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(IrMIDHS)نقش مصاحبه گر در مطالعه 

شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت مصاحبه گرها نقش مهمي را در مطالعه •

.ايفا مي نمايند 1389در جمهوري اسالمي ايران در سال  

IrMIDHS(Iran Multi-Indicator Demography and Health Survey 2010)

و نتيجه   مصاحبه گر نقش اصلي را در جمع آوري داده ها داردتاكيد مي شود كه •
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و نتيجه   مصاحبه گر نقش اصلي را در جمع آوري داده ها داردتاكيد مي شود كه •
لذا . نهايي از اين مطالعه بستگي به نحوه مديريت مصاحبه گر در طول مدت مصاحبه دارد

.  دنبسيار مهم است كه پرسش ها را به نحوي منسجم مطرح نماي
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)ادامه(                     نقش مصاحبه گر                           

: به طور كلي، مسئوليت هاي مصاحبه گرشامل موارد زير است•
شناسايي افراد واجد شرايط جهت پاسخگويي –
مصاحبه با همه افراد واجد شرايط –
كنترل مصاحبه هاي تكميل شده براي حصول اطمينان از اينكه همه سؤاالت  –

پرسيده شده اند
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پرسيده شده اند
مراجعه مجدد جهت مصاحبه با افرادي كه به داليل مختلف در مراجعه هاي اول –

و دوم مصاحبه نشده اند
حصول اطمينان از صحت اطالعات داده شده به وسيله جلب تمركز پاسخگو بر –

روي پرسش ها
تهيه يادداشت هاي توصيفي درباره مشكالت بوجود آمده در محل مشاهدات هر  –

پرسشنامه 
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انتخاب مصاحبه گرها
به كار گيري مصاحبه گر هاي با تجربه و آشنا با موضوع بررسي از اهميت ويژه اي  •

مصاحبه گرها  بايد در طول آموزش و جمع آوري داده مطالعه اصلي . برخوردار است
.به صورت تمام وقت در اختيار مطالعه باشد

بهتر است مصاحبه گرها داراي حداقل تحصيالت دانشگاهي كارشناسي مرتبط با  •
.در مناطق محروم بكارگيري كاردن هاي باتجربه و سابقه بالمانع است. موضوع باشند

به كارگيري افراد  "ترجيحا. حضور حداقل يك زن در تيم هاي مصاحبه ضروري است•
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به كارگيري افراد  "ترجيحا. حضور حداقل يك زن در تيم هاي مصاحبه ضروري است•
.زن بويژه براي پرسشنامه زنان و كودكان حائز اهميت است

آشنايي با زبان بومي منطقه از ديگر ويژگي هاي مهم در انتخاب مصاحبه گر ها •
.است

از ساير ويژگي هاي مصاحبه !!! داشتن روابط عمومي و فن بيان خوب و نيز خط خوانا•
. گران است
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معيار هاي انتخاب مصاحبه گر ها

).  حضور دو زن يا يك زن و يك مرد در هر تيم كاري(زن و مرد  :جنسيت•
.دانشجويان و فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي :ميزان تحصيالت•
.سال سابقه كار بالمانع است 2در مناطق محروم بكارگيري كاردان هاي رشته هاي زير با داشتن حداقل  *•
، )عمومي و خانواده(دانشجويان سال آخر يا فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، مامايي، بهداشت  :رشته تحصيلي•

.آموزش بهداشت كه با مفاهيم مطروحه در پرسشنامه آشنا باشند
مجرد و متاهل : وضعيت تاهل•
با توجه به سواالت پرسشنامه زنان و بخش باروري . بهتر است در هر تيم حداقل يك نفر زن متاهل حضور داشته باشد•

.افراد متاهل بويژه براي مصاحبه آن بخش ها در اولويت خواهند بود
مصاحبه گرها  بايد در طول آموزش و جمع آوري داده مطالعه اصلي به صورت تمام وقت در اختيار  :وضعيت اشتغال•

.مطالعه باشد
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.مطالعه باشد
ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه :وضعيت بومي بودن•
با توجه به سختي كار مصاحبه ها از انتخاب . سال براي مصاحبه استفاده شود 50تا 25ترجيحاً از افراد سنين : سن•

