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 «گیرِ کرونا ، در دوران بیماری همههای تاریخ شفاهی از راه دور راهنمای انجام مصاحبه»

 رجمه: پیمانه صالحیت

ها و  فعالیت سازی روندِدسسات فعال درزمینه تاریخ شفاهی، استاندارؤعنوان یکی از م به 1انجمن تاریخ شفاهی انگلستان

 2دهد. هایش مدِ نظر قرار می اهداف اصلی فعالیت منزله بهها در این حوزه را  گذاری تجربه اشتراک بسترِ به یآور فراهم

در این برهه های تاریخ شفاهی از راه دور،  منظور انجام مصاحبه را در قالب یک راهنما، به 3هایی این انجمن توصیه

 4تاریخی منتشر کرده است.

تاریخ شفاهی کتابخانه انگلستان و همکاری اعضای  های گروه راهنمای انجام مصاحبه از راه دور، براساس تجربه

نویسندگان اصلی  8کامیل جانستون و 7مری استوارت ،6راب پرکز، 5ارلی مورگانانجمن تاریخ شفاهی تهیه شده است. چ

های تاریخ  گیری کرونا تهیه شده است که تمام مصاحبه راهنمای مذکور به این دلیل در زمان همه این راهنما هستند.

مندی به انجام مصاحبه از راه دور،  های متعدد مبنی بر عالقه به حالت تعلیق درآمده است. درخواست ،شفاهی رو در رو

موردنیاز اشخاص  شناختی و فنیِ ای از موضوعات اخالقی، حقوقی، روش خالصه تاانجمن تاریخ شفاهی را برآن داشت 

 تدوین نماید.، اقدام به انجام مصاحبهحقیقی و حقوقی را پیش از 

اند تا از صحت اطالعات مندرج در این  تالش کرده از راه دور رغم اینکه گروه نویسندگان راهنمای انجام مصاحبه به

؛ نه نمایند گردآوریهای کاربردی در این زمینه  راهنما اطمینان حاصل کنند و آن را براساس منابع متعدد و تجربه

عواقب ناشی از استفاده از این راهنما را  حقوقی انجمن تاریخ شفاهی، مسئولیت و نویسندگان و نه کتابخانه انگلستان

بازنگری قرار گیرد تا به نتایج  مرتب روزآمد شود و موردِطور  بهگیرند چون الزم است راهنمای مذکور  برعهده نمی

 مطلوب دست یابد.

های منابع برای مطالعه بیشتر و اصول فنی ضبطِ  و پیوست بخشگفته، عالوه بر مقدمه، دارای چهار  راهنمای پیش

بخش در مورد بررسی قرار گرفته است، های انجام مصاحبه و انواع آن  اول فوریت بخشدر مصاحبه از راه دور است. 

 توافقنامه انجام مصاحبه ر ضرورت امضایسوم ب بخش یادآوری شده است،مصاحبه  نکات مهم در زمان انجامدوم 

 شده است. درج مصاحبه  های ضبطِ گزینه ،چهارم بخشدر و  تاکید دارد
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همیشه طرفدار مصاحبه رو در رو هستند و نسبت به انجام مصاحبه از راه دور، تمایل نشان  1نگاران شفاهی تاریخ

دهند. دستیابی به یک مصاحبه موفق به روش انجام مصاحبه از راه دور، بسیار دشوار است. در این شرایط  نمی

ار وی را هنگام نقلِ روایات ارزیابی شونده ارتباط غیرکالمی برقرار کند و حاالت و رفت تواند با مصاحبه گر نمی مصاحبه

های  دهنده شده از طریق تلفن یا سرویس های ضبط العمل مناسبی نشان دهد. همچنین بیشتر مصاحبه نماید و عکس

قابلیت حفظ و  ،های دیجیتال شود که فایل این نقصان موجب می 2وب، از نظر کیفیت صدا در سطح پائینی قرار دارند.

