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فرصتی برای گفت وگو و مصاحبه
مناسب برای پایه های چهارم تا هفتم

حوزه های درسی: مطالعات اجتماعی، نگارش و فارسی
سبا حاج جعفر - معلم

#بیرون_از_دیوارهای_خانه
#بهار_با_بنفشه_ها

زمانــی را تصــور کنیــد کــه جارچیــان در شــهر راه می افتادنــد و اخبــار مهــم 
شــهر و حکومــت را بــا صــدای بلنــد فریــاد می زدنــد تــا آن هــا را بــه اطــاع 
مــردم برســانند. ســال ها گذشــت و جارچیــان جــای خــود را بــه خبرنــگاران 

ــدند. ــر ش ــر و جزئی ت ــت، متنوع ت ــهر و حکوم ــم ش ــار مه ــد و اخب دادن
حــاال دیگــر خیلــی وقــت اســت کــه اخبــار تنهــا مربــوط بــه »ِاعــام« اتفاقات 
ــی  ــای حکومت ــر، تصمیم-گیری ه ــای همه گی ــگ، بیماری ه ــل جن ــزرگ مث ب
ــز و  ــار ری ــه اخب ــرای تهی ــی ب ــای مختلف ــت. ابزاره ــوزش و ... نیس ــاره آم درب
درشــت وجــود دارد کــه اطاعاتــی از زندگــی مــردم شــهر بــه مــا می دهــد؛ 

اطاعاتــی دربــاره این کــه آن اتفاقــات بــزرگ چــه تأثیــری روی زندگــی مــردم دارد.
یکــی از ابزارهایــی کــه داســتان پرجزئیــات خبرهــا را روشــن تر و زنده تــر می کنــد، مصاحبــه و گفت وگــو  کــردن بــا مــردم اســت. مثــا بــا 
مصاحبــه و گفت وگــو بــا مــردم می تــوان نظــر و احســاس آنهــا دربــاره موضوعــات مختلــف را نشــان داد، بــا شــخصی مهــم آشــنا شــد 

و یــا اطاعــات تکمیلــی دربــاره خبــری بــه دســت آورد.
حاال ما می خواهیم تمرین کوچکی برای گفت و گو و گرفتن مصاحبه ای پر از داستان های شنیده نشده انجام دهیم.

بخش اول:
با چه موضوعی و چرا؟

بــرای انجــام یــک گفت وگــو 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 این جــا »تأثیــر کرونــا بــر زندگــی مــا آدم هــا« اســت. خــب شــاید بــا خودتــان بگوییــد این کــه خیلــی معلــوم 
اســت! همــه مــا در خانــه مانده ایــم، بایــد بهداشــت و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت کنیــم و حتمــا ماســک بزنیــم. امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه مــا خیلــی اوقــات از اتفاقاتــی کــه در زندگــی آدم هــای اطرافمــان می افتــد بی خبریــم. مثــا شــما می دانیــد ایــن روزهــا 
بــرای  فروشــنده ســوپرمارکت یــا بقالــی یــا مغازه هــای اطــراف شــما چگونــه گذشته اســت؟ یــا از همســایه-های خــود خبــر داریــد؟ از 
ــال  ــک س ــن ی ــا در ای ــی آن ه ــرایط زندگ ــر از ش ــتند و کم ت ــما هس ــراف ش ــه اط ــرادی را ک ــد اف ــما می توانی ــه و... )ش ــک خان ــی نزدی نانوای

خبــر داشــته اید، بــه ایــن لیســت اضافــه کنیــد(.
ــر  ــا خب ــر از آن ه ــا االن کم ت ــه ت ــی ک ــا دیگران ــم ب ــرا می خواهی ــم و چ ــروکار داری ــی س ــه موضوع ــا چ ــا ب ــه م ــد ک ــخص ش ــس االن مش پ

داشــته ایم هــم کام شــویم و مصاحبــه کوتاهــی داشته باشــیم.
پیش از آن که به روش انجام این مصاحبه و پرسش های آن بپردازیم، باید به چند نکته و هشدار به دقت توجه کنیم:



2

1.هــدف مــا از ایــن کار اطــاع پیــدا کــردن از داســتان هایی اســت کــه احتمــاال تــا بــه حــال نشــنیده ایم. ایــن داســتان ها را بایــد از زبــان 
خــود آن هایــی شــنید کــه موضــوع دربــاره ایشــان اســت. پــس اگــر از کــس دیگــری دربــاره ایــن افــراد بپرســید هیــچ گاه درســت متوجــه 

داســتان آن هــا نمی شــوید.
2.زمانی مصاحبه را طوری انتخاب کنید که طرف مقابل شما هم آمادگی گفت وگو داشته باشد. مثا سرشان شلوغ 

نباشــد و حوصلــه و وقــت کافــی بــرای ایــن کار داشته باشــند. وقتــی  بــه آن هــا  رســیدید )بــرای خریــد یــا ...(، بــرای شــروع مصاحبــه 
از ایشــان اجــازه بگیریــد و مودبانــه درخواســت کنیــد کــه چنــد دقیقــه ای بــرای گفت وگــو بــا شــما زمــان بگذارنــد. خــوب اســت کــه بــه 

آن هــا دقیقــا بگوییــد چنــد دقیقــه از وقتشــان را می خواهیــد. مثــا 10 تــا 15 دقیقــه.
ــی  ــا مخف ــام آن ه ــد و ن ــر نخواهدش ــراد ذک ــن اف ــی از ای ــما نام ــه ش ــه در مصاحب ــد ک ــان دهی ــونده ها اطمین ــه مصاحبه ش ب  .3
خواهــد مانــد. می دانیــد چــرا؟ چــون خیلــی از افــراد دوســت ندارنــد اطاعاتــی کــه بــه شــما می دهنــد بــا نــام خودشــان منتشــر شــود 

ــد.  ــه برس ــوش بقی ــه گ و ب

بخش دوم:
ابزار و روش انجام کار

پاســخ  و  داشته باشــید  همــراه  خــودکار  و  کاغــذ  بایــد  مصاحبــه  انجــام  بــرای 
کنیــد. یادداشــت  آن  در  را  می کنیــد  دریافــت  افــراد  از  کــه  پرســش هایی 

ــم  ــرح کردی ــه ط ــی ک ــا موضوع ــه ب ــش هایی در رابط ــان پرس ــد خودت ــما می توانی ش
بنویســید؛ پرســش هایی کــه واقعــا چیــز زیــادی از آن نمی دانیــد و فکــر شــما را 

کرده اســت. مشــغول  حســابی 
ــا  ــید ب ــه می پرس ــی غریب ــراد خیل ــه از اف ــش هایی ک ــید پرس ــه داشته باش ــا توج حتم
ــاوت دارد.  ــید تف ــود بپرس ــوام خ ــا اق ــایه ی ــت از همس ــن اس ــه ممک ــش هایی ک پرس
ــم  ــی و حری ــی خصوص ــه زندگ ــوط ب ــه مرب ــرد ک ــرح ک ــش هایی را مط ــد پرس ــا نبای مث
شــخصی آنهاســت. شــما می توانیــد مــوارد ایــن چنینــی را نــام ببریــد؟ بــه نظــر شــما 

ــد؟  ــؤذب کنن ــا م ــت ی ــران را ناراح ــد دیگ ــش هایی می توانن ــه پرس چ

حاال می خواهم برایتان بگویم که چارچوب پیشنهادی ما برای انجام این کار چیست:
ــواالت  ــن س ــوع ای ــد، موض ــوال کنی ــا س ــد از آن ه ــرا می خواهی ــه چ ــد ک ــح دهی ــد توضی ــان رفته ای ــه سراغش ــانی ک ــرای کس ــدا ب 1.ابت

چیســت و همان طــور کــه پیشــتر گفتیــم، چقــدر زمــان آن هــا را می گیــرد. مثــا می توانیــد بگوییــد
»مــا می خواهیــم داســتان هایــی از زندگــی آدم هــا در ایــن یــک ســال –از زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا تــا امــروز- بشــنویمو داســتان هایی 

کــه فکــر می کنیــم چیــزی از آن هــا نمی دانیــم.«
2.معموال ابتدا سوال های کلی تر را مطرح می کنیم:

•در این یک سال چه تغییراتی در زندگی و کار شما ایجاد شده است؟ 
ــی  ــرات کار و زندگ ــورد از تغیی ــد م ــد چن ــان بخواهی ــد و از ایش ــا بزنی ــرای آن ه ــی ب ــان مثال های ــی خودت ــرات زندگ ــد از تغیی ]می توانی
خــود را بــرای شــما بگوینــد. بهتــر اســت بیشــتر گفت وگــو کنیــد تــا پرســش و پاســخ تنهــا؛ تصــور کنیــد کــه کســی بــه ســراغ شــما می آیــد 
و مثــل مأمــوران سرشــماری فقــط پرســش هایی از شــما می پرســد و از شــما می خواهــد تــا پاســخ دهیــد. او هــم یادداشــت می کنــد و 
مــی رود. گمــان نمی کنــم ایــن شــیوه از مصاحبــه بــرای پاســخ دهنده خوشــایند باشــد. پــس بهتــر اســت تــاش کنیــد تــا بــا آنهایــی کــه 

می-خواهیــد مصاحبــه کنیــد، گفت وگــو کنیــد، کمــی هــم از خودتــان بگوییــد و وارد یــک مکالمــه صمیمــی شــوید. کســی چــه 
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می داند، ممکن است بعدترها با هم رفیق هم شدید
•می توانیــد یکــی از تغییــرات مهمــی کــه  بــه خاطــر شــیوع کرونــا در کســب و کار شــما بــه وجــود آمــد را برایــم بگوییــد و یــا خاطــره ای 

مربــوط بــه آن تعریــف کنیــد؟
]خودتــان هــم می توانیــد خاطــره ای از ایــن یــک ســال بــرای او تعریــف کنیــد. مثــا خاطــره ای از مدرســه، خانــه یــا اتفاقــات دیگــر در 

دوران کرونــا.[ 
•در این یک سال چه اتفاقی بیشتر از همه شما را اذیت کرده است؟

•چه کارهایی را کنار گذاشته اید؟
3.شما می توانید پرسش های زیادی به این پرسش ها اضافه کنید و گفت و گوی خود را کامل کنید.

ــد  ــپ زده ای ــا او گ ــه ب ــی ک ــه کس ــته اید را ب ــو برداش ــن گفت وگ ــه از ای ــت هایی ک ــخه  از یادداش ــک نس ــد ی ــد می توانی ــت داری ــر دوس 4.اگ
هــم بدهیــد.

5.می توانید از او بخواهید که اگر او هم پرسش هایی درباره این موضوع دارد، از شما بپرسد.

بخش سوم:
پایان کار

اگــر موفــق بــه انجــام ایــن پــروژه شده باشــید، حتمــا حــاال اطاعــات بیشــتری کــه دربــاره اطرافیانتــان بــه دســت آورده ایــد و تصویــری 
کــه از جهــان اطرافتــان داریــد، کمــی بزرگ تــر از قبــل شده اســت.

ــم،  ــی می-کنی ــا زندگ ــن آدم ه ــار ای ــود در کن ــه خ ــهر و محل ــه در ش ــاال ک ــت دارد و ح ــدر اهمی ــا چق ــتان آدم ه ــد داس ــت بدانی ــم اس مه
را مقــداری کــم می کنــد. می دانیــم نزدیک شــدن های  از یکدیگــر  ایــن دور مانــدن  از زبــان خودشــان،  شــنیدن داســتان آن هــا 

ــت. ــی اس ــم و اساس ــا مه ــد ام ــدک باش ــیار ان ــت بس ــن اس ــاال ممک ــی احتم این چنین
شــما می توانیــد 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 کرده اســت جویــا شــوید. ببینیــد آن 

موضــوع در زندگــی آن هــا چگونــه اســت؟ آیــا اصــا وجــود دارد یــا نــه.
ــد.  ــما را بخوانن ــده ش ــع آوری ش ــتان های جم ــتری داس ــراد بیش ــا اف ــد ت ــال کنی ــا ارس ــرای م ــد ب ــود را می توانی ــای خ ــن مصاحبه ه مت

ــم. ــا بی خبری ــون از آن ه ــم و اکن ــاج داری ــتان ها احتی ــن داس ــنیدن ای ــه ش ــا ب ــی از ماه ــاال خیل احتم

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت

http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
mailto:baztabschool%40info.ir?subject=
http://www.baztabschool.ir 
http://www.baztabschool.ir 