.افراد مسن تر براي مصاحبه گري اجتناب گردد
.  اولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را داشته اند: همكاري در مطالعات مشابه•
!!!!روابط عمومي  و فن بيان خوب•
!!!!!!داشتن خط خوانا•
طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي•
ساير موارد مورد نظر تيم مطالعه بر اساس منطقه•
•  
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پرسشنامه هاي بررسي

(  در اين مطالعه براي هر يك از خانوارهاي منتخب،  پرسشنامه هاي خانوار، زنان 
 5در صورت وجود كودك زير (و كودكان ) ساله 54تا  15در صورت وجود زن 

.تكميل مي شود) سال
در برگيرنده بخش هايي جهت اخذ اطالعات از كليه اعضاي :پرسشنامه خانوار•

خانوار است
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خانوار است

بعد از شناسايي زنان واجد شرايط خانوار، از پرسشنامه : پرسشنامه اختصاصي زنان•
.اختصاصي زنان براي مصاحبه استفاده خواهد شد

از اين پرسشنامه براي اخذ اطالعات در خصوص   :پرسشنامه اختصاصي كودكان•
استفاده مي شود) روز 29ماه و  11سال و  4(سال  5كودكان زير 
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چگونگي اداره يك مصاحبه

مصاحبه گر و فرد پاسخگو با هم غريبه هستند، بنابراين براي شروع انجام مصاحبه •
.  به سواالت پاسخ گو صادقانه پاسخ دهيد. بايد با فرد پاسخگو ارتباط برقرار كنيد

اولين برداشت فرد پاسخگو از شما، تمايل او براي شركت در اين بررسي را تحت تاثير 
.  قرار مي دهد

اولين كاري كه در برخورد با پاسخگو بايد انجام دهيد اين است كه خودتان را معرفي •
را بگوييد و  ابتدا نامتان. بايد هنگام معرفي خود، رفتارتان كامالً دوستانه باشد. كنيد

موضوع بررسي و اينكه  . خاطر نشان كنيد كه از طرف وزارت بهداشت آمده ايد
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موضوع بررسي و اينكه  . خاطر نشان كنيد كه از طرف وزارت بهداشت آمده ايد
.  پاسخگو بايد چه كاري انجام دهد را بيان كنيد

توصيه مي شود از گفتگوهاي طوالني كه ارتباطي با موضوع بررسي ندارد، خودداري •
.كنيد

سؤال هايتان را آهسته و واضح بپرسيد و مطمئن شويد كه پاسخگو سؤال ها را درك •
اگر . بعد از طرح هر سؤال صبر كنيد و به پاسخگو فرصت فكر كردن بدهيد. مي كند

پاسخگو با عجله پاسخ دهد و يا نتواند به افكار خود شكل دهد، ممكن است سؤال را 
.جواب دهد و يا پاسخ دقيق ندهد "نمي دانم"با 
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اداره يك مصاحبه راهنما  در  نكات 

اين مطلب به شما كمك مي . مطمئن شويد كه هدف اصلي بررسي و سؤاالت را درك كرده ايد•
.كند تا تشخيص دهيد كه پاسخ هايي كه دريافت مي كنيد كافي هستند يا خير

.رضايت پاسخ گو را براي شروع مصاحبه بگيريد•
و براي مدت زمان طوالني صحبت نكنيد و نيز در طول  زمان مصاحبه گري را در نظر داشته باشيد•

.مصاحبه عجله به خرج ندهيد
حتي تغييرات كوچك در جمله بندي . سؤاالت را دقيقاً همان طور كه نوشته شده است بپرسيد•

.مي تواند مفهوم سؤال را تغيير دهد
سؤاالت را به همان ترتيبي كه در پرسشنامه آمده است

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   

.مي تواند مفهوم سؤال را تغيير دهد
. ترتيب سؤاالت را تغيير ندهيد. ، بپرسيدسؤاالت را به همان ترتيبي كه در پرسشنامه آمده است•
شما مي توانيد . حتي اگر پاسخگو جواب دو سؤال را در يك بار به شما بدهد همه سؤاالت را بپرسيد•

