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مقدمه مترجم
کیتلی ،1پیکرینگ 2و آلت )2112( 3در مقاله خود با عنووا «خودمصواحبهگری :روشوی جدیود در
پژوهش علوم اجتماعی» ، 4شیوه جدید خودمصاحبهگری را به عنوا ابزاری تجربی برای اسوتااده در
پژوهشهای حوزه حافظه معرفی کردهاند .آنا در این مقالوه بوا اشواره بوه برخوی از متودودیتهای
روششناختی مطالعات حافظه و به خاطر آورد  ،تعدادی از شیوههای مورد استااده برای پژوهش در
این زمینه را مانند «یادداشتبرداریهای روزانه» 5و «فعال کرد خاطره» 6ذکر کرده و متودودیتهای
آنها را در مقایسه با خودمصاحبهگری مورد بتث و بررسی قرار دادهاند.
این پژوهشگرا به منظور غلبه بر متدودیتهای روشهای پیشوین طور تتقیقواتی خوود را بوا
استااده از روش خودمصواحبهگری اجورا کردنود و در پایوا نتیجوه گرفتنود کوه گرشوه روش خوود
مصاحبهگری ،پژوهشهای حافظه را از شیوههای پژوهشی دیگر بینیاز نمیسازد ،روشی جدید است
که جعبه ابزار روششناختی به نسبت متنوع موجود را تا حدی تکمیل میکند.
نویسندگا  ،مقاله حاضر را در شند بخش تدوین کردهاند :مقدمه ،متودودیتهای روش مصواحبه
سنتی ،ظرفیتهوا و متودودیتهای شویوههای یادیوار موجوود ،متاسون روش خودمصواحبهگری و
نتیجهگیری ،همچنین ارائه پیشنهاد برای بهکارگیری این روش در حوزههای پژوهشی دیگر.
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4. Keightley, E., Pickering, M. and Allett N. (2012). “The self-interview: a new method in social science
research”, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 15, No. 6, 507-521.
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مقدمه
نویسندگا مقاله بر این باورند که در دو دهوه گششوته حووزه مطالعوات حافظوه بوا بهرهگیوری از
دستاوردهای رشتههای علموی گونواگو از جملوه روا شناسوی ،جامعهشناسوی ،رسوانه و مطالعوات
فرهنگی رشد قابل توجهی داشته اما این پیشرفت با مشکلاتی همراه بوده است کوه از مه تورین آنهوا
میتوا به خلاء بتثهای انتقادی و جدی با رویکرد روششناختی اشاره کورد شنانکوه ایون حووزه
پژوهشی فاقد فهرستی از ابزارهای تجربی و شهارشوبهای ماهومی معتبر برای پژوهشگرا علاقهمند
است .آنا برای تبیین اهمیوت و ضورورت اسوتااده از روش خودمصواحبهگری در حووزه مطالعواتی
حافظه و به یادآورد خاطرات ،به حوزه پژوهشی تاریخنگاری و استااده از حافظه به عنوا یک ابزار
پژوهشی در این حوزه اشاره میکنند و نقش حافظوه را در حووزه تواریخ شوااهی موورد تقکیود قورار
میدهند.
نویسندگا با وجود تقکید بر دیدگاههای اندیشمندا تاریخ شااهی در بررسی خاطرات ایون نکتوه
را خاطرنشا میکنند که در این بررسیها بیشتر خود پدیده تاریخی مورد نظر است و حافظه موضوع

سنج
مرکز ژپوهش و ش

فرعی و ثانویه پژوهش است .در حالی که در مطالعات حوزه حافظه ،رویههای عملوی 1و فراینودهای
حافظه که دارای ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی است ،تتت بررسی و مداقه قرار میگیرد .با ایون
همه ،بدو مجموعه مشوخ

و متموایزی از رویکردهوای روششوناختی نمیتووا ایون رویوهها و

فرایندها را مطالعه کرد.
در مطالعات تاریخ شااهی ،استااده از مصاحبه کیای ،بررسی حافظه را درباره یک موضوع یا دوره
تاریخی ممکن میسازد .بر این اساس نویسندگا مقاله حاضر معتقدند که باید کوشید ،ظرفیوتهوای
مصاحبه کیای در پژوهشهای حوزه تاریخ شااهی را به گونهای تعدیل کرد و توسعه بخشید تا بتوا
یادآوری زندگی روزمره 2را به عنوا موضوع اصلی آ بررسی کرد و نه به عنوا موضوعی ثانویوه و
فرعی .آنا در جریا این تعدیلها ،شیوه پژوهشوی خودمصواحبهگری را مطور کردهانود و بور ایون
باورند که این روش برای بررسی روند یادآوری خاطرات زندگی روزمره راهگشا و مناسب است.

