  در حوزه عمل بهيشنهادیپ

شده در مورد اخالق   همتون نوشت جامعه پژوهش. )277: 1387 حیدري،(شوند  داده می

هاي  رسان ویژه پیام به(پژوهش و مقاالتی هستند که در مورد پژوهش در فضاي مجازي 

نمونه مورد تحلیل مقاالتی . اند شده و در مجالت پژوهشی به چاپ رسیده نوشته) فوري

ها،  براي تحلیل داده. به چاپ رسیده بود) 2019-1999( ساله 20بود که در بازه زمانی 

ها  داده در روش تحلیل مضمون، ابتدا.  تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفتروش

  . دنشو آوري و در انتها تحلیل می جمع

  رود  هاي فردي به کار می جاي تجربه تحلیل مضمون براي مطالعه موضوعات به

  هاي متنی براي ساختن الگوهاي نظري است  ترین روش تحلیل داده و مناسب

)Guest, MacQueen, & Namey, 2011: 17( . براي تحلیل مضامین ابتدا متون مطالعه

سپس از میان کدها، مفاهیم با . به سؤال پژوهش، کدهاي اولیه شناسایی شد و با توجه

محصول این فرایند، . اهمیت و تکرارشونده شناسایی و به مضمون تبدیل شد

ها در یکدیگر  ی مضمونهاي منتخب بود که برخ ها و زیرمضمون اي از مضمون مجموعه

ها  ادغام و بعضی دیگر به دو یا چند مضمون جداگانه تقسیم و در نهایت مضمون

  .گذاري شدند نام
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   :مراحل اجراي تحقیق

ابتدا مقدمه ) الف: ها، مزایا و راهکارها  استخراج مضامین مربوط به محدودیت-1

یک و تا اشباع  به یک بود،شده  هاي مقاالتی که در مورد پژوهش مجازي انجام و یافته

) ب. بندي شد ها و مزایاي پژوهش مجازي کدگذاري و دسته ها تحلیل و محدودیت داده

ها پیشنهاد داده  در این مقاالت برخی محققان راهکارهایی جهت کاهش محدودیت

) ج. هاي ذکرشده در گام یک، تطبیق داده شد بودند که این راهبردها با محدودیت

آمده که دانشجویان ایرانی آن را  هاي پیش به مشکالت و محدودیتمضامین مربوط 

  . اند، استخراج شد گزارش کرده

 استخراج مضامین و راهبردهاي اخالقی براي تلفیق آن در الگوي پژوهش در -2

کتاب تحلیل بخش اخالق پژوهشی از  )الف: هاي زیر فضاي مجازي بر اساس گام

، Flanagan and Flanagan, 2007 (هاي یاورانه هاي هویت اخالقی در حرفه پویایی

  ، )1395ترجمه شریعتمدار، 

ضوابط اخالقی انجمن روانشناسی) ب


مشاوره آمریکا  و انجمن


آسیب  .1(طورکلی   به

از قدرت خود . 3هاي خود آگاه باشید؛  از حدود و مرزهاي توانایی. 2نزنید؛ 

رضایت آگاهانۀ . 6رازدار باشید؛ . 5به همه احترام بگذارید؛ . 4سوءاستفاده نکنید؛ 

در چارچوب مرزهاي عدالت اجتماعی رفتار کنید و به . 7دست آورید؛  مراجع را به

چه (سوءاستفاده نکنید [ضوابط اخالق پژوهش ) ج.) توجه کنید افراد، فارغ از امتیازات

 پذیر یا داراي فرهنگ کنندگان آسیب از محققان دانشجو، همکاران تحقیق، شرکت

با نگرفتن رضایت آگاهانه، یا (، سلب اعتماد نکنید )کنندگان بودجه متفاوت، یا تأمین

و ) شده باشد کنندگان به دیگران مگر آنکه از پیش اجازه گرفته کردن هویت شرکت فاش

با به حال خود رها کردن تعارضات مهم محقق که (تمرکز خود را از دست ندهید 

  ]. وگیري پیش بیایدموجب شود در تحقیق یا روابط، س

                                                   
1. APA 
2. ACA 
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ها و مضامین مزایاي پژوهش در فضاي   ترکیب مضامین مربوط به محدودیت-3

هاي یاورانه مبتنی بر  مجازي و اخالق پژوهشی و ارائه الگوي پژوهش مجازي در حرفه

  .ضوابط اخالقی

  

  ها یافته

 با تحلیل و ترکیب مضامین بر اساس مراحل ذکرشده در روش تحقیق، الگوي اخالقی

سازي  آماده) الف: اند از ها عبارت این مؤلفه.  مؤلفه ارائه شد7پژوهش مجازي بر مبناي 

