فرصتی برای گفتوگو و مصاحبه
مناسب برای پایههای چهارم تا هفتم

حوزههای درسی :مطالعات اجتماعی ،نگارش و فارسی
سبا حاججعفر  -معلم

#بیرون_از_دیوارهای_خانه

#بهار_با_بنفشه_ها

زمانــی را تصــور کنیــد کــه جارچیــان در شــهر راه میافتادنــد و اخبــار مهــم
شــهر و حکومــت را بــا صــدای بلنــد فریــاد میزدنــد تــا آنهــا را بــه اطــاع
مــردم برســانند .ســالها گذشــت و جارچیــان جــای خــود را بــه خبرنــگاران

دادنــد و اخبــار مهــم شــهر و حکومــت ،متنوعتــر و جزئیتــر شــدند.

«اعــام» اتفاقات
حــاال دیگــر خیلــی وقــت اســت کــه اخبــار تنهــا مربــوط بــه ِ
بــزرگ مثــل جنــگ ،بیماریهــای همهگیــر ،تصمیم-گیریهــای حکومتــی

دربــاره آمــوزش و  ...نیســت .ابزارهــای مختلفــی بــرای تهیــه اخبــار ریــز و

درشــت وجــود دارد کــه اطالعاتــی از زندگــی مــردم شــهر بــه مــا میدهــد؛

اطالعاتــی دربــاره اینکــه آن اتفاقــات بــزرگ چــه تأثیــری روی زندگــی مــردم دارد.

یکــی از ابزارهایــی کــه داســتان پرجزئیــات خبرهــا را روشـنتر و زندهتــر میکنــد ،مصاحبــه و گفتوگــوکــردن بــا مــردم اســت .مثــا بــا
مصاحبــه و گفتوگــو بــا مــردم میتــوان نظــر و احســاس آنهــا دربــاره موضوعــات مختلــف را نشــان داد ،بــا شــخصی مهــم آشــنا شــد

و یــا اطالعــات تکمیلــی دربــاره خبــری بــه دســت آورد.

حاال ما میخواهیم تمرین کوچکی برای گفتوگو و گرفتن مصاحبهای پر از داستانهای شنیدهنشده انجام دهیم.

بخش اول:

با چه موضوعی و چرا؟

بــرای انجــام یــک گفتوگــو بایــد موضوعــی در نظــر داشــته باشــید و افــرادی کــه بــه نوعــی بــه آن موضــوع مربــوط هســتند را انتخــاب

و پیــدا کنیــد.

موضــوع پیشــنهادی مــا در اینجــا «تأثیــر کرونــا بــر زندگــی مــا آدمهــا» اســت .خــب شــاید بــا خودتــان بگوییــد اینکــه خیلــی معلــوم

اســت! همــه مــا در خانــه ماندهایــم ،بایــد بهداشــت و فاصلهگــذاری اجتماعــی را رعایــت کنیــم و حتمــا ماســک بزنیــم .امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه مــا خیلــی اوقــات از اتفاقاتــی کــه در زندگــی آدمهــای اطرافمــان میافتــد بیخبریــم .مثــا شــما میدانیــد ایــن روزهــا
بــرای فروشــنده ســوپرمارکت یــا بقالــی یــا مغازههــای اطــراف شــما چگونــه گذشتهاســت؟ یــا از همســایه-های خــود خبــر داریــد؟ از

نانوایــی نزدیــک خانــه و( ...شــما میتوانیــد افــرادی را کــه اطــراف شــما هســتند و کمتــر از شــرایط زندگــی آنهــا در ایــن یــک ســال
خبــر داشــتهاید ،بــه ایــن لیســت اضافــه کنیــد).

پــس االن مشــخص شــد کــه مــا بــا چــه موضوعــی ســروکار داریــم و چــرا میخواهیــم بــا دیگرانــی کــه تــا االن کمتــر از آنهــا خبــر
داشــتهایم هــمکالم شــویم و مصاحبــه کوتاهــی داشتهباشــیم.