1. practices
2. every day memory
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روش خودمصاحبهگری
بنا به تعریف ،مصاحبه ،تبادلی دو سویه است که در جریا آ سواالهایی پرسویده و پاسوخهایی
داده میشود ،تجربیات به اشتراک گشاشته و نگرشها و دیدگاههایی درباره موضوعهایی خاص مطر
و توضیح داده میشود .نویسندگا مقاله حاضور در پوی بتوث دربواره شویوه جدیودی از ایون روش
پژوهش بودند.
آنا روش خودمصاحبهگری را بر اساس نتایج به دست آمده از طر پژوهشی خود مطر کردنود
که در آ دو موضوع کلیدی مورد نظر قرار گرفته بود :نخسوت اسوتااده از فناوریهوای رسوانهای در
زندگی روزمره برای اهداف خود بازنمایی ،1همراه با حاظ هویتهای فوردی و گروهوی و همچنوین
تسهیل و تقویت اعمال و رویههای عملوی بوه یواد آورد خواطرات زنودگی روزموره از طریون ایون
فناوریها .در طر مقدماتی ،پژوهشگرا دریافتند که دو فناوری بیش از سایر فناوریهوای رسوانهای
با حاظ و به خاطر آورد مرتبط هستند :عکسها و موسیقیهای ضوبط شوده .بنوابراین ،در پوژوهش
حاضر ،این دو رسانه به عنوا رسانههای یادآوری ،2مورد توجوه قورار گرفتنود .تجربیوات حاصول از
استااده عملی از مصاحبههای فردی ،خانوادگی و تشکیل گروههای متمرکز ،همراه بوا ارزیوابی رفتوار
شرکتکنندگا و کیایت تولید دادههای بهدست آمده ،پژوهشگرا را بوه تاکور دربواره توسوعه یوک
رویکرد متااوت به بررسی یادآوری خاطرات زندگی روزمره و نقش رسوانه در مراحول و دورههوای
در جریا خودمصاحبهگری ،شرکتکننودگا صودای خوود را هنگوام صوتبت کورد دربواره دو
موضوع کلیدی نامبرده ضبط میکردند .پژوهشگرا در مصاحبههای اولیه در خلال یادآوری تجربیات
زندگی روزمره شرکتکنندگا دریافتند برخی از آنا درباره آنچه قصد داشتند بوازگو کننود ،نیواز بوه
تاکر و تعمن بیشتری دارند در حالی که مصاحبههای سنتی و متداول مستلزم جریا داشوتن واهههوا
هستند و هر گونه ناپیوسوتگی و وقاوه ،اختلوالی در رونود مصواحبه متسووب میشوود .بنوابراین در
مصاحبههای سنتی و متداول ،یک مصاحبه در صورتی موفن ارزیابی میشوود کوه سرشوار از سوخنا
سیال باشد و جای خالی و وقاه در نسخههای پیاده شده مصاحبه ،نشا دهنده خطوا در آ اسوت .در
مقابل ،طراحا شیوه خودمصاحبهگری ،به پاسخگویا فرصتی را برای تاکر و تقمل بیشتر میدادند تا
بووا آسووودگی و آرامووش بیشووتری سووخن بگوینوود و زمووا بیشووتری بوورای موورور ذهنووی برخووی

1. self - representation
2. media of remembering
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زندگی ترغیب نمود.
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خاطرات یا ربط داد برخی از آنها به یکدیگر و تاکر درباره تجربیات و مراحلوی در زنودگی داشوته
باشند که با دید عکسها و شنید موسیقی به یاد میآورند .البته شرکتکنندگا به صورف پوشیرش
ضبط گاتههای خود ،به حال خود رها نمیشدند شنانکه با آنا قبل از خودمصاحبهگری بتثهوایی
صورت میگرفت و جدول راهنمایی درباره حوزههایی که بایود دربواره آنهوا صوتبت میکردنود ،در
اختیارشا گشاشته میشد .این حوزهها ،مشابه حوزههایی بود که در مصاحبههای فوردی نیوز پوشوش
داده میشود با این تااوت که حضور فیزیکی پژوهشگر و تلاشهای او برای بوازداری از سوکوت در
جریا مصاحبه حشف میگردید .به طوری که هر زما پاسخگویا مایول بودنود میتوانسوتند تکموه
توقف دستگاه ضبط صدا را فشار دهند .این موقعیت فضایی جدید را بورای آنوا ایجواد میکورد کوه
میتوانستند روی برخی تصاویر و صداها تعمن کنند .به این ترتیب قوادر بودنود کوه خودشوا زموا
صتبت کرد درباره خاطراتشا و فرایندهای یادآوری خواطرات مورتبط بوا آ صوداها و تصواویر و
همچنین مدت طول کشید هر یک را مشخ

کنند.

