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بـه نـظرم یکی از جـذاب تـرین انـواع مـحتوا مـصاحـبه اسـت و هـمه مـا مـصاحـبه هـای خـوب را بسیار دوسـت داریم. از 

طـرفی انـجام دادن یک مـصاحـبه بی نـقص کار بسیار پـر چـالشی اسـت که مـهارت هـای بسیاری را می طـلبد. در این 

نـوشـته نسـبتا بـلند، می خـواهـم بـه سـواالتی که بـرای خـودم در این زمینه ایجاد شـد بـپردازم. سـوال هـایی مـثل این که 

بـرای پسـت هـای وبـالگ خـود چـطور مـصاحـبه کنیم؟ یا چـطور مـصاحـبه ای بگیریم که بیشترین ارزش را بـه مـخاطـبانـمان 

برساند؟ و از همه مهم تر این که برای یک مصاحبه بی نقص چه کارهایی باید انجام دهم؟ 

این پسـت داسـتان یک شکست اسـت. شکست مـن در مـصاحـبه گـرفـتن. شکستی که الـبته منجـر بـه یادگیری شـد. 

یادگیری اینکه چـطور می تـوانیم یک مـصاحـبه بی نـقص (تـا حـد ممکن) داشـته بـاشیم. امـا بـرای اینکه بـه قـسمت 

یادگیری برسیم، بهتر است داستان شکست را با هم مرور کنیم. 

چطور مصاحبه نکنیم؟ 

اوایل مهـرمـاه، پـس از نـوشـتن پسـت قهـرمـان عـصر چک  لیست هـا می خـواسـتم آخـرین پسـت از سـری #چک_لیست را 

منتشـر کنم. بـا خـوانـدن پسـت هـای بـالگ نیما شفیع زاده، این ایده بـه ذهـنم رسیده بـود که اگـر بـتوانـم مـصاحـبه ای بـا 

یک فـرد بـا تجـربـه در این زمینه داشـته بـاشـم که در کارهـایش بـه صـورت حـرفـه ای از چک لیست هـای مـختلف اسـتفاده 

می کند، بسیار مفید و در عین حـال جـذاب خـواهـد بـود. بـه دنـبال یک فـرد حـرفـه ای در این زمینه می گشـتم که یک روز 

بـا یک فـرد بـاتجـربـه  آشـنا شـدم که در زمینه گـردشـگری فـعالیت می کرد و چک لیست هـای کاربـردی زیادی را بـرای کار 

خود طراحی کرده بود. 

بـا او گـرم صـحبت شـدم و تـمام مـدت خـوشـحال بـودم که می تـوانـم یک پسـت جـذاب و کاربـردی بـنویسم و کاری کنم 

که دیگران هـم بـتوانـند از تجـربـه این شـخص اسـتفاده کنند. پـس از تـمام شـدن صـحبت هـا، بـه او گـفتم که در این زمینه 

چـند پسـت نـوشـته ام و دوسـت دارم که بـا او هـم مـصاحـبه کنم و تجـربیاتـش در مـورد چک لیست را بـه اشـتراک 

بـگذارم. او هـم مـوافـقت کرد. امـا بـه دلیل محـدودیت زمـانی که داشـت، قـرار شـد که سـوال هـا را بـرایش ایمیل کنم و او 

هم سر فرصت پاسخ ها را برایم بفرستد. همه چیز داشت خوب پیش می رفت. اما فقط برای یک مدت کوتاه! 

بـه مـحض این که طـرح سـواالت مـصاحـبه را شـروع کردم چـالـش هـا شـروع شـدنـد. چـالـش هـایی از جـنس این که چـه 

سـوال هـایی بـپرسـم که پـاسـخ بـه آن هـا بیشترین ارزش را بـرای مـخاطـبانـم ایجاد کند؟ در یک مـصاحـبه اسـتانـدارد چـند 

سـوال می پـرسـند؟ از کجا مـطمئن بـشوم که مـصاحـبه شـونـده در فـضای پسـت هـای مـن قـرار گـرفـته و می دانـد که دقیقا 

من چه می خواهم؟ و ... اما این ها تازه شروع ماجرا بود. 

سوال ها را طرح کردم و فرستادم. نتیجه یک چیزی شبیه متن پا{ن شد. یعنی دقیقا همین متن پا{ن شد : 
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با عرض سالم و خسته نباشید جناب ... 

من امین کاکاوند هستم. هفته گذشته در حاشیه ... با شما در مورد چک لیست  و نحوه استفاده شما از اون گفتگویی داشتم. 

مـن در یک سـری پسـت وبـالگی، در مـورد چک لیست هـا نـوشـتم و دوسـت داشـتم که آخـرین پسـت در این زمینه رو بـا یک 
مـصاحـبه کاربـردی، بـا فـردی که بـه صـورت عملی از چک لیست هـا در فـعالیت هـاش اسـتفاده می کنه پـایان بـدم. این سـری پسـت هـا 

رو میتونین از طریق این آدرس مطالعه کنید : سری پست های چک لیست 

در ادامـه،  چـند سـوال رو قـرار دادم که مـمنون میشم هـر وقـت که تـونسـتین مـواردی که دوسـت دارین رو پـاسـخ بـدین تـا بـتونیم از 
تجـربیاتـتون در این زمینه اسـتفاده کنیم. عـالوه بـر این فـایل حـاوی سـواالت رو هـم در پیوسـت قـرار دادم که اگـر راحـت تـر بـودین از 

اون استفاده کنید.  

 سواالت : 

-        اولین بار چطور با چک لیست  ها آشنا شدید؟ 

-        اولین بـار، چـه شـد که احـساس کردید بـرای انـجام کارهـایتان بـه چک  لیست نیاز دارید؟ اولین فـعالیتی که بـرای آن 
چک  لیست تهیه کردید چه بود؟ 

-        برای تهیه یک چک لیست حرفه ای چه مراحلی را طی می کنید؟ 

-        در طول سال های فعالیت تان، به چه نکات مهمی برخورد کردید که در تهیه چک لیست حتما باید رعایت شوند؟ 

-        اسـتفاده از چک لیست تـا بـه امـروز چـه تـاثیری در فـعالیت هـای شـما داشـته اسـت؟ آیا همیشه مـواردی هسـتند که 
بـدون وجـود چک لیست نـادیده گـرفـته می شـدنـد؟ اگـر اشـتباهـات بـه نـدرت رخ می دهـد آیا بـاز هـم نیازی بـه چک لیست 