فقط براي اينكه مطمئن "توضيح دهيد كه شما بايد هر سؤال را به طور جداگانه بپرسيد و يا بگوييد 
.و سپس سؤال را مجدداً  بپرسيد "...فقط براي يادآوري مجدد"و يا  "...شوم

كمك كنيد تا پاسخگو احساس راحتي كند ولي مطمئن شويد كه پاسخ سؤالها را پيشنهاد •
براي مثال، به زن پاسخگو كمك نكنيد تا روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري را به ياد  .نمي كنيد

.آورد
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)ادامه(            اداره يك مصاحبه راهنما  در  نكات 

مگر اينكه در پرسشنامه  براي صرف نظر كردن از آن  سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد هيچ•
كامل كردن سؤالهايي كه پاسخ آنها خالي گذاشته مي شوند بعداً . دستورالعملي داشته باشيد

.  دشوار خواهد بود
هيچ . جواب ها را بالفاصله هنگامي كه پاسخگو به شما پاسخ مي دهد، ثبت كنيد•

وقت به يادداشت كردن پاسخ ها در دفترچه يادداشت براي بازنويسي بعدي آنها اعتماد 
.نكنيد

و در هيچ موردي پيش گويي، پيش بيني و برآورد پيش فرض ذهني نداشته باشيد •
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و در هيچ موردي پيش گويي، پيش بيني و برآورد پيش فرض ذهني نداشته باشيد •
.نداشته باشيد

پيش از ترك خانوار، همه پرسشنامه را مجدداً بررسي كنيد و مطمئن شويد كه تمام •
.پرسشنامه ها درست تكميل شده است

از پاسخگو به خاطر همكاري و وقتي كه براي مصاحبه در اختيار شما قرار داده   •
اگر سوالي داشته  ": راه را براي مصاحبه بعدي باز بگذاريد، مثال بگوييد. است، تشكر كنيد

به جز زمان الزم براي مصاحبه از ماندن بي مورد  ".باشيم، ممكن است مجددا مراجعه كنيم
.در خانوار پاسخگو خودداري كنيد، حتي اگر پاسخگو بسيار صميمي و خوش برخورد باشد
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جزييات بيشتر درباره انجام  مصاحبه
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تأثير خوب در ابتداي مصاحبه  ☺☺☺☺

طرز لباس . اولين احساسي كه در پاسخگو به وجود مي آوريد ناشي از ظاهر شماست•
پوشيدن شما مي تواند روي موفقيت و يا عدم موفقيت شما در انجام مصاحبه تأثير 

.بنابراين آراسته و ساده لباس بپوشيد. بگذارد

با انتخاب . ايجاد احساس آرامش در اولين ارتباط با پاسخگو اهميت زيادي دارد •
مصاحبه را با  كسب اجازه از . عبارات مناسب مي توانيد ذهن پاسخگو را آماده كنيد
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مصاحبه را با  كسب اجازه از . عبارات مناسب مي توانيد ذهن پاسخگو را آماده كنيد
پاسخگو آغاز كنيد و روند معرفي را همانگونه كه در پرسشنامه آمده است، انجام 

.  دهيد

اگر الزم شد به پاسخگو بگوييد كه اين بررسي به برنامه ريزي كشور در توسعه  •
.  سالمت افراد جامعه كمك خواهد كرد و از او به خاطر همكاري تشكركنيد
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با پاسخگو ارتباط برقرار كنيد☺☺☺☺

اگر . براي متقاعد كردن پاسخگوي بي ميل به شركت در مصاحبه آماده شويد•
پاسخگو از مصاحبه كردن امتناع كرد، داليل آن را در صورت امكان در 

به خاطر داشته باشيد كه در تمام مدت آرامش خود را . پرسشنامه ذكر كنيد
.دب باشيدؤحفظ كرده و م

چنانچه در زمان مراجعه، فرد پاسخگو به دليل گرفتاري نتواند در مصاحبه •

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   

چنانچه در زمان مراجعه، فرد پاسخگو به دليل گرفتاري نتواند در مصاحبه •
شركت كند، زمان مصاحبه را بر اساس درخواست او تغيير دهيد ، مثال مي 

