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مقدمه:
سازمان ها پدیده هایی زنده و پویا هستند و همین امر اتخاذ رویکردی راهبردی در مدیریت 
منابع انسانی را ضروری می سازد. برای تحقق مدیریت راهبردی نیاز به الگویی دقیق و سنجیده 
منابع  مدیریت  مفاهیم  نهادینه کردن  کند.  یاری  اهداف  به  رسیدن  در  را  سازمان  یك  تا  است 
انسانی  امری ضروری برای مدیران یك سازمان است. مدیریت منابع انسانی شامل وظایفی مانند 
کارمندیابی، انتخاب و استخدام، حفظ و نگاهداشت، ارزیابی عملکرد، مدیریت مسیر شغلی، نظام 
 )Armstrong, پاداش و مدیریت جبران خدمات، آموزش و بهسازی، توانمندسازی و بالندگی است
منابع  مدیریت  فرایند  کار،  و  مداوم محیط کسب  تغییرات  و  پویایی  به  توجه  با   .2006: 644)
انسانی را نباید پدیده ای ایستا در نظر گرفت. انجام مؤثر و موفق اصول آن، سبب بهبود کارایی 
و اثربخشی سازمان می شود و با ارتقای کارایی سازمان و درآمدهای آن بر عملکرد سازمان مؤثر 
است )Becker,Gerhart, 1996: 786(. بدین سان، مدیریت منابع انسانی عامل تعیین کنندۀ 
نهایی در عملکرد سازمانی محسوب می شود و بسیاری از سازمان ها اقدامات تقویت کنندۀ عملکرد 
را به منظور بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته اند )Delaney, Huselid, 1996: 955(. ایجاد 
انگیزه و ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان از اهداف مهم مدیریت انسانی هستند. بهره وری را 
می توان در قالب دیدگاهی فکری به مفهوم مدبّرانه و هوشمندانه کارکردن و تالش برای تداوم 
به  برای رسیدن  و  در سازمان  بهره وری  به  در رسیدن  مدیران  نگاه،  این  در  معنا کرد.  پیشرفت 
اهداف راهبردی، نیاز به تالشی عقالنی با کمك مدل ها و الگوهای دقیق دارند تا برنامه ریزی های 
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خود را بر اساس آن ها ساماندهی کنند. تاریخ شفاهی و روش های آن، دستیابی به چنین الگویی را 
امکان پذیر می سازد. 

مؤثر  حضور  و  دیده شدن  امکان  و  دارد  فعالیت  امکان  متفاوتی  حوزه های  در  تاریخ شفاهی 
بسیاری از گروه های اجتماعی را فراهم می کند. به گفتة لومیس، زنان، کارگران، اقلیت های قومی، 
دارند  را  عرصه  این  در  حضور  فرصت  خاموش  توده های  به طور کلی  و  مذهبی  و  نژادی  زبانی، 
)لومیس، 1385، ص78(. مورخ شفاهی به دنبال کشف جهان های گمشده و یافتن حلقه های مفقوده 
است. بسیاری از اهداف، دغدغه ها و نیات در اسناد رسمی وارد نمی شوند. به همین دلیل گوشه های 
پنهان تاریخ با حضور تاریخ شفاهی، روشن می شود. تخلیة تاریخی کارگزاران و عامالن یك رویداد 
از کارویژه های اصلی تاریخ شفاهی است. با استفاده از تکنیك های آن، دانش تاریخی در حوزه هایی 
که شواهد و مدارکی وجود ندارد و یا شواهد موجود، محدود و شاید یك جانبه باشند را گسترش 
می یابد. تاریخ شفاهی عمل کنش گرانه ای در برابر راوی خود دارد و با پر کردن خأل ها، رفع ابهام ها 
بالندگی  و  بهسازی  توانمندسازی،  به  زیادی  حد  تا  حوادث،  تاریك  و  کور  نقاط  روشن ساختن  و 

