
و اطالعات و مديريت دانش  برجام

و چنـد سـالة هسـته» برنامة جامع اقدام مشـترك«توافقنامة برجام اي حاصـل تـالش چنـدين

و جنايت قدرت هاي جهـاني بـه نـام جامعـة ملـل، بـه تـازگي مسئوالن سياسي كشور در برابر ظلم

ش و منعقد و مسـئوالن كشـور شكل گرفته ده است. اگـر بـا ايـن توافقنامـه درسـت برخـورد شـود

هـايي كـه در مـتن دارد اميـد اسـت بـراي كشـور مسئوالنه با آن برخـورد كننـد عليـرغم نارسـائي 

و يكپارچگي ملت از دست بـرود بـه  و اتحاد و اگر غفلتي در آن صورت گيرد صاحب خير باشد

كه قرارداد تركمانچائي تبديل مي آيندگان بر روي اثرات آن قضاوت خواهنـد كـرد. در هـر شود

و بيچاره شمرد؛ آن هم نه دشمن معمـولي بلكـه دشـمناني  حال به قول معروف: دشمن نتوان حقير

و در برخـورد كه خود را دارندگان حق وتو مي و ابزار قدرت به تمامي در اختيار آنان است دانند

و نيز مردم در ايـن رابطـه حـرف اند. بنابرا القول با نظام اسالمي متفق و هوشياري مسئوالن ين دقت

از اول را مي و مـا ناچـاريم بـراي فـرار و اينكه اين توافقنامه هم به نـوعي بـر مـا تحميـل شـده زند

و خـود را بـراي اسـتفاده وضعيت پيش آمده بد را با بدتر معاوضه كنـيم. بايـد كـامالً بيـدار باشـيم

 حداكثري آماده كنيم.

ا هـاي مسـتمر ينجاست كه تازه كار شروع شده است. برجام آغاز يـك سلسـله فعاليـت نكته

و نتيجه اگـر بـا درايـت تـوام نباشـد است كه جز با تمهيدات الزم امكان بهره برداري از آن نيست

خسران بسيار شديدي در بر خواهد داشت. بنابراين اهميت برجام هر چه باشـد، اهميـت پسـابرجام 

 آن است. دستاورد برجام وقتي خواهد بود كه ما درست با آن برخورد كنيم. بسيار بيشتر از 

و و حضـور در صـحنه آنچه در اين متن مورد نظر است اين اسـت كـه بـراي اسـتفادة بهينـه

برداري حداكثري، الزم است به اصـول مـديريت دانـش سـازمان توجـه بـيش از پـيش شـود. بهره

ت دانش داراي تعاريف گوناگون اسـت كـه مـن آن را غفلت از آن موجب پشيماني است. مديري

 ام: چنين تعريف كرده

و هنر و گذاري هدفمند توانمندي اشتراكمديريت دانش علم هاي علمي، فني، مهارتي

و  (سـازماندهي شـده) گذشـته و دانش مـرتبط سازماني افراد از طريق بازيابي اطالعات

و ساخت آينده است.  حال براي توسعه

و دانش فنـي در مبـادالتاي نكته كه قابل توجه است، تأكيد سردمداران براي انتقال تجربه

و به جائي است؛ اما از آنجـا كـه  و قدرتمند است كه بسيار امر درست پسابرجام با كشورهاي فني

 سخن سردبير
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و در و تحقق عملي آن اغلب دستخوش تغييـر شـده هميشه در كشور شعار بر عمل رجحان داشته

پس بعضي زمان و آتشـين اصـل قضـيه بـه فراموشـي سـپرده شـده اسـت، الزم ها از شعارهائي تند

و دقيـق باشـند. نمونـه است كه مديريت هـاي هاي كالن كشـور قاطعانـه نـاظر بـر اجـراي درسـت

و برخـورد سـريع بـا متخلفـان نمونـه اختالس و عدم پيگيري هـائي از قـدرت ضـعيف ها در كشور

و نه دهـد بلكـه ثـروت بسـيار تنها ثروت كشـور را بـه بـاد مـي اجرائي است كه مانع بزرگي است

مي بزرگ و چنانچـه اعتمـاد عمـومي از بـين تر را كه عبارت از سرماية اجتماعي است، نابود كنـد

را ها از بين رفته است ديگر هيچ نيروئـي نمـي برود كه به مقدار زيادي در اثر كم كاري توانـد آن

 جايگزين نمايد. 