در نظر . توانيد ترتيب انجام مصاحبه با خانوارهاي درون خوشه را جابجا كنيد
داشته باشيد كه  در چنين موردي شماره رديف خانوار را تغيير ندهيد و تنها 

. ترتيب زماني انجام مصاحبه را جابجا كنيد
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هميشه برخورد مثبت داشته باشيد☺☺☺☺

آيا شما  "هرگز رفتار عذرخواهانه نداشته باشيد و از عباراتي مثل •
چون چنين سؤاالتي شخص را . استفاده نكنيد "خيلي گرفتار هستيد؟

قبل از شروع به . كامالً به سمت امتناع از پاسخگويي هدايت مي كند
مي خواهم چند سؤال از شما ": كار بهتر است به پاسخگو بگوييد

".بپرسم
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تأكيد كنيد كه تمام اطالعات جمع آوري شده محرمانه باقي  ☺☺☺☺
خواهد ماند

تأكيد كنيد تمام اطالعاتي كه جمع آوري مي شود محرمانه باقي خواهد •
براي هيچ "بگوييد كه  "محرمانه "در توضيح منظورتان از كلمه .  ماند

هدف خاصي از پاسخگو نامي برده نمي شود و تمام اطالعات جمع آوري 
شده از مصاحبه شوندگان با هم ادغام شده و گزارشي كلي نوشته خواهد 

هرگز در حضور پاسخگو از ساير مصاحبه شوندگان نام نبريد و يا . "شد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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هرگز در حضور پاسخگو از ساير مصاحبه شوندگان نام نبريد و يا . "شد
اين موضوع . پرسشنامه را براي ديگر مصاحبه گران يا ناظر خود نخوانيد

.خود به خود، اعتماد پاسخگو به شما را از بين مي برد
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پاسخهاي كافي و درست را پرس و جو كنيد ☺☺☺☺

. مصاحبه گر بايد پاسخ ها را همانگونه كه در پرسشنامه ذكر شده، بيان كند•
اگر مصاحبه گر تشخيص دهد كه پاسخي با ديگر پاسخ ها هم خواني ندارد، 

بايد با پرسيدن سؤاالت غير مستقيم يا سؤاالت اضافي مطلب را روشن 
.  ياد شده است پرس وجواز اين روند در پرسشنامه تحت عنوان  . نمايد

صبر كنيد و به پاسخگو فرصت بدهيد تا موارد سخت را به ياد آورد، مثال به •

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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صبر كنيد و به پاسخگو فرصت بدهيد تا موارد سخت را به ياد آورد، مثال به •
.  ياد آوردن تاريخ آخرين سقط، ممكن است زمانبر باشد

سعي . از پرسشنامه همانند ابزاري براي هم صحبتي با پاسخگو استفاده كنيد•
خواني  كنيد پاسخ سؤاالت را بفهميد و به خاطر بسپاريد و اگر متوجه ناهم

. در پاسخ هاي او شديد، سؤال خود را دوباره تكرار كنيد

15



به سؤاالت پاسخگو پاسخ دهيد ☺☺☺☺

ممكن است پاسخگو قبل از موافقت به پاسخ  •
دادن به سؤاالت، از شما بپرسد كه چرا او را  

براي اين بررسي انتخاب كرده ايد و يا آيا  اين  
با  . بررسي براي خود او فايده اي دارد يا خير
. رضايت و مستقيماً به سؤال او پاسخ دهيد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   

. رضايت و مستقيماً به سؤال او پاسخ دهيد
ممكن است پاسخگو درباره مدت زمان  

با او صادق باشيد  .  مصاحبه، اظهار نگراني كند
و بگوييد كه زمان مصاحبه دقيقاً چقدر طول 

.خواهد كشيد
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با پاسخگو به تنهايي مصاحبه كنيد ☺☺☺☺

حضور شخص سوم در هنگام مصاحبه مانع دست يابي •
پس . شما به پاسخ هاي درست و صادقانه مي شود

بسيار مهم است كه با پاسخگو به صورت خصوصي 
مصاحبه كرده و تمام سؤاالت فقط توسط خود شخص 

اين نكته به خصوص در مورد . پاسخ داده شود
پرسشنامه زنان كه شامل برخي موضوعات خصوصي 