هاي فوري  رسان پرورش نگرش مثبت نسبت به پژوهش مجازي، شناخت پیام(محقق 

کننده و  سازي سؤاالت، دعوت اولیه از مشارکت عنوان بستر اجرا، دستورالعمل آماده به

تأکید بر نوشتاري بودن (هاي مصاحبه به محقق   رویهآموزش) ، ب)تنظیم وقت مشترك

زمان براي مصاحبه جهت خودانگیختگی و  هاي آن، تنظیم وقت هم مصاحبه و ویژگی

آغاز مصاحبه و ) ، ج)کننده در زمان نوشتن پاسخ بعدي وي هاي مشارکت مرور پاسخ

ارائه )  د،)بیان هدف، اصول رازداري و کسب رضایت آگاهانه(برقراري رابطه حسنه 

کنندگان، نحوه  بیان اهداف و حقوق مشارکت(کنندگان  اطالعات اولیه به مشارکت

ها به  آموزش رویه) ، ه)کننده، تأکید بر رازداري رویارویی با هیجانات ناراحت

زمان مگر در صورت بروز مشکل، تأکید بر  تأکید بر مصاحبه هم(کنندگان  مشارکت

انتقال گفتگو به (ها  سازي داده ثبت و ذخیره) ، و)حمیلداوطلبانه بودن مصاحبه و عدم ت

قرار دادن رمز براي (گزارش تحقیق ) ، ز)فایل ورد، ویرایش فایل و مطالعه مکرر آن

در بخش بعدي ). کننده پیش از گزارش نهایی گفتگوها، تغییر اطالعات هویتی مشارکت

  :شده است  ها گزارش مشروح این مؤلفه

  سازي محقق ادهدستورالعمل آم) الف

شده در مورد قابلیت فضاي مجازي نشانگر آن است که   پژوهش انجام:مقدمه

همچنین . گیرد تر و با انس بیشتري صورت می تبادل کالمی در آن راحت
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ها حتی   پاسخدلیلدهند؛ به همین  کنندگان با احساس راحتی بیشتر جواب می مشارکت

هاي   ارتباط مجازي به دلیل فقدان نشانهتر از همه مهم. داراي جزئیات بیشتري است

هایی است،  تصویري، اگرچه نسبت به ارتباط چهره به چهره داراي محدودیت-صوتی

در موضوعات حساس اما کننده،  گر و مشارکت به دلیل قدرت تفکیک بین مصاحبه

 همدلی با افراد فرایندي که اینبا توجه به . عنوان مزیت هم عمل کند تواند به می

ها و  تواند با انعکاس احساس و محتوا، کاربرد استعاره  عاطفی است، محقق می-النیعق

ها، درك همدالنه خود را به  اي از گفته کنندگان و ارائه خالصه واژگان مشارکت

دار  حتی مرور نظام. کننده آنان بکاهد کنندگان انتقال دهد و از هیجانات ناراحت مشارکت

کننده و افزایش خودآگاهی هم  ی و کسب بینش مشارکتتجارب زندگی، پاالیش هیجان

 محقق مجازي با افزایش پس. شده است عنوان پیامدهاي مصاحبه مجازي ذکر به

براي  .تواند از مفید بودن پژوهش در فضاي مجازي مطمئن باشد صالحیت خود، می

  :بهبود تحقیق الزم است به موارد زیر توجه کنید

  .ا نظارت استاد راهنما طرح کنید سؤاالت اصلی مصاحبه را ب-

انتخاب هر . کنندگان بپردازید هاي مختلف به جستجوي مشارکت رسان  در پیام-

  .کنندگان دسترسی پیدا کنید نوعی از مشارکت شود به رسان موجب می پیام

ها، هیجانات مربوط به آن، عالئم اختصاري   قبل از شروع مصاحبه معناي شکلک-

رسان را یاد بگیرید تا در صورت  هاي هر پیام و شکلک) یدنبلند خند: LOLمثل (

  .کنندگان، معناي پیام را متوجه شوید وسیله مشارکت ها به ارسال آن

ها در این   دقت کنید تا در فضاي گپ خصوصی مصاحبه نکنید، چون نوشته-

  .شکل ماندگار نیستند

 درباره پژوهش شما که توضیحاتی  پیام ثابتی براي دعوت به مصاحبه تهیه کنید-

کننده  و در اولین تماس با مشارکت) تا شرایط مصاحبه یکسان باشد(در برداشته باشد 

  .کننده بالقوه، پاسخ دهد آن پیام را بفرستید و منتظر بمانید تا مشارکت



 
 
 
 
 
 
 

  123  ...   هاي یاورانه ارائه الگوي پژوهش مجازي در حرفه

 
 

  .کننده تنظیم کنید  وقت مالقات مجازي را با مشارکت-

کننده را با زمان مصاحبه در آن  کت دفترچه یادداشتی داشته باشید و نام هر مشار-

  .یادداشت کنید تا بدانید کی و با چه کسی مصاحبه کردید

تاپ، تایپ و آماده   سؤاالت اصلی مصاحبه را در نوت گوشی یا فایلی از لپ-

رسان الصاق  یکی کپی و در صفحه پیام در هنگام مصاحبه حتماً سؤاالت را یکی. کنید

  .م ارسال نکنیدکنید و تمام سؤاالت را با ه

 این دستورالعمل را چند بار مطالعه و آن را چاپ کنید و در حین مصاحبه همراه -

  .خود داشته باشید

  

  هاي مصاحبه به محقق آموزش رویه) ب

وجود سریع پیشنهاد نکنید که از  بااین.  برخی مراجعان با نوشتن راحت نیستند-

 اصلی شما از طریق نوشتن پیش کار. طریق صوتی یا تصویري ارتباط برقرار کنید

  .ها بهره بگیرید رود تا از مزیت ثبت خودکار داده می

جاي نوشتن استفاده کند و محقق نیاز  کننده از صوت به اگر قرار باشد مشارکت: 1نکته 

  .جا کرد کننده حضوري جابه توان او را با مشارکت مبرمی به مصاحبه با وي نداشته باشد، می

