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«مدیریت دانش، در بند 7.1.6 استاندارد ISO 9001:2015 جاى گرفت»
این موضوع، بهانه اى شد تا در این شماره از خبرنامه در رابطه با استانداردهاى مدیریت دانش و لزوم ایجاد 

استاندارد جهانى براى آن با شما صحبت کنیم.

آیا زمان آن رسیده است که استانداردى جهانى براى مدیریت دانش داشته باشیم!؟

امروزه استانداردها و دستورالعمل هاى متنوعى در زمینه مدیریت دانش در سطح جهان وجود دارد که 
به  مى توان  میان  این  در  هستند.  خاصى  تخصصى  حوزه  یا  و  جغرافیایى  حوزه  به  مختص  آنها  اکثر 
راهنماى موسسه استاندارد بریتانیا براى مدیریت دانش (2001) و استاندارد استرالیایى مدیریت دانش 

(2005) اشاره کرد.
استانداردهاى بریتانیا و استرالیا بیشتر از آنکه استاندارد باشند، راهنماى «بهترین تجربیات» هستند 
که این نشان از عدم بلوغ مفهوم مدیریت دانش در زمان ایجاد آنها دارد. از آن زمان تاکنون، دو اتفاق 

مهم به وقوع پیوسته است:
زیادى           زمان  مدیریتى  جدید  مفهوم  یک  عنوان  به  دانش  مدیریت  شدن  مطرح  زمان  از   .1
مى گذرد و این موضوع به ما این اجازه را داده است تا عوامل موفقیت این مفهوم در سازمان هاى 

مختلف را در بازه زمانى نسبتًا مناسبى بررسى کنیم.
بند جدید در استاندارد ISO 9001 حداقل باعث مى شود سازمان هایى که مى خواهند اقدام به   .2

اخذ این استاندارد بکنند، دانش را به مثابه یک منبع با ارزش سازمانى در نظر بگیرند.
در این راستا، سازمان هاى مختلف در اقصى نقاط جهان، در حال به روزآورى و یا ایجاد استاندارهاى 

جدید مدیریت دانش هستند که از این میان مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد کمیته جدید براى به روزآورى استاندارد مدیریت دانش بریتانیا؛  .1

ایجاد استاندارد مدیریت دانش توسط موسسه مدیریت اطالعات آمریکا؛  .2
از  یکى  عنوان  به  دانش  مدیریت  براى  ایزو  استاندارد  ایجاد  منظور  به  کارگروهى  ایجاد   .3

استاندارهاى دسته منابع انسانى در استانداردهاى ایزو.

استاندارد جهانى براى مدیریت دانش
استاندارد مدیریت دانش بریتانیا

ISO 9001:2015 مدیریت دانش در استاندارد
استاندارد مدیریت دانش استرالیا

ضرورت ایجاد استاندارد مستقل براى مدیریت دانش

دراین شماره مى خوانیم:

استاندارد مدیریت دانش بریتانیا

 BSI PAS) بریتانیا  دانش  مدیریت  استاندارد 
 Knowledge management. A guide to good
practice) با تکیه بر "بهترین تجارب" حوزه هاى 
روش ها،  بررسى  به  دانشگاه،  و  تجارت  صنعت، 
مزایا و چالش هاى مدیریت دانش مى پردازد. این 
استاندارد به سازمان ها کمک مى کند تا از طریق 
مدیریت  اقدامات  تجارب"  "بهترین  از  استفاده 
دانش خود و همچنین اثرات آن را ارزیابى کنند. 
سیاست ها، استانداردها و دستورالعمل هاى الزم 
و  دانش  مدیریت  بهینه  پیاده سازى  براى 
و همچنین  اجرایى آن  از ریسک هاى  جلوگیرى 
این  محتویات  اهم  احتمالى،  برجسته  مشکالت 

استاندارد مى باشد.

است  آمده  گردهم  استاندارد  این  در  که  آنچه 
عبارتند از:

دستاوردهاى  و  تفکرات  آخرین  ارائه   •
مدیریت دانش از سراسر جهان؛

مخاطبین  به  تجارب  بهترین  انتشار   •
مخاطبان  همچنین  و  بریتانیایى 

جهانى؛
اجراى  از  موردى  مطالعات  ارائه   •
سازمان هاى  در  دانش  مدیریت 

مختلف در سطح جهان؛
ارائه مفاهیم دانش  به صورت مختصر   •

و به زبان انگلیسى ساده؛
ارائه منابع و مراجع مفید و کاربردى   •

حوزه مدیریت دانش به مخاطبین.
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اشاره به مفهوم "مدیریت دانش" در بند 7.1.6 از استاندارد ISO 9001:2015، نشانۀ یک تغییر 
بزرگ در دنیاى مدیریت دانش است. این براى نخستین بار است که یکى از استانداردهاى مطرح 
کسب و کار در سطح جهان، اشاره اى صریح به "دانش" به عنوان یک منبع سازمانى مى کند و 
انتظارات مشخصى براى مدیریت این منبع متصور است. مضمون بند جدید این استاندارد که به 

این موضوع مى پردازد به شرح زیر است:
دانش ضرورى مى بایست براى فرآیندها، فعالیت ها و کلیه امور سازمان فراهم باشد.  •

این دانش مى بایست به درستى نگهدارى شود و در شرایط مقتضى امکان دسترسى به   •
آن وجود داشته باشد.