سازمان ها کمك  می کند. 
پژوهش های فراوان با رویکردهای متفاوت در تاریخ شفاهی به  همت اشخاص و مؤسسه های 
تاریخ شفاهی و نگاه ویژۀ  از رویکردهای جدید  الهام  با  این مقاله  مختلف صورت پذیرفته است. 
صاحب نظران این حوزه به قابلیت های روش شفاهی، به ارتباط میان مدیریت و تاریخ شفاهی با 
قابلیت های  به  نگارنده کوشیده است  پرداخته است.  بهره وری سازمانی  بر عوامل و موانع  تأکید 
میان رشته ای و انعطاف پذیر تاریخ شفاهی و رویکردهای بدیع مدیریت نوین اشاره ای گذرا کند. به 
باور نویسنده این سطور، تاریخ شفاهی پاسخگوی سؤاالت کلیدی مدیران در زمینه های گوناگون 
را حل  فراوانی  معماهای  و  قرار می دهد  در دسترس  را  تازه ای  منابع  این روش،  است.  مدیریت 
می کند. شواهدی که از مصاحبة فعال فراهم می آید، بخش های غالبًا مخفی را گشوده و تفسیرهای 
روش،  این  تاریخ شفاهی،  ظرفیت های  به  توجه  با  می رسد  به نظر  می دهد.  به دست  را  باارزشی 
سریع ترین و بهینه ترین راه برای افزایش بهره وری سازمان ها و تحقق مدیریت کارآمد است. نکتة 
حائز اهمیت این است که مدیرانی که خود را از نگاه به گذشته و بازآفرینی آن بی نیاز می دانند، 
نمی توانند از قابلیت های معرفت تاریخی و ظرفیت های روش تاریخ شفاهی در رمزگشایی گذشته و 

هدف گذاری صحیح در آینده بهره گیرند. 

1. تاريخ شفاهی
علم تاریخ به تحلیل کنش های انسان در گذشته می پردازد تا با رسیدن به شناختی از گذشتة زندگی 
انسان ها، به راه های بهتری برای حیات آدمی در زمان حال دست یابد و امکان برنامه ریزی برای 
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آینده را فراهم کند. گذشته و حال در این رویکرد، پیوندی عمیق دارند. تاریخ، علم به گذشته است 
برای مدیریت بهتر زمان حال. یافتن الگوی صحیح زیست در جنبه های گوناگون سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی از اهداف اصلی چنین نگاهی به تاریخ است. این دیدگاه، تاریخ را در رأس قرار می دهد 

و آن را علمی کاربردی، دقیق و راهبردی تعریف می نماید. 
آگاهانه  فعال،  راه مصاحبة  از  تاریخی  داده های  به گردآوری  تاریخ شفاهی که  میان،  این  در 
و هدفمند می پردازد، پدیده ای در حال حرکت و جدید است. »تاریخ شفاهی را باید روشی علمی، 
قانونمند و برخوردار از اصول نظری و عملی برای گردآوری شواهد و مدارک شفاهی دانست که 
پس از راستی آزمایی و تأئید و تکمیل یا تصحیح آن مدارک به وسیلة منابع دیگر، به ویژه اسناد 
تاریخ شفاهی  )نورائی و دیگران، 1389، ص43(.  یاری می رساند«  تولید سند شفاهی  به  مکتوب 
و  موضوعات سیاسی  به  ابتدای حرکت خود  در  انعطاف پذیرش،  و  بین رشته ای1  ماهیت  وجود  با 
ضبط خاطرات سیاسی پرداخت. گرایش این روش تاریخ نگاری بیشتر بر ثبت خاطرات افراد درجه 
اول بود؛ اما به  مرور به اهمیت تجربیات افراد مطلع درجه سه و چهار پی برده شد و به دنبال آن 
تاریخ شفاهی به عنوان مکمل منابع مکتوب، مسیری جدید را آغاز کرد. یکی از مزایای بهره گیری از 
روش تاریخ شفاهی، ضبط و ترسیم ویژگی های روانشناختی و ارئة تصویری زنده بر اساس تجربیات 
تاریخ شفاهی متکی بر گفت وگو  افراد است )رسولی پور، 1387، ص194(.  مستقیم و غیرمستقیم 
است و همین موجب شکل گیری شناختی حضوری از راوی و روحیات او می شود. از جنبة شکلی، 

مصاحبه شونده یکی از سه نقش زیر را ایفا می کند: 
1- بیان مشاهدات خود از یك حادثه یا مقطع تاریخی که در آن نقشی نداشته است.

2- بیان نقش خود در یك حادثه یا برهة تاریخی.
3- تلفیقی از حالت اول و دوم )الویری، 1385، ص9(. 