و تجربه به بايد دانست كه انت گيـرد. ايـن موضـوع ها صورت نمي اين سادگيقال دانش فني

خواهنـد بـه مـا آوري واقعـاَ نمـي هـاي واجـد فـن در دو سطح مطرح است: سطح اول اينكه قدرت

و تا جائي كـه بتواننـد از انتقـال آن دريـغ مـي  و فني بدهند كننـد؛ زيـرا كـه بـا مـا اطالعات علمي

و از قوي شدن ما هر اي آن را بـه وضـوح اس دارند؛ كما اينكه در خود مـذاكرات هسـته مخالفند

و مـا نتـوانيم  و علمـي باشـند ديديم. سطح دوم آن است كه اگر آنها حاضر به دادن اطالعات فني

بـارتر اسـت. روزي در ويـن در مقـر يونيـدو مربـوط بـه به خوبي آن را اخذ كنيم، بسـيار مصـيبت 

و از مركز اطالعا ميسازمان ملل بودم كردم كه ايـن اطالعـاتي كـه شـما بـه صـورتت آن سوال

و گزارش به سرتاسر دنيا مي و دانش فني اسـت. در پاسـخ پـس كتاب دهيد از چه دسته اطالعات

از كنكاشي كه كردم مسئول آن اذعان كرد كه اطالعات منتشره اطالعـات دسـت چنـدمي اسـت 

 كند. باال ايجاد نميهاي كه اشاعة آن مشكلي را براي دارندگان تكنولوژي

 پس چه بايد كرد؟
و به ويژه غربي در قسمت اول مديران مرتبط با خارجي و ها هـا بايـد قـوي، عـالم، بـا تجربـه

در متعهد بر سر ميز مذاكره بنشـينند. داشـتن قـدرت چانـه  و مهـارت در اخـذ تسـهيالت الزم زنـي

و اين كار مديران زبده، خدمتگزار  و آشـناي بـه كـار اسـت. معامالت بسيار مهم است و صـميمي

و اين گونه مديران نبايد بـي جهـت تغييـر كننـد زيـرا كـه دانـش فنـي، مهـارتي، تجـاري، تجربـي

مي اطالعات مربوط به توان چانه كنند. تازه اگر جابجا شدند حتمـاً الزم اسـت كـه زني را سوخت

و  و در جاهاي مناسب ذخيره شود هـاي بعـدي يا بـراي برنامـه اطالعات از اين دست، از آنها اخذ

و رابطـه  اي كـه وقتـي سـر كـار مـي آينـد بـراي حفـظ در دسترس باشند. چه بسيار مديران ناوارد

را كننـد بلكـه سـعي مـي قدرت خود نه تنها از تجربيات پيشـينيان اسـتفاده نمـي  كننـد اثـرات آنهـا
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و يا انتصاب مديران به قـدري مهـم اسـت كـه اغلـب تحـت تـأثير مناسـبات معدوم كنند. انتخاب

مي سياسي نابود مي و نتيجه آن مي شود بينيم. انتقال تكنولـوژي موفـق از جملـه بـا شـرايط شود كه

 گيرد: زير صورت مي

فن1 و ماننـد بعضـي . داشتن سابقة منظم از گذشته. اگر به انتقال آوري اعتقاد داشته باشيم

به«كشورهاي داراي منابع طبيعي همچون نفت نگوئيم  و ديگـران را خدا مـا نفـت داده

مي خدمتگزار ما كرده، ما پول مي و امكانات را از آنها بايد سوابق كـاري،» خريم دهيم

و همة ويژگي اجرائي، مهارتي، چانه هاي الزم در ايـن مـورد را همـواره در اختيـار زني

و بـا شـناخت روحيـات طـرف مقابـل وارد  ر پـ داشته باشيم تا در موقـع لـزوم بـا دسـت

و علمـي دارنـد كمتـر مذ اكره شويم. كساني كه پشتوانة قوي استنادي، حقوقي، سياسي

مي فريب مي و از معامله سرفراز بيرون  آيند خورند

و يا سـازماني نسـبت2 . پيدا كردن نقاط كور يا كليدي: طبعاً هر كس، هر كشور، شركت

و دقيـق در ايـن راب  توانـد طـه مـي به بعضي مسائل حساس است. داشـتن اطالعـات الزم

هـاي ايـران در هـر كشـور بسيار كارسـاز باشـد. مسـئوالن كشـور بـه عنـوان نماينـدگي 

