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Abstract: Oral history is one of the tools for collecting, organizing and informing knowledge and documenting 

organizational history in the world, and many organizations and institutions undertake oral history projects.in this 

article, in addition to dealing with oral history and its functions, memory and organizational history and its 

components are also defined. The most important research questions are organizational memory and what is 

organizational history? What are the functions of oral history in documenting organizational history and memory? 

And what are the disadvantages of research done in Iran in the field of memory and organizational history? the 

research method is library and an attempt has been made to use external and internal research in writing the 

article. Research findings show that the use of oral history in recent years has been seriously used in documenting 

organizational history 

However, in the methodology of using oral history in projects related to organizational history and memory, 

certain standards have not been observed, and at the same time, the components related to these two, such as 

organizational knowledge and organizational culture, have not been properly defined. And it is necessary to act 

methodically while observing the general standards of oral history, especially in these fields. 

Key Words: Oral history, Organizational Memory, Organizational History, Methodology. 
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 چکیده
 از بسایاری  و اسات  دنیاا  در ساازمانی  تااریخ  مستندساازی  و دانش رسانی اطالع و سازماندهی آوری، جمع ابزارهای از یکی شفاهی تاریخ

 آن، کارکردهاای  و شافاهی  تااریخ  باه  پرداختن ضمن مقاله، این در. کنند می شفاهی تاریخ های پروژه انجام به اقدام مؤسسات و ها سازمان

 ساازمانی  تاریخ و سازمانی حافظۀ: از است عبارت پژوهش سؤاالت ترین مهم. شود می تعریف نیز آن های مؤلفه و سازمانی تاریخ و حافظه

 در شاده  انجاام  هاای  پاژوهش  در هایی آسیب چه و است؟ چه سازمانی حافظۀ و تاریخ مستندسازی در شفاهی تاریخ کارکردهای چیست؟

 در داخلای  و خاارجی  تحقیقاات  از شاد  تاالش  و اسات  ای کتابخاناه  پژوهش، روش دارد؟ وجود سازمانی تاریخ و حافظه زمینه در ایران

 مستندساازی  زمیناه  در جدی طور به اخیر های سال در شفاهی تاریخ از استفاده دهند می نشان پژوهش های یافته. شود استفاده مقاله نگارش

 ساازمانی  حافظاۀ  و تااریخ  باا  مارتب   هاای  پاروژه  در شافاهی  تااریخ  از اساتفاده  شناسای،  روش در اما است؛ شده استفاده سازمانی تاریخ

 تعریاف  نیز سازمانی فرهنگ و سازمانی دانش مانند دو این با مرتب  های ریزمؤلفه از حال، عین در و نشده رعایت مشخصی استانداردهای

 روشامند  صاورت  به ها زمینه این در خاص طور به شفاهی تاریخ کلی استانداردهای رعایت ضمن دارد ضرورت و است نشده انجام درستی

 . شود اقدام

 .شناسی روش سازمانی، تاریخ سازمانی، حافظۀ شفاهی، تاریخ کلیدی: های واژه

http://joralh.nlai.ir/


 
 1400 سال ،1 شماره ،1شفاهی، دوره جدید، دوره  تاریخ های پژوهش  110

 

مقدمه

 نشاان  معاصر دوره در شفاهی تاریخ گیری شکل به نگاهی

 تااریخی  نیازهاای  محصاول  آن گساترش  و پیادایش  دهاد  می

 هاا  تضروری آرزوها، ها، خواست تناسب به و دوره هر ۀجامع

 اسات  شده باعث امر این. است بوده ریزی برنامه ۀبرپای البته و

 و کارآماد  ابازار  عنوان به همواره شفاهی تاریخ از پژوهشگران

 و و سااماندهی  اطالعاتی، های داده آوری جمع برای روزآمدی

 ،شافاهی  تااریخ  کارکردهای از یکی .کنند استفاده آن پردازش

 فرهنگای،  مختلاف  سساات ؤم و ها سازمان تاریخ مستندسازی

 گونااگون  اهادا   باا  کاه  اسات  سیاسای  و اقتصاادی  ،تجاری

 هاای روایات  آوری جماع  ساازمانی،  داناش  مادیریت  ازجمله

 کارکردها ،شده بررسی مؤسسات مختلف ابعاد ۀدربار گوناگون

 ایجااد  مستندسازی، قصد به قوت و ضعف نقاط عملکردها، و

 .گیارد  مای  صاورت  ساازمانی  فرهناگ  تقویات  و افتخار حس

 تااریخ  و ساازمانی  ۀحافظ» مانند تیسؤاال طرح با ،مقاله رایند

 مستندساازی  در شافاهی  تاریخ کارکردهای چیست؟ سازمانی

 در هاایی  آسایب  چاه  و ؟اسات  چاه  حافظۀ ساازمانی  و تاریخ

 تااریخ  و حافظاه  ۀزمینا  در ایاران  در شاده انجاام  هایپژوهش

 در موضوع مختلف ابعاد شود می تالش «دارد؟ وجود سازمانی

 هاای پاژوهش  در موجاود  شناسی روش کردنمشخص راستای

 و اسات  ای کتابخاناه  ،پاژوهش  روش .شاود  بررسی شدهانجام

 نگاارش  در داخلای  و خاارجی  تحقیقات از است شده تالش

 مستندساازی  در شافاهی  تااریخ  جایگااه  باه  و اساتفاده  ،مقاله

 و تعااریف  ۀارائا  باا  آن های بایسته و سازمانی تاریخ و حافظه

 .شود پرداخته یافته،نگارش لیفاتأت شناسیآسیب

 عماوم  دهد می نشان شدهانجام هایپژوهش ۀپیشین بررسی

 در شافاهی  تااریخ  مانناد  اخیار  دهاه  دو در شدهانجام کارهای
 کمری،) شفاهی تاریخ در مصاحبه ،(1385 آبادی،حسن) ایران

 تاریخ در شهری مطالعات یابی موضوع و شناسی روش ،(1386
 شافاهی  تااریخ  راهنماای  ،(1390 آباادی،  حسن) ایران شفاهی

 شفاهی تاریخ در تأمالت و ها  تجربه ،(1392 سامر، لن، کوین)

 در آن جایگااااه و شااافاهی تااااریخ ،(1394 پاااور،رساااولی)
 تااریخ  ،(1394 ابوالحسنی، نورائی،) ایران معاصر نگاری تاریخ

 نظریاه ، (1395 تاوکلی، ) شناسی روش نظری، مباحث شفاهی،
 شافاهی  تااریخ  در تادوین  و (1397 آبرامز،) شفاهی تاریخ در

 تااریخ  کااربردی  و نظاری  مباحاث  به عموماً( 1397 ططری،)

به  تخصصی صورت به و اند پرداخته عمومی صورت به شفاهی

 مانناد  هاایی  کتاا   بررسای  از .اسات  نشده توجه موضوع این

 شااهید گاااز پاااالیش شاارکت در پیشاانهادها شاافاهی تاااریخ

 خادمت  ریال  روی (1398 دیگاران،  و مزیناانی ) ناژاد  هاشمی

 دیگران، و رجایی) مشهد شهری قطار یک خ  شفاهی تاریخ)