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   

اين نكته به خصوص در مورد . پاسخ داده شود
پرسشنامه زنان كه شامل برخي موضوعات خصوصي 
و يا شخصي مي شود، حائز اهميت است و الزم است 

كه پرسشنامه زنان توسط مصاحبه گر زن تكميل 
در مواردي كه شخص سومي حضور دارد به . شود

پاسخگو توضيح دهيد كه برخي از سؤاالت شخصي و 
.  خصوصي زماني كه او تنهاست، مطرح خواهد شد
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به مصاحبه شوندگان دودل و مردد كمك كنيد ☺☺☺☺

در برخي شرايط ممكن است پاسخگو به راحتي •
را به زبان بياورد، يك پاسخ غير  "نمي دانم "جمله 

مرتبط بدهد، طوري رفتار كند كه گويي خسته شده 
در اين موارد سعي . و يا پاسخ هاي متناقض بدهد

كنيد به بهترين نحو او را به پاسخگويي عالقمند 
زماني را با او راجع به موضوعات غيرمرتبط . كنيد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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زماني را با او راجع به موضوعات غيرمرتبط . كنيد
مثالً راجع به شهر يا روستاي او، آب و (بحث كنيد 

).هوا و يا فعاليت هاي روزانه او صحبت كنيد
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پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

براي پيدا كردن خانوار هايي كه بايد مورد مصاحبه  قرار •
ميداني تيم يك ليست از اين /گيرند، ناظر دانشگاهي

. خانوارها را به شما خواهد داد
در مورد هر خانوار منتخب، پر كردن پرسشنامه را بايد •

از طريق مصاحبه با يك عضو بزرگسال مطلع خانوار 
همه بخش هاي پرسشنامه خانوار، توسط . شروع كنيد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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همه بخش هاي پرسشنامه خانوار، توسط . شروع كنيد
اين فرد، پاسخ داده خواهد شد، از جمله بخش هاي 
به (مرتبط با جمع آوري اطالعات از ديگر اعضاي خانوار 

).عنوان مثال وضعيت تحصيالت
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

با اين . سال است 15در اين پرسشنامه، منظور از فرد بزرگسال، افراد باالي •
ايده آل ترين ) سال 18كمتر از (حال ممكن است اعضاي بسيار جوان خانواده 

بنابراين در مواردي كه  فرد بزرگسال ديگري با . فرد براي مصاحبه نباشند
براي مصاحبه در ) ساله 15به عنوان مثال پدر ويا مادر فرد (سن بيشتر 

دسترس است، ترجيحاً آن فرد را براي مصاحبه انتخاب كنيد كه احتماالً در 
مصاحبه با سرپرست خانواده اجباري . مورد خانواده اطالعات بيشتري دارد

.نيست و شما ملزم به مصاحبه با او نيستيد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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.نيست و شما ملزم به مصاحبه با او نيستيد
بايد فقط يك نفر پاسخگوي پرسشنامه خانوار باشد و بقيه اعضاي خانوار الزم •

همچنين از . نيست به هيچ يك از قسمت هاي پرسشنامه خانوار پاسخ دهند
مثل سن و (پاسخگو انتظار مي رود كه ترجيحاً درمورد پرسش هاي بديهي 

، نيازي به مشورت با ساير اعضاي خانوار نداشته )تحصيالت اعضاي خانواده
اما اگر به نظر شما اينكار تأثير جدي در روند پاسخگويي به پرسشنامه . باشد

دارد، مي توانيد به پاسخگو اجازه دهيد تا براي حصول اطالعات صحيح از 
. ساير اعضاي خانوار سؤال كند
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

و ) ساله 54تا  15( پس از تكميل پرسشنامه خانوار، يك گروه مشخص از زنان •
سال مشخص مي شوند كه بايد براي آنها   5مادران و مراقبان اصلي كودكان زير 

.  پرسشنامه هاي اختصاصي تكميل شود
ساله يك خانوار به صورت جداگانه  54تا  15توجه داشته باشيد كه بايد با تمام زنان  •

.مصاحبه نماييد و براي هريك پرسشنامه اختصاصي زنان را تكميل كنيد
سال را از طريق مادر و يا مراقبي كه در آن خانوار   5بايد پرسشنامه كودكان زير •