هست؟ 

-        مـهم تـرین چک لیستی که از آن اسـتفاده می کنید چـه چیزی اسـت؟ جـالـب تـرین مـوردی که در چک لیست هـای شـما 
وجـود دارد چیست؟ آیا مـوردی وجـود دارد که اکثر افـراد بـه آن تـوجـه نمی کنند امـا نقشی حیاتی در مـوفقیت آمیز بـودن 

فعالیت ها دارد؟ 

-        آیا چک لیست هــایتان را در طــول زمــان ویرایش می کنید؟ بــرای ویرایش چک لیست چــه مــواردی را در نــظر 
می گیرید؟ 

-        امروز بیشتر برای چه فعالیت هایی چک لیست تهیه می کنید؟ 

-        به جز چک لیست از چه ابزارهای دیگری برای ایجاد نظم، ساختار و سیستم در کارهایتان استفاده می کنید؟ 

ممنون از شما 

امین کاکاوند 
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زمـانی که داشـتم این سـواالت را طـرح می کردم نمی دانـم بـه چـه چیزی فکر می کردم امـا یادم هسـت که امیدوار بـودم 
جـواب هـایی کامـل و بـلند بگیرم که مـن را در نـوشـتن پـس جـدیدم کمک کند. امـا پـس از ۲ روز صـبر ایمیلم جـواب داده 

شد و با تصویر زیر روبرو شدم : 

 

حـس جـالبی نـبود وقتی بـا این ایمیل روبـرو شـدم. امـا پـس از مـدتی عـصبانیت و نـا امیدی تـوانسـتم مرکز کنترلـم را بـه 
درون خـودم بـرگـردانـم. مـطمئنا یک جـای کار مـن اشـتباه بـود. حـتما چیزهـایی بـود که مـن نمی دانسـتم و بـه همین 

خاطر این مصاحبه با شکست روبرو شده بود. 

امـا اشکال کار مـن کجا بـود و چـرا مـن نـتوانسـته بـودم یک مـصاحـبه خـوب انـجام بـدهـم؟ و از آن مـهم تـر اینکه اصـال چـرا 
مـصاحـبه انـجام دادن مـهم اسـت و هـر بـالگـری بـاید یک مـصاحـبه کننده خـوب هـم بـاشـد؟ در ادامـه می خـواهیم یک 

بررسی موشکافانه از این موضوع داشته باشیم. 
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چالشی بزرگ به اسم مصاحبه 

فکر می کنم شـما االن بهـتر از مـن می تـوانید مشکالت مـصاحـبه مـن را حـدس بـزنید. امـا مـن یک لیست از مشکالت 
این مصاحبه را در ادامه می آورم : 

تعداد سوال های بسیار زیاد -

سـاده تـرین ایرادی که می تـوان بـه مـتن مـصاحـبه مـن گـرفـت این اسـت که تـعداد سـوال هـایش بسیار 
زیاد اسـت. خـودتـان را بـه جـای مـصاحـبه شـونـده بـگذارید. بـا ۹ سـوال روبـرو می شـوید که بعضی از 
آن هـا چـند سـوال را در خـود جـا داده و شـاید ۱۰۰۰ کلمه جـواب داشـته بـاشـد. آیا فـرصـت نـوشـتن این 
هـمه جـواب را دارید؟ طبیعی اسـت که از جـواب دادن بـه آن هـا سـر بـاز بـزنید یا سعی کنید در کوتـاه 

ترین شکل ممکن جواب آن ها را بدهید. 

ارتباط غیر شفاف و بدون پیش زمینه -

شـاید دارم زیادی وسـواس بـه خـرج می دهـم. امـا فکر می کنم بـدون هیچ آشـنایی قبلی و در گـفتگوی 
اول (هـرچـقدر هـم خـوب بـاشـد) نـباید درخـواسـت مـصاحـبه داشـته بـاشیم. در گـفتگوی کوتـاهی که قـبل 
از این ارتـباط ایمیلی بـا این فـرد داشـتم، بـه طـور مسـتقیم در مـورد خـود چک لیست حـرف نـزدم. 
شـاید بهـتر بـود که یک وقـت مـالقـات بـرای گـفتگوی دوم از او می گـرفـتم و پـس از کمی گـفتگوی 

مستقیم و رسیدن به یک نقطه نظر مشترک، از او وقت مصاحبه می گرفتم. 
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انتظارات بی جا -

االن که نـگاه می کنم، می بینم که بـه جـز انـتظار پـاسـخ هـای بـلند متنی که حتی خـود مـن را هـم خسـته 
می کند انـتظار بی جـای دیگری هـم داشـته ام. لینک بـه مـطالـب سـری چک لیست که مـطالـعه آن هـا 
شـاید حـداقـل بـه نیم سـاعـت زمـان نیاز داشـته بـاشـد خـارج از حـوصـله کسی اسـت که قـرار اسـت بـه 
چـند سـوال سـاده پـاسـخ بـدهـد. نمی تـوانیم انـتظار داشـته بـاشیم که مـصاحـبه شـونـده مـثل یک دانـشجو 
ابـتدا مـنابـع را مـطالـعه کند و سـپس بـه سـوال هـای مـا جـواب بـدهـد. مـن می خـواسـتم از تجـربیات او 

استفاده کنم نه دانش تئوری او در یک زمینه خاص. 

انتخاب رسانه اشتباه : ایمیل مصاحبه نیست -

کارول تـایس که در نـوشـتن این پسـت، از نـظرات جـالـب او بسیار اسـتفاده کرده ام، نکته جـالبی را 
گـوشـزد می کند. او می گـوید که ارتـباط ایمیلی بـه هیچ وجـه نمی تـوانـد جـای مـصاحـبه را بگیرد. راسـت 
هـم می گـوید. مـصاحـبه بـه یک گـفتگوی رو در روی شـفاهی نیاز دارد. اگـر گـفتگوی رو در رو ممکن 
نیست، گـفتگوی تلفنی یا گـفتگوی ویدئـویی آنـالین بهـتر اسـت. گـفتگوی متنی، آن هـم بـه شکل 
ایمیل، دینامیک یا پـویایی الزم بـرای یک مـصاحـبه را نـدارد. عـالوه بـر این در یک گـفتگوی ایمیلی، 
فـرصتی بـرای پـرسیدن سـوال هـایی که ممکن اسـت در حین مـصاحـبه بـه ذهـنمان بـرسـد وجـود نـدارد 

که ضعف بزرگی است. پس بهتر است تا جایی که می توانیم از ایمیل استفاده نکنیم. 