 مصاطفی  دکتر روایت به عالی آموزش شفاهی تاریخ و (1396

 ویاژه  طور به شناسی آسیب بخش در که (1393 الوندی،) معین

 اساتفاده  که شود می برداشت چنین شد خواهد پرداخته هاآن به

 و هاا  سازمان تاریخ موضوع در شفاهی تاریخ روش و عنوان از

 در و اسات  نباوده  کامال  اشارا   و آگاهاناه  صورت به نهادها

 .اناد  بوده آشنا آن کارکردهای و شفاهی تاریخ با حالت بهترین

 دساتگاههای  شافاهی  تااریخ  هماایش  نخساتین  ،میاان  این در

 برگزار 1396در سال  ملی کتابخانه و اسناد سازمان که اجرایی

 .اسات  هبود سازمانی تاریخ به توجه در مهم گام نخستین کرد،

 الگاوی  باه  دساتیابی  در شافاهی  تااریخ  های ظرفیت»ۀ مقال دو

« وری بهاره  ساط   افازایش  بار  تأکید با انسانی؛ منابع مدیریت

 تااریخ  تادوین  در شافاهی تااریخ  کاربرد» و (1396 بیطرفان،)

 تااریخ  اهمیات  باه  گاذرا  طاور  به (1396 محرابی،)« هاسسهؤم

 مقااالت  باین  در .اند پرداخته مؤسسات تاریخ ۀزمین در شفاهی

 و ساازمانی  تحقیقات برای شفاهی تاریخ فواید» مقاله ،ترجمه

 ایان  باه  ویژه طور به (2010 کروز، کولن،) «عالی های مدیریت

 راساتای  در علمای  رهنمودهاای  برخای  و کرده توجه موضوع

 .است داده آن کاربردهای و سازمانی شفاهی تاریخ انجام

 ۀزمینا  در شاده  انجاام  هاای  پاژوهش  بررسی از ،درمجموع

 سازمانی ۀحافظ و تاریخ مستندسازی در شفاهی تاریخ کارکرد

 تااریخ  از اساتفاده  شناسای  روش کاه  شاود  مای  برداشت چنین

 ساازمانی  ۀحافظا  و تااریخ  باا  مارتب   هاای  پاروژه  در شفاهی

 از ،حااال عااین در و نشااده رعایاات مشخصاای اسااتانداردهای

 فرهناگ  و سازمانی دانش مانند دو این با مرتب  های مؤلفهریز

 .است نشده انجام درستی تعریف نیز سازمانی

 

کارکردهاوتعاریف،حافظۀسازمانیسازمانی،تاریخ
 اسناد نگهداری به نسبت ها سازمان و مؤسسات از بسیاری

 .ندا حساس کاری فرآیندهای مستندسازی و سازمانی مدارک و
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 در اطالعات را حافظۀ سازمانی آمریکا های آرشیویست انجمن