داری  طور پژوهشگران را با مسائلی درزمینه امنیت داده و تائید و نگه آرشیو را از دست بدهند. همینداری دائمی در  نگه

 کند. های انجام مصاحبه مواجه می توافقنامه

کرونا شرایط خاصی را ایجاد کرده است و انجام مصاحبه حضوری، سالمت  گیرِ حال، بیماری همه بااین

کند که انجام  انجمن تاریخ شفاهی توصیه میاندازد.  جامعه را به خطر میکننده و کل  شونده، مصاحبه مصاحبه

های  فرد است و درواقع با بیماری های حضوری، تا اطالع ثانوی به تعویق بیفتد. شرایط کنونی منحصربه مصاحبه

که فعالیت تاریخ  های رو در رو، به این معنا نیست های پیشین متفاوت است. به تعویق انداختن مصاحبه دهه گیرِ همه

توانند از این  های تاریخ شفاهی می شفاهی متوقف شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درزمینه اجرای طرح

 االت، تجزیه و تحلیل اطالعات و ایجاد صفحات وب استفاده نمایند. ؤمنظور پژوهش، تهیه س فرصت به

نگاران ناچار باشند فرایند انجام مصاحبه را به اجرا  شفاهی  خرغم اولویت نداشتن انجام مصاحبه، گاه ممکن است تاری به

 مرتبط با های تاریخ شفاهی شونده و اجرای طرح درآورند. در مواردی همانند مساعد نبودن شرایط جسمی مصاحبه

، تنها راه، های مشابه آن به تاخیر انداختن مصاحبه صحیح نیست. بنابراین در این شرایط و موقعیت ،گیر های همه بیماری

 مندی از فناوری انجام مصاحبه از راه دور است. بهره

 شود؟ مصاحبه تاریخ شفاهی از راه دور چه زمانی انجام می

مندی از آن موقت است.  که انجام مصاحبه از راه دور در شرایط کنونی تنها روش ممکن است، اما بهره درحالی

گذاری  سال ادامه خواهد داشت. طرح فاصله چند ماه یا بیشتر از یکبیماری کرونا و تدابیر جهانی در مقابل آن، تا 

های حضوری را از سر بگیرند.  توانند مصاحبه رسد و متخصصان تاریخ شفاهی می اجتماعی در آینده به پایان می

ن ارتباط داشته شوندگا های نوین با مصاحبه گیری از فناوری توانند از این فرصت استفاده کنند تا با بهره پژوهشگران می

تر آغاز شده بود، ادامه دهند. اگر به  هایی را که پیش باشند و از سالمتی آنان اطمینان حاصل نمایند. همچنین مصاحبه

گیری نسبت به انجام  پذیر نباشد، چند نکته وجود دارد که الزم است پیش از تصمیم تاخیر انداختن مصاحبه امکان

 ار گیرد:مصاحبه از راه دور، موردتوجه قر

های تاریخ شفاهی در  توان انجام مصاحبه را به آینده موکول کرد؟ اغلب مصاحبه فوریت انجام مصاحبه: آیا می .1

کنونی، تهدیدی برای افراد  گیرِ پذیرد. پس بیماری همه شوندگان صورت می های حیات مصاحبه واپسین سال
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است که انجام مصاحبه تا چه حد فوریت دارد؟ آیا رود. سؤال مهم این  شمار می پذیر به های آسیب مسن و گروه

د جایگزین نتوان های موجود در آرشیوها می انجام مصاحبه ظرف یک سال آینده ضروری است؟ آیا مصاحبه

 د؟ نو نیاز پژوهشگران را مرتفع نمای بودههای جدید در موضوعات مشابه  مصاحبه

سایر هایی با موضوع بیماری کرونا و  انجام مصاحبه ،ضرطور توصیه کرد که در حال حا توان این هرحال می به

 رسند. نظر می بههای عفونی و ویروسی در اولویت قرار دارند و ضروری  بیماری

منظور  های تاریخ شفاهی در حال انجام است؟ مصاحبه از راه دور به انواع مصاحبه: کدام یک از انواع مصاحبه .2

تر با تمرکز بر  های کوتاه ، بسیار دشوار است، اما مصاحبهشونده ضبط دقیق ابعاد مختلف زندگی مصاحبه

های بزرگ،  بندی انجام مصاحبه در طرح پذیر است. توجه به این نکته در اولویت موضوعات محدودتر، امکان

ها از راه دور ضروری است و  توان براساس آن تصمیم گرفت که انجام کدام مصاحبه یت است و میز اهمحائ

 توان به آینده موکول کرد. ها را می مصاحبهکدام 

های  کننده: بیماری کرونا مردم جهان را با مشکالت مالی، روانی و دغدغه شونده و مصاحبه شرایط مصاحبه .3