هاي  رسان  محقق به هر دلیلی از امکانات صوتی و تصویري پیام حتی اگر:2نکته 

دسترسی به ) فوري هم استفاده کند و مجبور شود مطالب را پیاده کند، باز از نظر الف

عدم نیاز به فراهم کردن محل ) وانتقال و ج عدم لزوم نقل) کنندگان بیشتر، ب مشارکت

کنندگان هزینه کمتر و   و مشارکتمناسب براي مالقات، این نوع مصاحبه براي محقق

  .بر مصاحبه حضوري ارجحیت دارد

جاي یک پاسخ طوالنی  کنندگان به بریده مشارکت هاي کوتاه و بریده  پاسخ:3نکته 

شود در هنگام انتقال گفتگو به فایل ورد، پیش از هر پیام کوتاه،  موجب می درپی اما پی

. ها بیفتد ر پیام یک خط فاصله بین پیامنام نویسنده و زمان پیام درج شود و پس از ه
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بر و  صورت یک متن روان، زمان سازي متن مصاحبه به شود آماده این مسئله موجب می

، به فرایند 2شده در نکته  اما این نوع مصاحبه عالوه بر سه مزیت بیان. بر شود انرژي

متن نیاز صورت  سازي آن به شده و سختی پیاده طوالنی شنیدن مصاحبه حضوري ضبط

و بر مصاحبه  کنندگان هزینه کمتر در نتیجه براي محقق و مشارکت. نداشته باشد

تواند با صبر و حوصله و اطمینان از   محقق میپس. حضوري ارجحیت داشته باشد

  .گیرد بودن پژوهش مجازي، از این روش بهره صرفه به مقرون

وي سؤال کنید آیا  کننده، از دهی مشارکت  در صورت مشاهده وقفه در پاسخ-

الي کار به  خواهد وقتی را در اوقات فراغت خود به مصاحبه اختصاص یا در البه می

  .سؤاالت شما پاسخ دهد

تر و در واقع نوعی  ها خودجوش زمان، پاسخ  در بحث همکه این با توجه به -

ت بارش ذهنی است، براي افراد پرمشغله ابتدا سعی کنید براي تنظیم وقت، شما با وق

زمان  در بحث غیرهم. زمان است این کار بهتر از مصاحبه غیرهم. آنان هماهنگ شوید

  .بحث با تفکر بیشتري همراه است اما خودانگیختگی در آن کمتر است

مثالً مشغله زیاد یا (توانند وقت مشترك طوالنی تنظیم کنند   براي افرادي که نمی-

فرستید و هر وقت پاسخ  یکی می  یکی، توضیح دهید که شما سؤاالت را)نوزاد دارند

  .کنید سؤال را دادند، سؤال بعدي را ارسال می

 افرادي که به دلیل مشغله زیاد، وقت معینی براي مصاحبه اختصاص ندهند، -

کاري بعد از ارسال   براي محکمپسممکن است فراموش کنند پاسخ شما را بدهند، 

 یادآوري براي آنان ارسال شود؟ اگر این سؤال از آنها بپرسید که آیا مایلند که پیام

  .کاري را نکنید، احتمال افت این مراجعان باالست محکم

هاي حاصل از   درهرصورت براي کسب بینش به تفاوت دو نوع مصاحبه، داده-

  .زمان و غیرهمزمان را با یکدیگر مقایسه کنید مصاحبه هم

 به قسمت باالي صفحه نویسند، کنندگان، پاسخ سؤاالت را می  وقتی مشارکت-

زمان  چنانچه هنوز در حال تایپ کردن هستند، منتظر بمانید و هم. دستگاه نگاه کنید
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درپی  ها را کوتاه کوتاه و در چند پیام پی برخی افراد تمایل دارند، پاسخ. تایپ نکنید

 کننده وقفه دهی مشارکت ها، در پاسخ دادن خود در بین این پیام  با پیامپس. بفرستند

آهان، بله و «هاي کوتاهی مثل  حتی برخالف مشاوره، فرستادن پیام. ایجاد نکنید

تر یا نحوه  کنندگان سطحی هاي ارسالی مشارکت ممکن است موجب شود پیام» فهمم می

  .گویی آنان تحریف شود پاسخ

 -هاي صوتی هایی بکنید تا نبود نشانه کنندگان توافق توانید با مشارکت  می-

بران کند مثالً هر کس براي اطالع دادن پایان پیام، یک نشانه ارسال کند تا تصویري را ج