میدان های عمل متفاوتی برای تاریخ شفاهی تعریف شده است و هنوز اتفاق نظر نهایی دربارۀ 
و  امروز چشم انداز مطلوب  تا  این گونه گفت که  ندارد. می توان  آن وجود  قابلیت ها و ظرفیت های 
افق نهایی آن روشن نیست. با وجود این، تاریخ شفاهی در حیات کوتاه خود، گام های تکاملی بلندی 
برداشته است و به نظر می رسد همچنان می تواند در گشودن افق های تازه و پدید آوردن رویکردهای 
جدید، زایش های قابل ِتوجهی داشته باشد. این اتفاق مبارک تنها در سایة نوآوری های علمی  و استقبال 
از ظرفیت های بالقوۀ تاریخ شفاهی رخ می دهد. تبدیل تاریخ شفاهی به الگویی قابل ِدسترس و همگانی 
برای فهم و ارتباط سازنده با دنیای معاصر، با چالش های زیادی مواجه است. رسولی پور معتقد است 
تاریخ شفاهی اگر نتواند چرایی یك رخداد را روشن کند، با بهره گیری از دانش های میان رشته ای، 

چگونگِی واقعه را بهتر از اسناد و آثار مکتوب تبیین می کند )رسولی پور، 1387، ص194(. 
تاریخ شفاهی در گام نخست با به کارگیری تکنیك ها و ابزارهای خاص، به جمع آوری داده های 

1.Interdisciplinary
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تاریخی معاصر می پردازد. این داده ها حاصل تجارب شخصی افراد و گروه هایی است که درگیر یا 
شاهد رویدادها بوده اند. برخی معتقدند، تدوین این داده ها فارغ از هرگونه تحلیل، به فراهم آمدن 
متنی نقلی منجر می شود و هر قدر هم مصاحبه گر خالق، فعال و متخصص باشد، تحت ِتأثیر باورها 
و نگرش های مصاحبه شونده خواهد بود )مالئی توانی، 1389، ص131(. داده های حاصل شده در 
این مرحله به صورت خام و بازتاب مطالبی است که میان مصاحبه کننده و راوی رد و بدل شده 
است و نقد و تحلیل در آن راهی ندارد. داده های شفاهی در این شکل ابتدایی نیز در بسیاری از 
عرصه ها قابلیت استفاده را دارد و مخاطبان آن با انگیزه های گوناگون می توانند بهرۀ مورد نظر را از 
آن ها کسب کنند. شکل متعالی تر تاریخ شفاهی همراه با ورود تاریخ نگار و به کارگیری توان ذهنی او 
صورت می پذیرد. حضور مورخ همراه با علت یابی حوادث و تحلیل داده ها همراه است. تاریخ شفاهی 
در هر دو شکل آن می تواند در اختیار مدیران و سیاست گذاران عرصه های گوناگون قرار گیرد. 
تاریخ نگار شفاهی به زمان وقوع حوادث نزدیك است و به بازیگران و ناظران رویدادها نیز دسترسی 
بهتری دارد )مالئی توانی، 1389، ص143(. شك در تاریخ شفاهی را نمی توان ضعف به شمار آورد 
زیرا همة منابعی که مورد اعتمادند می توانند گمراه کننده نیز باشند. با وجود تمامی  تردیدها نسبت 
به اعتبار1 و استحکام داده های شفاهی، در بازسازی گذشته نمی توان از اسناد شفاهی چشم پوشید. 

2. تاريخ شفاهی و الگوی بهره وری
بهره وری سازمان های دولتی و خصوصی هر کشور  از مهم ترین شاخصه های توسعة یك کشور، 
است. یکی از مهم ترین مبانی رقابت در عرصة تولید و تجارت جهانی، کوشش برای ارتقای بهره وری 
از  زمینه  این  در  و سرمایه گذاری  توسعه یافتگی می شود  و  پیشرفت  بهره وری سبب  ارتقای  است. 
اولویت های کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. بهره وری را می توان جمع بین کارایی و اثربخشی 
دانست. کارایی انجام درست کارها بوده و اثربخشی به مفهوم انجام کارهای درست است؛ یعنی 
اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند. در نتیجه بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی 
است. می توان این گونه گفت که افزایش خدمات و کاالهای تولید شده در برابر انرژی، نیروی کار و 
مواد مصرف شده از شاخصه های کلیدی بهره وری است. »بهره وری در جهان به تدریج به یك مطالبة 
اقتصادی،  اثر بخشی را در تمام عرصه های سیاسی،  عمومی  تبدیل شده است و جامعه، کارایی و 
اجتماعی و فرهنگ طلب می کند؛ چرا که منابع، محدود است و اهداف عالی، فراوان و این مهم 
رسالت های  توکلی، 1395، ص15(.  )افروزنیا،  نمی شود«  محقق  بهره وری  به سمت  حرکت  با  جز 
مهمی  مانند استفادۀ بهینه از منابع ملی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان و رقابت 
جهانی، ضرورت و اهمیت توجه به طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران را افزایش می دهد 
)کریمی شهابی و دیگران، 1395، ص8(. ارج نهادن به منابع انسانی و توانمندسازی آنها، ایجاد سالمت 