خودمصاحبهگری ،روشی مناسب برای بررسی برخی خاطرات و موضوعهایی است که یکباره بوه
ذهن فرد متبادر نمیشود و مستلزم داد وقت کافی به اوست که با مرور یک دوره زموانی خواص در
زندگی ،واقعه مربوط یا آ تجربه خاص را بازیابی کند و به یاد بیاورد .البتوه ممکون اسوت یوادآوری
برخی خاطرات درباره یک تصویر یا موسیقی آزاردهنده باشود ،ماننود خواطراتی کوه فورد آنهوا را بوه
شخ

متوفی یا عشن از دسترفتهای ربط میدهد به طوری که نمیتوانود دربواره آنهوا بوه راحتوی

گاتگو کند .در جریا روش خودمصاحبهگری به افراد فرصت داده میشود تا دوبواره بوا خواطرات و
احساسات همراه با آنها مواجه شوند و آنها را درک ،ترکیببندی و در قالب کلماتی منسج بیا کنند.

شیوههای یادیار
نویسندگا مقاله ،رویکرد جدید خود در ایجواد دادههوای خودجهتدهنوده 1را مهلو از موضووع
ارتباطات خاطره 2در پژوهش مصاحبهای میدانند شنانکه فرصت کافی برای به خاطر آورد و تعمن
در روش خودمصاحبهگری ،فضای مناسبی را برای پاسخگو فراه میآورد که بتواند رویههای عملوی
بوووه خووواطر آورد را بوووه یکووودیگر مووورتبط سوووازد .بوووا وجوووود ایووون ،آنوووا معتقدنووود کوووه

1. self - oriented
2. communicatin of memory
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کوششهای صورت گرفته برای یافتن روشهای جدید و فراتر رفتن از متودویتهای مصواحبههای
عمین منتصر به شیوه خودمصاحبهگری نمیشود به این ترتیوب شویوههایی را بوه عنووا یواد یوار
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مطر و آنها را با روش خودمصاحبهگری مقایسه میکنند .برای مثال ،در روش فعال کورد خواطره،2
تجربیات به خاطر سپرده شده از طرین نوشتن داستا و تتلیل آ ضبط و بررسی مویشوود .در ایون
روش ،بررسی و مطالعه درباره خاطرات در سه مرحله به ترتیب ذیل صورت میگیرد:
و نوشتن و جمعآوری خاطرات با جزئیات آ به زبا سوم شخ
و تتلیل جمعی خاطرات با تمرکز روی معانی اجتماعی آنها نه معنایی که خود فرد مینگارد .ایون
مرحله با بازنویسی خاطرات برای بیا آنچه که نوشته نشده و انتظار میرود کوه نوشوته شوود ،دنبوال
میگردد.
و ارزیابی مجدد جمعی خاطرات شوامل تتلیول مقایسوهای وسویعتر و مقایسوه تموامی خواطرات
نگارش شده.
متدودیت مه و اساسی این روش مطالعه حافظه آ است که در بررسی خاطرات خاص و منارد
که به منظور تتلیل جمعی (جنبههای اجتماعی تتلیل) فرا خوانده میشوند ،بوه خواطرات جودای از
بافت و موقعیتهای شکلگیری آنها پرداخته میشود .به عبارت دیگر در این روش ،اوضاع و احوالی
که در آ خاطرات ایجاد شدهاند و به معنادهی خاطرات کمک میکنند ،در دادهها بروز و ظهوور پیودا
نمیکنند .بنابراین خاطره به عنوا یک «متصول» موضوع مورد مطالعه این روش است در حوالی کوه
در خودمصاحبهگری به خاطر آورد به عنوا یک فرایند و همچنین رویههای عملی به خواطر آورد
زندگی روزمره به عنوا موضوع ،مورد توجه قرار میگیرد .استااده از دفترشههای یادداشوت روزانوه،
شیوه دیگری است که با وقاههای موقتی در جریا جمعآوری دادهها ،دشوار اشوکال نمیشوود .ایون
یادداشتها ،اغلب با تعیین یک شارشوب زمانی مشخ