  .طرف مقابل منتظر ادامه پیام نباشد

 چنانچه طول مدت تایپ پاسخ طوالنی، اما پیام ارسالی کوتاه بود، این را به -

 این سؤال باید بسیار مالیم باشد. کننده انعکاس دهید و در مورد آن سؤال کنید مشارکت

  .نشینی وي نشود تا موجب مقاومت پاسخگو و عقب

 ، گاه سر زدن اعضاي خانواده به فرد در حین مصاحبه و گاه کندشدن اینترنت:نکته

کننده خود در آن دخیل نبوده و از  اي که مشارکت شود؛ وقفه هایی می موجب چنین وقفه

  .آن کالفه شده است

ز طرفین، براي جلوگیري از  در صورت قطع یا کندي سرعت اینترنت هر یک ا-

چنانچه کندي از جانب محقق بود، بابت این . وقت دیگري تنظیم کنید اتالف وقت،

  .کننده عذرخواهی کنید مشارکت مسئله از

توانید گفتگوهاي قبلی را هم  کنندگان می  در موقع انتظار براي ارسال پاسخ مشارکت-

  .انتخاب و در مورد ابهام خود سؤال کنیدمرور کنید تا چنانچه پیامی ابهام داشت، آن را 

کننده، آن را خالصه کنید و  هاي مشارکت  براي وارسی صحت درك خود از گفته-

  .در نهایت در مورد صحت خالصه خود از وي سؤال کنید

شما در اثر صرف که آید  گاه پیش می:  مصاحبه دربردارنده انتظار بیشتري است-

کننده و  بسته بودن، فاصله با مشارکت احساسی از دستزمان زیاد براي دریافت پاسخ، 

عنوان مزیتی تلقی کنید تا نگاه مجددي  توانید به ناامیدي پیدا کنید، اما این فرصت را می
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کنندگان برایتان یادآوري شود و بتوانید با  به گفتگوها بیندازید تا نظرات مشارکت

ها  تري نسبت به داده نش عمیقهاي دیگر به بی مقایسه و ترکیب مفاهیم با مصاحبه

  .یابید دست

البته . کننده اعالم آمادگی کند  زمانی سؤال بعدي را بپرسید که مشارکت-

االمکان او را تشویق کنید که بالفاصله پاسخ سؤاالت را بدهد تا احتمال تحریف  حتی

  .غیرعمدي یا آگاهانه کاهش یابد

حساس کردید وي متوجه سؤال نشده کننده به سؤالی، ا  اگر بعد از پاسخ مشارکت-

  .است یا توضیحات دیگري الزم بود، با انتخاب سؤال اصلی، توضیحاتتان را بدهید

 اگر بعد از پاسخ به سؤالی، سؤاالت پیگیري داشتید، با انتخاب پاسخ اصلی -

  .تان را بپرسید کننده، سؤال فرعی مشارکت

راخور بحث، سؤالی را انتخاب و شده، به ف  از میان سؤاالت اصلی از پیش آماده-

  .ارسال کنید

کننده نیاز  ها قبل از ارسال، با توجه به فحواي کالم مشارکت  ممکن است سؤال-

قدر سریع  حتی اگر نیاز به ویراستاري نبود، سؤال آماده را آن. به ویراستاري داشته باشد

  . شودکننده مشارکتنفرستید که موجب تعجب 

گویی، وقفه در  تأخیر در پاسخ: کننده را یادداشت کنید رکتدهی مشا  الگوي پاسخ-

گاهی مراجعان (زمان تایپ کردن به حجم نوشته  جریان مصاحبه، نسبت مدت

، سرعت تایپ کردن، با حروف فارسی یا انگلیسی نوشتن، )کنند نویسند و پاك می می

د اطالعاتی از این موار. ها و غیره رسمی یا خودمانی صحبت کردن، استفاده از شکلک

  .کننده باشد دهد که ممکن است در تحلیل نهایی کمک فرد به دست می

 پس از پایان مصاحبه توضیح دهید که ممکن است، پس از مطالعه کامل مصاحبه -

  .کننده، تنظیم کنید وقت مجددي براي رفع ابهامات و اطمینان از درك کامل نظرات مشارکت

  .اال، اولین مصاحبه را شروع کنید پس از اطمینان از درك موارد ب-
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 )برقراري رابطه حسنه( آغاز مصاحبه) ج

ویژه در کار کیفی،  کنندگان به الزم است محققان در روابط خود با مشارکت: نکته

محققان باید نسبت به امنیت هر یک از . هاي احتمالی توجه کنند به زیان

 ،ه ارتباط حسنه و اجتناب از تحمیل توجه ببنابراین.  هشیار باشندکنندگان جداً مشارکت

  .ضروري است

  . براي تمرین اولیه در مورد موضوع تحقیق، ابتدا با فردي آشنا مصاحبه کنید-

  :شود رابطه حسنه شامل موارد زیر می. کننده رابطه حسنه برقرار کنید  با مشارکت-

 دهی سالم و تشکر از پذیرفتن تقاضاي محقق و وقت گذاشتن براي پاسخ .1

 )1-بند د(روشنی  ان هدف تحقیق بهبی .2

 )2-بند د(کسب رضایت آگاهانه  .3

 )3-بند د(بیان اصول رازداري  .4

به غیر از موارد استاندارد رضایت آگاهانه، پس از پرورش رابطه حسنه در موارد 

  :کننده به توافق برسید زیر نیز با مشارکت

کند،  اده میگو از حروف التین براي تایپ کلمات فارسی استف  اگر پاسخ- 

به دلیل لزوم برگردان (از تایپ کلمات فارسی با حروف التین  ضرورت عدم استفاده

  .یا حق انتخاب خروج از تحقیق) ها به فارسی و سختی آن نوشته

مگر در صورت ضرورت که ( عدم استفاده از امکانات صوتی و تصویري -

 )اي داشته باشد همیت ویژهکننده، براي اهداف پژوهش ا ها یا اطالعات مشارکت ویژگی

  .یا دادن حق انتخاب خروج از تحقیق

کننده سعی کنید در طول مصاحبه با مرور   براي حفظ رابطه حسنه با مشارکت-

هاي پیگیري  کننده، از کلمات و اصطالحات وي در پرسش هاي مشارکت متنِ پاسخ

تر  گویی دقیق اي پاسخاین کار با تقویت رابطه، موجب افزایش انگیزه بر. استفاده کنید

  .شود می
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 الزم است محقق پیش از شروع مصاحبه، براي ایجاد رابطه حسنه وقت :1نکته 