مواجه کرده است. ماندن در قرنطینه موجب شده است تا بسیاری از اشخاص، توانایی پرداخت  یمتعدد

های ناشی از احتمال  حتاج اولیه زندگی را از دست بدهند. آنان با نگرانیهای اجاره مسکن و تأمین مای هزینه

موجبات مصاحبه، کنند. بنابراین در چنین شرایطی، دعوت به انجام  فوت عزیزانشان دست و پنجه نرم می

شونده این فرصت را پیدا کند که  مصاحبهآورد. گاهی هم ممکن است  میفراهم را شونده  ناراحتی مصاحبه

ادامه روال مصاحبه، تجربیات شرایط کنونی را نیز بیان کند. در این صورت، انجام مصاحبه مفید و موثر  ضمن

 خواهد بود. 

شوندگان از روند کار آگاهی کامل دارند و قادرند  گران بایستی اطمینان حاصل نمایند که مصاحبه بنابراین مصاحبه

رضایت آگاهانه خودشان را برای شرکت در مصاحبه اعالم نمایند و مصاحبه از راه دور، بهترین گزینه است. همچنین 

های کمتری را نسبت به آغاز  چالش ،های پیشین کنند که ادامه مصاحبه متخصصان تاریخ شفاهی توصیه می

گران بایستی وضعیت خودشان را در این دوران در نظر بگیرند.  مصاحبهدر ضمن آورد.  وجود می به های جدید مصاحبه

بندی مطالب فرصت  های پیش و پس از مصاحبه، نظیر پژوهش، طرح سؤال و جمع آنان بایستی برای انجام فعالیت

بر  ،شود ی را که از راه دور انجام میهای پشتیبانی از مصاحبه ،الزم است پرسنل متخصص طور همینکافی داشته باشند. 

 عهده گیرند.

د؟ بدیهی است نشود، قابلیت آرشیو شدن دار هایی که به روش از راه دور انجام می اهداف مصاحبه: آیا مصاحبه .4

شده است که موجب  های ضبط ترین مسائل مصاحبه به این روش، پائین بودن کیفیت فایل که یکی از بزرگ

طور احتمال دارد صدا از وضوح پائینی برخوردار  ساز با مشکالت متعددی مواجه شوند. همین شود افراد پیاده می

های  د. چنانچه مصاحبهنهای نوین را نداشته باش افزارهای ضبط صدا قابلیت سازگاری با تکنولوژی باشد یا نرم
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به این نکته در اتخاذ تصمیم شود، توجه  داری بلندمدت در آرشیو انجام می منظور حفظ و نگه تاریخ شفاهی به

ها مشورت کنند تا  ها بایستی با آرشیویست نسبت به انجام مصاحبه از راه دور بسیار مهم است. مدیران طرح

ها را  این مصاحبهپذیرند یا  عنوان یک منبع آرشیوی می های از راه دور را به مشخص شود که آیا آنها مصاحبه

داری آرشیوی  منظور اهداف پژوهشی باشد و نگه اگر انجام مصاحبه صرفاً به دانند. فاقد استانداردهای الزم می

 از این منابع مدنظر نباشد، مصاحبه از راه دور، گزینه مناسبی خواهد بود.

 پذیر است؟ توصیه شده طرح تاریخ شفاهی امکان : آیا تمدید اختصاص بودجه تأمین1مقیاس زمانی طرح .5

گذار اصلی طرح یا نخستین پدیدآور  نظور انجام مصاحبه از راه دور، با سرمایهم گیری به شود پیش از تصمیم می

اند و انجمن  ویق درآوردهعهای تاریخ شفاهی را به حالت ت مشورت شود. بیشتر موسسات اختصاص بودجه طرح

 ها نیز نسبت به این امر اقدام نمایند. تاریخ شفاهی انتظار دارد دانشگاه

تمهیدات بدان معنا نیست که این نهادها بایستی بودجه اضافی تامین کنند، بلکه با توجه به اگفته نماند که این ن

دیده تحت مدیریت  شود. اگر مدیران طرح از کارکنان آموزش زمانی اجرای طرح تغییر داده می  شده، بازه بودجه تأمین

گران به  دور، گزینه مناسبی است. اما اگر مصاحبهکنند، انجام مصاحبه از راه  منظور انجام مصاحبه استفاده می خودشان به