چرا مصاحبه می کنیم؟ 

بـه عـنوان بـالگ نـویس وظیفه مـا این اسـت که یک ارزش افـزوده بـه زنـدگی مـخاطـبانـمان اضـافـه کنیم. یعنی وقتی که 
پسـت مـا را خـوانـد یک تغ�ری احـساس کند. این تغ�ر میتوانـد تـرغیب بـه مـطالـعه بیشتر در یک زمینه بـاشـد یا 
یادگیری یک تکنیک جـدید بـرای انـجام بهـتر کارهـا یا آشـنا شـدن بـا یک مـدل ذهنی جـدید که بـا آن می تـوان دنیای 
اطـراف را بهـتر دید و بـررسی کرد. مـصاحـبه کردن یکی از روش هـایی اسـت که ارزش افـزوده زیادی را بـه پسـت هـای مـا 

اضافه می کند.  

بیا{د بـا خـودمـان صـادق بـاشیم. دیگر زمـان پسـت هـای چـند صـد کلمه ای و دل نـوشـته هـا بـه سـر آمـده. نمی تـوان 
مـخاطـبان را تـنها بـا چـند مـتن کوتـاه که هیچ چیزی بـه آن هـا اضـافـه نمی کند راضی نـگاه داشـت. مـصاحـبه از یک طـرف 
حـس انـتقال تجـربـه را بـه مـخاطـب می دهـد و از طـرف دیگر بـه خـاطـر کنجکاوی دانسـتن پـاسـخ هـای یک شـخص خـاص 
که احـتماال جـامـعه هـدف مـا او را می شـناسـد، پسـت مـا را جـذاب تـر هـم می کند. هـمه این هـا بـاعـث می شـود که تجـربـه 
بهـتری بـرای مـخاطـب و حتی خـود مـا خـلق شـود. بـه هـر حـال بـا هـر مـصاحـبه، خـود مـا هـم چیزهـای جـدیدی را یاد 

می گیریم که شاید در هیچ جستجوی اینترنتی و بین خطوط هیچ کتابی هم پیدا نمی کردیم. 
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بهترین راه برای انجام یک مصاحبه 

بـرای انـجام مـصاحـبه، پیش از هـر مـهارت دیگری که شـما را در مـصاحـبه کمک کند، شـما نیاز بـه ارتـباطـات قـوی دارید. 
می دانـم، تـصور نـویسنده ای که گـوشـه ی اتـاقـش نشسـته و پسـت هـای هیجان انگیز می نـویسد و دیگران بـه سـراغ او 
می آیند و تـوجیه اینکه «مـن درونـگرا هسـتم» سـاده تـر هسـت. امـا بـه عـنوان یک بـالگ نـویس حـرفـه ای، شـما بـاید 

بتوانید به خوبی شبکه  سازی کنید. 

بـرای هـر مـصاحـبه، شـما بـاید بـتوانید بـه بـاتجـربـه تـرین و شـناخـته شـده تـرین افـراد در آن زمینه دسـترسی پیدا کنید و 
بـرای این کار نیاز بـه یک شـبکه گسـترده دارید تـا بـتوانـند شـما را بـه سـمت آن افـراد هـدایت کنند. پـس قـدرت 
شـبکه سـازی را دسـت کم نگیرید و بـه جـای این که هـر وقـت نیاز بـه یک مـصاحـبه داشـتید بـه فکر درخـواسـت کردن از 

افراد بیفتید، از همین امروز ساختن ارتباطات بلندمدت خود را شروع کنید. 

بـا ایجاد ارتـباطـات بـلندمـدت بـا افـراد شـناخـته شـده در حـوزه حـرفـه ای خـود، می تـوانید بـعدهـا و هـر وقـت که نیاز 
داشتید به آن ها مراجعه کنید و یا از آن ها بخواهید که شما را به دیگران معرفی کنند. 

چه نکاتی را در مصاحبه  در نظر بگیریم؟ 

حـاال که مـا فهمیدیم مـصاحـبه بـه چـه دردی می خـورد و چـرا بـاید یک شـبکه ارتـباطی خـوب در اطـراف خـودمـان بـسازیم، 
بـه سـراغ نکاتی می رویم که رعـایت آن هـا در مـصاحـبه می تـوانـد بـه مـا کمک کند تـا یک مـحتوای مـنحصر بـه فـرد تـولید 

کنیم و همچنین، در ذهن دیگران، تصویر یک فرد حرفه ای را از خود به جای بگذاریم. 

از گفتگو نترسید -

قـبل تـر گفتیم که ارتـباط ایمیلی، مـصاحـبه نیست. امـا چـرا افـراد تـا این حـد بـه این نـوع ارتـباط عـالقـه 
نـشان می دهـند؟ دلیلش سـاده اسـت : مـا از گـفتگوی زنـده و رودررو می تـرسیم. در گـفتگوهـای دو 
نـفره، بـه خـصوص بـا افـرادی که پیش از این ارتـباطی بـا آن هـا نـداشـته ایم و از نـظر مـوقعیت از مـا 
بـاالتـر هسـتند، عصبی هسـتیم و مـعموال بـه کمی شـهامـت نیاز داریم. این عصبی بـودن مـعموال بـه 
طـرف مـقابـل هـم سـرایت می کند و می تـوانـد کیفیت مـصاحـبه مـا را بـه شـدت تـحت تـاثیر قـرار دهـد. 
بـرای غـلبه بـر این ذهنیت اشـتباه بـاید بـه این فکر کنید که دیگران دوسـت دارنـد بـه شـما کمک کنند. 
شـما دارید یک مـحتوای مـنحصر بـه فـرد تـولید می کنید که می تـوانـد کیفیت زنـدگی انـسان هـا را تغ�ر 
دهـد و اگـر اتیکت ارتـباط بـا دیگران را رعـایت کنید، هـمه دوسـت دارنـد که بـه شـما کمک کنند. اگـر 
هـم وقـت نـداشـته بـاشـند، بـه شـما می گـویند و شـما هـم بـه سـراغ فـرد دیگری می روید. پـس از گـفتگو 

با آدم ها نترسید (باور کنید می دانم که چقدر سخت هست). 