1.Reliability
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اداری، تقویت سیستم سنجش عملکرد، انعطاف و سرعت عمل در برابر تحوالت به عنوان بخشی از 
عوامل تأثیرگذار در افزایش بهره وری با به کارگیری اصول و ابزار تاریخ شفاهی رشد چشمگیری خواهند 
داشت. مدیران دوراندیش و آینده نگر می توانند از قابلیت های نهفته در تاریخ شفاهی و به دست آوردن 
اطالعات ارزشمند از الیه های پنهان سازمان خود، میزان غافلگیری و آسیب های ناشی از فقدان 
مدل های بهره وری را به  کمترین میزان خود برسانند. آنچه مهم تر از شکست ها و موفقیت هاست، علل 
به وقوع پیوستن آن هاست و داده های شفاهی به بهترین شکل ممکن، پرده از حقایق و سطوح ناپیدای 
ساختار یك سازمان بر می دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین شاخص ها در ارتقای بهره وری و تأثیر 

حضور داده های شفاهی در بهبود آن ها خواهیم پرداخت. 

2. 1. نگاهداشت و مرمت منابع انسانی
در میان عواملی که راه یك کشور را برای رسیدن به اهداف خود هموار می سازد، عامل انسانی 
مهم ترین نقش را ایفا می کند و به عنوان هماهنگ کنندۀ سایر عوامل مانند منابع، امکانات و اطالعات، 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو توجه به عوامل انسانی1 در راستای برآورده کردن اهداف 
و مأموریت های سازمانی اهمیت بیشتری یافته است. توانمندی و شکوفایی نیروی انسانی به عنوان 
ارزشمندترین سرمایه های یك سازمان، از عوامل تعالی هر سازمانی به شمار می رود. نیروی انسانی 
امری  انسانی یك سازمان  دانست. حفظ سرمایه های  اصلی هرگونه دگرگونی  را می توان عامل 
مدیران  وظیفة  مهم ترین  می توان  را  انسانی  نیروهای  حفظ  فرایند  است.  تأثیرگذار  و  راهبردی 
پس از جذب و بهسازی نیروها دانست. حفظ کارکنان اهمیت بیشتری نسبت به استخدام دارد و 
ارائة خدمات بهتر و بهره وری باالتری می شود که در نتیجه  نگاهداشت کارکنان شایسته باعث 
رضایت مشتری، تسهیل جانشین پروری مدیریت و بهبود یادگیری سازمانی را به دنبال خواهد 
داشت. مدیران در بسیاری از امور مربوط به منابع انسانی سازمان خود، نیاز به اتخاذ تدابیر کارسازی 
دارند که بدون پرداختن به آنها، با نارضایتی کارکنان و حتی از دست دادن آن ها روبرو می شوند. یکی 
از این تدابیر، »ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان است تا به واسطة آن حاضر به انتقال 
به سازمان دیگر نباشند. یکی از وظایف عملیاتی مدیریت منابع انسانی، نگه داری و مرمت نیروی 
انسانی است« )توکلی نژاد و دیگران، 1395، ص159(. نظام پاداش دهی در این زمینه بسیار اثرگذار 
است. نگاهداشت نیروی انسانی، فرایندی است که اگر در کنار کارمندیابی، آموزش و سایر اقدامات 
منابع انسانی، به نحو شایسته ای انجام نپذیرد، نتایج حاصل از مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. 
کوتاهی در این باره اثرات نامطلوبی بر دستیابی سازمان ها به اهداف خود می گذارد. کارکنان یك 
مجموعه نیاز به مراقبت هایی دارند که غفلت مدیران از آنها، اثرات دراز مدتی بر کارایی ایشان دارد. 
امروزه اغلب سازمان ها، موضوع نگاهداشت منابع انسانی را مهم و اساسی قلمداد کرده و برای آن 