کنندگان بدهد تا از افت زودرس  بگذارد و در مورد تحقیق توضیح کافی به مشارکت

کننده در  همچنین الزم است پیش از شروع سؤاالت، توانایی مشارکت. جلوگیري شود

ندنویس یا پرمشغله ممکن است گزینه خوبی براي تحقیق افراد کُ. ودنوشتن بررسی ش

شود استفاده از صوت و تصویر یا مالقات  در این صورت پیشنهاد می. مجازي نباشند

  .شود حضوري مدنظر قرار داده

تواند بخش اول مصاحبه را که در آن به پرورش رابطه حسنه مبادرت  محقق می :2نکته 

تواند پس از برقراري  به این منظور محقق می.  صوتی و تصویري پیش ببردکند، با امکانات می

  .کننده در مورد تمایل و توانایی نوشتن، از او سؤال کند رابطه حسنه، از مشارکت

افتد،  زمان اتفاق نمی صورت هم  از افرادي که به دلیل داشتن مشغله، مصاحبه به-

 شما، اجازه دارم یادآوري کنم؟ یا تنها در صورت ارسال سؤال و پاسخ ندادن«: بپرسید

اگر جوابشان مثبت بود، » شکل بفرستم تا پنجره گفتگو با شما در صفحه باال بیاید؟ یک

  »زمان یادآوري کنم؟ مایلید بعد از چه مدت«: بپرسید

کننده آموزش دهید   موارد الزم براي برگزاري مصاحبه با کیفیت را به مشارکت-

  ).دهموارد مربوط به بن(

  

  کنندگان ارائه اطالعات اولیه به مشارکت) د

عنوان فردي  است و از شما به...  هدف از این تحقیق، مطالعه:بیان اهداف تحقیق -1

صورت مشروح و عمیق پاسخ  االمکان به سؤاالت به کنم حتی مطلع در این زمینه تقاضا می

 .دهید

که  و هدف تحقیق، درصورتی با توجه به اطالع شما از موضوع :توافق آگاهانه -2

هاي الزم براي بهبود کار، نظر خود  موافق شرکت در مصاحبه هستید، پس از آموزش رویه

کننده در تحقیق حقوقی  عنوان مشارکت ضمناً شما به. را در مورد شرکت در تحقیق بفرمایید

  :را دارا هستید
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الم کنید تا  شما حق دارید در طول مصاحبه هر وقت احساس خستگی کردید، اع-

  . وقتی دیگر موکول کنیمهادامه کار را ب

در .  شما حق دارید اگر پاسخ به سؤالی برایتان سخت بود، با محقق در میان بگذارید-

این صورت اگر مایل باشید زمان بیشتري براي پاسخ در نظر گرفته خواهد شد و اگر مایل 

  .نظر کنید توانید از پاسخ دادن صرف نباشید، می

آید که با یادآوري خاطرات و رویدادهاي تلخ،  کن است در مصاحبه مواقعی پیش مم-

توانید در صورت نیاز براي بیان احساسات خود از  می. کننده شوید دچار هیجانات ناراحت

توانیم از امکانات صوتی و تصویري  همچنین در چنین شرایطی می. ها استفاده کنید شکلک

   مورد نظري دارید؟آیا در این. هم استفاده کنیم

پس از اتمام مصاحبه، مجدداً از شما خواهم پرسید تا در صورت عدم تمایل به  -

  .نظر اولیه خود را بازبینی کنید استفاده از کل یا برخی از اطالعات،

صورت نوشتاري خواهد بود و جز در موارد ضروري از صوت و   مصاحبه ما به-

اگر پاسخ وي منفی بود، ( با نوشتن راحت هستید؟ آیا شما. تصویر استفاده نخواهیم کرد

  .)نظر کردن از شرکت در تحقیق را بیان کنید محترمانه به وي حق صرف

 براي گزارش نتایج تحقیق، اطالعات حاصل از مصاحبه با :رعایت رازداري -3

شود و تنها پس از تأیید  حذف اسامی و مشخصات فردي، ابتدا در اختیار شما گذاشته می

  .ا گزارش خواهد شدشم

  

  کنندگان ها به مشارکت آموزش رویه) ه

 در صورت پیش آمدن رخداد پس. شده است   زمان مصاحبه براي شما تنظیم-

سپس مجدداً وقت دیگري را . غیرمنتظره و لزوم ترك مصاحبه، لطفاً محقق را باخبر کنید

  .تنظیم خواهیم کرد

 پیام با فرد دیگري مشغول نشوید یا در زمان با مصاحبه به ردوبدل کردن لطفاً هم -

نویسد، مصاحبه را بدون اطالع ترك  خواند، یا سؤالی را می زمانی که محقق پیام شما را می

  .دهد گویی را کاهش می این مسئله دقت در پاسخ. نکنید
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 ممکن است در طول مصاحبه ابهاماتی برایم پیش آید و سؤاالتی بپرسم که شما قبالً -