از قبل برای مصاحبه آماده باشید -

فـرض کنیم شـما وقـت مـصاحـبه می گیرید و هـمه چیز بـه خـوبی و خـوشی پیش می رود. نـاگـهان در 
میانـه گـفتگو، شـخص مـصاحـبه شـونـده از تجـربـه اش در محـل کارش صـحبت می کند و شـما از او 

می پرسید : «ببخشید شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟» 

وظیفه طـرف مـقابـل نیست که هـمه چیز را بـرای شـما تـوضیح بـدهـد. بـرعکس، شـما بـاید تـا جـایی که 
می تـوانید در مـورد طـرف مـقابـل تحقیق و مـطالـعه کنید تـا در جـلسه مـصاحـبه، طـرف مـقابـل بـه 
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کم تـرین تـوضیحات ممکن در مـورد خـودش نیاز داشـته بـاشـد و بـه جـای آن، تـنها بـه مـوضـوع 
مصاحبه بپردازد.  

بـرای این که بـدانید اسـتانـدارد مـناسـب بـرای شـناخـت کافی از طـرف مـقابـل چیست می تـوانـم بـه شـما 
بـگویم که طـرف مـقابـل بـاید احـساس کند که دارد بـا یک دوسـت صـحبت می کند که بـه خـوبی او را 
می شـناسـد. یعنی نـه تـنها می دانـد کار او و مجـموعـه چیست، بلکه تـا حـد ممکن از مـدل ذهنی و 

نوع نگاه او به دنیای اطراف خبر دارد.  

در این مسیر، مــطالــعه بــالگ شــخص مــقابــل (اگــر دارد) و یا شــبکه هــای اجــتماعی او و یا 
مـصاحـبه هـایی که بـا او وجـود دارد شـما را کمک خـواهـد کرد. هـر چـه که می تـوانید در این بـخش 
ـرج دهید. شـاید نیاز بـاشـد در دوره ای شـرکت کنید که آن فـرد در آن تـدریس یا  خـالقیت بـه خ
سـخنرانی می کند و در این صـورت می تـوانید زمینه هـای شکل گیری ارتـباط بـا او را فـراهـم کنید و بـا 

یک تیر دو نشان بزنید. 

وقت طرف مقابل بسیار ارزشمند است -

کارول تـایس پیشنهاد می کند، وقتی که می خـواهیم از طـرف مـقابـل بگیریم، بـاید بـه میزان سهمی 
که مـصاحـبه بـا او در مـحتوای مـا دارد مـتناسـب بـاشـد. اگـر یک مـصاحـبه چـند هـزار کلمه ای 

نمی خواهید بهتر است که بیشتر از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه از وقت طرف مقابل را نگیرید. 

هـرچـند نمی تـوان فـرمـول کلی بـرای این مـوضـوع صـادر کرد امـا خـود شـما می تـوانید در خـالل مـصاحـبه 
بـا پـرسیدن مسـتقیم و بـا مـشاهـده رفـتار مـصاحـبه شـونـده، بفهمید که آیا وقـت بیشتری دارد یا نـه. اگـر 
هـم نمی دانید همیشه این پیش فـرض را داشـته بـاشید که هـر چـه وقـت کم تـری از او بگیرید بهـتر 
اسـت و هـمان اسـتانـدارد نیم سـاعـت تـا یک سـاعـت را رعـایت کنید. در این صـورت طـرف مـقابـل هـم 
این رفـتار حـرفـه ای شـما را بـه خـاطـر می سـپارد و اگـر بـعدهـا از او وقـت بـخواهید بـه راحتی وقـتش را 

در اختیارتان قرار می دهد. 

در باب سواالت پایان باز و گرفتن ایده های بیشتر. -

در سـوال پـرسیدن سعی کنید از اصـغر فـرهـادی درونـتان کمک بگیرید. سـواالت پـایان بـاز بسیار مـهم 
هستند. برای مثال اگر از طرف مقابل بپرسید : 

«به نظر شما استفاده از مصاحبه در بالگ مفید است؟» 

پـاسـخ طـرف مـقابـل بـه این سـوال در حـالـت مـعمول یا بـله اسـت یا خیر. بیشتر از این هـم نیاز بـه 
تالش ندارد. اما شما می توانید همین سوال را به این صورت بپرسید که : 

«شـما در پسـت هـایتان از مـصاحـبه اسـتفاده می کنید. مـصاحـبه چـه ویژگی هـای مفیدی دارد که بـاعـث 
می شود شما به آن اهمیت بدهید؟»  

بـا پـرسیدن این سـوال طـرف مـقابـل دوسـت دارد یک داسـتان بـرای شـما تـعریف کند که بـه احـتمال 
خیلی زیاد بسیار جذاب خواهد بود. 
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عـالوه بـر این شـما می تـوانید در انـتهای مـصاحـبه سـواالتی را بـپرسید که بـه شـما در گـرفـتن ایده هـای 
بیشتر در آینده کمک کند. بـرای مـثال در مـورد چک لیست مـن می تـوانسـتم بـپرسـم «بـه نـظر شـما 
عـالوه بـر چک لیست، چـه ابـزارهـای دیگری هسـتند که بـه شـما کمک کرده انـد در صـنعت خـود از 
دیگران مـتمایز شـوید و بهـتر رشـد کنید؟» و بـا دانسـتن آن ابـزارهـای دیگر و مـطالـعه در مـورد آن هـا 

یک یا چند پست جداگانه دیگر می نوشتم. 

برای ارتباط بیشتر ... ؟ -

گـاهی پیش می آید که پـس از اتـمام مـصاحـبه، سـوال هـایی بـرایمان پیش می آید که اگـر پـاسـخ آن هـا 
را بـدانیم و در پسـت خـودمـان بیاوریم، بـه مـخاطـبمان دید بهـتری نسـبت بـه مـوضـوع می دهـد. بـرای 
این کار بـاید دوبـاره بـا فـرد مـصاحـبه شـونـده تـماس بگیریم و سـوالـمان را از او بـپرسیم. کاری که بسیار 

سخت است. چون از جنس گفتگو است. 

بهـتر اسـت در پـایان مـصاحـبه اول، از او بـپرسید که بهـترین راه بـرای ارتـباط بـا او چیست و اگـر 
برایتان سوالی پیش آمد چطور می توانید با او در ارتباط باشید.  

از گـفتگوی بـا آدم هـا نـترسید و همیشه بـه یاد داشـته بـاشید که شـما می خـواهید بـه دیگران کمک کنید و در این راه 
دیگران هـم دوسـت دارنـد بـه شـما کمک کنند. رعـایت این نکات در نـگاه اول دشـوار بـه نـظر می رسـد امـا فـرامـوش نکنید 

که : 

 مصاحبه گرفتن سخت نیست، مصاحبه به درد بخور گرفتن است که سخت است. 