 شود که از انجام مصاحبه از راه دور پرهیز شود. اند، توصیه می های الزم را فرا نگرفته هر دلیلی آموزش

های بعدی به  پذیر است؟ در بخش های انجام مصاحبه از راه دور دسترس . تجهیزات فنی: کدام یک از فناوری6

ای فنی پرداخته خواهد شد اما نکته مهم این است که بایستی استفاده از این تجهیزات فنی برای ه تفصیل به گزینه

افزارهای ضبط صدا استفاده  کننده راحت باشد. اگر طرفین مصاحبه نتوانند به درستی از نرم شونده و مصاحبه مصاحبه

 رو خواهد شد. شکالت متعددی روبهانجام مصاحبه از راه دور با م و با کارکردهای آن آشنا نباشند، کنند

 مصاحبه حائز اهمیت است؟ جلسهدر  مواردیرعایت چه 

کند که  رو می شناختی متعددی روبه های فنی و روش دور، پژوهشگران تاریخ شفاهی را با چالشانجام مصاحبه از راه 

مسائل وجود آمدن این  های ناشی از شرایط جدید، موجب به خورد. محدودیت های حضوری به چشم نمی در مصاحبه

به انجام ا آگاهی نسبت به این موارد، گران ب تا مصاحبه گردد اشاره می در این زمینه ها ترین چالش به مهم لذاشود.  می

 مصاحبه از راه دور، اقدام نمایند:

د که در این دوران، ید، بایستی توجه داشته باشیکن منظور انجام مصاحبه استفاده می اگر از شبکه اینترنت به .1

 یتحصیلهای شغلی،  فعالیتبرند و برای اهداف گوناگون همانند  در قرنطینه خانگی به سر می  اعضای خانواده

دهنده وب مطلع باشید. به یاد داشته  شوند. پس الزم است از پهنای باند سرویس و تفریح به اینترنت متصل می

انجام مصاحبه اطمینان حاصل کنید که  حینِباشید که پوشش شبکه در مناطق روستایی ضعیف است. در 
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شوندگان نیز درخواست  ، خاموش است و از مصاحبههای دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت را دارند دستگاه

 کنید تا به این امر توجه کنند.

گر و  ، از کیفیت پائینی برخوردار است. اگر مصاحبه1ها شده در رایانه های تعبیه ضبط صدا از طریق میکروفن .2

کیفیت های صوتی از  ای یا دستی( استفاده کنند، فایل )یقه 2های خارجی شونده از میکروفن مصاحبه

توجهی برخوردار خواهند بود. استفاده از گوشی نیز هنگام انجام مصاحبه، موجب ارتقای کیفیت ضبط  قابل

 ای که در دسترس دارید، استفاده کنید. شود. دقت کنید که از ابزارهای فنی متناسب با رایانه می

شود، توجه داشته باشید  ولی فقط صوت مصاحبه ضبط می استصورت ارتباط ویدئویی  اگر مصاحبه به .3

کنند و تنها به فایل  کنند، فایل تصویری را مشاهده نمی استفاده می  پژوهشگرانی که در آینده از این مصاحبه

ها اشاره شد، حتماً  ها یا کتاب صوتی دسترسی خواهند داشت. پس اگر در جریان مصاحبه به اسناد یا عکس

های صوتی به درستی مطالب  فایل ن کنید تا بعدها شنوندگانِتوضیحات روشنی در باب آنها در مصاحبه بیا

 شده را درک کنند. مطرح

هیچ فایل صوتی یا تصویری بر روی رایانه، در حال پخش نیست و مطمئن شوید که پیش از شروع مصاحبه  .4

ضافی شونده، صداهای ا گر و مصاحبه مصاحبه طور در محیط منزلِ های مربوطه نیز بسته است. همین برنامه

شود. سعی  نظیر صدای حیوانات خانگی، کودکان و ... وجود دارد که موجب عدم تمرکز طرفین مصاحبه می

نحوه تنظیم  ،در ضمن کنید مصاحبه را در اتاقی آرام و راحت انجام دهید تا این سروصداها به حداقل برسد.

است و الزم است این نکته را مدِنظر های حضوری  متفاوت از مصاحبه ،های از راه دور در مصاحبه بلندی صدا

 قرار دهید.

