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Interview is one of the most common tools among many social and human researches, which has been 

increasingly taken into account in recent years by expanding the quality and integrative approaches. An 

interview is usually a deliberate pre-designed conversation about a specific topic in which at least two person 

are involved. The person who devise the interview questions is the interviewer and the one who answers the 

questions is the interviewee. In order to collect data in qualitative researches, the type of interview will be 

different according to the number of those involved in the interview, the spatial and temporal conditions, the 

research objectives, and characteristics of interviewees,. One type of interviews is an electronic interview, which 

is an alternative to the traditional method. This method can be used, like others, to examine the attitudes, 

opinions, beliefs, and experiences of individuals in the study. These interviews can be done simultaneously and 

asynchronous. In the simultaneous method, the interviewer communicates with the interviewees simultaneously. 

Telephone conversations, webcam use, and chat on social networks are some examples. Asynchronous 

interviews are those that interviewer and interviewee take part in an interview at different times. Emails, online 

communities and Bulletin Boards or social network sites are examples of interviews that are asynchronous(1). 

Accordingly, these interviews can be ranged from structured to unstructured. For example, the researcher may 

send a series of questions through e-mail to the participants, or another researcher may conduct a semi-

structured interview on the Internet, but it should be noted that the electronic interview also has advantages and 

limitations.  

The benefits of electronic interview include issues such as long-distance removal, interview with people who are 

difficult to access, interview in the normal place of work or living with regard to their convenience, cost-

effectiveness, saving information easily and quickly, deleting the impact of the presence of the interviewer and 

the privacy of individuals, and their anonymity (e-mail), interviewing vulnerable groups such as those infected 

with HIV, criminals, etc. Limitations of electronic interview included the reduced attention and concentration of 

participants, inability to use technology, insufficient Internet access, the problem of verifying the participant's 

identity and the lack of access to non-verbal reactions(2,3). 

One of the important challenges of electronic interviews is ethical considerations, which include the risk of 

disclosure of participants' information and how to obtain consent for participation in the study. This is more 

likely when interviewees are children, adolescents or people with mental problems. Another example is the 

inappropriate use of power to examine people's activities through technology without their consent, which is 

called Lurking; it is considered to be a violation of human privacy. However, during an e-mail interview, 

participants can easily ignore the collaboration. For this reason, there are rules and a set of norms for the usage 

of Internet and social networks,called netiquette, which combines the two terms of network and etiquette that 

both the interviewee and the interviewer should be familiar with them(4). Regardless of ethical considerations, 

one of the challenges is data validity issues and findings which are gathered through asynchronous interviews. 
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How can researchers be sure who the true participants are? How can they ensure that the electronic responses 

attributed to the respondent are answered by him/her? 

So, researchers should consider the benefits and limitations before using the new method in the interview. Then, 

they should assess their appropriateness to their research and then decide whether to use this method or not. 

Therefore, it is suggested to use face-to-face interviewing methods, if possible, then use electronic methods 

when there is a problem of the presence of the participants or distance. From electronic methods, it is better to 

use simultaneous and video interviews to establish interaction between the interviewer and the interviewee; 

otherwise, asynchronous interviewing methods should be used, such as e-mail, which may also be associated 

with unreliability to data collection. Today, information technology has entered almost every area of research, 

and interviews that are abundantly used by qualitative researchers are no exception. As noted, this method has 

its own advantages and disadvantages, which is inevitable in some cases. The authors of this letter have no 

claim to replace this method with face-to-face interviews, but according to today's conditions and technological 

advances, it is suggested as a complementary method, so an electronic interview can only be one of the forms of 

interview along with other methods for data collection. Electronic interviews may not be the best way to collect 

data in any circumstances, but given the increasing use of technology in social processes, as well as education 

and research, we hope that electronic interview will be a valuable option in the qualitative research toolbox. We 

hope this letter will be the first step to fulfill this wish and provide useful insights for researchers who may 

conduct future electronic interviews. 
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 2شکوه ورعی* ،1محمد پرورش مسعود

 

 

کـه بـا گسـترش  است اجتماعی و انسانی علوم هایپژوهش از بسیاری در متداول و معمول ابزارهای از یکی مصاحبه