بایستى  سازمان  هست،  سازمان  در  بهبود هایى  و  تغییرات  به  نیاز  که  زمان هایى  در   •
بتواند به دانش موجود خود دسترسى داشته باشد و همچنین بتواند دانش مورد نیاز خود 

را که در اختیار ندارد مشخص کند.

در این بند دو مورد به عنوان نکات قابل توجه آمده است:
دانش سازمانى دانشى مختص سازمان است که با تجربه بدست مى آید؛ به عبارت دیگر   .1
همان اطالعاتى هستند که براى رسیدن به اهداف سازمانى، استفاده شده و به اشتراك 

گذاشته مى شوند.
دانش سازمانى مى تواند براساس موارد زیر دسته بندى شود:  .2

منابع داخلى  
مالکیت هاى فکرى   

دانش حاصل از تجربه   
درس از پروژه هاى موفق و یا شکست خورده   
اشتراك گذارى دانش و تجربه هاى ثبت نشده   

نتایج حاصل از بهبود فرآیندها، محصول و یا خدمات   
منابع خارجى  

برآمده از استانداردها   
برآمده از دانشگاه ها   

برآمده از کنفرانس ها   
برآمده از دانش مشتریان، تامین کنندگان و یا نمایندگان سازمان   

همچنین در بند 7.2 از این استاندارد به بحث قابلیت هاى سازمانى مى پردازد که این بند هم به 
طور ضمنى به بحث مدیریت دانش اشاره دارد. چرا که یکى از راهکارهاى افزایش قابلیت هاى 
سازمانى استفاده از دانش سازمانى است. همچنین در بند 7.5 نیز به بحث مدیریت اسناد که یکى 

از ابزارهاى مدیریت دانش هست اشاره شده است.

استاندارد مدیریت دانش استرالیا

استرالیا        دانش  مدیریت  استاندارد 
 Knowledge Management – a Guide: AS)
بار در سال 2003  2005–5037)، براى نخستن 
در قالب کتاب راهنماى AS-5037 منتشر 
کلیدى  اقدامات  مجموعه،  این  در  شد. 
و      راهکارها  و  گردآورى  دانش  مدیریت 
مدل هایى به منظور توسعه فعالیت هاى این 
در  استاندارد  این  است.  شده  ارائه  بخش 
سال 2005 مورد بازنگرى قرار گرفت. از اهم 
به موارد زیر  استاندارد مى توان  این  اهداف 

اشاره کرد: 

منعطف  و  ساده  راهنمایى  ارائه   •
پیرامون حوزه مدیریت دانش؛

یارى رساندن به سازمان  و پرسنل   •
آن به منظور درك مفاهیم مدیریت 
بهینه  به کارگیرى  و همچنین  دانش 

از آن؛
به  عملیاتى  راهکارهاى  ارائه   •
بهبود  و  ایجاد  راستاى  در  سازمان 
فضاى مناسب به منظور پیاده سازى 

اقدامات مدیریت دانش؛
منظور  به  عملیاتى  مدل  ارائه   •
سنجش  و  پیاده سازى  برنامه ریزى، 

تعامالت دانشى.

براى  مستقل  استاندارد  ایجاد  آیا 
مدیریت دانش ضرورى است؟

به طور کلى با توجه به گذشت زمان قابل 
توجه از زمان ظهور مفهوم مدیریت دانش 
در جهان و با توجه به فعالیت هاى صورت 
به  مى توان  تاکنون،  حوزه  این  در  گرفته 
شامل  جهانى  «استاندارد  یک  داشتن 
«استانداردى  نه  و  دانش»  مدیریت  اصول 
مدیریت  براى  روش ها»،  و  شیوه ها  شامل 
البته  بود.  امیدوار  سازمانى  دانش  بهینه 
کلیه      براى  جامع  استانداردى  ایجاد 
تولیدى،        بخش هاى  شامل  حوزه ها 
بخش هاى خدماتى، نهادهاى قانون گذارى، 
طبیعى  طور  به   ،... و  توسعه اى  نهادهاى 
که           ولى چالشى  بود  چالش برانگیز خواهد 
مى توان با آن روبرو شد و بر آن فائق آمد!