این روش، دشوارتر از مصاحبه رو در رو  درشوندگان، صحبت کردن به مدت طوالنی  برای بسیاری از مصاحبه .5

برقراری ارتباط غیرکالمی و تائید  طور شود. همین رو می های متعددی روبه است. بنابراین مصاحبه با وقفه

برای  دبری شناسایی لحظاتی که پی می همچنینمختلف، از راه دور بسیار دشوار است. سخنان راوی به اشکال 

سخت و گاه نشدنی است. الزم است رویکردهای معمول در مصاحبه  است،طرح مجدد سوال خاصی مناسب 

 پرسید.بهای دیگری  و سؤاالت را به روش هیدرا تغییر د

وجود دارد. معموالً  شده های ضبط فایلسازی  منظور ذخیره به ،در رایانه مینان حاصل کنید که فضای کافیطا .6

های  های صوتی را در پوشه فایلشود.  استریو، یک گیگابایت فضا در نظر گرفته می برای هر یک ساعت ضبطِ

 د.ییداری نما های کپی تهیه کنید و نگه شده ذخیره کنید. از فایل اصلی نسخه ایمنِ رمزگذاری

                                                           
1
 In-built microphones 

2
 External microphones 
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انتقال ندارند و بدون پائین آمدن کیفیت،  فنی مشکل ،منظور انتقال به آرشیو ها به مطمئن شوید که فایل .7

شده محافظت  های رمزگذاری د از پوشهند که بتوانناین قابلیت را دارا باشافزارهای آرشیو نیز باید  . نرمیابند می

 کنند.

 ها توافقنامه

شوندگان بتوانند  مصاحبه شود یاست که موجب م یداتیبه تمه دنیشیبخش مصاحبه از راه دور، اند نیدشوارتر

به  نه،یزم نیدر ا شتریمنظور کسب اطالعات ب از شروع مصاحبه امضاء کنند. به شیو ضبط  را پ  یهمکار یها توافقنامه

 انیمذکور  ب ی. در راهنمادییمراجعه نما  یعموم یها دادهحفاظت از  نامه نییدرباره آ  یشفاه خیانجمن تار یراهنما

 کنند، یم یافراد را گردآور یعات شخصکه اطال یو حقوق یقیاشخاص حق یبرا نامه نییآ نیا یشده است که اجرا

 روند یشمار م به یاز جمله موسسات وهایها و آرش ها، موزه کتابخانه ،یشفاه خیتار یها است. مراکز مرتبط با طرح یالزام

 افراد حفاظت کنند. یاز اطالعات خصوص یستیکه با

روش امضاء و  نیها را با ا تا توافقنامه دیدارد، از او بخواه کیکه امضاء الکترون دیهست یدر حال مصاحبه با شخص اگر

ها را چاپ و  تا توافقنامه دیخواهش کن یدارد، از و یدسترس  شگریپو ایشونده به دستگاه چاپگر  کند. اگر مصاحبه دیتائ

. دیکند و با پست ارسال نما دیئتا تا دیارسال کن شیها را برا ندارد، فرم اریچاپگر در اخت ی. اگر ودیامضاء کند و ارسال نما

و الزم  شود یم شنهادیدوره پ نیدر ا یاجتماع یگذار فاصله تیالزام به رعا لیها، تنها به دل روش نیناگفته نماند که ا

 شوندگان به امضاء برسد. توسط مصاحبه ندهیدر آ زین یلیتکم یها است فرم

که از روند  دیتا مطمئن شو دیشونده برقرار کن با مصاحبه یریتصو ای یتماس صوت کیکه ابتدا  دیداشته باش ادی به

 دیکن تیرا رعا یعموم یها حفاظت از داده نامه نییآ نکهیا یبرا نیکامل دارد. همچن یِها آگاه ها و فرم امضاء توافقنامه

. در دیده برسانشون از شروع مصاحبه به امضاء مصاحبه شیرا پ یتوافقنامه همکار دیکن یسع د،یو با آن هماهنگ باش

ها  توافقنامه افتی. در ضمن پس از دردیندازیب قیبحران به تعو طیصورت لزوم، امضاء توافقنامه ضبط را تا کنترل شرا

 یاطالعات شخص یاسناد که حاو نیا منِیا یساز رهیمنظور ذخ را به یندیفرا دیبا ،یتالیجید ای یصورت کاغذ به