و معموالً از  گفتگویی هدفمند مصاحبه .بدان توجه شده است ایفزاینده طورهای اخیر بهسالدر  رویکردهـای کیفی و تلفیقی

های مصاحبه را دو نفر در آن شرکت دارند. فردی که پرسش حداقلشده درباره موضوعی مشخص است که  قبل طراحی

 های کیفی،شونده است. در پژوهشدهد، مصاحبهها پاسخ میبه پرسش و فردی که گرکند، مصاحبهتدوین و مطرح می

 هایویژگیاهـداف تحقیـق و  و شرایط مکانی و زمانی تعداد افراد درگیر در مصاحبه، بهها، با توجه آوری دادهمنظور جمعبه

از  های الکترونیکی است کهها، مصاحبهاع مصاحبهمتفاوت خواهد بود. یکی از انو ، نوع مصاحبه مورداستفادهشوندگانمصاحبه

ها، ها برای بررسی نگرشتواند مانند سایر مصاحبههای مصاحبه به روش مرسوم است. این روش مصاحبه، میجایگزین

و غیر  زمانهمتوانند به دو صورت ها میشود. این مصاحبهجامعه موردمطالعه، استفاده افراد های واقعی نظرها، باورها و تجربه

کند. مکالمات تلفنی، شوندگان ارتباط برقرار میزمان با مصاحبهطور همکننده بهزمان مصاحبهزمان انجام شوند. درروش همهم

زمان های غیر همهایی از این روش هستند. مصاحبههای اجتماعی مثالدر شبکه Chatو همچنین  Webcamاستفاده از 

 هایانجمن کنند. ایمیل،های متفاوتی در فرآیند مصاحبه شرکت میشونده در زمانکننده و مصاحبهههایی هستند که مصاحبآن

هایی از مصاحبه به روش مثال اجتماعی هایشبکه هایسایت یا و (Bulletin Boards) اعالنات اینترنتی تابلوی و اینترنتی

 .(1)زمان هستندغیر هم

طور مثال ممکن است پژوهشگر توانند در طیف ساختاریافته تا بدون ساختار قرار بگیرند. بهمیها بر همین اساس این مصاحبه

 کنندگان ارسال کند و یا پژوهشگر دیگری مصاحبه نیمه ساختاریک سری از سؤاالت را از طریق نامه الکترونیک به شرکت

مصاحبه الکترونیک نیز دارای مزایا و توجه داشت که اما باید  ؛صورت گفتگو در بستر اینترنت انجام دهد ای را بهیافته

 هایی است.محدودیت

ها توان به مواردی مانند حذف بُعد مسافت، مصاحبه با افرادی که دسترسی حضوری به آناز مزایای مصاحبه الکترونیکی می

 ی در هزینه، ذخیره اطالعات بهجویها، صرفهراحتی آنمصاحبه در محل طبیعی کار یا زندگی افراد و توجه به مشکل است،

های روش نامه) هاگر و حفظ حریم خصوصی افراد و بدون نام بودن آنآسانی و با سرعت، حذف تأثیر حضور مصاحبه
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های مصاحبه پذیر مانند مبتالیان به ایدز، بزهکاران و مانند آن اشاره کرد. محدودیتهای آسیبمصاحبه با گروه الکترونیکی(،

ید أیکنندگان، عدم توانایی استفاده از فناوری، دسترسی ناکافی به اینترنت، مشکل ت، کاهش توجه و تمرکز شرکتالکترونیک

 .(3،2)های غیرکالمی استکنندگان و عدم دسترسی به واکنشهویت شرکت

خطر مواردی همچون توان به مالحظات اخالقی است که در این خصوص می ،های الکترونیکمصاحبه مهم هایاز چالش

 نحوه اخذ رضایت برای شرکت در مطالعه، اشاره داشت. این مسئله در شرایطی کهو  کنندگانشرکتافشای اطالعات 

کند. یکی دیگر از نوجوانان یا افرادی که مشکالت ذهنی دارند، باشند بیشتر نمود پیدا می شوندگان گروه کودکان،مصاحبه