نیما شفیع زاده -

بـرای گـفتگو در مـورد مـصاحـبه، بـه سـراغ نیما شفیع زاده رفـتم. کسی که ایده مـصاحـبه در پسـت هـای بـالگ را از او 
گـرفـته بـودم. نیما در بـالگـش، خـود را گیک بـازاریابی دیجیتال مـعرفی کرده. هـر چـند بـه تـازگی بـا بـازاریابی دیجیتال 

خداحافظی کرده و وارد دنیای بازاریابی محتوا شده است. امیدوارم که از این گفتگو استفاده کنید و لذت ببرید. 
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برای شروع صحبتمان لطفًا خودت را معرفی کن و کمی دربارۀ فعالیت هایت توضیح بده. 

نیما شفیع زاده هسـتم، مـتخصص بـازاریابی مـحتوا. در سـال 13۹۳ که سـربـاز بـودم، در اینترنـت راجـع بـه شـبکه هـای 
اجـتماعی مـطالـعه می کردم و خـودم هـم در شـبکه هـای اجـتماعی مـانـند گوگـل ریدر و اینستاگـرام و... فـعالیت داشـتم. در 
آن زمـان بـه صـورت جـدی دنـبال این مـباحـث نـبودم، تـا اینکه بـرادرم سینا شفیع  زاده و ابـراهیم اسکندری بـه مـن گـفتند 
همین کاری که می کنم و وقتی که در شـبکه هـای اجـتماعی می گـذرانـم، نـوعی مـوقعیت شغلی بـه حـساب می آید. کمی  
بـعدتـر که در سـربـازی رانـنده شـدم، وقـت آزاد بیشتری پیدا کردم و چـون همیشه گـوشی هـمراهـم بـود، دربـارۀ چیزهـای 
مختلفی مـثل دیجیتال مـارکتینگ و تـولید مـحتوا و... هـم در اینترنـت جسـت وجـو می کردم و هـم دربـاره شـان مـطالـعه 
می کردم. الـبته چـون در آن زمـان مـنابـع مـحتوایی فـارسی بسیار محـدود بـود، سعی کردم مـنابـع مـختلف انگلیسی را 
هـم مـطالـعه کنم. بـعد از دوران سـربـازی وارد اسـتارتـاپ نـظربـازار شـدم و سعی کردم مـباحثی که بـه صـورت تـئوری از 
جسـت وجـوهـایم در اینترنـت یاد گـرفـته بـودم، بـه صـورت عملی پیاده سـازی کنم. بـعد از آن در اسـتارتـاپ پی پینگ 
بـه عـنوان مـدیر بـازاریابی مـشغول بـه کار شـدم و در حـال حـاضـر هـم بـه عـنوان فـریلنسر حـوزۀ بـازاریابی مـحتوا در 
خـدمـتتان هسـتم. بـه عـالوه عـالقۀ بسیاری بـه تـولید مـحتوای کاربـردی، ارزشـمند و تـأثیرگـذار دارم. مـحتوایی که بـتوانـد 
مـخاطـبان را شـگفت زده و مشـتاق کند. حـوزۀ مـورد عـالقۀ مـن بـرای تـولید مـحتوا حـوزۀ تکنولـوژی، فـناوری 

اطالعات و دیجیتال مارکتینگ است. 

به نظر تو چرا مصاحبه مهم است و اصوًال چرا به سراغ مصاحبه با افراد مختلف می روی؟ 

بـزرگ تـرین ُحـسن مـصاحـبه در این اسـت که مـحتوای مـا را در هـر قـالبی که بـاشـد زنـده می کند و آن را بـه چیزی 
مـلموس تـر بـرای مـخاطـب تـبدیل می کند. ازنـظر بـومی سـازی مـحتواهـا هـم حـس بسیار خـوبی را در مـخاطـب ایجاد 
می کند. بـرای مـثال، خیلی وقـت هـا می بینیم که در مـقاالت مـختلف از شخصی خـارجی نـقل قـول می شـود که شـاید 
حـرف هـای او بـا فـرهـنگ ایرانی چـندان هـم راسـتا نـباشـد. اگـر بـتوانیم از افـراد فـعال و سـرشـناس حـوزه ای که دربـاره اش 
می نـویسیم نـقل قـول کنیم، ارتـباط خـوبی بـا خـوانـنده ایجاد می شـود و مسـئلۀ مـهم انـتقال تجـربۀ بـومی بـه مـخاطـب هـم 

اتفاق می افتد. 

در چه مواردی بهتر است مصاحبه انجام دهیم؟ آیا موردی هست که نیاز به مصاحبه نداشته باشد؟ 

بـه نـظرم در هـر حـوزه ای می شـود بـا افـراد مـتخصص آن حـوزه مـصاحـبه انـجام کرد. مـثًال خـود مـن بـرای یکی از 
بـالگ پسـت هـایم درمـورد اسـتفادۀ مهـتابی سـبز در کله پـزی هـا، بـا دو طـباخ مـصاحـبه کردم یا در بـالگ پسـتی دیگر که 
درمـورد مـارکام منیجرهـا نـوشـته بـودم، بـا حـورا وکیلی مـصاحـبه کردم. در بعضی مـوارد هـم مـثل تـاریخچۀ هیپ هـاپ 
فـارسی، می شـده مـصاحـبه بگیرم؛ امـا چـون عـناوینی که بـرای تـوضیح  در بـالگ پسـتم انـتخاب کرده بـودم بسیار زیاد 
بـودنـد، دیگر نیازی بـه این کار نـدیدم. درواقـع مـصاحـبه  بـا یکی از فـعاالن این حـوزه، آن هـم بـا عـناوین بسیاری که 
انـتخاب کرده بـودم، آن قـدر طـوالنی می شـد که بـاید بـالگ پسـت دیگری هـم می نـوشـتم و چـون نمی خـواسـتم بیشتر از 

این طوالنی شود، مصاحبه نگرفتم. 