 ۀزمینا  کاه  کند می معرفی سازمانی ردیف دانش و مدارک قالب

 ویاژه  هبا  فرهناگ  و ساازمانی  گروهی تاریخ از اطالعات درک

 وجاود  هاا  گیاری  تصمیم پشت در که کند را آماده می اطالعاتی

 باه  دسترسای  تسریع و آوری فراهم برای حافظۀ سازمانی .دارد

 ماواردی  باه  تجربیاات  ضب  ریقزطا تا است گذشته اطالعات

 یاا  موفقیات  هاای  زمیناه  بررسای  ،گذشاته  اهمیات  درک مانند

 نقاط در سازمانی مهم نکات بر تأکید و گذاریتأثیر و شکست

 دیادگاههای  ازطریاق  خااص  هاای  موقعیات  و ای دوره عطف

 دانااش ۀبدناا حافظااۀ سااازمانی i.بپااردازد اطالعاااتی مختلااف

 یاک  ماؤثر  کاارکرد  باه  که است رسمی غیر و رسمی سازمانی

 یمختلفا  تجربیات و ها مهارت ازجمله سطوح همه در سازمان

 هاا  ساازی  تصامیم  و هاا  گیری تصمیم در تواند می کهپردازد  می

 ساازمانی  هویت بازسازی برایی جدید هاینگاه و باشد مؤثر

 یاا  مهام  وقاایع  و ها زمان تصمیمات، و حوادث بین ارتباط در

 و فهام  ساازی  غنای  راساتای  در ساازمانی  های واکنش و کنش

 هائااار اسات،  افتااده  اتفااا  گذشاته  در کاه  زیچیا  آن از درک

i.دهد i سازمانی دانش مدیریت زیربنای آنکه ضمن مسئله این 

 شکل ها ساخته و فرهنگ ،هادیدگاه رفتارها، براساس که است

 و اتتصااامیم ،هاااا مهاااارت ،تجربیاااات از ترکیبااای گرفتااه 

 کاارگران  ذهان  در اغلاب  کاه  گیارد  بر مای  در را هایی واکنش

 رسامی  ۀحافظا  در بایاد  و شود می یاد خاموش دانش عنوان به

 تواناد  مای  حافظاۀ ساازمانی   .(Atwood, 2002: 3) بماند باقی

 در ساازمان  یاک  مؤثر تاریخ آوری جمع برای رهیافتی عنوان به

 و هاا  پاروژه  گاذار، تأثیر صامیمات ت با مهم حوادث بین ارتباط

 خاودش  جاای  در فرد هر از کهشود  استفاده موضوعاتی ۀکلی

 و (Brendell et al,164) اسااات ارزش دارای ساااازمان در

 قابال  حاال  زماان  در که مطرح شود گذشته در دانشی عنوان به

 ،آوری جمااع خاااص چهااارچو  یااک در و اساات اسااتفاده

 . است برداشت قابل و سازماندهی

 موضاااوعات ۀزمااار در حافظاااۀ ساااازمانی ،درمجماااوع

 یاادگیری  مانناد  گونااگونی  مباحاث  باا  کاه  است ای رشته میان

 از ای مجموعااه و اساات ماارتب  دانااش ماادیریت و سااازمانی

 یاک  در ماردم  از گروهای  ۀوسایل  هبا  آماده  دسات  هب های دانش

 ،هاا  سیاسات  تجربیاات،  مفااهیم،  ۀدربرگیرند که است ساختار

 از و( Harell, 2020: 1)اسات   دیگار  داناش  نوع هر و حقایق

 اصلی ۀحافظ دو از استفاده با سازمانی با فردی تجربیات تلفیق

iآشکار i i ضامنی  و احساساات  و خااطرات  مانند (Ledoux, 

 ابازاری  درواقاع  حافظۀ سازمانی .آید می دسته ب (188 :1999

 حاذ   ،آن هد  که تفاوت این با ؛دانش مدیریت برای است

 داناش  اناداختن  جریان به در خشک ساختارهای و بروکراسی

 مادیران  داناش  ،حافظۀ سازمانی. است سازمان سطوح ۀکلی در

 ساازمان  و خود مستمر بهبود به را آنها و کشد می چالش به را

 قابال  و منعطاف  وجهی ،حافظۀ سازمانی. ساخت خواهد ملزم

 هار  باا  ساازمانی  هار  در کاه  اسات  دانش مدیریت از حصول

 در تاا  دارد بیشاتری  اجرایی ضمانت و است اجرا قابل ابعادی

ببرناد   را استفاده حداکثر گذشته تجربیات از بتوانند نیاز مواقع

 باه  توجاه  باا  خاص موارد یا مشکالت با برخورد هنگام در و

 باه . کنناد  گیاری  تصمیم تر مطمئن و تر سریع قبلی مشابه موارد

 بارای  ابزاری ،سازمانی حافظۀ کاربردها این در ،تر دقیق عبارت

 فعالیتهاای  و شاده  کساب  گذشاته  در کاه  اسات  دانشی انتقال

 بساتر  ساازمانی  ۀحافظا  ،حالت این در. است تاثیرگذار جاری

 تباادل  باه  و کناد  مای  مهیاا  ساازمانی  یادگیری برای را مناسبی

 مختلاف  کااری  گروههاای  و افاراد  باین  هاا  آموخته و تجار 

 .پردازد می

 دهاه  در را اصطالح این بار نخستین برای انگسون و والش

 بارای  ذخیاره  مکاان  و محتاوا  بار  بیشاتر  و ناد برد کاار  به 90

 در توانااد ماای کااه داشااتند تأکیااد تفکاارات سااازماندهی

 ,Walsh & ungson) باشاد  ماؤثر  ساازمانی  هاای  گیری تصمیم

 ایان  شادن  مطارح  از بعد دنده می نشان ها بررسی .(61 :1991

 شد نوشته آن درباره 2001 سال تا مقاله 437 ،نود دهه در واژه

 ناوعی  البتاه  و ندداشات  داللات  انساانی  حافظاه  بار  بیشاتر  که

 شااود ماای دیااده آن در نیاز  محتااوا از برداشاات در ساردرگمی 

(Casey, 2003: 9؛) ۀدرباار  دوره ایان  دیادگاه  ،درمجماوع  اما 

 قرارگارفتن  و اطالعااتی  ثابات  ۀانباار  عنوان به حافظۀ سازمانی

 باوده  بعادی  محققاان  شادۀ  فتهپذیر آن ذیل در سازمانی دانش

  .(Deholan & Philips, 2004: 1606) است

، تطبیاق  ۀمؤلف چهار باید حافظۀ سازمانی مستندسازی برای

 دوره یاک  در رفتااری  و فرهنگای  الگوهاای  پیوستگیو،اهدا 

 هاای  مؤلفاه  ایان . (casey, 2003: 8)شاوند   بررسای  سازمانی
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 دیااااادگاه عماااااده رهیافااااات چهاااااار در سااااااختاری

iکارکردگرایی vهاا  گاذاری تأثیر درباره حافظۀ سازمانی بررسی، 

 و هاا  خالقیات  و لیداتتو دستاوردها، ،ها شایستگی اختراعات،

 در vتفسایری  دیادگاه  ۀرفتا  حاشیه به یا شده فراموش های دانش

 این از استفاده با ،نباشد گذشته از اعتماد قابل روایت که زمانی

 هاا  داساتان  و ها نشانه ازطریق گذشته تاریخ بازسازی به روش

 انتقاادی  نگارش  از استفاده viانتقادی دیدگاه .شود می پرداخته

 کشایدن  چاالش  باه  سازمانی، مشکالت و مسائل بررسی برای

viاجرایای  دیادگاه  و کاار  در انتقاادی  مدیریت و تصمیمات i 

 ها گفتمان و عقاید ها،هدیدگا شدن گذاشته نمایش به چگونگی

 حافظۀ سازمانی مستندسازی. (Forughi, 2020: 18) کرد دنبال

 و اعتبارساازی  قابال  داناش،  ساازی تخصصای  مرحلاۀ  سه در

 و ساازی  مفهاوم  در فرد هر جایگاه و فرآیند در سازی گهماهن

 و (Jackson, 2011: 402)شاود   مای  بررسای  دانش معناسازی

 چگاونگی  دربااره  گیاری  تصمیم و سازیتصمیم کار این برای

 .بسایاری دارد  اهمیات  پاذیری  دساترس  نحاوه  و سازی ذخیره

 عالیاق  مانند مواردی حافظۀ سازمانی رسمی ساختار بر عالوه

 تغییار  ،هاا  شکسات  ،گروهی درون رواب  احساسات، سازمانی،

 وجاود  نیاز  شاغلی  با کاری زندگی تعامل ها چالش و مدیریت

نگهاداری   ساازمانی  ۀنانوشات  حافظاه  مستندساازی  با که دارد

 و اسات  تار  مهم ،شده ثبت اطالعات از مواردی در که شود می

 قالاب  در و فاردی  و عماومی  خااطرات  از اساتفاده  باا  بیشاتر 

 تااریخ  و حافظۀ سازمانی انواع .شود می منتقل تجربیات روایت

 مساتقیم  یبساتگ  هاآن کارکرد و سسهؤم و نهاد نوع به سازمانی

 یاا  جدیاد  یاا  محاور  میاراث  ساازمان  در اسات  ممکن و دارد

 .باشد متفاوت هم با فرهنگی با اقتصادی های زمان

 ،حافظاۀ ساازمانی   مانناد  ساازمانی  تااریخ  مطالعات حوزه

 بار  هیا تک ، باه های اخیار  در سال ،محققان و است ای رشته میان

 تئاوری  از اساتفاده  .اند داشته توجه تاریخی های روش و تاریخ

 و چرایی بررسی و نظریه ایجاد برای سازمانی نگاری تاریخ در

 .(Durepos etal, 2019: 16)بسایاری دارد   اهمیات  چگاونگی 

 توصایف،  مانناد  مختلفای  دالیال  باه  سازمانی تاریخ بازخوانی

 مینأتا  ساازمانی،  گااه  تکیاه  ایجااد  کارآمدی، اثبات بازنمایش،

اهمیات   گذشاته  و حاال  بین ای مقایسه کارکرد سازمانی، منافع

 انتشااارات، هااا، گاازارش ماننااد مااواردی بررساای بااا وداشااته 

 استانداردها، ،ها قول نقل آموزش، شخصی، تجربیات قراردادها،

 .گیرد می شکل مقررات و قوانین

 بارای  تئاوری  از اساتفاده  نیازمند سازمانی تاریخ مطالعات

 تحلیال  و روایت شرح، منظر سه در که است پژوهش و شرح

 شکل او عملکرد و انسانی عامل به توجه بر و شود می بررسی

 ،ساازمانی  گذشاته  بررسی در. (lawrence, 2009: 3 ) گیرد می

 کااه اسااتنیاااز  تحقیااق مختلااف هااای شاایوه از آگاااهی بااه

 سازمان از تاریخی درک .هاست شیوه این از یکی نگاری تاریخ

 )ای دارد  ویژه اهمیت گذشته کردنپذیر فهم برای راهی منزلۀ به

Decker et al, 2020: 26) .چیازی  آن در سازمان گذشته دیدن 

 باه  یتاوجه  بای  و باشاد  بایاد  کاه  چیازی  آن ناه  و هست که

 .اسات  ساازمانی  مطالعاات  های آسیب از حواشی و مشکالت

 حسااس  نقاط از برخی به نسبت تجاهل به گاهی رهیافت این

 ,Lubinski) گاردد  مای  بار  آن فهام  و درک و ساازمانی  تاریخ

2018: 179). 