 ،اصول راهنما و موضوعی متوری که باید

شرکتکنندگا همواره به آنها توجه کنند ،کامل میشود.
روش یادداشتهای روزانه نیز از نظر نویسندگا مقاله با متودودیتهایی هموراه اسوت شنانکوه
روشنی و انعطاف شیوه مصاحبه را ندارد .در متتوای این یادداشتها تقکید بر تعمن شخصی و معانی
و برداشتهای فردی است و از نظر شکلی نیز بر نثری قراردادی و حاظ ساختاری داستا گونه تاکید
میکند .در این روش با ثبت ترکیب یا خلاصهای از جریا یادآوری در یک روز ،یوک هاتوه یوا یوک
دوره زمانی ،تاکرات افراد درباره به خاطر آورد ضبط میشود نه اعمال به خاطر آورد هموا گونوه
که رخ داده است در حالی که در شیوه خودمصاحبهگری ه شگونگی تعمن بر روی بوه یوادآورد و
1. mnemonic methods
2. memory work

ه رویهها و فرایندهای عملی آ  ،هر دو ضبط میشوند .برای مثال ،مکثهای طبیعی و وقاههایی که
در این رویههای عملی ایجاد میشود ،ضبط میگردد و حتی درباره شرایی آنها نیز تبیینهایی صورت
میگیرد.

معرفی روش خودمصاحبهگری
روند پژوهشی که منجر به معرفی روش خودمصاحبهگری شد ،به گونهای بود که ابتدا  01مصاحبه
عمین صورت گرفت که در جریا آ با استااده از ابزارهای فراخوا که شامل فناوریهای رسوانهای
(موسیقی و عکس) بود ،افراد تشوین میشدند که درباره نقش عکسها و موسیقیهای ضوبطشوده در
یادآوری تجربیات زندگی روزمره خود توضیح دهند .پژوهشگرا در خلال مصاحبهها دریافتند که در
برخی موارد پرسشگری به تاسیرهای بیربط و تصادفی منجر میگردد و فرصتی برای مکث و تعمون
وجود ندارد .بر این اساس پژوهشگرا کوشیدند که روش جدید خود یعنی مصاحبهگری را بور روی
دو نار اجرا کنند .پس از دستیابی به دادههای قابل توجه ،از خودمصاحبهگری به عنوا روشی مکمول
در کنار مصاحبههای عمین فردی و گروهی استااده شد.
در روش خودمصاحبهگری به شرکتکنندگا برگه راهنمایی شامل پرسشهای کلیدی داده شد که
باید در زما صتبت کرد و ضبط صدای خود مورد توجه قرار میدادند .پرسشهایی نظیر :مجموعه
عکسها و موسیقی شما شطور هستند در زندگی روزمره یا خانه شما شه جایگاه و نقشی دارنود آ
عکس یا آهنگ خاص شما را به یاد شه شیزی میاندازد با شنید آ موسیقی یا نگواه کورد بوه آ
تصاویر شه احساسی پیدا میکنید آیوا میتوانیود آ احساسوات را توصویف کنیود آ عکسهوا یوا
موسیقی برای شما تا شه اندازه اهمیت دارد .البته شرکتکننده نباید خود را متدود به ایون پرسوشها
کند و در مورد بتث درباره آنها احساس الزام و اجبار کند شه بسوا او جنبوههای دیگوری را دربواره
عکسها و موسیقیها برای پیوند آنها با گششته مورد توجه قرار دهد.