به نظر تو ویژگی مصاحبۀ خوب و حرفه ای چیست؟ 

بـه نـظرم خـود همین سـؤالی که مـطرح کردی می تـوانـد مـوضـوع یک بـالگ پسـت بـاشـد؛ امـا فکر می کنم بهـترین کار بـرای 
رسیدن به جواب این سؤال، جست وجو در اینترنت است. 
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درکل، بـه نـظر مـن ویژگی مـصاحبۀ خـوب این اسـت که بـتوانـد پیام شـخص مـصاحـبه شـونـده را بـه خـوبی بـه مـخاطـب 
مـنتقل کند. بـرای مـثال، خیلی وقـت هـا مـا مـجبوریم صـدای ضـبط شـده از مـصاحـبه شـونـده را بـه مـتن نـوشـتاری تـبدیل 
کنیم و بـعد آن را بـه عـنوان مـصاحـبه منتشـر کنیم. دقیقًا مـثل کاری که تـو بـرای همین بـالگ پسـت بـا مـن کردی. 
مـخاطبی که این بـالگ پسـت تـو را می خـوانـد، ارتـباط چشمی (چـشم تـو چـشم) بـا مـا نـدارد و در فـضای گـفت وگـوی 
دونـفرۀ مـا نیست و رسـانـدن لـحن و پیام مـصاحـبه شـونـده از طـریق مـتن نـوشـتاری بسیار سـخت می شـود. اینجا هـنر 

مصاحبه گیرنده است که باید آن را طوری پیاده سازی کند و به مخاطبینش ارائه دهد که کامًال ملموس باشد. 

گـاهی هـم فـرد مـصاحـبه شـونـده از عـباراتی اسـتفاده می کند که ممکن اسـت بـرای جـامعۀ مـخاطـبان مـصاحـبه گیرنـده آشـنا 
نـباشـد و مـصاحـبه گیرنـده مـجبور می شـود که کمی در مـتن مـصاحـبه دسـت بـبرد. درواقـع ایجاد این تغ�رات تـا جـایی که 

هم خود مصاحبه شونده راضی باشد و هم پیام درست به مخاطب منتقل شود، بسیار دشوار و مهم است. 

مصاحبه کنندۀ حرفه ای باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

در جـواب این سـؤال هـم بـاید اول بـگویم که خـود این سـؤال قـابلیت بـالگ پسـت شـدن را دارد و می شـود دربـارۀ آن در 
اینترنت جست وجو کرد. 

امـا بـه نـظر مـن مـصاحـبه کنندۀ حـرفـه ای بـاید بـتوانـد بـه خـوبی بـا مـصاحـبه شـونـده ارتـباط بگیرد و بـه قـول مـعروف، یخ او را 
بـاز کند و فـضا را بـرای پـرسیدن سـؤال هـا و انـجام مـصاحـبه ای خـوب فـراهـم کند. عـالوه بـر این، مـصاحـبه کنندۀ حـرفـه ای 
بـاید بـتوانـد  نیاز هـا و فـرایند انـجام مـصاحـبه، از قبیل انـتخاب مکان بـرای مـصاحـبه، هـماهنگی بـا مـصاحـبه شـونـده و... را 
بـه خـوبی مـدیریت کند تـا مـصاحـبه بـا کمترین مشکل پیش بـرود. شـاید در ظـاهـر این مـسائـل خیلی سـطحی بـاشـد، امـا 

در عمل کاری بسیار دشوار است. 

در انـتخاب فـرد مـصاحـبه شـونـده، عـالوه بـر تـخصص فـرد درزمینۀ مـدنـظر، چـه عـوامـل دیگری تـأثیرگـذار اسـت و خـود تـو 
به چه مواردی دقت می کنی؟  

وقتی می خواهم شخصی را برای مصاحبه انتخاب کنم، به دو نکتۀ به ظاهر کلی، اما دشوار دقت می کنم. 

اول اینکه شخصی که می خـواهـم بـا او مـصاحـبه کنم، آیا در فـضای حـرفـه ای فـعالیت خـود شـناخـته شـده هسـت یا نـه؟ 
مـثًال کسی که می گـوید مـتخصص شـبکه هـای اجـتماعی اسـت، بـاید در شـبکه هـای اجـتماعی حـضور مـؤثـری داشـته و 

شناخته شده باشد. مهم است که فرد مصاحبه شونده در کار خود چه نتایجی به دست آورده است. 

دوم اینکه گـاهی پیش می آید که شـخص درحـوزۀ خـود آن قـدرهـا شـناخـته شـده نیست؛ آن هـم بـه خـاطـر اینکه شخصی 
درون گـراسـت و حـضور فـعالی هـم در شـبکه هـای اجـتماعی نـدارد، امـا تجـربـه هـای ارزشـمندی در آن زمینۀ خـاص دارد و 

به نظر من آن تجربه بسیار مهم و مفید است. 

درکل بسیار مهم است که هدفمان را از انجام مصاحبه بدانیم و براساس آن دست به انتخاب بزنیم. 

برای درخواست مصاحبه باید به چه شکل عمل کنیم؟ 

بـه نـظرم یک سـری مـوارد هسـت که بـه شخصیت فـرد بسـتگی دارد و ازآنـجاکه مـن خیلی سـریع ارتـباط بـرقـرار می کنم 
و Ice Breaker هسـتم، شـاید نـتوانـم پـاسـخ مـناسـبی بـدهـم. امـا مـشخصًا بـاید بـه فـرد مـصاحـبه شـونـده بـگو{م که 
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مـصاحـبه دربـارۀ چیست و فهـرسـت سـؤال هـایی که قـرار اسـت از او بـپرسیم، بـرایش بـفرسـتیم تـا ذهنیت مـناسـبی از 
مصاحبه به دست بیاورد و بتواند خودش را برای مصاحبه آماده کند. 

همچنین می تـوانیم دربـارۀ بعضی مـسائـل بـه مـصاحـبه شـونـده اطمینان  بـدهیم. مـثًال بـگو{م حـتمًا مـتن مـصاحـبه را قـبل 
از انـتشار بـرای او می فـرسـتیم تـا اصـالحـات الزم را انـجام دهـد. بـه عـالوه بـاید هـدفـمان از مـصاحـبه و محـل اصلی انـتشار 
آن را بـا صـراحـت بـه او بـگو{م. مـثًال بـگو{م که می خـواهیم در بـالگ شخصی خـودمـان دربـارۀ مـوضـوعی مـشخص 
بـنویسیم و این مـصاحـبه را در ارتـباط بـا آن مـطلب منتشـر می کنیم. نکتۀ مـهم این اسـت که فـرایند بسیار شـفاف بـاشـد 
و زمـانی که می خـواهیم بـالگ پسـتمان را منتشـر کنیم، بـه طـرف مـقابـل بـگو{م؛ چـراکه شـاید او زمـان کافی بـرای انـجام 

این مصاحبه را تا زمان انتشار بالگ پست ما نداشته باشد. در این صورت باید به سراغ فرد دیگری برویم. 