 گاروه  دو در اخیار  هاای  ساال  در سازمانی تاریخ مطالعات

 :است گرفته شکل عمده

 و آرشایوی  نگرش با تاریخ لنز از سازمان گذشته دیدن -

 اساتفاده  نگار  گذشاته  هاای  روش از و اسناد و خاطرات ۀبرپای

 .کنند می

 مطالعااات بیشااتر رویکاارد بااا حااال زمااان رهیافاات -

 و جدیاد  منابع بر، است حال زمان به متمایل که سازمانی درون

 .(Decker et al, 2020: 13 ) دارد تأکید حال زمان از روایی

 آن کارکردهای و سسهؤم نوع تناسب به سازمانی تاریخ در

 باا  نگااری  تااریخ  مختلاف  های شیوه از ،کار از اولیه اهدا  و

 البتاه ؛ شاود  مای  اساتفاده  تشاریحی  یا توصیفی تحلیلی رویکرد

 یاا  اساسای  هاای  تفااوت  آن انجام تحلیلی و پژوهشی ساختار

 مرزبندی و مسئله این درک .دارد حافظۀ سازمانی با پوشانی هم

 .دارد زیاادی  اهمیات  هاا  پژوهش نوع این در انجام در آگاهانه

 حافظااۀ سااازمانی  و تاااریخ مستندسااازی بااین ،درمجمااوع

 در هدفمناادی در امااا ؛دارد وجااود زیااادی هااای مشااابهت

 بیشاتر  ساازمانی  تااریخ  در ارائاه  در روشامندی  و آوری جمع

 بار  در را تری گسترده و تر وسیع دامنه حافظۀ سازمانی و است

 مارتب   شافاهی  تااریخ  هاای  هپروژ تعریف درباید  که گیرد می

 .شود رعایت
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سازمانی
 و موضااوع یااک ماناادگاری راههااای تاارین مهاام از یکاای

 و سااااماندهی نگهاااداری، آوری، جماااع آن، گاااذاریتأثیر

 تااریخ  خااطرات،  قالاب  در کاه  اسات  آن دربارۀ رسانی اطالع

 از شافاهی  تااریخ  .اسات  پاذیر  امکاان  مکتو  اسناد و شفاهی

 یاک  دربارۀ شفاهی خاطرات ساماندهی و آوری جمع ابزارهای

 هاای  حاوزه  در ای گساترده  طاور  باه  اماروزه  که است موضوع

 اسااتفاده اقتصااادی و فرهنگاای اجتماااعی، سیاساای، مختلااف

 روابا   ۀبرپایا  کاه  شافاهی  تااریخ  احساسای  ماهیت .دشو می

 خااطراتی  ضاب   امکان شود، می بنا دوجانبه تعامالت و انسانی

 صاورت  باه  یاا  داشاته  باروز  بارای  امکانی کمتر که دهد می را

 را تصاویر  و صاوت  رساانندگی  و گذاریتأثیر قابلیت مکتو 

 حوادث، کشف در تنها نه را شفاهی تاریخ کاربرد .است نداشته

 کارد  جساتجو  تاوان  مای  نیاز  مکتو  اسناد بهبود و تکمیل در

(thompson, 1999: 81؛)  معتباری  مناابع  و اساناد  کاه  جاایی 

 دردساترس  و اول دسات  مناابع  عناوان  به منابع و ندارد وجود

 بارای  مناسابی  ابازار  شافاهی  تااریخ  درواقع .شوند می استفاده

و  گاروه  نسل، یک از آن پشت حواشی و تجربیات تمام انتقال

   .ش استعناصر و فرآیندها ۀهم با طبقهیا 

 تااریخ  به پرداختن ،شفاهی تاریخ مهم کارکردهای دیگر از

 مبااحثی  از دساته  آن ،رسمی تاریخ از منظور .است غیررسمی

 اساتناد  آن باه  یاا  تبلیا   به...  و کتب ها، رسانه توس  که است

 نیاز  ناپذیری انعطا  و ایدئولوژیک ماهیت است ممکن و شود

 رسمی تعاریف چهارچو  در که گروههایی قطعاً .باشد داشته

 از آثااری  گااه  های   ،گنجند نمی موضوع از واحد های قرائت و

 باه  شافاهی  تااریخ  کاه  اسات  اینجا .ماند مین جای بر نیز آنان

 اهادا   و تااریخ  بین تعارض خود گسترده معنایی دامنه علت

 در غیررسامی  تااریخ  باه  پرداختن .کند می حل را...  و سیاسی

 کناد  می مطرح را نو موضوعی های دامنه همواره شفاهی تاریخ

 پژوهشاگران  و محققاان  روی پیش را جدیدی های رهیافت و

 و ای حرفاه  تااریخ  سااخت  در آن از تاوان  می که دهد می قرار

 ،شافاهی  تااریخ  قاوت  نقاط دیگر از .کرد استفاده ای غیرحرفه

 مختلاف  دیادگاههای  از استفاده و جمعی نگاری خاطره امکان

 باین  ارتباط برقراری در شفاهی تاریخ .است مستندسازی برای

 هاای گروه باا  آن باین  همسازگاری ایجاد یا منفرد فردی یآرا

 .(49: 1390 آبادی، حسن)است  مؤثر تر بزرگ

 و کیفاای هااای پااژوهش در شاافاهی تاااریخ از اسااتفاده

 شده مرسوم دنیا در اخیر دهۀ دو در موضوعات وتحلیل تجزیه

 ماننااد مااواردی در کیفاای پااژوهش و شاافاهی تاااریخ. اساات 

 درسات  مادارک،  از اساتفاده  و دقیاق  مشاهدۀ عمیق، مصاحبۀ

 از متقابااال درک کاااردن، نگااااه درسااات و کاااردن گاااوش

 از اساتفاده  و حساس و کلیدی نکات یادآوری شونده، مصاحبه

 ناادا مشااترک زناادگی، تجربیااات شاارح باارای کیفاای کاادهای

(shopes, 2011: 5). 