 .دیینما ینیب شیشوندگان است، پ مصاحبه

 یمالحظات حقوق تیرعا ،یحضور یها همانند مصاحبه زیاز راه دور ن یشفاه خیتار یها در مصاحبه شود یم یادآوری

 ،یشفاه خیتار یو اخالق یسواالت متداول حقوق نهیدرزم شتریمنظور کسب اطالعات ب است. به تیحائز اهم یو اخالق

 د. یانجمن  مراجعه کن تیموضوع، در سا نیبه صفحه مربوط به ا

و  یهمکار یها که توافقنامه دیموفق نشد یلیبه هر دل ،یبحران کنون طیدر انتها الزم به ذکر است که اگر در شرا

از شروع مصاحبه از راه  شیپ د،یافتیدست   یو تنها به توافق کالم دیشونده برسان ضبط مصاحبه را به امضاء مصاحبه

 .دییو براساس نظرات آنها، اقدام به انجام مصاحبه نما دیکنها مشورت  فاظت از دادهطرح و مسئول ح ریدور، با مد
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 های ضبط مصاحبه از راه دور گزینه

مندان به  های فنی متعددی در دسترس عالقه روش نامه، های نخست شیوه در بخش شده موضوعات مطرح توجه بهبا 

رسد،  ها برای انجام مصاحبه تاریخ شفاهی مناسب به نظر نمی بسیاری از این گزینهدارد. نجام مصاحبه از راه دور قرار ا

داری بلندمدت در آرشیو مدنظر  فعالیت پژوهشی نیست و نگهویژه در مواردی که هدف از انجام مصاحبه، صرفاً انجام  به

های تاریخ  گران و مدیران طرح ، عوامل زیر از طرف مصاحبهشود پیش از انتخاب روش ضبط است. بنابراین پیشنهاد می

  :شفاهی موردتوجه قرار گیرد

  :کننده( به راحتی  و مصاحبه شونده آیا استفاده از این روش برای طرفین مصاحبه )مصاحبهسهولت در استفاده

 پذیر است؟ امکان

 ها: آیا روش ضبط مصاحبه با توجه به قوانین مرتبط با حق مؤلف در تاریخ شفاهی  حق مؤلف و حفاظت از داده

ها چطور  شود؟ دسترسی به داده داری می ها به نحو مطلوبی نگه انتخاب شده است؟ آیا در این روش از داده

مطابقت  1های عمومی نامه حفاظت از داده ها براساس روش انتخابی، با آیین حفاظت از دادهگردد؟ آیا  میسّر می

 دارد؟

  :صوتی یا تصویری با پسوند 2های فشرده شده، فایل آیا براساس روش ضبط انتخابانواع فایل"mp3"3   یا

"mp4"4 5داری در آرشیو با پسوند  های مناسب برای نگه یا داده"wav" اگر هدف از انجام  شود؟ ضبط می

داری انواع  در آرشیو است، درزمینه استانداردهای الزم برای نگه ی صوتی و تصویریها مصاحبه حفظ فایل

هایی با پسوند  با متخصصان آرشیو مشورت کنید. به یاد داشته باشید روشی را انتخاب کنید که فایل ،ها فایل

"wav" صورت  ها به ایجاد نماید. اگر فایل"mp3"  به راحتی بهگرددضبط ، "wav" شود. تبدیل نمی  

از راه دور در  های های مذکور در مصاحبه ، کیفیت فایل"wav"های  رغم توصیه به ایجاد فایل ناگفته نماند که به

های  دهنده تری برخوردار است. توجه داشته باشید که خدمات سرویس های حضوری، از کیفیت پائین مصاحبهمقایسه با 

های صوتی را در درجات مختلفی از  های تلفنی، فایل و تماس 8یا زوم 7، مانند اسکایپ6مبتنی بر بستر اینترنتصوتی 

 دهند.  سازی در دسترس قرار می فشرده

 اید یا در یک ارتباط  ریزی کرده ضبط صوتی یا تصویری: آیا برای ضبط صدا و تصویر در مصاحبه برنامه

صورت  کنید؟ انجام مصاحبه به کنید یا فقط تماس صوتی برقرار می یویدئویی، تنها صوت آن را ضبط م