بـه نـظر تـو بـرای انـجام مـصاحـبه بـاید چـه شکلی از گـفت وگـو را انـتخاب کنیم؟ گـفت وگـوی حـضوری یا آنـالین؟ شـفاهی 
یا کتبی و...؟ ترجیح خود تو برای انجام مصاحبه کدام است و در هرکدام چه مواردی را رعایت می کنی؟ 

خـود مـن اوایل بـرای انـجام مـصاحـبه، سـؤال هـایم را بـه صـورت متنی بـرای مـصاحـبه شـونـده هـا می فـرسـتادم و جـواب هـا را 
هـم بـه صـورت متنی از آن هـا دریافـت می کردم. پـس از مـدتی بـه این نتیجه رسیدم که این  شکل از مـصاحـبه زیاد مـؤثـر 

نیست و خوب نمی شود؛ چراکه نمی توان به خوبی اطالعات الزم را از فرد مصاحبه شونده دریافت کرد. 

بـعد از آن تصمیم گـرفـتم مـصاحـبه هـا را بـه صـورت گـفت وگـوی شـفاهی انـجام بـدهـم و صـدای طـرف مـقابـل را ضـبط کنم و 
بـعد بـه صـورت مـتن، پیاده سـازی کنم. کم کم هـم مـتوجـه شـدم که در این حـالـت، افـراد چـقدر راحـت تـرنـد و دوسـت دارنـد 
خـودشـان را بـا صـحبت کردن خـالی کنند. درنـهایت بـه این نتیجه رسیدم که این روش خیلی کارآمـدتـر از روش اول 

است. 

الـبته گـاهی هـم پیش می آید که امکان مـصاحـبٔه رو در رو وجـود نـدارد. در این مـواقـع سـؤال  را بـرای شـخص 
مـصاحـبه شـونـده می فـرسـتم و بـه او می گـویم که اگـر مشکلی نـدارد، جـواب خـود بـه این سـؤال هـا را ضـبط کند و بـرای مـن 
بـفرسـتد. الـبته گـاهی هـم محـدودیت  هـای دیگری پیش می آید. بـرای مـثال در مـصاحبۀ مـن بـا نیما اکبرپـور، نیما گـفت 
که بـا نـوشـتن راحـت تـر اسـت. مـن هـم گـفتم مشکلی نیست، امـا جـواب هـای بـلند و شـفاف بـنویسد که شـروع و پـایان 
مـشخص داشـته بـاشـند و او هـم قـبول کرد. بـعد از اینکه جـواب سـؤال هـا را فـرسـتاد، مـن از دید مـخاطـب خـودم آن هـا را 
خـوانـدم و جـاهـایی که فکر می کردم می تـوانـد مـبهم بـاشـد مـشخص کردم و کامـنت گـذاشـتم و دوبـاره فـایل Word را 

برایش فرستادم تا اصالحات را انجام بدهد و بعد به یک مصاحبۀ کامل و جامع رسیدیم. 

همچنین در مـصاحـبه رو در رو بـاید تـوجـه داشـته بـاشیم که انـتخاب زمـان و محـل مـصاحـبه را تـا جـای ممکن بـه عهـدۀ 
مصاحبه شونده بگذاریم تا بتواند هر زمان و هر جایی که راحت هست، انتخاب کند. 

بـرای انـتخاب سـؤال هـایی که می خـواهی در مـصاحـبه بـپرسی از چـه روشی اسـتفاده می کنی؟ مـعموًال چـند سـؤال 
می پرسی؟ سؤال ها را یکی یکی می پرسی یا همه را همان اول مطرح می کنی؟ 

مـن مـعموًال دربـارۀ مـوضـوعـاتی که در بـالگ پسـتم راجـع بـه آن هـا تـوضیح می دهـم، از مـصاحـبه شـونـده سـؤال می پـرسـم و 
سعی می کنم که نـظر آن هـا را دربـارۀ این مـوضـوعـات بـدانـم. خیلی وقـت هـا هـم یک سـری سـؤال مـشخص می پـرسـم که 
دوسـت دارم راجـع بـه آن هـا صـحبت بـشود، ولی در حین مـصاحـبه صـحبت هـایی پیش می آید که بهـتر اسـت مـطرح 

شود و من بعد از اتمام مصاحبه برای آن ها سؤال طرح می کنم و در یک قسمت جداگانه آن ها را می آورم. 
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مـعموًال هـم ۴ سـؤال اصلی بـرای مـصاحـبه مـشخص می کنم. در حین مـصاحـبه هـم حـدود ۳ سـؤال دیگر پیش می آید و 
گـاهی بـه ۱۰ سـؤال هـم می رسـد. اوایل که مـصاحـبه می کردم فـقط یک سـؤال می پـرسیدم، امـا بـعدهـا بـا خـود گـفتم مـن 
که این کار پرچالش را انجام می دهم، چرا بیشتر سؤال نپرسم؟ به این ترتیب به مدل امروز مصاحبه هایم رسیدم. 

به نظر تو طول مصاحبۀ استاندارد باید چقدر باشد؟ 

طـول مـصاحـبه کامـًال بـه شـرایط بسـتگی دارد. اگـر مـصاحبۀ مـا متنی بـاشـد، بیشتر بـه حـوصلۀ مـخاطـبمان بسـتگی دارد. 
اینکه مـخاطـب قـبل از رسیدن بـه مـصاحـبه، چـقدر وقـت گـذاشـته و چـه مـحتوایی دربـارۀ مـوضـوع مـصاحـبه دریافـت 
کرده. بـرای مـثال خـود مـن پیش از آوردن مـصاحـبه، مـباحثی را دربـارۀ مـوضـوع مـدنـظر مـطرح می کنم و بـعد مـصاحـبه را 
می گـذارم. مـهم این اسـت که حـق مـطلب ادا شـود و مـصاحـبه کننده بـاید تصمیم بگیرد که بـرای رسیدن بـه این هـدف، 
یعنی رسـانـدن پیام مـناسـب بـه مـخاطـب و درعین حـال خسـته نشـدن او، چـقدر زمـان الزم دارد. گـاهی شـاید ۵ سـاعـت 
گـفت وگـو بـا یک نـفر انـجام دهیم، امـا تـنها ۲ دقیقه از آن مـصاحـبه هـم کافی بـاشـد. گـاهی هـم شـاید مـصاحـبه شـونـده 

صحبت های هیجان انگیز و دست اولی را ارائه کند که ارزش انتشار در قالب چند بالگ پست را داشته باشد. 