اما دقت داشته باشید که . جایی است اید و فکر کنید که سؤال بی اسخ آن را دادهنوعی پ به

) هاي بدن و چهره ن صدا، حالتمثل تُ(ها و امکانات صوتی و تصویري  عدم وجود نشانه

 .ممکن است موجب ابهام شود و فهم مطلبی را دشوار کند

العات و  پس از خواندن پاسخ شما به سؤاالت، ممکن است براي کسب اط-

  .هاي دیگري در مورد همان سؤال و پاسخ شما بپرسم توضیحات بیشتر، دوباره سؤال

کنم و پس از مطالعه نوشته شما،  نویسید، من صبر می  وقتی شما پاسخ سؤالی را می-

 .یا پاسخ خود را خواهم نوشت یا سؤال بعدي را خواهم پرسید

  ال کنید هر وقت سؤالی برایتان نامفهوم بود، حتماً سؤ-

 اگر در وسط مصاحبه مشکلی پیش آمد، خوشحال خواهم شد به اطالع برسانید تا -

  .مجبور نباشید از روي اکراه پاسخ دهید

توانید گفتگوها را مرور و چنانچه توضیح   در هنگام انتظار براي تایپ سؤاالت، می-

  .بدهید  را شده  سؤال طرحقبلی توضیح خودرا بنویسید وسپس پاسخ  جدیدي داشتید، باانتخاب پیام

  

  ها سازي داده ثبت و ذخیره) و

ممکن است بعداً .  پس از هر مصاحبه، رونوشتی از گفتگوها در فایل ورد تهیه کنید-

رسان پایین برود و شما فراموش کنید که  کننده خاص در صفحه پیام گفتگو با این مشارکت

  .سازي نشده است مصاحبه با این فرد، پیاده

شده در دفترچه یادداشت شامل اطالعات شخصی،  اي هر مصاحبه مطالب نوشته ابتد-

  .کننده را هم در فایل ثبت کنید هاي مشارکت ویژه واکنش زمان مصاحبه و به

توانید مثالً میزان زمان اختصاص  بعداً می. ها را در فایل حذف نکنید  زمان پیام-

  . را بررسی کنیدشده به برقراري رابطه حسنه یا اصل مصاحبه داده

رسان، نام واقعی خود را هم ننوشته باشد،  کننده در صفحه پیام  حتی اگر مشارکت-

شده در صفحه را انتخاب و با نامی مستعار  هنگام انتقال مصاحبه به فایل ورد، نام نوشته

  .نام اصلی و مستعار را در دفترچه یادداشت بنویسید. جابجا کنید
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به خاطر استفاده از امکان (فایل ورد منتقل شد و مطلبی مصاحبه به   زمانی که-

نامفهوم ) شده در فایل ورد  رسان و پاسخ مجدد و عدم ثبت پیام انتخاب انتخاب پیام در پیام

  .رسان جستجو شود است، کافی است یک واژه پاسخ در پنجره گفتگوي پیام

ا را چند بار مطالعه کنید ه شده مصاحبه ها، فایل نهایی اصالح  پیش از کدگذاري داده-

  .تري نائل شوید تا در مورد مصاحبه به بینش عمیق

  

  گزارش تحقیق) ح

  .دسترس براي دیگران قرار دهید ها را در جایی غیرقابل  اطالعات حاصل از مصاحبه-

  .رسان و فایل مصاحبه رمز بگذارید  براي پیام-

کنید،  کننده استفاده می رکتهاي مشا اي از گفته  در گزارش تحقیق وقتی از چکیده-

نوعی که به  تواند هویت فرد را افشا کند، یا حذف کنید یا به تمام موارد خاصی را که می

  .اصل تحقیق لطمه نزند، تغییر دهید

 

  گیري بحث و نتیجه

هاي اجتماعی، دسترسی راحت آنان و در نتیجه  امروزه به دلیل گرایش مردم به شبکه

هاي زندگی  در همه جلوه) 1398خانیکی و خجیر، (ی هاي ارتباط کاهش هزینه

هاي پژوهشی، این تسهیالت،  از جمله در فعالیت. شده است تسهیالت و امکاناتی فراهم

اما همسو با تسهیالت، . کنندگان را موجب شده است دسترسی بهتر به مشارکت

در این . دهاي مجازي وجود دار رسان خطراتی مربوط به استفاده غیراخالقی از پیام

شده در فضاي مجازي، الگوي پژوهش  پژوهش سعی شد با مرور تحقیقات انجام

هاي  بر اساس یافته. هاي یاورانه مبتنی بر ضوابط اخالقی ارائه شود مجازي در حرفه

  : اند از ها عبارت این مؤلفه.  مؤلفه تدوین شد7تحقیق این الگو بر مبناي 

مثبت نسبت به پژوهش مجازي، پرورش نگرش  (سازي محقق آماده) الف

سازي سؤاالت، دعوت اولیه از  عنوان بستر اجرا، آماده هاي فوري به رسان شناخت پیام
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، این یافته در راستاي اصل اخالقی صالحیت )کننده و تنظیم وقت مشترك مشارکت

