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  محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص المقابلة"

آخر، هدفها استثارة أنواع معينة من المعلومات 

الستغاللها في بحث علمي أو االستعانة بها في التوجيه 

  " والتشخيص والعالج

 
  أنها معلومات شفوية يقدمها المبحوث، من خالل لقاء يتم بينة وبين الباحث أو من

ينوب عنه، والذي يقوم بطرح مجموعة من األسئلة على المبحوثين وتسجيل 

 اإلجابات على االستمارات المخصصة لذلك. 
 

  ( عدة تعریفات للمقابلة من مراجع مختلفة ومن بین ما أورده ١٩٨٢أورد حسن ) م 
) هي المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غیر الذي یقول  بنجهامتعریف 

) الذي یقول بان المقابلة جاهودا ، وتعریف  المحادثة لذاتها ( مجرد الرغبة في
بین القائم بالمقابلة وبین شخص آخر أو  التبادل اللفظي الذي یتم وجها لوجه

عامة أما معني المقابلة  المقابلة . وهذه التعریفات هي ما تعنیه أشخاص آخرین (
 :م( حیث یرى أن المقابلة ١٩٩٥)  العسافالعلمیة فیمكن أن یكون ما أورده 

 

 یتم بموجبها جمع المعلومات التي تمكن الباحث من إجابة العلمي البحث أدوات أداة من )

أو اختبار فروضه وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه  البحث تساؤالت

  ( طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة علیها من قبل المبحوث رضبغ

 

 والمقابالت العلمية يجب تكون هادفة ومحددة الهدف  

 أنواعها :

 أشبه ما يكون أمامي استبيان وأنا أطرح عليه األسئلة . مقيدة :       - أ

 مربكة و مملة . **عيوبها :

نتكلم مع المفحوص بطريقة عادية "كأننا نتبادل الحديث " لكن المحادثة  طليقه :   - ب

 واألسئلة تميل لتحقيق هدف معين .
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 : وبها** عي

 .  يضيع الوقت ولم نصل للهدف .1 

 . تتطلب جهد كبير في تفريغ المعلومات.2     

 

 تقسيم اخر:

وتستهدف الحصول على قدر معين من المعلومات عن الظاهرة  مقابلة مسحية : * 

موضوع الدراسة ويستخدم هذا النوع بكثرة في دراسات الرأي العام أو دراسات 

 . االتجاهات

ويستخدم في العالج النفسي حيث يقوم المعالج بأجرائها مقابلة عالجية ) إكلينيكية ( : *   

 . كية لدى المرضى النفسيين بهدف العالجبقصد التأثير على من االضطرابات السلو

 تقسيم اخر:

  المقابالت الفرديةIndividual Interview:  

  وتعتبر المقابلة الفردية من اكثر المقابالت استخداما في البحوث االجتماعية واإلنسانية. 

  المقابلة الجماعيةGroup Interview:  

وعدد من المقابلين، ويتميز هذا النوع من  تتم المقابلة بشكل جماعي بين المقابل )بالكسر(

 المقابالت بإعطاء بيانات ومعلومات معمقة:

  )المقابلة الحرة )غير المقننةUnstructured Interview:  

هذا النوع من المقابالت ال يعتمد على استخدام أسئلة محدده مسبقا. وبالتأكيد الباحث    

ة أسئلة معدة مسبقا. وتتميز المقابلة الحرة لدية فهم عام للموضوع ولكن ليس لدية قائم

بالمرونة حيث يمكن تعديل أو إضافة أسئلة في أثناء المقابلة. ويستخدم أسلوب المقابالت 

  Exploratory Researchفي البحوث االستكشافية  –الحرة الغير موجهه في الغالب 

 

  )المقابلة المقيدة )المقننةStructured Interview:  

تتم المقابلة المقيدة من خالل قيام الباحث بإعداد قائمة من األسئلة قبل إجراء المقابلة،     

ويتم طرح نفس األسئلة في كل مقابلة وبالغالب حسب نفس التسلسل, وإال أن ذلك ال يمنع 



من طرح أسئلة غير مخطط لها إذا ما رأى الباحث ضرورة لذلك )عبيدات وأبو نصار 

د تكون األسئلة المطروحة في هذا النوع من المقابالت ذات (. وق1997ومبيضين، 

 .نهايات مقفلة، وقد تكون األسئلة ذات نهايات مفتوحة 

  المقابلة المعمقةFocus Interview : 

وهي تناسب البحوث االستكشافية، وتبدأ المقابلة بأن يحدد الباحث الموضوع ويترك     

للمبحوث التعبير عن رأيه دون مقاطعة أو اعتراض، وكل ما يمكن أن يقوله الباحث فيما 

يقال: عظيم جدا، يا ترى لماذا، ماذا تقصد بهذه العبارة أو ما شابه ذلك. وعادة تتم المقابلة 

أشخاص وذلك لسهوله ضبطهم  6من المبحوثين ينصح أال يزيد عن  المعمقة مع عدد

 وتوجيههم من قبل الباحث. 