1.Human factors
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برنامه ریزی می کنند و هزینه های زیادی نیز انجام می دهند. به منظور حفظ کارکنان توانمند، الزم 
است ریشة نیازها و تمایالت فردی، گروهی و سازمانی تمامی  نیروهای انسانی مورد ِتوجه قرار گیرد 

و ابعاد وجودی کارکنان در رابطه با کار و زندگی اجتماعی مورد ِمطالعه قرار گیرند. 
مدیران  کارکنان،  و دغدغه های  انتظارات  از  ارزشمند  اطالعات  فراهم آوردن  با  تاریخ شفاهی 
را در این امر مهم که منجر به بازسازی و مرمت فکری و جسمی کارکنان می شود، یاری خواهد 
کرد. اطالعات حاصل از مصاحبه ای دقیق و اصولی، به مدیران این امکان را می دهد تا با ایجاد 
ارتباطات مؤثر و اثربخش با کارکنان خود، سیاست هایی در جهت حفظ آن ها اتخاذ نمایند. همیاری 
و مساعدت کارکنان با مدیریت، تنها در محیطی خالی از تنش و درگیری رخ خواهد داد و مدیران 
بدون اطالع از اولویت های موردِ نظر کارکنان، در این مسیر با مشکالت زیادی روبرو خواهند شد. 
نهادینه کردن آن  انسانی و  با روابط  الگویی کاربردی و منطبق  به  داده های شفاهی در دستیابی 
در جهت ایجاد خط مشی ها و یا اصالح رویه های سازمان ها کمك شایانی خواهند کرد. این امر 
مستلزم حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد و باور ایشان به این الگو به عنوان فعالیتی حیاتی خواهد 
بود. کارکنان یك سازمان همگی در یك ردۀ شغلی قرار ندارند و در بیشتر مواقع صدای کارکنان 
رتبه های پایین در هیاهوی فعالیت های روزمره گم می شود. مورخ تاریخ شفاهی، به افراد رده های 
پایین اهمیت می دهد و آنچه از دید آن ها مایة سود و زیان بخش خود یا کل سازمان می گردد را 
ضبط و ثبت می کند. مدیران بدون اطالع از دیدگاه افراد در سازمان خود، نمی توانند از وجود مسائل 

و مشکالت پیش از تبدیل به بحرانی جدی آگاه و برای آن ها راه حل مفیدی پیدا کنند.

2. 2. ارزيابی عملکرد
در عرصة ُپر نوسان اقتصاد که هر روز مطالبات جدیدی از سوی مشتریان مطرح می شود، بهبود 
مستمر عملکرد سازمان ها برای موفقیت در بازار رقابت بسیار مهم و کلیدی است. عملکرد یك 
سازمان را در چهار سطح می توان ارزیابی کرد: 1. فرد کارمند )ارزیابی عملکرد( 2. تیم یا گروهی 
کوچك )ارزیابی گروه( 3. برنامه )عملکرد برنامه( 4. سازمان )عملکرد سازمانی( )طالقانی و دیگران، 
1395، ص4(. در هرکدام از این سطوح، تاریخ شفاهی با انجام مصاحبه هایی حساب شده، اطالعاتی 
را که در اسناد رسمی  دیده نمی شود، به دست می آورد و به این ترتیب، تصویری روشن از روابط 
فردی و سازمانی و عملکرد ها حاصل می شود. همواره شاخص هایی برای رصد فعالیت شرکت ها 
و سازمان ها در مدیریت سنتی و مدیریت نوین وجود دارند و از ارکان تعالی هر سازمانی میزان 
بهره وری  افزایش  و  مدیریت صحیح  در  حیاتی  نقش  که  بوده  معیارها  به  این  عمل  و  دستیابی 
سازمانی دارد. به عنوان مثال، شهروندمداری، منافع عامه، اخالقیات و شفافیت در مدیریت نوین در 
کنار مفاهیمی  از مدیریت سنتی مانند کارآیی، صرفه جویی و بی طرفی، از مهم ترین این شاخص ها 
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به شمار می روند )راوند؛ سید نقوی، 1395، ص151(. بقا در رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد 
است و الزمة بهبود عملکرد، بررسی دقیق مسیر طی شده و آسیب شناسی روند حرکت است. بدون 
اطالع از ضعف ها و کاستی های موجود در بدنة سازمان ها و روابط فردی و سازمانی، امیدی به 