مزیتهای روش خودمصاحبهگری
نویسندگا مقاله پس از شر شگوونگی اجورای روش خودمصواحبهگری بوا ذکور مثالهوایی بوه
متاسن و نکات ارزنده و راهگشای این روش تتقین میپردازند که در این بخش به خلاصهای از آنها
اشاره میشود:
در روش خودمصواحبهگری امکووا تتلیوول برخوی از ویژگیهووای عموول بوه خوواطر آورد ماننوود
مکثهای طولوانی کوه در مصواحبههای عمیون جنبوهای مخول تلقوی میشوود ،فوراه میگوردد .در
خودمصاحبهگری این مکثها با هدف تعمن صورت میگیرد و هموواره اختلالهوایی کوه در الگوو و
ساختار روند عملی به خاطر آورد و یادآوری فعالیتهای روزمره وجود دارد ،مورد توجه است:
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«اکنو من مجبور هست که ضبط را خاموش کن  ،مهما ها رسیدند .من کارم را بعد از سر خواه
گرفت [توقف] .بسیار خوب ،اوم .من مجبور شدم به دخترم برس شو دیگور تنهوا نیسوت  .مجبوورم
صدای را پایین نگه دارم ،زیرا آنها فکر میکنند دیوانوه شودهام .خووب ،اوم ،کجوا بوودم ،اوه ،بسویار
خوب ،داشت درباره شیوهای که از طرین آ  ...صتبت میکردم».
هما گونه که این مثال نشا میدهد ،بینظمیها و اختلالهایی که در جریوا بوه یوادآورد پویش
میآید نه فقط با روش خودمصاحبهگری سازگاری دارد ،بلکه فعالانه نیز ضبط میشوند و بینشهوایی
را درباره یکپارشه شد جریا یادآوری با فرایندها و رویههای عملی زندگی روزمره مطر میکنود
شنانکه شرکتکنندگا میتوانند در متدوده الزامات عملوی زنودگی خوانوادگی خوود ،رونود ضوبط
خاطرات را تنظی و مدیریت نمایند.
در حالی که روش فعال کرد خاطره و یادداشتهای روزانه به گونوهای سوازما یافتهانود کوه در
جریا آنها ضبط رویههای عملی فرایند به خاطر آورد و تاکر درباره بوه خواطر آورد بوه صوورت
ه زما امکا پشیر نیست ،در روش خودمصاحبهگری رویههای عملی به خاطر آورد با تاکر دربواره
آ ه زما صورت میگیرد .نمونهای که در این بخش ارائوه موی شوود ،شواهدمثوالی از ایون درهو
آمیختگی است:

«من دارم به آهنگ شه روز خوبی برای رویاپردازی اسوت ،گووش مویده  ،ایون آهنوگ خواطره
خاصی را تداعی می کند .آ  ،شیزی را مانند یک عکس بوه خواطرم مویآورد کوه کنوار پنجوره اتوا
ه خانهام ایستادهام .ما ،در سال  1061دانشجو بودی و میتوان حس کون آ روز ،روز داغوی بوود،
اوم ،نیمی از پنجره را آفتاب گرفته و نیمی دیگر در سایه بود .نمیتوان به خاطر بیاورم که شه شیزی
پوشیده بودم ،فقط میدان تابستا بود .من بوه بیورو از پنجوره نگواه نمیکوردم ،دلیلوی را بورای آ
نمیتوان به یاد بیاورم .به طور دقین نمیتوان به خاطر بیاورم که آ صدا از رادیو پخوش میشود یوا
ه خانهام ضبطی را روشن کرده بود .اما آ خاطره برای بسیار روشن است».
در این مثال عمل به خاطر آورد به طور روشن ضبط شده است .عبارت «میتوان حس کون  ،آ
روز ،روز داغی بود» ،بعد شبه واقعی و عینی خود خاطره را نشا میدهد .گرشه ایون کیایوت حسوی
ه اکنو تجربه میشود (رویه عملی به خاطر آورد ) اما این روایت در عین حوال بعود تعمقوی نیوز
دارد به این معنا که فرد درباره به خاطر آورد خود ،اندیشه ه میکند شنانکه وقتوی میگویود کوه
آهنگ ،خاطرهای مانند یک عکس را برای او زنده میکند ،یا او نمیداند که شه شیزی پوشویده و بوه
خاطر ندارد که آهنگ از رادیو پخش میشده است یا از ضبط صوت ،به تمامی نشوا دهنده تاکور او
درباره فرایند به خاطر آورد هستند .آنچه مه است ،تاکیکناپشیری این دو جنبه از روایت (عمل به
خاطر آورد و تاکر درباره به خاطر آورد ) در خودمصاحبهگری است.