اگر مادر در فهرست اعضاي خانوار نباشد، مراقب  . زندگي مي كند، تنظيم نماييد
.سال پاسخ دهد 5اصلي به عنوان شخص آگاه بايد به پرسشنامه كودكان زير 
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.سال پاسخ دهد 5اصلي به عنوان شخص آگاه بايد به پرسشنامه كودكان زير 
اين افراد پس از تكميل فرم فهرست اعضاي خانوار پرسشنامه خانوار مشخص  •

.خواهند شد
حتي اگر به خانواري مراجعه كرده ايد كه هيچ يك از اعضاي آن واجد شرايط  •

پرسشنامه اختصاصي براي زنان و  (پاسخگويي به پرسشنامه هاي اختصاصي نيستند 
، باز هم بايد سؤاالتي در ارتباط با  )پرسشنامه اختصاصي براي كودكان زير پنج سال

خانوار از يك عضو بزرگسال مطلع خانوار بپرسيد و پرسشنامه خانوار را تكميل 
.كنيد
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

، از اگر هنگام مراجعه براي مصاحبه، هيچ كس در محل سكونت حضور نداشت•
اگر خانواده اي . همسايگان بپرسيد كه آيا در اين محل كسي زندگي مي كند يا خير

در آن سكونت دارد از همسايگان بپرسيد كه اعضاي آن چه زماني مراجعت خواهند 
با بازبين ميداني تيم براي مراجعه مجدد به محل سكونت، پس از مراجعت . كرد

جهت به حداكثر رساندن تكميل . اعضاي خانوار، هماهنگي هاي الزم را به عمل آوريد
پرسشنامه ها در خانوارهايي كه در زمان مراجعه تيم،  در منزل حضور ندارند، برگه 

.  ي طراحي شده است كه در آن زمان و ساعت مراجعه بعدي تيم، درج مي شوديها
در صورت عدم حضور خانوار اين برگه را به داخل منزل خانوار بياندازيد و از  

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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.  ي طراحي شده است كه در آن زمان و ساعت مراجعه بعدي تيم، درج مي شوديها
در صورت عدم حضور خانوار اين برگه را به داخل منزل خانوار بياندازيد و از  

همسايگان بخواهيد در صورت امكان زمان مراجعه بعدي شما را به خانوار اطالع 
.دهند

خود يادداشت كنيد و زمان  خوشه و گزارش دهي همه برنامه ها را روي برگه كنترل•
). برگه اطالعات خانوار(بازگشت خود را روي اولين صفحه پرسشنامه بنويسيد 

.خانوار ديگري را جايگزين اين خانوار نكنيدهرگز•
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

، زمان ديگري را براي مراجعه اگر هيچ بزرگسالي در محل سكونت نيست•
با مراقب موقت كودك، مثل پرستار كودك؛ مصاحبه . مجدد هماهنگ كنيد

با افرادي كه به طور دايم در آن محل سكونت زندگي نمي كنند، . نكنيد
.مصاحبه نكنيد

در منزل "قبل از اينكه نتيجه نهايي مصاحبه در پرسشنامه خانوار را  با كد  •
بار براي بازديد، به آن خانوار مراجعه  3مشخص كنيد، بايد حداقل نيست

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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در منزل قبل از اينكه نتيجه نهايي مصاحبه در پرسشنامه خانوار را  با كد  
بار براي بازديد، به آن خانوار مراجعه  3مشخص كنيد، بايد حداقل "نيست

كرده باشيد، ممكن است مواردي باشد كه خانوار براي مدت طوالني از محل 
سكونت دور بوده و يقيناً در طول مدت اجراي مطالعه حضور نخواهد داشت 

در چنين مواردي، تصميم . بار بازديد ضرورتي نداشته باشد 3و  ممكن است 
نهايي بايد توسط ناظر شما گرفته شود و داليل آن به طور كامل در برگه 

.  كنترل ثبت شود
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

اگر زن واجد شرايط مصاحبه در دسترس نيست و يا در منزل •
زمان بازگشت او را از همسايه و يا اعضاي خانواده حضور ندارد، 

آن را روي جدول اطالعات زن يادداشت كنيد، بر اساس  . بپرسيد
دستورالعمل هاي ناظرتان در زمان تعيين شده براي مصاحبه با 