بعد از انجام مصاحبه معموًال بهتر است چه کارهایی انجام بدهیم؟ 

مـن بـعد از مـصاحـبه مـعموًال از طـرف مـقابـل تشکر می کنم و تـاریخ انـتشار بـالگ پسـت را بـه او می گـویم. پیش از انـتشار 
بـالگ پسـت هـم مـتن مـصاحـبه را بـرای او می فـرسـتم تـا تـأ{د نـهایی را از او بگیرم. پـس از انـتشار بـالگ پسـت هـم لینک 
بـالگ پسـت و لینک جـاهـایی که این بـالگ پسـت را بـه اشـتراک گـذاشـته ام بـرایش می فـرسـتم که اگـر در آن هـا حـساب 

کاربری داشت، مصاحبه را به اشتراک بگذارد. 

به نظر تو نبایدهایی که باید در مصاحبه رعایت کنیم، چیست؟ 

بـه نـظر مـن نـباید اصلی این اسـت که وقتی مـصاحـبه شـونـده نمی خـواهـد اطـالعـات بـدهـد، پـافـشاری نکنیم. مـا خـبرنـگار 
نیستیم و مـصاحبۀ سیاسی هـم انـجام نمی دهیم. فـقط می خـواهیم اطـالعـات ارزشـمندی که بـه مـخاطـب مـا کمک 
می کند، دریافـت کنیم. پـس نـباید آدم هـا را در مـنگنه قـرار بـدهیم و در کل سـؤالی که دانسـتن جـواب آن هیچ ارزشی 

ندارد و چیزی به کسی اضافه نمی کند، بپرسیم. 

آیا در مصاحبه از ابزار خاصی استفاده می کنی؟ 

مـن از رکوردر گـوشی مـوبـایلم بـرای ضـبط صـدای مـصاحـبه شـونـده اسـتفاده می کنم و همیشه هـم خـودکار و کاغـذ بـا 
خـودم هـمراه دارم تـا ایده هـایی که در هـمان لحـظه بـه ذهـنم می رسـد یادداشـت کنم و بـعدًا مـوقـع پیاده سـازی صـدای 

ضبط شده، از آن ها استفاده کنم. 
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پیوست ۱ : چک لیست مصاحبه 

پیش از مصاحبه 

مطمئن باشید که دیگران دوست دارند به شما کمک کنند -

مشخص کردن موضوع دقیق مصاحبه + یک توضیح مختصر -

تهیه لیستی از افراد متخصص در زمینه مورد نظر (از ارتباطات خود یا دیگران استفاده کنید) -

ارتباط با فرد یا افراد مورد نظر -

فرستادن موضوع و توضیحات مصاحبه -

گـرفـتن وقـت بـرای مـصاحـبه (اطمینان دادن از امکان اصـالحـات پـس از مـصاحـبه، مـشخص کردن -
زمان انتشار پست و ضرب العجل برای نهایی شدن) 

مـشخص کردن مکان مـصاحـبه (مکان مـصاحـبه/اولـویت بـا انـتخاب مـصاحـبه شـونـده/، نـوع مـصاحـبه/-
ترجیحا حضوری، ترجیحا شفاهی/، مصاحبه آنالین /رسانه ترجیحی مصاحبه شونده/) 

فرستادن سواالت -

فرایند مصاحبه 

ضبط کننده صدا به همراه داشته باشید (تلفن همراه، کارکرد درست چک شود) -

خودکار و دفترچه به همراه داشته باشید -

معرفی خود و تالش برای گرم کردن فضای گفتگو -

مطلع شدن از محدودیت زمانی مصاحبه شونده -

یادداشت سواالتی که حین گفتگو پیش می آید -

مصاحبه شونده را تحت فشار قرار ندهید -

پرسیدن بهترین راه ارتباطی در صورت داشتن سوال های بیشتر -

پس از مصاحبه 

تبدیل صوت مصاحبه به متن -

فـرسـتادن مـتن مـصاحـبه بـرای مـصاحـبه شـونـده بـرای اصـالحـات (اعـالم زمـان انـتشار پسـت و مـشخص -
کردن زمـان دریافـت مـصاحـبه اصـالح شـده، درخـواسـت گـذاشـتن لینک بـه ارجـاعـات /از جـمله سـایت 

خود مصاحبه شونده/ در هر جا که الزم بود) 

فرستادن لینک بالگ پست و پست شبکه های اجتماعی که در آن به اشتراک گذاشته شده -

تشکر از شخص مصاحبه شونده -
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پیوست ۲ : اگر مجبور به مصاحبه ایمیلی شدیم چه کار کنیم؟ 

اگـر هیچ راه دیگری بـه جـز مـصاحـبه از طـریق ایمیل و بـه صـورت متنی نـداشـتید می تـوانید بـا رعـایت چـند نکته، تـا حـد 
ممکن مصاحبه خود را بهبود ببخشید.  

انتظارات خود از مصاحبه را به مصاحبه شونده منتقل کنید 

بـه مـصاحـبه شـونـده بـگو{د که شـما انـتظار پـاسـخ هـای کوتـاه را نـدارید و تـا حـد ممکن سعی کند پـاسـخ هـای خـود را بـا 
شـرح و بسـط کافی بـنویسد. عـالوه بـر این از او بـخواهید که شـروع و پـایان پـاسـخ هـایش بـه یک سـوال مـشخص بـاشـد 

و ساختار جمالت رعایت شود. 

روش پیشنهادی نیما شفیع زاده 

هـمانـطور که در مـصاحـبه مـطالـعه کردید، روش نیما شفیع زاده بـه این صـورت اسـت که پـس از مـشخص کردن 
انـتظارات خـود از مـصاحـبه و اعـالم آن بـه مـصاحـبه شـونـده، سـواالت را در قـالـب یک فـایل word بـرای او می فـرسـتید. 
پـس از دریافـت پـاسـخ هـای مـصاحـبه شـونـده یک بـار از دید مـخاطـب  بـالگ خـود، مـوارد مـبهم را مـشخص کنید و روی 

آن کامنت بگذارید و از مصاحبه شونده بخواهید که این موارد را شفاف کند. 

روش پیشنهادی کارول تایس 

کارول تـایس پیشنهاد می کند که اسـتفاده از راهکار فـقط یک سـوال می تـوانـد راهـگشا بـاشـد. در این روش شـما فـقط 
یک سـوال از مـصاحـبه شـونـده خـود می پـرسید و پـس از این که پـاسـخ آن سـوال را دریافـت کردید سـوال بـعدی را 

برایش می فرستید.  

این روش از این جهـت مـناسـب اسـت که هـر سـوال وقـت زیادی را از مـصاحـبه شـونـده نمی گیرد و او می تـوانـد بـا خیال 
راحت پاسخ های بلند خود را برای هر سوال بنویسد بدون این که نگران تعداد زیاد سواالت شما باشد.
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