  مثال على كيفية استخدام المقابلة المعمقة: دراسة ظاهرة تفاقم الجريمة أو ارتفاع

 معدل البطالة في مدينة ما بشكل مفاجئ،

  : خطوات إجراء المقابلة

 
 : وفيه يتم : لتخطيط للمقابلةااوال : 

 
 . تحديد أهداف المقابلة -

 
 . تحديد األشخاص الذين سيتم مقابلتهم -

 
 . تحديد أسئلة المقابلة- 

 
 . تحديد المكان المناسب إلجراء المقابلة  -
 

  :وهو يرتبط بعاملين : تنفيذ المقابلة ثانياً :

يرتبط أسلوب تسجيل المقابلة بنوع األسئلة المطروحة فهل هي مقيدة  تسجيل المقابلة :*   

أم مفتوحة ويالحظ أن تسجيل المقابلة يعتبر من العمليات البالغة األهمية وذلك الرتباطها 

بموضوع البحث وأهدافه ومستوى المفحوصين، وتتخذ عملية التسجيل عدة أشكال منها 

 . قابلة أو استخدام المسجالت الصوتيةالتسجيل الكتابي للمعلومات أثناء الم

 
تتوقف البيانات التي تسفر عنها المقابلة على األسلوب الذي يوجه به  توجيه المقابلة :* 

الباحث المقابلة . وتلعب شخصية الباحث ومهاراتة دورا هاما في هذا الصدد . ومن 

وتوجيهه وكذلك  المهارات التي ينبغي توفرها في الباحث قدرته على استهالل الحديث

مهاراته في إثارة عوامل التشويق التي تجعل التفاعل بينه وبين المفحوص أمرا سهال يؤدي 

  إلى سهولة الحصول على االستجابات المطلوبة



 

 :مميزات المقابلة 

الباحث يستطيع أن يحصل على إجابة سؤاله مهما كانت حال المقابل سواء أمي  التكيف : -1

 ال يقرأ وال يكتب ، أو كان طفال .

 يستطيع الباحث أن يتعمق بسؤاله للمقابل تدريجياً حتى يصل إلى الحقيقية .التعمق :  -2

 على إجابة المقابل . مؤثرات خارجيةضمان عدم تأثير أي  -3

  ثر وإجابة كل أفراد العينة تقريبا .أكتجاوب يضمن  -4

 .الشرح والتوضيح -5

 .ارتفاع نسبة المردود  -6

 .تتميز المقابلة بالمرونة  -7

 المقابلة من أنسب أساليب جمع البيانات في المجتمعات األمية أو األطفال. -8

 .المستهدفةيمكن أن تساعدنا المقابلة في التأكد من اجابه األسئلة من قبل الفئة  -9

تعتبر المقابلة وسيلة مناسبة في جمع البيانات عن عوامل شخصية او انفعاالت خاصة  -10

 بالمبحوث والتأكد من مدى جدية المبحوث ومدى صدق إجابته.

 .يستطيع الباحث تسجيل مكان وزمان المقابلة على وجه الدقة -11

ر راغبين في اإلدالء بآرائهم المقابلة هي األسلوب األنسب حين يكون المبحوثين غي -12

 كتابة حيث يخشى هؤالء أن تسجل آراؤهم بخط يدهم ويفضلون التحدث عم آرائهم شفويا. 