در مورد پرسشنامه زن، از هيچ شخص  . زن، مجدداً مراجعه كنيد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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در مورد پرسشنامه زن، از هيچ شخص  . زن، مجدداً مراجعه كنيد
.ديگري به جز همان زن واجد شرايط پاسخ سؤال ها را نپذيريد
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

سال مصاحبه مي شود بايد مادر  5شخصي كه براي پرسشنامه كودكان زير •
اگر مادر در آن خانوار سكونت ندارد و يا از (كودك و يا مراقب اصلي كودك 

فقط اگر مادر كودك زنده نيست و يا زنده است ولي با . باشد) دنيا رفته است
شما بايد با مراقب ) جاي ديگري زندگي مي كند(خانوار زندگي نمي كند 

اگر مادر و يا مراقب اصلي براي . اصلي كودك در آن خانوار مصاحبه كنيد
، بايد مشخص كنيد كه چه مصاحبه در دسترس نبوده و يا در منزل نيست

اگر آن . زماني در دسترس خواهد بود و به محل سكونت باز خواهد گشت

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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اگر آن . زماني در دسترس خواهد بود و به محل سكونت باز خواهد گشت
شخص درهمان روز در دسترس نبوده و يا بازنخواهد گشت، مشخص كنيد 

. چه زماني مصاحبه با او امكان پذير است
مراقب اصلي / سال در دسترس نيست اما مادر  5اگر كودك زير    •

سال را كامل كنيد ولي آخرين بخش آن   5پرسشنامه كودك زير  حاضراست،
اگر بعد از سه بار مراجعه به  خانوار، هنوز كودك  . كامل نكنيد) تن سنجي(را 

.ثبت كنيد "كودك در محل نيست"در دسترس نبود، نتيجه را تحت عنوان 
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)ادامه(  پرسشنامه و افراد  واجد شرايط  پاسخگويي

در همه قسمتهاي پرسشنامه از يك سيستم كدگذاري و طراحي  استاندارد •
:   استفاده شده است كه شامل موارد زير است

گو پرسيده مي شوند  از حروف معمولي، براي سؤاالتي كه از فرد پاسخ •
.شود استفاده مي

.براي دستورالعمل هاي مصاحبه كنندگان استفاده مي شود  حروف مايل،•

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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.براي دستورالعمل هاي مصاحبه كنندگان استفاده مي شود  حروف مايل،•
كلماتي كه در زمان مناسب بوسيله مصاحبه گر   حروف مايل داخل پرانتز،•

.مي تواند به كار برده شود
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دستورالعمل هاي ارجاع سؤاالت 

دستورالعمل ارجاع در پرسشنامه ها براي •
راهنمايي شما جهت جلوگيري از پرسيدن 

.  سؤاالت نامربوط از فرد پاسخگو ارائه شده است
ارجاع ها بسيار مهم هستند، چرا كه يك ارجاع •

اشتباه ممكن است منجر به پرسيدن سؤال 
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اشتباه ممكن است منجر به پرسيدن سؤال 
نامناسب از فرد پاسخگو يا  حذف نادرست كل 

.قسمتي كه بايد پاسخ داده شود، گردد
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انواع سؤاالت 
اينها در واقع سؤال  . عمل مي كنند) فيلتر(برخي از سؤاالت به عنوان يك غربالگر •

هايي نيستند كه از پاسخگو پرسيده شوند، بلكه معيارهايي هستند كه مصاحبه گر از 
آنها براي پرش از تعدادي از  سؤال هاي بديهي و ارجاع به محل مناسب استفاده مي  

.كند
قسمت هايي كه پيش زمينه آنها خاكستري روشن است، آن دسته از سؤاالت و  •

غربالگرها را نشان مي دهد كه نبايد از پاسخگو پرسيده شوند ولي بايد بر اساس  
.پاسخ ها و مشاهدات قبلي كدگذاري شوند

حروف به منظور نشان دادن گزينه ها در سؤاالتي استفاده مي شود كه مي تواند چند •
اعداد هم براي نشان دادن گزينه هاي  . پاسخ مورد قبول داشته باشد و كدگذاري شود
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حروف به منظور نشان دادن گزينه ها در سؤاالتي استفاده مي شود كه مي تواند چند •
اعداد هم براي نشان دادن گزينه هاي  . پاسخ مورد قبول داشته باشد و كدگذاري شود