پیش از آنکه به روش انجام این مصاحبه و پرسشهای آن بپردازیم ،باید به چند نکته و هشدار بهدقت توجه کنیم:
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.1هــدف مــا از ایــن کار اطــاع پیــدا کــردن از داســتانهایی اســت کــه احتمــاال تــا بــه حــال نشــنیدهایم .ایــن داســتانها را بایــد از زبــان

خــود آنهایــی شــنید کــه موضــوع دربــاره ایشــان اســت .پــس اگــر از کــس دیگــری دربــاره ایــن افــراد بپرســید هیـچگاه درســت متوجــه
داســتان آنهــا نمیشــوید.

.2زمانی مصاحبه را طوری انتخاب کنید که طرف مقابل شما هم آمادگی گفتوگو داشته باشد .مثال سرشان شلوغ
نباشــد و حوصلــه و وقــت کافــی بــرای ایــن کار داشتهباشــند .وقتــی بــه آنهــا رســیدید (بــرای خریــد یــا  ،)...بــرای شــروع مصاحبــه

از ایشــان اجــازه بگیریــد و مودبانــه درخواســت کنیــد کــه چنــد دقیقـهای بــرای گفتوگــو بــا شــما زمــان بگذارنــد .خــوب اســت کــه بــه

آنهــا دقیقــا بگوییــد چنــد دقیقــه از وقتشــان را میخواهیــد .مثــا  10تــا  15دقیقــه.
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بــه مصاحبهشــوندهها اطمینــان دهیــد کــه در مصاحبــه شــما نامــی از ایــن افــراد ذکــر نخواهدشــد و نــام آنهــا مخفــی

خواهــد مانــد .میدانیــد چــرا؟ چــون خیلــی از افــراد دوســت ندارنــد اطالعاتــی کــه بــه شــما میدهنــد بــا نــام خودشــان منتشــر شــود
و بــه گــوش بقیــه برســد.

بخش دوم:

ابزار و روش انجام کار

بــرای انجــام مصاحبــه بایــد کاغــذ و خــودکار همــراه داشتهباشــید و پاســخ

پرســشهایی کــه از افــراد دریافــت میکنیــد را در آن یادداشــت کنیــد.

شــما میتوانیــد خودتــان پرســشهایی در رابطــه بــا موضوعــی کــه طــرح کردیــم

بنویســید؛ پرســشهایی کــه واقعــا چیــز زیــادی از آن نمیدانیــد و فکــر شــما را
حســابی مشــغول کردهاســت.

حتمــا توجــه داشتهباشــید پرســشهایی کــه از افــراد خیلــی غریبــه میپرســید بــا
پرســشهایی کــه ممکــن اســت از همســایه یــا اقــوام خــود بپرســید تفــاوت دارد.
مثــا نبایــد پرس ـشهایی را مطــرح کــرد کــه مربــوط بــه زندگــی خصوصــی و حریــم
شــخصی آنهاســت .شــما میتوانیــد مــوارد ایــن چنینــی را نــام ببریــد؟ بــه نظــر شــما
چــه پرســشهایی میتواننــد دیگــران را ناراحــت یــا مــؤذب کننــد؟

حاال میخواهم برایتان بگویم که چارچوب پیشنهادی ما برای انجام این کار چیست:

.1ابتــدا بــرای کســانی کــه سراغشــان رفتهایــد توضیــح دهیــد کــه چــرا میخواهیــد از آنهــا ســوال کنیــد ،موضــوع ایــن ســواالت

چیســت و همانطــور کــه پیشــتر گفتیــم ،چقــدر زمــان آنهــا را میگیــرد .مثــا میتوانیــد بگوییــد

«مــا میخواهیــم داســتان هایــی از زندگــی آدمهــا در ایــن یــک ســال –از زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا تــا امــروز -بشــنویمو داســتانهایی

کــه فکــر میکنیــم چیــزی از آنهــا نمیدانیــم».

