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    شكاف دانشى در قالب تفاوت ميان توانايى هاى كنونى سازمان و توانايى هاى مورد نياز 
آن براى مديريت دانش تعريف شده است. درتحقيقات صورت گرفته، زك فاصله ميان آنچه 
را كه سازمان بايد براى رقابت پذيرى انجام دهد و آنچه را كه در عالم واقع انجام مى دهد، 
شكاف راهبردى ناميده است. بر اساس چارچوب نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها، 
نقاط قوت و ضعف آنچه را كه سازمان توانايى انجام آن را دارد مشخص مى كند، حال آنكه 
انجام برساند، است. سپس راهبرد  بايد به  فرصت ها و تهديدها نماينده آنچه كه سازمان 
نشان مى دهد كه بين آنچه كه مى تواند انجام دهد و بايد انجام دهد، به طريقى تعادل ايجاد 
كند. در عين حال آنها عالوه بر شكاف راهبردى، يك شكاف بالقوه ديگرتحت عنوان شكاف 
دانشى هم قائل شده اند. زيرا ممكن است ميان آنچه كه سازمان بايد براى اجراى راهبردهاى 
خود بداند و آنچه كه در عالم واقع مى داند هم شكاف وجود داشته باشد. در واقع سازمان 
راهبردى  دانشى  را در جهت رفع شكاف هاى  راهكارهاى مديريت دانش  و  ابتكارات  بايد 

هدايت كند.
     با استفاده از تجزيه، تحليل و ارزيابى شكاف هاى موجود در سطح دانش سازمان و مقايسه 
آن با استانداردهاى ارائه شده در اين زمينه مى توان جايگاه واقعى دانش در سازمان را معين 
به  راه حل هايى  ارائه  و  دانشى  منظور شناسايى شكاف  به  رازى  پتروشيمى  نمود.  شركت 
اقدام به تحليل شكاف دانشى شركت نمود. در اين راستا طى جلسات  منظور ترميم آن، 
منظور  به  و  تدوين شد   دانشى  ترميم شكاف  و  تحليل  رويه  گرديد،  برگزار  كه  متعددى 
آشنايى مديران با اين مفهوم، در جلسه اى رويه و مراحل گام به گام آن تبيين شد. پس از 
تأييد مديران شركت، رويه تدوين شده در واحد تعميرات در مورد مبدل 108 و در واحد 
مهندسى در مورد تعويض استريپر اجرايى شده و به عنوان مثالى در اختيار ساير دانشكاران 
شركت قرار گرفت. رويه مذكور در نرم افزار مديريت دانش به اشتراك گذاشته شده است و 

تمامى دانشكاران مى توانند از مفاد و مراحل آن آگاه گردند. 
    به منظور اجرايى شدن اين رويه، براى هر كدام از واحدها يك تقويم كارى در نظر گرفته 
شد. يكى از آيتم هاى اين تقويم كارى فعاليت هاى مديريت دانش، برگزارى جلسات منظم 
تحليل و ترميم شكاف دانشى در قالب انجمن هاى خبرگى مى باشد. براى هر واحد به تناسب 
تعداد نفرات و ميزان دانش بر بودن فعاليت ها، تعدادى جلسات تا 4 ماه آينده پيش بينى شده 

است و به مديران ابالغ شد. 

تاريخچه شكاف دانشى
بار  اولين  دانشى  شكاف  نظريه 

توسط 



مدير  ديدگاه  از  دانش  بكارگيرى    
برنامه ريزى شركت نفتى شل

برنامه  گروه  سابق  رئيس  دگاس،      
اين  بر  شل،  داچ  نفتى  شركت  ريزى 
باور است كه توانايى يادگيرى زودتر و 
سريع تر از رقبا، تنها مزيت نسبى در 

دهه آينده خواهد بود.
راه  مهمترين  سازمانى  يادگيرى    
بهبود عملكرد در دراز مدت است و در 
آينده نزديك، تنها سازمانى مى تواند 
از  باشد  قادر  كه  كند  برترى  ادعاى 
يادگيرى  ظرفيت  و  تعهد  ها،  قابليت 
افراد در تمامى سطوح سازمان به نحو 
مطلوب بهره بردارى كند. در يادگيرى 
تشخيص  با  سازمان  اعضاى  سازمانى 
صحيح اشتباهات و علل بوجود آورنده 
آنها و نيز اصالح اشتباهات، براى آينده 
درس گرفته و براى مقابله با تغييرات 
و حوادث احتمالى آماده مى شوند. در 
محيط متغير و عرصه پيچيده رقابتى 
مواجه  آن  با  ها  سازمان  همه  كه 
هستند، موفقيت در فضاى كسب و كار 
يادگيرى  به  كامل  طور  به  امروز 

سازمانى و فردى بستگى دارد.

    هر سازمانى با توجه به شرايط و اهداف آن از پياده سازى پروژه ى مديريت دانش، به دنبال 
رسيدن به بهره ورى و بهبود مورد انتظار خود، قبل از اجراى پروژه مى باشد. وجود برنامه 
به  را  نظارت  و  كنترل  امكان  شركت،  استراتژى هاى  راستاى  در  حركت  و  دانشى  مدون 
مديريت مى دهد و موجبات حفظ شركت در مسير تعالى خود مى شود. تعدادى از اهداف 

تحليل و ترميم شكاف دانشى در سازمان ها عبارتند از:
     كنترل مداوم جريان امور مديريت دانش در سازمان و استقرار چرخه مديريت بهره ورى 

در انجام پروژه؛
     نگاشت وضعيت موجود دانشى با توجه به سرمايه هاى فكرى شركت؛

تصوير وضعيت  و  دانشى شركت  توانايى  و  استراتژى هاى شركت  بين  ارتباط  برقرارى      
مطلوب دانشى؛

     شناسايى نقاط ضعف، قوت و مشكالت سازمان پس از پياده سازى مديريت دانش و تالش 
از  براى رسيدن به حداكثرسود  قابليت ها و اصالح فعاليت ها  افزايش  در جهت شكوفايى و 

برنامه هاى مديريت دانش؛
     بهبود تصميم گيرى در مورد حوزه و عمق فعاليت ها،برنامه ها و اهداف آينده مديريت دانش 

در سازمان؛
     بهبود تخصيص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انسانى در جهت اجراى برنامه

 هاى مصوب مديريت دانش و افزايش كارآيى برنامه هاى مديريت دانش؛
     ارتقاى پاسخ گويى در مورد عملكرد برنامه هاى اجراشده ى مديريت دانش؛ 

     امكان مقايسه دانشى خود با شركت هاى رقيب و شناسايى حوزه هاى دانشى؛
     شناسايى حوزه هاى داراى دانش پيشرفته و نوآورانه؛

     ارتقاى توانمندى سازمان در ارائه كمى و كيفى خدمات و رقابت پذيرى در فضاى ملى و 
بين المللى با يافتن نقاط تأثير گذار پروژه ى مديريت دانش بر فرآيندهاى سازمانى؛

     آگاهى از نقاط كليدى در اثربخشى مديريت دانش و تقويت سازمان درآن نقاط؛
    ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان براى ادامه طرح با ارائه ى بهبودهاى اندازه گيرى شده 

در سازمان در اثر پياده سازى پروژه ى مديريت دانش؛
    شناسايى خالء ها در پياده سازى مديريت دانش ونياز به سرمايه گذارى بيشتر؛ 
    هدف نهايى از تحليل شكاف دانشى، افزايش كارايى و اثر بخشى سازمان است.

اهداف ارزيابى عملكرد مديريت دانش