سؤاالت بيشتراز اين  . سؤاالتي استفاده مي شوند كه فقط يك پاسخ كدگذاري ميشود
. گونه هستند

و   "998"،  "98"،  "8"در مورد پاسخ هايي كه با عدد مشخص ميشوند ، اعداد  •
. مشخص مي شوند "نمي داند "براي نشان دادن پاسخ هايي است كه با     "9998"

.جواب ها است "ساير“براي نشان دادن  "9996"و  "996"،  "96"،  "6"اعداد 
براي  Y،  "ساير"براي  Xدر سؤاالتي كه از حروف براي گروه بندي استفاده ميشود ،  •

.استفاده مي شود  "نمي داند  "براي پاسخ هاي  Zو ” هيچ كدام“
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فهرست ها

ليستي از اطالعات جمع آوري شده در زمينه موضوعات يكسان در مورد •
مثالً بخش تحصيالت در اين ليست قرار مي گيرد كه . افراد مختلف است

سال  5سطح تحصيالت و اطالعات بدست آمده براي تمام اعضاي باالي 
.خانوار جمع آوري مي شود
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دستورالعمل هاي ارجاع

و معموالً در ستون  ) به استثناي جداول(قاعده ارجاع در سمت چپ پاسخ ها •
ارجاع تنظيم شده است و شماره سؤال هايي كه مصاحبه گر بايد به آنها 

���� 11.(مراجعه كند را نشان مي دهد WS6(
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بررسي ها

بررسي ها براي طرح سؤاالت بيشتر از پاسخگو بكار برده مي شود و به شكل •
نمايش  "چيز ديگري هم هست؟"و يا طرح سؤال  "بررسي كنيد"كلمه 

.داده مي شوند
اين گونه . ممكن است زير يك كلمه در متن سوال خط كشيده شده باشد•

سؤاالت يا بر يك نكته تأكيد دارند و يا براي حصول اطمينان از اين است كه 
براي . شما فراموش نكنيد با پرسيدن اين سؤال دقيقاً به دنبال چه هستيد
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براي . شما فراموش نكنيد با پرسيدن اين سؤال دقيقاً به دنبال چه هستيد
كه به صورت برجسته مشخص شده  "اصلي"كلمه   WS1مثال در سؤال  

.براي تاكيد بر اينست كه فقط يك منبع آب آشاميدني بايد انتخاب شود

مشخص (مشخص مي شوند تقريباً هميشه  "ساير"كد پاسخ هايي كه با •
 "ساير"يعني سؤالي كه در پاسخ آن كد گزينه . به همراه دارند )نماييد

.انتخاب شده است بايد پاسخ دقيق آن نيز قيد شود
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ثبت اطالعات در پرسشنامه

.براي تكميل پرسشنامه فقط از خودكار آبي استفاده نماييد�
.با خط خوانا بنويسيد ����
.اطالعات مربوط به جداول را بين دو خط بنويسيد ����
را به صورت كامل و قابل تفكيك براي  "ساير "توضيحات مربوط به كد  ����

.مراحل بعدي كد گذاري و استخراج بنويسيد
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.مراحل بعدي كد گذاري و استخراج بنويسيد

اعداد مربوط به كدها را بسيار دقيق، كامالً كتابي بنويسيد و از نوشتن آنها به  ����
 .صورت شكسته و يا خالصه خودداري كنيد
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برخي از انواع تمرين براي آموزش نحوه مصاحبه

•MOCK INTERVIEW    )مصاحبه ساختگي يا تقليدي(

•DEMONSTRATION INTERVIEW)مصاحبه نمايشي(

•FRONT-OF-CLASS INTERVIEW )مصاحبه در برابر كالس(
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•FRONT-OF-CLASS INTERVIEW )مصاحبه در برابر كالس(

•DEMONSTRATION INTERVIEW WITH REAL RESPONDENT

)با پاسخگوي واقعي مصاحبه نمايشي( 
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!!!!!شاد باشيد
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