از نظر نویسندگا مقاله یکی از مزیتهای دیگر روش خودمصاحبهگری حن انتخاب شرکتکننده
در شگونگی بیا به خاطر آورد تجربیات خود و تعمن روی آنهاسوت .بورای مثوال در نمونوه زیور،
گزارش شخ

الف از عمل به خاطر آورد خود ،به طور کامول انتخوابی اسوت و در هویخ سواختار

روایی نمیگنجد:

«یکی از شیزهایی که دوست دارم موقع دید تصاویرم در رایانه یا گوش داد به موسویقی انجوام
ده  ،تغییر صاته کامپیوتر (زمینه) است ،میدانید آ [تصویر] یک هوای ابری را نشوا میدهود .آ
یک هوای ابری است ،خوب ،واقعاً یک سهشنبه ابری است در اواسط ماه جولای من شه کار میکن ،
اُ ،من صاته نمایش رایانه را تنظی میکن  .از زمینهای استااده میکن که تصویر کروتیا ،1آدرییاتیوک
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یا شیزی شبیه آ را دارد .تصویری از یک روز تعطیل خیالانگیز یا جایی زیبا .مون عاشون ایون کوار
هست  .من همواره عاشن تغییر داد تصاویر هست  .این تصاویر بیشتر ،تصواویر درخشوش خورشوید،
تعطیلات یا اوقات خوش زندگی هستند .اُ ،من آنجا کمی گردش ه کردهام».
در این دادهها ،بین خاطرههای یادآوری شده با عکسها و موسیقی ،بین فعالیتهوای موورد علاقوه
فرد در زما حال و خاطرات او از یک روز تعطیل با شکوه و همچنین بین سناریوی به خواطر آورد
با یک روز ابری ماه جولای که در زمینه فعلی رایانه است ،پیوندی نوامنظ برقورار میشوود .حضوور
نداشتن مصاحبهگر و نبود واکنشهای تعاملی بین مصاحبهگر و فرد شرکتکننده ،به او امکا میدهد
که زنجیره پیچیده تاکرات خود راترکیببندی و بین خاطرات گوناگو خود ارتباط برقرار کنود (هور
شند نامنظ و به ظاهر بیارتباط).
در روش خودمصاحبهگری ،ابعاد اجتماعی به خاطر آورد نیوز ضوبط میشوود .مثوال زیور نشوا
میدهد که شگونه خودمصاحبهگری جنبههای فردی و اجتماعی به خاطر آورد را متقثر میسازد:

«من در مدت یک دقیقه به آنچه که به آ عکس مربوط میشود ،بر میگوردم .اوم ،در اوایول دهوه
 01ناگها اتااقی صورت گرفت .من و اِل ازدواج کردی  .بچهها به دنیا آمدند .مون بوه زموا قبول از
ترک خانه بر میگردم .اوم ،اِل بسیار منظ است .اِل در جمع کرد عکسها و کنار ه قرار داد آنها
خیلی دقین است .او آلبومهای بسیار زیبایی میخرد .آنها بسیار تمیز و منظ هستند .ال درتنظوی آنهوا
خیلی دقین است .در کنار عکسها تاریخ میزند .اوم ،میدانیود کوه زنوا مجبورنود هموواره بوه یواد
بیاورند .آنها نقش یادآوری کننده را در خانواده ایاا میکنند و این (جمعآوری عکسها) یکی از موارد
آ است .او یک آرشیویست است ،آرشیویست خانواده و من علاقه زیادی دارم که او این کار را انجام
دهد و من از آ بهره بردهام .بنابراین اکنو ما مجموعوه قابول توجوه و حیرتانگیوزی از عکسهوای
1. Croatia
2. Adriatic
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مختلف داری  .عکسه ای خانوادگی ،کودکا و رشد کرد آنا  ،تعطیلات و شیزهای معمولی .اما این
عکسها تنها یکی از شیزهایی است که من دوست دارم نگاه کن ».
هما گونه که از این مثال مشخ