اصالح و بهبود شرایط نخواهد بود.
در  است.  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  کاستی ها  رفع  و  ارزیابی عملکرد  نتایج مطلوب  از  یکی 
رقابتی  مزیت  کسب  برای  اساسی  منبع  به عنوان  سازمان  کارکنان  امروزی،  دانش محور  اقتصاد 
پایدار به شمار می روند. اهمیت به کارگیری روش های مناسب مدیریت منابع انسانی، برای حصول 
دارایی ها،  مانند  منابع خود  بر  تکیه  با  است. هر سازمان  انکارناپذیر  از موفقیت سازمان  اطمینان 
را  رقابتی  مزیت  حفظ  و  ایجاد  برای  الزم  شایستگی های  منابع،  دیگر  و  اطالعات  توانمندی ها، 
به دست می آورد. منابع انسانی از مهم ترین این منابع هستند که قابلیت زیادی برای ایجاد مزیت 
رقابتی دارند و به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نیستند. نوآوربودن، تولید محصوالت برتر و خدمت 
به مشتری بخشی از اهداف سازمان ها در رقابت میان سازمان ها به شمار می روند. »... هدف اصلی 
سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و 
دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتری مداری است. کلید این 
مسئله یعنی دستیابی به رقابت پذیری، پایداری مزیت های رقابتی بر اساس اصل شناخت و درک 
نیازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنین بهبود فرایندها از دید مشتری است« )پورزارع، 

رحیمی، 1395 ، ص5(. 
نقطة  باالترین  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  سازمان  برای یك  رقبا  برابر  در  موفقیت 
دنبال  به  تمامی مدیران  است.  میدان کسب و کار  در  یکه تازی  و  رقبا  بر  غلبه  تعالی یك سازمان، 
بازگشت سرمایه و سوددهی باال در کار خود هستند. الزمة چنین دستاورد بزرگی، برنامه ریزی های 
کوتاه مدت، میان  مدت و بلند مدت است. داده های حاصل از مصاحبه، اطالعاتی سودمند به مدیران 
می دهد تا در راه های جدیدی قدم بردارند. آن ها با در دست داشتن ابزاری کارآمد به نام تاریخ شفاهی 
و داده های حاصل از آن، اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنند و با عمل به الگوهای جدید، جایگاه 

سازمان خود را ارتقا می بخشند.

2. 3. ايجاد شفافیت سازمانی
شفافیت سازمانی1 مفهومی  جدید به شمار نمی رود و یکی از شروط اصلی برای بقای سازمان ها در 
دنیای امروز است. از موانع مهم بهره وری در یك سازمان، فقدان شفافیت سازمانی و رشد عوامل 
مخرب در ساختار آن سازمان است. فساد اداری که در برابر سالمت اداری قرار می گیرد، پیامدهای 
مخربی دارد و در شکل افسارگسیخته اش، بخش های یك جامعه را فلج می کند. امروزه پنهان ماندن 

1.Organizational Transparency
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و دیده نشدن به دالیل زیادی امکان پذیر نیست و حق عمومی  برای دانستن مدت هاست به رسمیت 
را تقویت کرده است.  این شفافیت  نیز  به اطالعات  شناخته شده است. دسترسی سریع و آسان 
افزایش شفافیت سازمانی، تأثیر به سزایی در کاهش فساد اداری دارد. پرسش اصلی در این بخش 
این است که مدیران و سیاست های آن ها تا چه میزان بر افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری 
تأثیر گذار خواهند بود؟ آیا مدیران می توانند یا اتخاذ اصولی کاربردی به مقابله با فساد اداری بروند؟ 
تاریخ شفاهی، روشنایی بخش نقاط تاریك سیستم اداری است و در شکل مطلوب خود در برابر 
عوامل مخربی که در تاریکی های روابط سازمانی رشد می کنند و از پنهان کاری ها تغذیه می کنند 
ایستادگی می کند. ارادۀ مدیران به کمك ابزارها و تکنیك های تاریخ شفاهی بستری برای مقابله 
با عوامل آسیب زننده به سالمت اداری فراهم می آورد. تاریخ شفاهی با انبوه سازی اطالعات دربارۀ 
موضوعات گوناگون و شکستن انحصار تولید اسناد، بسیاری از کاستی ها را به موقع تشخیص داده 
و به اطالع مدیران می رساند. به میزانی که از زوایای پنهان و گفته های بیان نشده در یك سازمان 
و  بهره وری  افزایش  به  امید  آشنا شوند،  کارکنان  نیازهای  و  با خواسته ها  مدیران  و  کاسته شود 

ثمربخشِی سیاست های راهبردی یك سازمان بیشتر خواهد بود. 