حافظۀ  مستندسازی با رابطه در مناسبی ابزار شفاهی تاریخ

حافظاۀ   .اسات  ضمنی دانش با مرتب  شتریب که است سازمانی

 خاطرات؛ گیرد می شکل مختلف خاطرات نوع سه از سازمانی

 شاامل  فرهنگای  خااطرات  درگیار،  افاراد  خاطرات یا شخصی

 حافظااه و اجتمااعی  رفتارهااای قاوانین  و تماااعیاج تعاامالت 

viمعنوی i i مصااحبه  ۀوسایل  هبا ممکن اسات   مورد سه هر که 

 حافظاه  از ساتفاده ا .(Corbett, 2000: 288) شاود  آوری جماع 

 آن ساازی  غنی رایب خو  روش، سازمانی تاریخ برای جمعی

 :Fouroghi,2020) افزایاد  مای  نیاز  آرشایوها  غنای بر و است

 تااریخ  مانناد  متناوعی  اطالعااتی  منابع آن ۀوسیل هب زیرا ؛(148

 اداری هاای  روایت :رسمی تاریخ شخصی، های روایت :رسمی

 :غیررسامی  تااریخ  و شخصی های روایت :رسمی غیر تاریخ و

 پاروژه،  ماهیات  تناسب به و شود می منتقل اداری های روایت

 و مشاکالت  از جدیدی های روایت ،کار اندازه ،ها سازمان نوع

 .شود می ارائه کار محل های حواشی و ها نگرانی و معضالت

 و وقااایع سااازی مفهااوم باارای شاافاهی تاااریخ از اسااتفاده

 ساازی  هویات  و تااریخی  مناابع  آوری جماع  گذشته، حوادث

 تااریخی  مختلف های دوره در جمعی خاطرات قالب در فردی

 ,Rowlinson et al) اسات  ضاروری  آرشایوی  مناابع  ذیال  در

 خاطرات آوری جمع برای آگاهانه صورت به باید و (25 :2014

 آن از ساازمانی  هویات  راستای در گذشته از ای نشانه عنوان به

 هایدیاادگاه و جمعاای خاااطرات بااا بتااوان تااا کاارد اسااتفاده

 :Bernstein,2008) کرد قطعی و شفا  را اطالعات ،گوناگون

 بااین سااازمان یااک در افااراد خاااطرات آوری جمااع در .(171

iساازمان  در شاده  جمع خاطرات x یاک  در افاراد  خااطرات  باا 
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 تااریخی  و اجتمااعی  ماتن  گارفتن  نظار  در با خاص موضوع

 خاااطرات. (Kansteiner, 2002: 186) .دارد وجااود تفاااوت

 جماع  یاک  به متعلق فرد یک خاطرات یادآوری صرفاً جمعی

 عملکرد ۀنحو و اند داشته قرار آن در که جایگاهی بلکه ؛نیست

 باه  هوشمندانه جمعی خاطرات یک و بسیاری دارد اهمیت نیز

 ,Olick) اسات  اساتوار  درسات  وگاوی  گفات  و روایت زبان،

1999: 342). 

 در شافاهی  تااریخ  از تخصصای  اساتفاده  بر تأکید با کروز

 شفاهی تاریخ کاربرد هدفمندبودن هب تاریخی منابع دیگر غیا 

 مشاترک  و جمعای  خااطرات  از استفاده و خاص های دوره در

 گذشته از تصویرسازی جهت در مختلف تسؤاال به اسخپ در

 و کاولن . (Cruz, 2014: 450) دارد اشاره آن درباره پژوهش و

 در را سازمانی تاریخ ۀزمین در شفاهی تاریخ ۀپروژ انجام کروز

 انجاام  نخسات،  مرحله در .اند داده پیشنهاد جداگانه مرحله دو

 در صارفاً  و هدفمناد  تسؤاال و افراد گزینش بدون ها مصاحبه

 باه  ؛گساترده  اناداز  چشم در تاریخ یادگیری اصول چهارچو 

 تحقیاق  موضوع دربارۀ آزادانه بتواند شونده مصاحبه که یطور 

 یااا سااازمان بااه مربااوط شخصاای و ای حرفااه تجربیااات و

 را آمده دست به نتایج محققان سپس و بگوید سخن تشکیالتش

 اظهاارات  مانناد  مکتوبی اسناد و منابع با و کنند وتحلیل تجزیه

 داخلای  مکاتباات  دیگار  و هاا  یادداشات  مادیره،  هیئت اعضای

 حافظۀ ساازمانی  انجام بحث با کار از مرحله این. کنند مقایسه

 افاراد  تاک  تک خاطرات ،آن طی در و دارد بیشتری همخوانی

 گرفتاه  هاا آن اهمیات  و جایگااه  از فاار   سازمان یک با مرتب 

ه با  و خروجای  در هدفمندی منظور به ،دوم مرحله در .شود می

 تار  خاص ها مصاحبه چهارچو  ،موثق اطالعات آوردن دست

 و دنشاو  مای  تادوین  خروجای  باا  متناسب نیز تسؤاال نوع و

 ،خااطرات  مستندساازی  و جمعای  یادآوری منظور به سرانجام

 هاا آن هایدیادگاه  و اهدا  سازمان، درباره ای مناظره جلسات

 .(4: 2010 کروز، و کولن) شود می برگزار

 هاای  مصااحبه  انجاام  راساتای  در کاروز  و کاولن  دپیشنها

 در جمعای  خااطرات  قالاب  در غیرساختاریافته و ساختاریافته

 یاک  ایجااد  .شود می تقسیم سازمانی تاریخ و حافظه مطالعات

 ۀپیوست هم هب حافظه تشکیل ۀزمین خاطرات انواع از غنی آرشیو

 کناد  می فراهم را سازمانی تاریخ های پژوهش انجام و سازمانی

 ساازی  هویات  بررسای  منظاور  به را شفاهی تاریخ از استفاده و

 مادیریت  سازمانی، گرایی تجربه سازمانی، های چالش تاریخی،

 ،درمجماوع  .کناد  مای  فاراهم  سازمانی تاریخ و سازمانی دانش

 تااریخ  زمیناه  در چاه  ،شفاهی تاریخ های پروژه انجام بین باید

 هاا  زمیناه  ایان  در پاژوهش  باا  حافظۀ سازمانی چه و سازمانی

 خاص ساختار از کار دو این از هریک انجام .شد قائل تفکیک

 ناوع  انتخاا   برای کار ابتدای در باید و است برخوردار خود

 شافاهی  تااریخ  از آن تناسب به بتوان تا کرد تکلیف تعیین کار

 اساتفاده  سااختاریافته  نیماه  یا افتهیساختار و هدفمند صورت به

 .کرد
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ایراندرسازمانیحافظۀو

 از اساتفاده  شناسای  روش استخراج منظور به قسمت این در

حافظاۀ   و تااریخ  زمینه در شده انجام کارهای در شفاهی تاریخ

 موضااوع بااا ماارتب  آثااار از برخاای ابتاادا ،ایااران در سااازمانی

 آن قوت و ضعف نقاط ،ادامه در و بررسی ،جداگانه صورت به

 .شوند می بندی دسته

 حسین دکتر خاطرات ،کشور بهداشت شبکه شفاهی تاریخ

 آقااای کااه اساات بهداشاات وزارت ماادیران از افضاالی ملااک

 حاصال  کتاا   ایان  .اندرسا  چاپ به 1393 سال در روشنفکر

 بهداشات  االیبا  رده مدیران از یکی با مصاحبه ساعت دوازده

 معلوم کتا  متن در تسؤاال. (مقدمه: 1393 روشنفکر،) است

 ،هکارد  اشااره  ماتن  در تدوینگر چنانچه محتوا اساس و نیست

 ویارایش  هماراه  باه  شونده مصاحبه مند نظام های صحبت همان

 چگاونگی  و دلیال  باه  اشااره  بادون  را آن از نیمای  که ستاو

 زنادگی  نگااری  ساال  براساس کتا  چینش .است کرده حذ 

 و علمای  خاانوادگی،  زنادگی  چهاارچو   در شاونده  مصاحبه

 زنادگی  عطف نقاط براساس محتوا تنظیم و شده انجام شغلی

 ،نیسات  ساازمانی  سفارش هرچند کتا  این .است بوده راوی

 اسات  احترامای  و دیان  احساس و کننده مصاحبه آشنایی شیوه

 بارای  خوبی شنوای صرفاًاست  شده باعث و دارد راوی به که

 البتاه ؛ نیسات  خباری  محتاوا  در چاالش  از و باشاد  اطالعاات 

 .نیساتند  برخوردار شفاهی تاریخ ۀسابق از نیز کنندگان مصاحبه

 هاد   باا  رساد  مای  نظار  به و نیست مشخص کتا  مخاطب
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 انجاام  عاام  صورت به تجربیات بیان آن کنار در و رسانی اطالع