و بايـد بـا همـاهنگي سـفيران بـه جمـع خارجي مي آن توانند آوري اطالعـات در مـورد

و ويژگــي ــن كشــور و ف ــاي علمــي ــي ه ــورد م ــن م ــد. در اي از آوري آن بپردازن ــوان ت

و يا ايران و حسـاب شـده دانشجويان خارج از كشور يان مقيم در آنجـا بـه نحـو درسـت

و اين اطالعات را نه در سينه، بلكه به صورت گـزارش  هـاي مـرتبط ضـبط استفاده كرد

و از آن استفاده نمود. (يادمانه) به آن مراجعه  كرد تا به هنگام نياز به آرشيو

و آينده . پيش بيني آينده. آينده3 اصـل مهـم، نگـري هميشـه بايـد بـه عنـوان يـك پژوهي

مدنظر مديران باشد. ممكن است روابط با كشوري در حـال حاضـر خـوب نباشـد ولـي 

و  َاسـناد و نگهـداري و هرگـز از ضـبط و فرداهـا بايـد برنامـه داشـت هميشه براي فردا

 مدارك نبايد غافل بود.

و بعد از خريـد. در معـامالت آنچـه اغلـب4 . توجه به آموزش پيش از خريد، حين خريد

م و بعـد از خريـد بـه شود توجه به آمـوزشيغفلت هـاي پـيش از خريـد، حـين خريـد

و انتقال فن و كيفيـت صورت جامع، و تجربيات به نيروهاي داخلي است. حجـم آوري

و تجربيات از مواردي است كه به توانائي  گردد. هاي ما برمي اين دانش فني

در5 هـر مقطـع زمـاني مسـئول . عدم سلب مسئوليت افراد در همة احـوال. هـر كسـي كـه

و در همـة احـوال آمـاده پاسـخگوئي باشـد. كاري مي شود بايـد عواقـب آن را بپـذيرد
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هاي الزم تا اجرا نبايد وابسته به مسـئوليت افـراد باشـد. هـر كـس در هـر مقطـع پيگيري

و مـديران بعـدي هـر  زماني مسئول هر كاري بوده است بايد سـوابق آن محفـوظ بمانـد

و شركت پي و قبـل از اينكـه جلسـه مؤسسه ش از آنكـه بخواهنـد بـا هـم تعـارف كننـد

و منطقي سوابق اقـدام كننـد. و توديع صورت گيرد بايد نسبت به تحويل درست معارفه

و دسـت كـم يـك نفـر بايـد من قبالً پيشنهاد كرده ام كـه در هـر سـازماني يـك واحـد

و حتـي  و اطالعات باشـد َاسناد و ج مسئول سوابق ه ثـابتي داشـته باشـد تـا ايگـا المقـدور

و حتي مدير قبلي تا مدتي به عنوان مشاور مدير جديد انجـام اسناد مدارك از بين نرود

وظيفه كند تا همة سوابق به طور جدي تحويل شود. مـديران ارشـد در ايـن مـورد بايـد 

و اگر خودشان كارشناس باشند قطعاً به اين امر توجه مي  كنند. فعال باشند

و پابـه در قسمت دوم و معلومات دو مسئله در كنار هـم پـاي هـم جلـو براي انتقال تجربيات

و قابليت قابل اسـت. اگـر فاعـل نخواهـد قطعـاً كـاري پـيش نخواهـد مي و آن فاعليت فاعل روند

و يا شما او را مجبور به اقدام مـي رفت ولي گاه فاعل مي كنيـد ولـي قابليـت قابـل موجـود خواهد

و يا افراد و يـا بـه نيست. فرد ي كه آمادگي الزم را براي اخذ دانش فني داشته باشند وجود ندارند

و كيفي موجود نيست. اين جا از مواردي است كه به عنوان مثـال گوينـد اندازة الزم از نظر كمي

آوري آمـادة ممكن است به هر دليلي دهنـدة فـن ». حانه چيستگر گدا كاهل بود تقصير صاحب«

و يا به اندازة مطلـوب آمـاده نباشـيد. يـا آمـاده انتقال باشد ولي شما آمادگي دريافت نداشته باشيد

َاسناد در دسـت  و و يـا هستيد ولي مدارك و چـه بسـا شـما مجـدداً بايـد چيـزي را بخريـد نيسـت

و  و يا خريدهائي صـورت گيـرد و مدارك عامداً به كار نيايد تا مجدداً خريد َاسناد خداي ناكرده