 

  عيوب المقابلة:

 احتمال التحيز من قبل الباحث ليحصل على معلومات محددة يريدها الباحث .    -1

 المقابلة .تلزم أن يتوفر في الباحث المهارة الالزمة إلجراء     -2

شعور المقابل بالخجل أو الخوف  شعور المفحوص بالخجل أو الخوف من األسئلة .    -3

الباحث مما يؤدي إلى اإلدالء بمعلومات غير حقيقية ينعكس أثرها السلبي على  و مجاملةأ

 . النتائج



 .تكلفة المقابلة مرتفعة  -4

كالوزراء أو الرؤساء لصعوبة قد يتعذر إجراء المقابلة مع بعض الشخصيات المهمة  -5

الوصول لها أو إجراء المقابلة مع الشخصيات الخطيرة ألن ذلك قد يعرض حياة 

 الباحث للخطر.

 تقليل فرصة التفكير ومراجعة الملفات والتقارير لدى المستجيب. -6

 .عدم تماثل طريقة طرح األسئلة -7

  

 -شروط إجراء المقابلة :

 المقابل والمفحوص فقط .أن يقتصر المكان على     -1

 توضيح الهدف العام من المقابلة .    -2

 إشعار المفحوص بأهمية موضوع البحث ودوره في تحقيق أهدافه .    -3

 طمأنة المفحوص بسرية المعلومات .    -4

 أخذ موافقة المفحوص بتسجيل المعلومات سواء كتابة أو آليا .    -5

  

 صفات المقابل :

 : يجب أن يتصف المقابل )بالكسر( بالصدق واألمانة Objectivityالموضوعية  .1

اهتمام الباحث بموضوع البحث وتشوقه إلى التعرف على الحقائق والمعلومات  .2

 المتعلقة بالموضوع.

 أن يتصف المقابل )بالكسر( بالصبر والجلد  .3

 أن يبدي احترام وتقدير المبحوثين. .4

وهذه الخاصية يمكن اكتسابها من  القدرة على التكيف مع الظروف واألشخاص، .5

 خالل التدريب.

 اتصاف المقابل )بالكسر( بشخصية جذابة وبهدوء األعصاب.  .6

 الذكاء والثقافة بالمستوى الذي يساعده على فهم طبيعة الناس سيكولوجياتهم.  .7

 

 نصائح وإرشادات لنجاح المقابلة

  يقوم الباحث بنفسه بإجراء تدريب األشخاص المكلفين بإجراء المقابلة. من المفضل أن

  المقابالت

  ،الترتيب المسبق للمقابلة 



  تحديد مكان إجراء المقابلة، حيث يفضل أن يتم بعيدا عن مكان العمل وذلك ضمانا

 للهدوء وتجنب المقاطعة.

 مظهر الباحث وملبسة يجب أن يتناسب مع مستوى المبحوثين 

  يجب على الباحث أن يخلق جو من عدم الرسميات أو الرهبة على جو المقابلة، حيث

يفضل في معظم األحوال البدء بأسئلة عامة مشوقة قد ال يكون لها عالقة مباشرة 

 بالموضوع على أال يستغرق ذلك وقتا كثيرا. 

 على الباحث أن يعرف المبحوث منذ البداية بأهداف البحث وغاياته 

  الباحث أن يطرح األسئلة بشكل غير منحاز ويجب تجنب األسئلة المحرجة يجب على

 قدر اإلمكان.

  تكوين العالقة: يجب أن يكون المقابل )بالكسر( لطيفا مهذبا وصريحا. ويجب أال

يسرف في المدح أو إبداء العطف الزائد على المقابل )بالفتح(. كذلك يجب على 

 و اللجوء إلى العنف وأن يكون صريحا.المقابل )بالكسر( أن يتجنب التعالي أ

   استدعاء المعلومات: أن يعمل المقابل )بالكسر( على طرح األسئلة بوضوح وببساطة

ويسر وأن يتجنب المصطلحات المعقدة وأن يستخدم اللغة التي تناسب المبحوث. على 

الل سبيل المثال إذا أردت إجراء مقابالت مع كبار السن والذين عايشوا فترة االحت

اإلنجليزي في فلسطين وذلك بهدف التعرف على نمط الحياة في تلك الحقبة، فال يعقل 

أن أستخدم مصطلحات متخصصة مثل البيروقراطية، واألوتقراطية، والبرغماتية 

 ألنها مصطلحات متخصصة بعيدة عن مستوى المبحوثين.

  ه المجال للتعبير يجب على المقابل )بالكسر( أن يحسن االستماع إلى محدثة ويفسح ل

 عن رأيه بحرية وذلك في إطار وموضوع المقابلة. 

 تسجيل البيانات: يجب أن يستخدم المقابل )بالكسر( الوسيلة المناسبة لتسجيل المقابلة  

 