میشود ،سیاستهای جنسویتی زنودگی خوانوادگی ،رویوههای

عملی به خاطر آورد و منابع آ را تتت تاثیر قرار میدهد همچنا که درست کرد آلبوم و کموک
به زنده نگهداشتن خاطرات خانوادگی مشترک به عنوا مسئولیتهای خوانگی زنوا تلقوی میشوود.
افزو بر این ،از مثال حاضر شنین برمیآید که جنسیت [و نقشهای اجتماعی مربوط به آ ] نوه تنهوا
رویههای عملی به خاطرآوری را تتت تاثیر قرار میدهند ،بلکه جنسیت و نقشهای مربوط به آ نیز
در جریا رویههای عملی فرهنگی به خاطر آورد نیز فعالانه ساخته و بازسازی میشوند.
نویسندگا یکی دیگر از مزیتهای خودمصاحبهگری را مناسب بود آ برای افرادی میدانند که
اعتماد به ناس کمی دارند و همواره دربواره کوافی بوود پاسوخهای خوود نگورا هسوتند و در ایون
خصوص تردیدها و پرسشهایی را مطر میکنند .شواهد مربوط به خوود و هشویاری بیا کننوده آ
است که در مصاحبههای سنتی ،شورکتکنندگا گاتوار خوود را بیشوتر بوا توجوه بوه ادراکاتشوا از
خواستهها و الزامات مصاحبهگر صورتبندی میکنند .در نتیجه ،این مصاحبهها فاقد اطلاعات زمینهای
است که تبیین کاملی از ابعاد اجتماعی به خاطر آورد را در زندگی روزمره ممکن میسازند.
در روش خودمصاحبهگری حضور نداشتن مصاحبهگر و ملوزم نبوود بوه رعایوت شوارشوب و
ساختار متاورهای مادبانه ،شرایطی را فراه میکنود کوه شورکتکنندگا بوه طوور مسوتقل ،فرآینود
یادآوری خود را با توجه به بافت و زمینه ،شر میدهند و فضایی برای آنا ایجاد میشود که بودو
احساس فشار برای همنوایی با خواستهها و انتظارات مصاحبهگر درباره اهمیت خاطرات خوود تعمون
میکنند .به اعتقاد نویسندگا  ،خودمصاحبهگری که مانند شیوههای پژوهشی دیگر در حووزه حافظوه،
بررسی حافظه و یادآوری را به منزله معنادهی به گششته تلقی میکند ،به دور از متدودیت و کاسوتی
نیسووت شنانکووه روایتهووای حاصوول از خودمصوواحبهگری نیووز ماننوود دادههووای بووه دسووت آمووده از
مصاحبههای عمین به گونهای اجتنابناپشیر انتخابی و تکبعدی است و از زاویهای خواص سواخته و
پرداخته میشود .آنچه در این روش مصاحبه مه است ،متتوا و شکل ایون انتخابهوا و رابطوه بوین
گششته ،حال و آینده است .با وجود مزایایی که برای خودمصاحبهگری بیا شد ،نمیتوا ادعا کرد که
دادههای حاصل از خودمصاحبهگری پایاتر و معتبرتر از روشهای دیگر بررسی حافظوه و بوه خواطر
آورد است .خودمصاحبهگری در واقع روشی است که با اجرای آ پاسخگویا شرحی بوا جزئیوات
ماصلتر و عمینتر ،مستقل از الزامات مصاحبههای سنتی درباره خاطرات زندگی روزمره خود مطر
میکنند .مصاحبه شوندهها آزادانه و به طور بیوقاوه میوا رسوانههای اجتمواعی یادیوار (عکسهوا و
موسیقی) و خاطرات شخصی خود از آنها سیر میکنند .در این روش ،شیوههایی بررسی میشود که به

واسطه آنها این رسانهها تعاملات بین خاطرات و همچنین رابطه بین تجربوه گششوته و حوال را زنوده
میکنند.

نتیجهگیری
از مجموع مطالب بیا شده میتوا نتیجه گرفوت کوه خودمصواحبهگری ابوزاری بوا ارزش بورای
پووژوهش دربوواره بووه خوواطر آورد اسووت ،همووا گونووه کووه در زنوودگی روزمووره صووورت میگیوورد.
انعطافپشیری زمانی و همچنین نبود مصاحبهکننده و امکا حشف الزامات مصاحبههای سنتی ماننود
اختلال تلقی نکرد مکثها و وقاههای طولانی و توجه به آنها به منزله بخشوی از رویوه معموول بوه
خاطر آورد  ،این روش را از امتیازاتی برخوردار کورده اسوت .گوزارش کورد و ضوبط خواطرات و
همچنین افکار مربوط به رویههای عملی به خاطر آورد که با توجه بوه دفترشوه راهنموا (از قبول در
اختیار مصاحبهشونده قرار میگیرد) ثبت میشود ،این روش را به روشی متااوت از دیگور روشهوای
مطالعه حافظه مانند دفترشه خاطرات و فعال کرد خاطرات مینمایاند .در نتیجه ،در ایون روش هو
رویه عملی به خاطر آورد و ه معنای آ از نظر فرد ،برای تتلیل در دسترس قرار میگیرد.
نویسندگا ضمن بر شمرد مزیتهای متعدد این روش ،به برخی از متدودیتهای آ نیز اشاره
میکنند آنا متشکر میشوند که اجرای این روش برای تمامی شرکتکنندگا  ،ضوروری نیسوت و از
سوی دیگر ممکن است به کارگیری آ برای تمامی مطالعات حوزه حافظه نیز موفقیتآمیز و راهگشا
نباشد .آنچه که بدیهی است ،مناسب بود این روش در رویکردهای شند روشی است .همچنین ایون
روش میتواند به استااده از رسانههای دیگر برای بررسی حافظه تسری یابد و افوزو بور حافظوه در
مطالعه حوزههای دیگر زندگی روزمره نیز کاربرد داشته باشد.
پیشنهاد نویسندگا مقاله این است کوه هور زموا دادههوای مشوروحی دربواره رویوههای عملوی
یادآوری خاطرات زندگی روزمره همراه با معانی آ از نظر شرکتکنندگا پژوهش مورد نیاز اسوت،
استااده از روش خودمصاحبهگری از ارزش فراوانی برخوردار است.