.2معموال ابتدا سوالهای کلیتر را مطرح میکنیم:

•در این یک سال چه تغییراتی در زندگی و کار شما ایجاد شدهاست؟

[میتوانیــد از تغییــرات زندگــی خودتــان مثالهایــی بــرای آنهــا بزنیــد و از ایشــان بخواهیــد چنــد مــورد از تغییــرات کار و زندگــی
خــود را بــرای شــما بگوینــد .بهتــر اســت بیشــتر گفتوگــو کنیــد تــا پرســش و پاســخ تنهــا؛ تصــور کنیــد کــه کســی بــه ســراغ شــما میآیــد

و مثــل مأمــوران سرشــماری فقــط پرس ـشهایی از شــما میپرســد و از شــما میخواهــد تــا پاســخ دهیــد .او هــم یادداشــت میکنــد و

مـیرود .گمــان نمیکنــم ایــن شــیوه از مصاحبــه بــرای پاسـخدهنده خوشــایند باشــد .پــس بهتــر اســت تــاش کنیــد تــا بــا آنهایــی کــه
می-خواهیــد مصاحبــه کنیــد ،گفتوگــو کنیــد ،کمــی هــم از خودتــان بگوییــد و وارد یــک مکالمــه صمیمــی شــوید .کســی چــه
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میداند ،ممکن است بعدترها با هم رفیق هم شدید

•میتوانیــد یکــی از تغییــرات مهمــی کــه بــه خاطــر شــیوع کرونــا در کســب و کار شــما بــه وجــود آمــد را برایــم بگوییــد و یــا خاطــرهای

مربــوط بــه آن تعریــف کنیــد؟

[خودتــان هــم میتوانیــد خاطــرهای از ایــن یــک ســال بــرای او تعریــف کنیــد .مثــا خاطــرهای از مدرســه ،خانــه یــا اتفاقــات دیگــر در

دوران کرونــا].

•در این یک سال چه اتفاقی بیشتر از همه شما را اذیت کردهاست؟

•چه کارهایی را کنار گذاشتهاید؟

.3شما میتوانید پرسشهای زیادی به این پرسشها اضافه کنید و گفتوگوی خود را کامل کنید.
.4اگــر دوســت داریــد میتوانیــد یــک نســخ ه از یادداش ـتهایی کــه از ایــن گفتوگــو برداشــتهاید را بــه کســی کــه بــا او گــپ زدهایــد
هــم بدهیــد.

.5میتوانید از او بخواهید که اگر او هم پرسشهایی درباره این موضوع دارد ،از شما بپرسد.

بخش سوم:
پایان کار

اگــر موفــق بــه انجــام ایــن پــروژه شدهباشــید ،حتمــا حــاال اطالعــات بیشــتری کــه دربــاره اطرافیانتــان بــه دســت آوردهایــد و تصویــری
کــه از جهــان اطرافتــان داریــد ،کمــی بزرگتــر از قبــل شدهاســت.

مهــم اســت بدانیــد داســتان آدمهــا چقــدر اهمیــت دارد و حــاال کــه در شــهر و محلــه خــود در کنــار ایــن آدمهــا زندگــی می-کنیــم،

شــنیدن داســتان آنهــا از زبــان خودشــان ،ایــن دور مانــدن از یکدیگــر را مقــداری کــم میکنــد .میدانیــم نزدیکشــدنهای

اینچنینــی احتمــاال ممکــن اســت بســیار انــدک باشــد امــا مهــم و اساســی اســت.

شــما میتوانیــد بــه همیــن شــیوه و البتــه بــا اطــاع خانــواده خــود موضوعــات دیگــری را درنظــر بگیریــد .بعــد بــا افــراد مختلــف در

اطــراف خــود مصاحبــه کنیــد و نظــر آنهــا را دربــاره موضوعاتــی کــه فکــر شــما را بــه خــود مشــغول کردهاســت جویــا شــوید .ببینیــد آن

موضــوع در زندگــی آنهــا چگونــه اســت؟ آیــا اصــا وجــود دارد یــا نــه.

متــن مصاحبههــای خــود را میتوانیــد بــرای مــا ارســال کنیــد تــا افــراد بیشــتری داســتانهای جمــعآوری شــده شــما را بخواننــد.

احتمــاال خیلــی از ماهــا بــه شــنیدن ایــن داســتانها احتیــاج داریــم و اکنــون از آنهــا بیخبریــم.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool
ایمیل:
info@baztabschool.ir
وبسایتbaztabschool.ir :
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