2. 4. انعطاف پذيری و سرعت عمل
دنبال  به  سازمان ها  تا  است  شده  باعث  آمده،  پدید  امروز  جهان  تجاری  محیط  در  که  تغییراتی 
روش های جدید برای تولید و ارائة سریع کاالها و خدمات خود باشند. عدمِ  توانایی سازمان ها در 
نابودی بکشاند.  و  تا مرز ورشکستگی  را  بازارها می تواند آن ها  با شرایط پیش بینی ناپذیر  انطباق 
تحول هدف ها، ساختارها، روش های کار و الگوهای رفتاری متناسب با تغییرات، شرط ماندگاری و 
تداوم هر سازمان است که این امر از طریق رشد شایستگی، کارآیی، اثربخشی و توانمندی کارکنان 
امکان پذیر خواهد بود )راوند؛ سید نقوی، 1395، ص151(. رقبایی در این میدان باقی خواهند ماند 
که بیشترین انعطاف و باالترین سرعت عملکرد را از خود نشان دهند و پاسخگوی نیازهای جدید 
باشند. واکنش صحیح، سریع و مؤثر در رویارویی با تقاضاهای متنوع و تغییرات محیط کار و توانایی 
انعطاف پذیری را شامل می شود.»بررسی ها نشان  از تعریف  این تغییرات، بخشی  تأثیر  پیش بینی 
می دهد که تنها تعداد اندکی از کارفرمایان به اندازۀ کافی به نوسانات محیطی، افزایش توانایی 
شرکت برای پاسخگویی به نوسانات محیطی و همچنین جبران کسری نیروی کار در آینده توجه 
دارند و به دنبال به کارگیری روش های مناسب انعطاف پذیری در شرکت خود می باشند« )پورزارع؛ 
رحیمی، 1395، ص3(. کدام مدیر قادر خواهد بود بدون اطالع از ظرفیت ها و توان بالقوۀ سازمان 
خود در برابر تغییرات سریع و نیازهای جدید واکنش مؤثری از خود نشان دهد؟ تاریخ شفاهی به 
مدیران امکان می دهد تا با رمز گشایی از حواشی وقایع و پی بردن به تنش ها و شایعات، نقاط ضعف 
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و قوت خود را از راه مصاحبه با کارگزاران مطلع و شاهدان زنده بشناسند. تاریخ شفاهی تمامی  ارکان 
یك سازمان را به سخن می آورد تا همگی با هدفی واحد و در خدمت تعالِی سازمان و دستیابی به 
اهداف به شناسایی و رفع مشکالت بپردازند و همچون موجودی زنده، آمادگی الزم برای رویارویی 

با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند. 

نتیجه گیری: 
در مجموع، موفقیت سازمان های دولتی در ارائة خدمات و تحقق اهداف سازمان در گرو چگونگی 
اعمال مدیریت و سبك های مؤثر رهبری مدیران است. مدیریت، عملی آگاهانه و مستمر است 
ممکن  را  مطلوب  نتایج  تحقق  مناسب،  تصمیمات  با  و  می کند  هدایت  را  انسانی  تشکیالت  که 
تمرکز  آن  بر  مدیریت  که  است  هدفدار  فعالیت های  همین گونه  از  بهره وری  افزایش  می سازد. 
دارد. تاریخ شفاهی با ثبت و ضبط تجربیات افراد دخیل در تصمیم گیری های یك دورۀ معین از 
یك سازمان دولتی یا خصوصی در قالب گفتگویی فعال و آگاهانه، به مواد الزم برای طرح ریزی 
و  هماهنگی  الگوها،  این  اصلی  هدف  و  کارکرد  می یابد.  دست  بهره وری  و  پیشرفت  الگوهای 
هم سویی کارکنان و مدیران با سیاست ها و راهبردهای سازمان است. داده های شفاهی به مدیران 
این فرصت را می دهد تا محیط فعالیت کارکنان خود را متناسب با استاندارهای موجود، در جهت 
به  ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان  با  نمایند. همچنین  باالتر کارکنان تنظیم  اثربخشی  کارایی و 
موفقیت حداکثری در برابر رقبا دست یابند. دستیابی به سالمت اداری بر مبنای یك نظام ارزشی 
تحریك  با  و  ایفا می کند  فعالی  نقش  اینجا  در  مورخ  داد.  رخ خواهد  سازمانی  سایة شفافیت  در 
کانون های اطالعات، انتظار و خواستة مدیران در شناخت نقاط ضعف و قوت را برآورده می سازد. 
در نهایت با ُپر شدن شکاف های اطالعاتی و نقاط مبهم و رمزگشایی از حواشی وقایع، باالترین 