ها است فنّاوری بدون جلب رضایت آن طریق از مردم هایفعالیت بررسی برای قدرت سب ازمصادیق اخالقی، استفاده نامنا

حال در مصاحبه این شود. باها محسوب میاز موارد نقض حریم خصوصی انسان و شودگفته می Lurking که به آن

بایدها از  ایمجموعهقوانین و ن منظور نظر کنند. به همیتوانند از ادامه همکاری صرفراحتی میکنندگان بهالکترونیک شرکت

 ترکیب دو واژهکه از  وجود دارد (netiquette)نتیکت به نام  اجتماعی هایشبکهحضور در  و نبایدهای استفاده از اینترنت و

 network و etiquette نظر از صرف .(4)با آن آشنا باشند کنندهشونده و هم مصاحبههم مصاحبه بایستکه می آمدهدستبه

های غیر مصاحبه طریق از شدهآوریجمع هاییافته و هاداده اعتبار به مربوط مسائل ها،مالحظات اخالقی، یکی دیگر از چالش

 چگونه هستند؟ کسانی حقیقی چه کنندگانشرکت که باشند مطمئن توانندمی است. بدین منظور پژوهشگران چگونه زمانهم

 شده است؟ داده توسط خود او پاسخ ،دهنده استهای الکترونیک که منتسب به فرد پاسخنامهپاسخ ،یابند اطمینان توانندمی

 سطح آن توجه کنند. هایمحدودیت و مزایا مصاحبه، به در جدید روشی استفاده از از قبل باید بدین منظور پژوهشگران

بنابراین  .بگیرند تصمیمیا عدم استفاده از این روش  مورداستفادهدر  سپس و کنند ارزیابی خود با پژوهش را آن تناسب

های الکترونیک در شود در صورت امکان از روش مصاحبه حضوری و چهره به چهره استفاده شود و از روشپیشنهاد می

کنندگان، وجود دارد استفاده مواقعی که امکان مصاحبه حضوری، به دلیل عدم دسترسی حضوری یا دور بودن محل شرکت

کننده و زمان و تصویری استفاده کرد تا تعامل بین مصاحبههای همهای الکترونیکی بهتر است از مصاحبهود. از بین روشش

های الکترونیکی استفاده کرد زمان مانند نامههای مصاحبه غیر همشونده برقرار شود؛ در غیر این صورت باید از روشمصاحبه

 شده همراه باشد.های گردآوریو عدم اطمینان به داده با تورشتواند که البته آن نیز می

وفور توسط پژوهشگران  کرده است و مصاحبه که به های پژوهش ورود پیداامروزه فناوری اطالعات تقریباً در تمامی حوزه

د را دارد که در طوری که اشاره شد این روش مزایا و معایب خاص خوشود از این قاعده مستثنا نیست. همانکیفی استفاده می

جای  عنوان مدعی جایگزینی این روش به هیچ پذیر است. نویسندگان این نامه بهناای از موارد استفاده از آن اجتنابپاره

ش مکمل عنوان یک روهای فناوری آن را بهرو نیستند ولی با توجه به شرایط امروز و پیشرفت در مصاحبه حضوری و رو

ها برای باشد که در کنار سایر روش ایمصاحبه اشکال از یکی تواندمی تنها الکترونیک مصاحبه بنابراینکنند پیشنهاد می

با  اما نباشد، شرایطی هر در آوری دادهجمع روش بهترین است ممکن الکترونیک مصاحبه رود.ها بکار میآوری دادهجمع

 مصاحبه الکترونیک که امیدواریم ،و همچنین آموزش و پژوهش اجتماعی در فرآیندهای افزون فناوری توجه به گسترش روز

 شروعی نامه این که امیدواریم ما باز کند. را خود جای کیفی پژوهشگران ابزارجعبه در ارزشمند و مکمل گزینه یک عنوان به

 انجام الکترونیکی هایمصاحبه آینده در است ممکن که برای پژوهشگرانی را مفیدی هایبینش و باشد آرزو این تحقق برای

 باشد. کرده ارائه دهند،

 

  مصاحبه الکترونیک، پژوهش کیفی: هاکلید واژه
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