 .است شده

 شاهید  گااز  پااالیش  شارکت  در پیشانهادها  شفاهی تاریخ

 مستندسااازی زمینااه در کتااا  تاارین تخصصاای ،نااژاد هاشاامی

 افاراد  ۀزندگینام براساس که است حافظۀ سازمانی و ربیاتجت

 دربااره  کااملی  نسابتاً  اطالعاات  ه،مقدم در .است نشده تنظیم

 آن نحاوه  و انجاام  علت ،ها مصاحبه زمان مدت پروژه، اهدا 

 ساااختار. (13-111: 1398 دیگااران، و مزینااانی) اساات آمااده

 تنظیم دردسترس اسناد و مصاحبه ساعت 52 براساس نگارشی

 از چنانچاه  خاود  ناوع  در توانسات  مای  کتا  این .است شده

 اساتفاده  هاا  مصاحبه در مستندشده تجربیات و ها ایده صاحبان

 حافظاۀ ساازمانی   و تجربای  گارینمساتند  پروژه یک ،کرد می

 در اداری غالاب  روایات  و اثر بودن سفارشی دلیل به اما ؛باشد

 تبادیل  پاذیرفتنی  ساازمانی  اثار  یک به ،تجربیات ثبت سیستم

 رسااد نماای نظاار بااه و دارد خاااص مخاطااب کااه اساات شاده 

 .باشد داخلی سازمانی کاربرد از فراتر آن اطالعات

 شاهری  قطاار  یاک  خ  شفاهی تاریخ) خدمت ریل روی

 در شافاهی  تاریخ محور با که است هایی کتا  دیگر از( مشهد

 و اساناد  از محتاوا  در و تادوین  ،خااص  پاروژه  یاک  با رابطه

 پاذیرفتنی  علمای  مقدماه  ،کتا  .است شده استفاده نیز عکس

 و مصااحبه  سااعات  شاده،  انجاام  پروژه شفاهی، تاریخ ۀدربار

 شروع تراموا و مترو سابقه بررسی با محتوا .ندارد تدوین نحوه

 و مشاهد  شاهری  قطاار  یاک  خا   ساابقه  باه  بعاد  و کناد  می

 از اساتفاده  .پاردازد  مای  آن تکمیال  و اداماه  شاروع،  گونگیچ

 غالاب  شاکل  مواردی در .نیست یکدست ها مصاحبه محتوای

 از اساتفاده  جاهاایی  در و مادارک  و اساناد  از استفاده ،ویندت

 باا  هاا  مصااحبه  از کتاا   مطالاب  بیشاتر . است شفاهی تاریخ

 .اسات  شاده  گرفته پروژه اندرکاران دست از برخی و مسئوالن

 ؛نادارد  وجود کتا  در چالشی محتوای ،بودن سفارشی دلیله ب

 و پاروژه  مشاکالت  و مساائل  از خاوبی  اطالعاات  گااهی  اما

 تاوان  مای  را کتا  محتوای .دهد می ارائه شده گرفته تصمیمات

 اطالعااتی  چاون  اماا  ؛کرد تقسیم حافظۀ سازمانی و تجربه بین

 اطالعااات میاازان و هاااآن پایگاااه شااوندگان، مصاااحبه ۀدربااار

 نسابیت  ۀدرباار  قاطعی اظهارنظر توان نمی ،دهد نمی شده گرفته

 کارد  آن ارزش و حاوزه  دو این در شده گرفته اطالعات میزان

 حاا  ل کتاا   در شناسای  مخاطاب  .(1396 دیگران، و رجایی)

 مادنظر  بیشاتر  کتا  در تجربیات انتقال چنانچه و است نشده

 در متارو  هاای  شارکت  دیگار  برای توانست می ،گرفت می قرار

 .باشد مفید نیز ایران

 تدوینگر ،طبایی چنانچه ،مرکزی بانک شفاهی تاریخ کتا 

 مستندسااازی و گااردآوری هااد  بااا اساات، هکاارد اشااره  ،آن

 داخلی، مدیران به تجربیات انتقال مدیران، تجار  و خاطرات

 تارویج  و نقویات  معناوی،  و ماادی  مناابع  از صیانت و حفظ

 اقتصاادی  و فکاری  نظاام  باا  آشانایی  و تجرباه  انتقال فرهنگ

 پاروژه،  دربااره  مقدماه  .(ز: 1389 طباایی، ) اسات  شده لیفأت

 شااوندگان مصاااحبه انتخااا  و تاادوین اهاادا ، ،هااا مصاااحبه

 مصااحبه،  هار  در کاه  اسات  شاده  ذکر فق  و ندارد اطالعاتی

: هماان ) اناد  داشته ورضح طرح کارشناسان و مشاوران مجری،

 شخصایت  باه  توجاه  باا  هاا  مصااحبه  در حضور نوع این. (ج

 کار بودن سفارشی و بودن رسمی شائبه بیشتر ،شوندگان مصاحبه

 شادن  پررناگ  بادون ساؤاالت   بودن رسمی البته و رساند می را

 تااریخ  باا  کاه  بیانگر آن اسات  تصدی دوره های چالش برخی

 قالاب  در ساازمانی  داناش  مدیریت رویکرد به رسمی شفاهی

 هاای  مصااحبه  .اسات  شاده  پرداختاه  خااص  فرادا با مصاحبه

 عاد بُ و اناد  باوده  شاغلی  مبناای  بار  پاروژه  ایان  در هشاد  انجام

 .ندارد علمی و شخصی زندگینامه

 ،معین مصطفی دکتر روایت به عالی آموزش شفاهی تاریخ

 این برای .است عالی و آموزش تاریخ با مرتب  موضوعی اثری

 مفصالی  پروژه ،برسد چاپ به جلد سه در بوده قرار که کتا 

 .اسات  شاده  دیاده  تادارک  کارشناسای  و نااظر  تایم  همراه به

 تادوین  شایوه  انجاام،  محال  جلساات،  تعداد درباره اطالعاتی

 ،جلسه هر از قبل که آورده مقدمه در تدوینگر اما ؛است نیامده

 مصاحبه انجام برای الزم آمادگی و مشخص ،مصاحبه موضوع

نااظر   .اسات  شاده  مای  ایجااد  شاونده  و کنناده  مصااحبه  برای

 از بعاد  و کناد  مای  بازبینی، سازی پیاده از بعدرا  متن ،محتوایی

 مصااحبه  ایان  ذیال  در .شاود  مای  ویراستاری ،اضافات حذ 

 عاالی  و آماوزش  مادیران  دیگار  با لهئمس تبیین برای جلساتی

 نشاده  آورده آن بااره در مساتندی  اطالعات البته که شده انجام

 و روایی نگاه با تجربیات انتقال کتا ، نگارش از هد  .است

. (10: 1393 ،رحایم زاده و دیگاران  ) است موضوع به انتقادی
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 و اسات  شده تدوین معین شغلی زندگی چهارچو  در کتا 