ممکن است محققان در زمینۀ رویکردهاي کیفی آموزش کافی . اي محقق است حرفه

ها و معیارهاي بسیار  پژوهش کیفی روش ،که از نظر متخصصان درحالی. نداشته باشند

هاي پژوهشی مستقیماً با  و درك نتایج و روش) Creswell, 2014: 102 (دقیقی دارد

کوراسی). 1395شریعتمدار، (صالحیت بالینی و تحقیقاتی محقق ارتباط دارد 


) 2001 :9 (

نتیجه گرفت که ) ایمیل(ضوري با اینترنتی هاي حاصل از مصاحبه ح نیز در مقایسه یافته

ها مربوط نیست، بلکه ممکن است بیشتر به  آوري داده ها تنها به روش جمع کیفیت داده

هویت ). Curasi, 2001: 9(شونده ربط داشته باشد  گر یا مصاحبه هویت مصاحبه

یک صالحیت، . اي وي باشد هاي شخصیتی یا حرفه تواند شامل ویژگی گر می مصاحبه

کند تمامی موارد الزم که به بهبود  این ضابطه اخالقی اقتضا می. دغدغۀ همیشگی است

کسب این . کند، پیش از شروع تحقیق به محقق آموزش داده شود تحقیق کمک می

بگیرد، تمرکز  شود محقق پیش از شروع بر هر آنچه الزم است یاد ویژگی سبب می

. ها را کسب کند نرژي و هزینه، بهترین یافتهداشته باشد، تا بتواند با صرف کمترین ا

کنندگان در تحقیق  شود محقق ناخواسته به مشارکت فقدان شایستگی کافی سبب می

پرورش نگرش مثبت نسبت به پژوهش «تحقیقی همسو با مضمون فرعی . آسیب بزند

اي یافت نشد و این یافته در پژوهش  عنوان بخشی از کسب صالحیت حرفه به» مجازي

  .ضر جدید استحا

تأکید بر نوشتاري بودن مصاحبه و  (هاي مصاحبه به محقق آموزش رویه) ب

زمان براي مصاحبه جهت خودانگیختگی و مرور  هاي آن، تنظیم وقت هم ویژگی

، تآکید بر نوشتاري بودن به )کننده در زمان نوشتن پاسخ بعدي وي هاي مشارکت پاسخ

این یافته با یافته فونتز و همکاران، . استجویی در وقت و هزینه  دلیل لزوم صرفه

ها، دایموند و همکاران، مبنی بر عدم نیاز  هاي نوشتن داده مبنی بر حذف هزینه) 2008(

                                                   
1. Curasi 
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سازي مصاحبه صوتی و صرف تا  ها و سیدمن،  مبنی بر دشواري پیاده سازي گفته به پیاده

یاده کردن هر ساعت  ساعت وقت بسته به مهارت تایپیست و پیچیدگی گفتگو، براي پ8

و همکاران،  مبنی بر حذف آسیب ناشی از  موندیشده، و باالخره دا مصاحبه ضبط

 .شود، همسوست می عضالنی ناشی از فشار -سازي که موجب اختالل اسکلتی پیاده

کنندگان را قبل از  هاي مشارکت شود محقق پاسخ زمان هم موجب می تنظیم وقت هم

ضمناً مصاحبه مجازي با توجه .  کسب کند)etal, Voida ,2004 :1345 (خودسانسوري

بسته بودن  خود، به دلیل در بر داشتن انتظار، فاصله و احساس دست خودي  بهکه اینبه 

 براي اوست، اگر )etal, Voida ,2004 :1346(برنده  اي پرفشار و تحلیل محقق، تجربه

اشند، این تجربه فشار کنندگان براي پاسخ دادن آزاد ب زمان نباشد و مشارکت هم

  .شود مضاعف، در دراز مدت موجب فرسودگی محقق می

بیان هدف، اصول رازداري و کسب  (آغاز مصاحبه و برقراري رابطه حسنه) ج

از نظر سیدمن باید در مصاحبه یک تعادل ظریفی بین ایجاد رابطه ). رضایت آگاهانه

ویدا و . یمی با آنان برقرار شودحسنه به اندازه با پاسخگویان و رابطه حسنه بسیار صم

مندي  جاي آنکه نشانه عالقه کننده به کنند که سؤاالت پیگیري مصاحبه همکاران، بیان می

به ارائه نکات دقیق و ظریف یا جزئیات بیشتر تلقی شود، گاهی انعکاسی از کندذهنی و 

 به نظر پس. شود حماقت تلقی شده و برانگیزاننده مقداري تنش، ناامیدي یا رنجش می

کنندگان الزم است محقق در دوره  جهت پرهیز از آسیب به مشارکتکه رسد  می

) 2008(کنندگان را که فونتز و همکاران  برقراري رابطه حسنه، آداب ارتباطی مشارکت

اند، درك و با تعمیق رابطه و ایجاد حس امنیت و اعتماد،  بر ضرورت آن تأکید کرده

براي که کنند  ضمناً ویدا و همکاران پیشنهاد می. یابد ي دستتر هاي غنی بتواند به داده

کنندگان، پیش از سؤاالت  اجتناب محققان از سوءتفاهم عدم درك شدن مشارکت

همچنین این مؤلفه . اند خالصه کنند گویان گفته پیگیري، درك خود را از آنچه پاسخ

بر . ی بریتانیا استشناس داري انجمن روان پذیري و امانت همسو با اصول مسئولیت
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جا ممکن باشد، رضایت آگاهانه بگیرد، از فریب  اساس این قوانین محقق باید هر