انعطاف و سرعت عمل سازمان در برابر تغییرات ناگهانی امکان پذیر می گردد.

پیشنهاد:
هدف این مقاله، تالش برای پیوند میان دو علم و بیان ظرفیت های پدید آمده از این هم نشینی 
است. مدیریت، نگاهی به حال و آینده دارد و تاریخ در جستجوی شواهدی از گذشته برای ایجاد 
مسیری هموار در آینده است. به باور نگارنده زمان آن رسیده است تا مدیران در عرصه های گوناگون 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برای رسیدن به افق های بلند مدت و چشم اندازهای روشن 
تاریخ نزدیك استفاده کنند. به نظر  تاریخ شفاهی به عنوان روایتگر  از توان  در زمینة فعالیت خود، 
به  دستیابی  مدیران،  برای  مدیریت  و  تاریخ  میان  توافق  از  حاصل  نتیجة  سودمندترین  می رسد 
الگوها و مدل های کاربردی و برای اهل تاریخ، فرصتی مغتنم برای ارائة محصولی تخصصی در 
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جهت گره گشایی از معضالت مدیران با استفاده از تجربیات فردی کارگزاران و عوامل اثرگذار در 
میان منابع انسانی است. محصول تاریخ شفاهی به شکل های مختلفی قابل ِعرضه است و مدیران 
می توانند با توجه به نیاز خود به متن مکتوب، فایل های صوتی و یا فیلم مصاحبه دسترسی داشته 
روشمند،  معنادار،  منظومه ای  ارزیابی،  و  از سنجش  تاریخ شفاهی پس  از  داده های حاصل  باشند. 
منسجم، منطقی و فهم پذیر با ایجاد روابط علّی و معلولی را شکل می دهند که هر مدیری قادر 
خواهد بود به ساده ترین شکل ممکن از نشانه ها و کدهای مشخص شده، مسیر رفتة سازمان خود 
را تا زمان حال، نظاره کند. به مدیران سازمان های دولتی و خصوصی و سیاست گذاران عرصه های 
گوناگون پیشنهاد می شود تا با ذهنی آماده و دوراندیش به استقبال شفاهی کاران و دنیای پرتحرک 
و پویای متخصصان این روش تاریخی رفته و با سپردن بخشی از وظایف مدیریت در حوزۀ ترسیم 
نقشه های مسیر آینده به  ایشان، از ثمرات نگاه خالقانه و دغدغه مند آن ها بهره گیرند. درمان های 
موقتی و آرام بخش های کوتاه مدت برای بیماری های مدیریت کافی نیست و رسیدن به این باور 
که راه  آینده از گذشته می گذرد و پذیرفتن این نگاه که هیچ موفقیت و شکستی اتفاقی نیست، 
شروعی برای قدم های بلند در این حوزه خواهد بود. تکرار موفقیت ها و مقابله با شکست ها تنها 
تاریخ شفاهی  که  امری  است؛  سطوح  تمام  در  سازمان ها  جانبة  همه  رصد  و  هشیاری  سایة  در 
گفت،  باید  پایان  در  است.  آن  انجام  به  قادر  علمی   قاعده ای  و  اصول  با  و  روشمند  شکلی  به 
آسیب شناسی بهره گیری از تاریخ شفاهی در امر مدیریت و صحت ادعاهای آن در حل معضالت، 
تنها زمانی امکان پذیر است که به تاریخ نگاران شفاهی اعتماد شود و طرح هایی به صورت آزمایشی 

به متخصصان این عرصه واگذار گردد.
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