 نگاارش  ساختار .دارد وی شخصی زندگی از اندکی اطالعات

 تادوین  کجاا  سافارش  باا  نشده مشخص البته که است رسمی

 و شود می شروع کننده مصاحبه از ای مقدمه با کتا  .است شده

 و ادهتا اف اتفاا   موضاوعات  از فردمحاور  روایت دهد می نشان

 و نیسات  مطارح  آن در حافظاۀ ساازمانی   یا محور تجربه نگاه

 . دارد اولویت شونده مصاحبه فردی نگرش

 تااریخ  زمینه در شدهمنتشر های کتا  بررسی از درمجموع

 :است توجه شایان زیر موارد نهادها و سازمان شفاهی

 وجود سازمانی مورخ و سازمانی تاریخ نام به تخصصی -

 راساتای  در شافاهی  تااریخ  از اساتفاده  دلیال  هماین  به؛ ندارد

 ناوع  تباع  باه  و ندارد تخصصی جایگاه سازمانی پژوهی تاریخ

 غیار  و سفارشای  یاا  مصااحبه  زمان در فرد جایگاه و پژوهش

   .است داشته سازمانی درون و برون نگاه کتا ، بودن سفارشی

 اطالعات آوردن دسته ب برای شفاهی تاریخ از استفاده -

 هاای  فاصاله  پرکاردن  و موجاود  اطالعاات  تکمیال  یاا  جدید

 .دارد غلباه  چالشی و نقادی بر توصیفی نگاه و است اطالعاتی

 دارد بیشاتری  جذابیت اقتصادی تاریخ زمینه در ها پژوهش این

 از .است گرفته قرار توجه شایان کمتر اداری تاریخ زمینه در و

 .کرد اشاره خدمت ریل روی به توان می کارها نوع این

 مبناای  کاه  است خروجی شاکله عنوان به شفاهی تاریخ -

 تااریخ  های مصاحبه تدوین چهارچو  در کامل صورت به کار

 کاه  اسات  شفاهی تاریخ از استفاده روش ترین عمومی شفاهی

 غیر و سفارشی و سازمانی برون و سازمانی درون های پروژه در

 آثاار  این نگارشی ساختار البته؛ شود می استفاده آن از سفارشی

 ماادنظر فارد  باا  مصااحبه  در صاارفاً و اسات  متفااوت  هام  باا 

 اطالعاات  میازان  باه  بساته  هاا  کتاا   این خروجی .ندا مشترک

 دهناده  سافارش  مرجاع  و کننده مصاحبه سلیقه شونده، مصاحبه

 .کند می فر 

 چناد  در ویاژه  به که ادارات تاریخ مستندسازی به عالقه -

 تااریخ  مستندساازی  بار  مبنای  دولات  دستور از بعد اخیر سال

 اساتفاده  تا است شده باعث ،داشته افزایشی روبه روند ادارات

 هااا مصااحبه  انجاام  چهااارچو  در شافاهی  تااریخ  از زاریابا 

 کاارکرد  و سااختار  باه  توجاه  بدون و کند پیدا زیادی سرعت

 ای عمده نقش ،حافظۀ سازمانی و تاریخ قالب در آن از استفاده

 و باشااد داشاته  اطالعاات  نکردمساتند  و توصایف  فرآیناد  در

 .بگراید شعارزدگی به گاهی

 و افاراد  شخصایت  از شافاهی  تااریخ  های پروژه بیشتر -

 در هام  افاراد  ساازمانی  تجربه و گرفتهتأثیر  هاآن فردی زندگی

 نیازهاای  ناه  و شاونده  مصااحبه  کااری  شخصایت  چهارچو 

 و محاوری  زندگی درواقع. است شده تدوین سازمان اطالعاتی

 فرآینادهای  و سازمانی و اداری دانش بر شخصی نگاری تجربه

 .است چربیده آن ایجاد

 کمتار  شافاهی  تاریخ کارکرد و سازمانی تاریخ بحث در -

 رساانی  اطاالع  و ارزشگذاری سازماندهی، در آرشیوها نقش به

 اثرمحوری رویکرد با ها مصاحبه عموماً و شده توجه تجربیات

 باا  .اسات  شاده  انجاام  مختلف مجلدات در استفاده کارکرد و

 مختلف مؤسسات و ها سازمان کار این انجام در اینکه به توجه

 وجاود  آن باین  مساتمری  ارتباط و اند گرفته پیشی آرشیوها بر

 دیگاار دردسااترس اغلااب شااده آوری جمااع اطالعااات ناادارد،

 از آیناده  در و گیارد  نمای  قرار نیز سازمان حتی و پژوهشگران

 سااازمانی باارون و سااازمانی درون اسااتفاده در زیااادی ارزش

 شافاهی  تاریخ یها پروژه برخی ،میان این در .نیست برخوردار

 آساتان  مرکازی  کتابخاناه  تاریخ مانند قدس آستان اسناد مرکز

 مرکاز  و ماوزه  های پروژه و قدس آستان اداری تاریخ و قدس

 جامعیت پروژه، از سازمانی تعریف دلیله ب نفت وزارت اسناد

 انجاام  استمرار اداری، مختلف های رده در شونده مصاحبه افراد

 .ندبرخوردار بیشتری اهمیت از محتوا پذیربودن دسترس و کار

 مانند هایی پروژه حتی است شده باعث آرشیوی تفکر عدم این

 گاردآوری  مانند رویکردهایی با که مرکزی بانک شفاهی تاریخ

 تجربیات از استفاده مدیران، تجار  و خاطرات مستندسازی و

 تقویات  معنوی، و مادی منابع از صیانت و ظفح فعلی، مدیران

 مادیریتی  و فکاری  نظام با آشنایی و اعتقادی فرهنگ ترویج و

 قابلیااات اناااد، رسااایده انجاااام باااه تااااریخی دوره یاااک در

 .(3: 1389 طبایی،) دنباش نداشته پذیری دسترس

 ای رشااته میااان ۀحااوز در تااوان ماای را شاافاهی تاااریخ -

 باا  مختلاف  افاراد  تا است شده باعث امر این؛ کرد بندی دسته

 .کنناد  اساتفاده  خود اهدا  برای آن از گوناگون های تخصص

 انجاام  را ساازمانی  شافاهی  تاریخ های پروژه که افرادی بیشتر

 چنادانی  آشانایی  و باوده  متخصص غیر عالقمند افراد ،اند داده
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 تااریخ  مبحاث  از حاال  عاین  در و اند نداشته شفاهی تاریخ با