                                                           
1
 General Data Protection Regulation (GDPR) 

2
 Compressed file 

3
 Moving Picture Experts Group Layer-3 (mp3) 

4
 Motion Picture Experts Group or MPEG (mp4) 

5
 Waveform Audio File (wav) 

6
 Voice Over Internet Protocol (VOIP) 

7
 Skype  

8
 Zoom 
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کردن موضوعاتی نظیر  منظور مطرح به را های مناسبی  تصویری مزایای بیشتری دارد و فرصت -صوتی

 دهد. در اختیار طرفین مصاحبه قرار می ،ها و حفاظت از اطالعات حق مؤلف، امنیت داده

  :شود و تاریخ پایان طرح مشخص شده  براساس طرح موضوعی انجام میآیا مصاحبه زمان و هزینه

منظور کاهش  شود؟ آیا الزم است به افزارهای موردنیاز چطور تأمین می است؟ هزینه تجهیزات و نرم

 جویی کنید؟ شده صرفه های تمام هزینه

شود. موارد پیشنهادی  پیشنهاد میهایی برای ضبط مصاحبه  شد، روش درجبنابراین با در نظر گرفتن عواملی که 

استفاده است. الزم به  نامه، قابل بودن با معیارهای مندرج در این شیوه ها نیز مشروط بر منطبق جامع نیست و سایر گزینه

منظور  هایی برای ضبط مصاحبه از راه دور است، نه ابزاری به روش شود، ارائه میهایی که در ادامه  ذکر است گزینه

های پیشین شرح داده شد، برای استفاده از فناوری  طور که در بخش شونده. در ضمن همان ارتباط با مصاحبهبرقراری 

 مدنظر قرار دهید. ،کارگیری آن شونده هماهنگ کنید و سهولت وی را در به ضبط، با مصاحبه

به عمیقی در استفاده از تجر ،در انتها یادآوری این نکته ضروری است که گروه تاریخ شفاهی کتابخانه انگلستان

 در این زمینههای کاربردی و مفیدی  شود با اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه توصیه میندارد. لذا  زیری ها فناوری

 :، مشورت نماییددارند

: در این نوع ضبط، صدا از طریق میکروفن متصل به رایانه هریک از طرفین مصاحبه 1ضبط دوتایی )دوطرفه( .1

کننده،  شونده و هم برای مصاحبه هم برای مصاحبه ،بنابراین استفاده از میکروفن خارجیشود.  ضبط می

افزارهای موجود در  شود. بسیاری از نرم صدا می های حضوری، موجب ارتقای کیفیت ضبطِ همانند مصاحبه

برسد. با تا بدین طریق، افت صدا به حداقل  دناین زمینه، توانایی مدیریت فناوری ضبط دوطرفه را دار

شونده نیز توانایی  شود، مشروط بر اینکه مصاحبه هایی با کیفیت باال ضبط می مندی از این گزینه، فایل بهره

ها فقط ضبط صدا را مدیریت  افزارهای مدیریت این نوع ضبط را داشته باشد. بعضی از برنامه کار با نرم

هرحال استفاده از این  به می بخشند.ارتقا  زمان کنند و برخی دیگر، کیفیت ضبط صوت و تصویر را هم می

 ها هستند. ملزم به تأمین هزینه ،کنندگان هایی همراه است و مدیران و مشارکت ها با صرف هزینه برنامه

وگو از طریق  : در این نوع ضبط برعکس گزینه قبلی، ضبط گفت2های صوتی مبتنی بر بستر اینترنت سیستم .2

پذیرد. به دلیل وابستگی این فناوری به اینترنت، الزم است به پهنای باند  های دیجیتالی صورت می سیگنال

تری نسبت به روش  شده براساس این روش، از کیفیت پائین های ضبط دهنده وب نیز توجه شود. فایل سرویس

 قبل برخوردارند.

                                                           
1
 Double- ender recording 

2
 VOIP 
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بر روی ویندوز  اشاره کرد که هم NHC"1"توان به  افزارها می افزارهای رایگان: از جمله این نرم نرم .3

را  های تاریخ شفاهی مصاحبه و هم بر سیستم عامل مَک قابل بارگیری است و ضبط صوتی و تصویری

 "mono"2صورت  قابلیت ضبط به از افزارها، تنها کند. الزم به ذکر است که برخی از این نرم پشتیبانی می

 کنند. پشتیبانی نمی "stereo"3صورت  ضبط به برخوردارند و از

                                                           
1
 NHC Software 

2
 Windows 

3
 Mac 