ت كه به جاي آنكه ديگران را محكـوم كنـيم بايـد خـود را سـرزنش كنـيم. گوينـد يا ... . اينجاس

فرسـتاد تـا هاي غربي نيروهاي خود را با آمادگي قبلي به همـة نقـاط مـي آوري ژاپن براي اخذ فن

و با كپي سازي، تكنولوژي را به كشورش وارد كند. همچنين نظام پيشـنهادها هـم از آنِ آنهـا بـود

ب ميهمه نيروها را و راي گرفتن پيشنهادها به همة نقاط گسيل و با اين شـيوه مـديريت علمـي كرد

هاي بزرگ رساند. بنابراين با وجود خواست آنها، اگر ما نتـوانيم اخـذ فني خود را به سطح قدرت

و فن آوري كنيم، اين تقصير ماست. لذا براي توفيق در اين زمينه بايـد از جملـه نكـات زيـر دانش

 بست:را به كار 

و جمع1 و خصوصي هاي دولتي، نيمه آوري افراد مستعد در بخش . شناسائي دولتي،

و دوستدار كار هاي مديريتي. شناسائي افراد مستعد، عالقه فارغ از بحث و آشنا مند

در اند. اين كه به سياست هم كاري ندارند فراوان و هم ها هم در مراكز دولتي هستند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ub
lij

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 5

https://publij.ir/article-1-1495-en.html


345 

سخن سردبير

ميميبخش خصوصي به وفور يافت و يا در بين دانشجويان آماده كار توان شوند

گذاري سازي، به اشتراك آوري، آماده سراغ آنها را گرفت. بايد براي شناسائي، جمع

و مستندسازي آنچه در داخل وجود دارد برنامه و اجرا صورت دانش موجود ريزي

و از اين نيروهاي آماده به كار در حوزه ي اخذ دانش فني هاي گوناگون فني برا گيرد

و خارجيان به شرط تنظيم قراردادهاي محكم استفاده نمود. تشكيل هسته هاي علمي

و اطالعات براي نحوة برخورد با خارجي و تبادل تجربيات چه كاري و اخذ هر ها

و دانش از آنها از مهمترين اقدامات در اين مورد است.  بيشتر اطالعات

دا . ايجاد بانك2 و و هم آنچه را هاي اطالعات نش. در اين مورد هم براي آنچه داريم

و مستندسازي مدارك بپردازيم. آمادگي فكري به آن نيازمنديم بايد به جمع آوري

و به موقع از آن استفاده كردن، راز موفقيت در برخورد با رقيب  و مهارتي، علمي

 خارجي است. 

با . اين كار كارشناسان است. همانطور كه گفته شد محيط3 و فني را نبايد كاري

سياست مخلوط كرد. حق را در عالَم سياست بايد گرفت اما كار را بايد با آمادگي 

و بديهي است آنان كه گرفتار مشغله مديريتي هستند  و فني فراگرفت روحي، علمي

و افزايش توانند يادگيرندگان خوبي باشند. پس توجه به گروه نمي هاي كارشناسي

و سطح توانمندي  و توانائي براي اخذ اطالعات آنها براي اخذ هر چه بيشتر دانائي

و فن هاي مديريت دانش است. آور از مهمترين بخش دانش از كارشناسان ماهر

هاي فني، اينگونه افراد نبايد در پست مديريت باشند. اينان خبرگان هر رشته در زمينه

و مهارتي در حوزه د بايد با شرايط خوب هميشه در اند. اين افرا هاي مختلف علمي

و وطن دوستي آنان آزموده كار اخذ دانش تالش كنند؛ به شرطي كه سالمت فكر

 شود. همانند ژاپن كه براي گرفتن اطالعات از هيچ امري فروگذار نكردند.

و اطالع4 مي . كتابداران ها را به عهده بگيرند. ثبت توانند بخشي از اين مسئوليت رسانان

و دستهو نگهدا و فراهم ري هاي دانش يكي از محورهاي كردن خزانه بندي اطالعات

و اطالع رسانان است. اجراي مديريت دانش است كه بخشي از وظيفة اصلي كتابدارن

و خزانه هاي مختلف، هرگز هاي دانش افراد با توانائي بدون اتكاء به مستندات

و اقتصادي عمل كرد نمي .توان به مقصود رسيد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ub
lij

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://publij.ir/article-1-1495-en.html
http://www.tcpdf.org