 را الزم آگااهی  نیز دانش مدیریت و حافظۀ سازمانی سازمانی،

 آن بیشاتر  کارد  بیاان  جرئات  با توان می دلیل همین به ؛ندارند

 در منساجم  ریازی  برناماه  نبود از ها ریزی برنامه برخی باوجود

 و برناد  مای  رناج  ساازمانی  شافاهی  تااریخ  پروژه یک طراحی

 .اند نداشته زمینه این در مناسبی سازماندهی

 هاای  کتاا   ضاعف  نقااط  از یکای  علمی مقدمه ضعف -

 در گااهی  آنکه باوجود .است سازمانی شفاهی تاریخ با مرتب 

 و تادوین  شایوه  انگیازه،  هاد ،  هاردرب اطالعاتی آن از برخی

 هاآن از هریک در ،است آمده ای پراکنده اطالعات کار خروجی

 .دارد وجود ناقصی اطالعات گاهی

 و ساازمانی  تااریخ  ،حافظۀ سازمانی مانند مباحثی اصوالً -

 شافاهی  تااریخ  عناوان  با شده چاپ کارهای در سازمانی دانش

 اطالعات آن نویسندگان واند  نشده مطرح ،حوزه این با مرتب 

 .ندارند زمینه این در خاصی

 کاه  رساد  مای  نظار  به چنین ها کتا  بررسی از ،درمجموع

 هاای  چالش با همواره سازمانی شفاهی تاریخ های پروژه انجام

 هاای  پاروژه  ساختار به اند از: عبارت که است رو هروب متعددی

 حافظه بین تعامل و سازمانی شفاهی تاریخ در جمعی یا فردی

 از بایش  توجه شفاهی، تاریخ در زدگی روایت جمعی، با فردی

 اساتفاده  کارکناان،  و مادیران  هاای  روایت به توجهی کم یا حد

 مختلااف هااای قالااب در سااازمانی شاافاهی تاااریخ در فااوری

 تعاادل  عدم منابع، آرشیوسازی مسئله به توجهی کم و خروجی

 اتتاأثیر  ساازمانی،  غیررسامی  و رسامی  حافظه بین محتوایی

 گویاساازی  باه  توجهی کم سازمانی شفاهی تاریخ بر ای حاشیه

 کال،  نسابت  به اجزا بین نسبت تناسب نبود و سازمانیحافظۀ 

 باین  تناساب  نباود  و باال در ذکرشده های مؤلفه از برخی غلبه

 و اقتصاادی  یاا  سیاسای  مسائل به حد از بیش توجه مانند ،آن

 از پرهیز برای. سازمانی فرهنگ و سازمانی دانش به توجهی بی

 :است ضروری زیر موارد رعایت مشکالت این

 نظار  در باا  شافاهی  تااریخ  هاای  پاروژه  درست تدوین -

 تعریااف مختلااف مراحاال و ای پااروژه اسااتانداردهای گاارفتن

 ؛پروژه

 تعریف در حد از بیش گراییءجز یا گرایی کل زا پرهیز -

 ؛سازمانی های نسبت نظرگرفتن در و تسؤاال

 نسبت مانند سازمانی شفاهی تاریخ در ها اولویت تعیین -

 یاا  تحلیلای  رویکارد  موضاوعی  جمعی، با فردی تسؤاال بین

 ؛توصیفی

 تعمیاق  سیاسات  و نگاری موضوع و نگری واقعه از گذر -

 ؛سازمانی دانش به توجه راستای در اطالعات محتوای

 نکارد  مطارح  بارای  رسامی  تدوین از استفاده از پرهیز -

 ؛خاص موضوعات

 و سازمانی رسمی حافظه به حد از بیش توجه از پرهیز -

 ؛غیررسمی حافظه به توجهی بی

 زنادگی  باین  اطالعااتی  مرزهاای  شادن  درهم از پرهیز -

 ؛ها حوزه این از هریک اهمیت گرفتن نظر در و شغلی و فردی

 از اساتفاده  و شافاهی  تااریخ  کارکرد و ماهیت به توجه -

 ؛پردازی تئوری و شناسی روش

 رعایاات و شاافاهی تاااریخ در آرشاایو بااه دادن شااأنیت -

 گویاساازی  و سازی نمایه سازی، پیاده ازجمله آن استانداردهای

 ؛محتوا

 و مکتاو   مادارک  و اساناد  بین مناسب رابطه برقراری -

 ؛آرشیو در شفاهی شواهد

 حافظاۀ ساازمانی   توصیف برای مشارکتی شفاهیِ تاریخ -

 ؛تحلیل به توجه و

 در غیررسامی  باا  رسامی  دیادگاههای  تقابال  از پرهیز -

 تتشات   ارچد را یکپارچه ۀحافظ که نحوی به ،حافظۀ سازمانی

 ؛کندب محتوایی

 یاا  ءجاز  به کل از رسیدن برای محتوایی صحی  چینش -

 ؛حافظۀ سازمانی در کل به ءجز

 محتااوای اتقااان و فااردی حافظااه مشااکالت بااه توجااه -

 تاریخ در حافظۀ سازمانی مستندسازی راستای در آمده دست هب

 ؛شفاهی

 هار  تااریخی  نیازهاای  و هادیدگاه ها، هخواست به توجه -

 .حافظۀ سازمانی بررسی در دوره

 

 نهاییارزیابی

 مبنااای باار کااه شاافاهی تاااریخ در کااه اساات آن واقعیاات

 ۀلئمسا  هماواره  ،اسات  استوار فردی های روایت و ها برداشت

 باوده  مطرح مطالب بیان در پرگویی و گویی کم یا استفادهءسو
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 تااریخ  از حاصال  هاای  داده کاه  اسات  سابب  همین به ؛است

 همواره و نامند می شفاهی اسناد نه و شفاهی شواهد را شفاهی

 تأکیاد  مستندسازی و آزمایی یراست بر ها مصاحبه از استفاده در

 در اگرهااایی و امااا بااا شاافاهی تاااریخ از اسااتفاده .شااود ماای

 توجاه  آن باه  باید که است همراه حافظۀ سازمانی مستندسازی

 درنظرگارفتن  شافاهی،  تااریخ  های پروژه صحی  تعریف .کرد

 و ساازمانی  یکپارچاه  حافظاه  باه  توجاه  کار، مختلف جوانب

 تواناد  مای  فردی زندگی با شغلی زندگی شدگی درهم از پرهیز

 در گار ید مهام  لهئمسا  .ببخشاد  بیشتری اتقان را کار خروجی

 و فاوری  اساتفاده  درسات  تعریاف  ،شافاهی  تاریخ از استفاده

 شاده  جماع  اطالعاات  رسانی اطالع و نگهداری در نگری آینده

 توجاه  با .گیرد صورت منابع صحی  آرشیو با توان می که است

 و حافظاۀ ساازمانی   و تااریخ  زمیناه  در شاده  ارائاه  تعاریف به

 شناسای  آسایب  ،همچنین و زمینه این در شفاهی تاریخ کارکرد

 زمیناه  در جدی ضعف رسد می نظر به شده انجام های پژوهش

 باا  اسات  ضاروری  و دارد وجاود  آن از اساتفاده  شناسی روش

 روزافزون توجه و شفاهی تاریخ از استفاده گستردگی به توجه

 کااری  هاای  دستورالعمل و نامه آیین تدوین با ،آن از استفاده به

 دربااره  جادی  هاای  گاام  تا شود تالش کار مختلف مراحل در

 .گیرد صورت مختلف ابعاد از کشور اداری تاریخ مستندسازی
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