نقد مقاله
در این مقاله ،روش خودمصاحبهگری به عنوا روشی مکمل و در کنار سایر روشهای کیای مانند
روش مصاحبه عمین و مصاحبه گروهی معرفی شده است .به زع نویسندگا مقاله ،این روش فوار
از شارشوبهای تتمیلی مصاحبههای سواختاریافته ،نیموه سواختاریافته و عمیون اسوت و همچنوین
حضور مصاحبهکننده به شرکتکننده امکا میدهد که رویههای عملوی بوه خواطر آورد و تاکورات
خود درباره این رویهها را آزادانه و بدو احساس فشار ،بازگو و ضبط و ثبت کند.
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یکی از نکات مه در این روش و سایر روشهای پوژوهش ،تنظوی و هودایت رونود پوژوهش و
جمعآوری دادهها برای دستیابی به اهداف و پاسخگویی به پرسش پژوهش است.
در انواع مصاحبههای کیای ،این فرد مصاحبهکننده است که ک و بیش به روند جمعآوری دادههوا
سمت و سو میدهد و آنها را در جهت پاسخگویی به مسوائل پوژوهش رهنموو میسوازد .در روش
خودمصاحبهگری این مشکل از طرین فهرست راهنمایی که قبل از شروع خودمصاحبهگری در اختیار
فرد قرار میگیرد ،مرتاع میشود .به نظر میرسد که این راهکار نیز دور از متدودیت نیست با توجه
به نقش خودگردانندگی فرد در اجرای روش حاضر ،این پرسش مطر میشود که فرد شرکتکننده تا
شه اندازه به موارد مطر در این فهرست ،دقت و توجه میکند از آ گششته شه تضمینی وجود دارد
که فرد تا پایا مصاحبه انگیزه لازم را برای اجرای آ داشته باشود همچنوین فورد توا شوه انودازه در
اجرای فهرست راهنما دقین و متعهدانه عمل میکند.
بر این اساس به نظر میرسد که افراد مناسوب بورای خودمصواحبهگری ،بایود دارای ویژگیهوایی
خاص و انگیزه کافی برای شرکت در پژوهش و رعایت الزامات آ باشوند کوه مشوخ

شود ایون

موارد نیز در گرو شناخت دقین آنا با توسل به شیوههای گوناگو است که در مقاله حاضر بوه آنهوا
پرداخته نشده است .بنابراین ،میتوا پرسید که آیا روش خودمصاحبهگری را میتوا به عنوا روش
پژوهشی مستقلی دانست که به نتایج معتبر و قابل اعتنا و اعتمادی میانجامد یا آ را تنها میتووا در
کنار روشهای پژوهشی دیگر برای کمک به غنیسازی دادهها و تاسیر نتایج آنهوا بوه کوار بورد آیوا
پیشنهاد پژوهشگرا برای استااده از خودمصاحبهگری در طر های پژوهشوی شنود روشوی الوزامآور
است یا تنها در حد یک توصیه میتوا آ را پشیرفت.
از آنجا که روش خودمصاحبهگری ،روشی جدید و دسوتاورد طور پژوهشوی نویسوندگا مقالوه
است ،شایسته بود که به تمامی مراحل اجرایی آ از جمله روش تتلیول دادههوا بوه گونوه شوااف و
روشن ،حتی به صورت بسیار مختصر اشاره میشد .البته دور از انتظار نیست که این روش جدیود در
طر های پژوهشی آینده نویسندگا به صورت کاملتر و با توجه به جزئیات دقینتر مراحل آ  ،اجرا
شود و نتایج در منابع معتبر پژوهشی انتشار یابد تا به این ترتیب بتوا به برداشت واقعی و عینیتری
درباره ظرفیتهای این روش مصاحبه و شالشهای آ در عمل دست یافت.