کنندگان را از حق انصراف از  عمدي خودداري کند و در آغاز تحقیق، مشارکت

محقق مسئول است که تضمین . ها آگاه کند پاسخگویی به پرسش مشارکت و حق عدم

دگان نرسد و پس از پایان مطالعه، به نحو مناسبی کنن کند هیچ آسیبی به مشارکت

ها  کنندگان را گمراه کند و باید یافته محقق نباید مشارکت. اطالعات الزم را به آنان بدهد

هاي اخالقی مربوط  محقق موظف است نسبت به توصیه. را به نحوي صادقانه ارائه دهد

  .روز باشد و آگاهی کسب کند به کار خود، پیوسته به

بیان اهداف و حقوق  (کنندگان  ارائه اطالعات اولیه به مشارکت)د

، بیان )کننده، تأکید بر رازداري کنندگان، نحوه رویارویی با هیجانات ناراحت مشارکت

در مؤلفه قبل در بحث رضایت آگاهانه مورد بحث  کنندگان اهداف و حقوق مشارکت

محقق جهت » کننده ات ناراحتنحوه رویارویی با هیجان«در مورد مضمون . قرار گرفت

کنندگان الزم است حداکثر تالش خود را در مواقع بروز  اجتناب از آسیب به مشارکت

توان از  به این منظور جهت حبس نشدن هیجانات می. هیجانات منفی بذل کند

هاي  گذاري و دیگر نشانه  تحقیق خواست از هیجانات، عالمتکنندگان مشارکت

 ,Trell, 2011(وخوي خود را نشان دهند   کنند تا تن صدا و خلقها استفاده رسان پیام

  .گیرد ها مورد بحث قرار می هم در بخش گزارش داده» رازداري«مضمون ). 287

زمان مگر در  تأکید بر مصاحبه هم (کنندگان ها به مشارکت آموزش رویه) ه

أکید بر مصاحبه ، ت)صورت بروز مشکل، تأکید بر داوطلبانه بودن مصاحبه و عدم تحمیل

زمان براي مصاحبه  تنظیم وقت هم«زمان مگر در صورت بروز مشکل ذیل مضمون  هم

تأکید بر داوطلبانه بودن و عدم تحمیل، . مورد بحث قرار گرفت» جهت خودانگیختگی

انجمن » سلب اعتماد نکنید«و » سوءاستفاده نکنید«هاي اخالقی  همسو با فرمان
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آمریکا و اصل احترام رهنمودهاي اخالقی انجمن روانشناسی و انجمن مشاوره 

شناسی بریتانیا روان


  . است

انتقال گفتگو به فایل ورد، ویرایش فایل و مطالعه  (ها سازي داده ثبت و ذخیره) و

اي  ها بخشی از کسب صالحیت حرفه ، آموزش محقق در مورد ثبت داده)مکرر آن

هاي قبلی   پس از دریافت هر پیام، پیامها این است که رسان ازآنجاکه ویژگی پیام. است

رود و ممکن است با گذشت زمان به فراموشی سپرده  به بخش پایین پنجره گفتگو می

لزوم مطالعه .  الزم است هر مصاحبه فوراً به فایل ورد منتقل و ویرایش شودپسشود، 

آید  مصاحبه دربردارنده انتظار بیشتري است و گاه پیش می«مکرر جهت تحقق توصیه 

بسته بودن، فاصله با  شما در اثر صرف زمان زیاد براي دریافت پاسخ، احساسی از دست

کند تا  ها فرصتی فراهم می مرور مکرر نوشته. است» کننده و ناامیدي پیدا کنید مشارکت

کنندگان یادآوري شود و محقق بتواند با مقایسه و ترکیب مفاهیم با  نظرات مشارکت

etal, Voida ,2004 : (ها دست یابد تري نسبت به داده بینش عمیقهاي دیگر به  مصاحبه

  . و از وقت انتظار استفاده بهینه شود)1346

قرار دادن رمز براي گفتگوها، تغییر اطالعات هویتی  (گزارش تحقیق) ز

هاي  نیز براي مدیریت گمنامی گروه) 2016(، ویسک )کننده پیش از گزارش نهایی مشارکت

جهت تأمین امنیت، باید براي پنجره گفتگو، گذرواژه که کند   میکانونی پیشنهاد

توان از آنان  کنندگان می همچنین براي حفظ هویت مشارکت. اي قرار داد شده حفاظت

شود در  گرچه پیشنهاد می. درخواست کرد در صفحه خود از اسم مستعار استفاده کنند

این مؤلفه همسو با اصول . داً تغییر کندانتقال گفتگوها به فایل ورد، نام مستعار صفحه مجد

بر اساس این قوانین . شناسی بریتانیا است داري انجمن روان پذیري و امانت مسئولیت

  .کنندگان احترام بگذارند و محرمانگی را تضمین کنند محققان باید به مشارکت

  پیشنهادها

                                                   
1. British Psychological Society (BPS) 
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هاي  عاونتهاي فضاي مجازي، م شود با توجه به امکانات و قابلیت پیشنهاد می

ها، دانشجویان را با این الگو آشنا کرده و با  نامه  راهنماي پایانانادتها و اس پژوهشی دانشگاه

جویی در هزینه،  ترغیب آنان به پژوهش مجازي با رعایت معیارهاي اخالقی، موجب صرفه

  .کنندگان، کاهش نقل و انتقاالت و ارتقاي کیفیت پژوهش شوند دسترسی به انواع مشارکت
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