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 چكيده

های سازی سیستمهای پیادهدر این تحقیق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف شکاف 
های مدیریت دانش در منظور بررسی شکافهاند. بمدیریت دانش شناسایی شده

به عنوان پایه ارائه شده توسط لین و تی سنگ شرکت ایران خودرو از چارچوب 
های آماری و بکارگیری تحقیق استفاده شده است. پس از آن با استفاده از آزمون

ها در نمونه انتخابی مورد بررسی قرار وضعیت این شکاف نرم افزار اس پی اس اس
 سازی سیستم مدیریت دانشگرفت تا از این طریق تعیین گردد شرکت جهت پیاده

ها در ها روبرو است و در حال حاضر این شکافخود با کدامیک از این شکاف

                                                                                                                   
 تهران )نویسنده مسئول( دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار ،Email: mjtarokh@kntu.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات، دانشگاه شیراز ،peymanmirzaei@yahoo.com 
  عات دانشگاه شیراز طالکارشناس ارشد مهندسی فناوری ادانشجوی  

 6/91/11تاریخ پذیرش:                                                            55/5/81تاریخ دریافت: 

  محمد جعفر تارخ
  رحمت ميرزایی سروکالئی

  نغمه الوندی

mailto:peymanmirzaei@yahoo.com


 19، تابستان 52مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره   25

 

 

شرکت دارای چه وضعیتی هستند و در جهت رفع کدامیک از آنها باید سریعتر اقدام 
چارچوب مورد بررسی های دهد که تمامی شکافنمود. نتایج بدست آمده نشان می

ها متوسط و رو وضعیت شکافخورد و در تمامی موارد در شرکت نیز به چشم می
سازی این سیستم در جهت به ضعیف ارزیابی شده است که باید پیش از پیاده

  .برطرف نمودن آنها اقدام نمود
های ، شکافتحلیل شکاف،مهندسی دانش دانش، مدیریت سیستم کليدی: واژگان

  مدیریت دانش

   بيان مسئله و هدف پژوهش

 برای حیاتی عوامل گذشته در که زمین و خام مواد نقدینگی جدید، هزاره به ورود با 
. اند داده دست از را خود سابق اهمیت شدند، می محسوب سازمان رشد و تشکیل

 تغییرات با که دهند ادامه خود حیات و بقاء به شرایطی در باید ها سازمان و کشورها
 با که هایی سازمان. باشد می دانش مبنای بر تغییرات این همگی و هستند مواجه سریع

 دانش که اند نموده درک بخوبی هستند گریبان به دست دانش عصر نوظهور های چالش
 رقابتی غیر های محیط در بقاء حتی و رقابت محور و سازمانی منبع ترین استراتژیک

 مطرح آنها برای استراتژیک منبع این مدیریت لزوم دلیل این به. ]4[شود می محسوب
 را خود آتی و فعلی نیازهای که کند می کمک ها سازمان به دانش تژیااستر. است شده

 که آنجا از بنابراین. بپردازند دانش این مدیریت به آگاهانه و نمایند شناسایی دانش به
 و نگهداری پاالیش، اکتساب، باشد می دانش سازمان یک های خروجی و ها ورودی

 دانش مدیریت. دهد می تشکیل را سازمان یک های فعالیت عمده بخش دانش تقسیم
 و کند می آوری جمع است، جریان در سازمان یک حول که را دانشی و اطالعات همه

 طریق این از و دهد می قرار تحلیل مورد و کرده مجدد سازماندهی را آن نظامند طور به
 تک دانش تنها نه دانش مدیریت. ]1[یابد می دست تری باارزش محتوای به که است
 غنا و کرده آشکار را افراد پنهانی دانش بلکه آورد می در مجتمع صورت به را افراد تک
 تا پردازد می دانش نگهداری و اخذ به ای گونه به دانش مدیریت کلی طور به. بخشد می
 دست پذیری رقابت به طریق این از و کند فعالیت موثرتر و کاراتر کند کمک سازمان به
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 یریگبهره نظوره مب دانش تیریمد یهاستمیس یسازادهیپ منظور به تالش نیبنابرا. یابد
در بسیاری از موارد  که ستیحال در نیا است شیافزا روبه یرقابت منبع نیا از شتریب هرچه

های بدست آمده از آن با اهدافی که در سازی شده و همچنین خروجیسیستم پیاده
 یتفاوت بسیاری دارد و اهداف بدست آمده گاهسازی مدنظر بوده است ابتدای پیاده

از آنجایی . ]3[ فاصله زیادی با اهداف تعریف شده در استراتژی مدیریت دانش دارند
که شرکت ایران خودرو اقدام به پیاده سازی مدیریت دانش در برخی از واحدهای خود 

ا در های مدیریت دانش و وضعیت آنهنموده است هدف این پژوهش شناسایی شکاف
این شرکت بوده تا بتوان با مقایسه آنها با وضعیت مطلوب نقاظ ضعف را شناسایی نموده 

هایی در نظر گرفته شود سازی راه حلو جهت برطرف نمودن آنها در طول مراحل پیاده
از این طریق بتوان سیستم مدیریت دانش را با کمترین فاصله از وضعیت مطلوب آن تا 

 اهداف تعیین شده برای آن دست یافت. سازی نمود و بهپیاده

 تحليل شكاف

با وضعیت مطلوب  1تحلیل شکاف به تجزیه و تحلیل فاصله میان وضعیت کنونی 
 در موجود های شکاف ارزیابی و تحلیل، تجزیه از استفاده با پردازد. می 2در آینده

 توان می زمینه این در شده ارائه استانداردهای با آن مقایسه و سازمان دانش سطح
 .]9[ نمود معین را سازمان در دانش واقعی جایگاه

 پيشينه تحقيق

با وجود سابقه اندک مدیریت دانش و نو ظهور بودن آن در بین جوامع، منابع  
توان یافت که به بحث و تحقیق در  میمتعددی در خصوص این شاخه از علم 

انسانی این مقوله تجاری وعوامل  مدیریتی، های گوناگون فنی، خصوص جنبه
مدیریت دانش پرداخته  های  اند، اما کمتر مطالعه ای تاکنون به بررسی شکاف پرداخته

است. نظر به مطالب اشاره شده، سعی بر آن است با توجه به ضعف پژوهشی در این 

                                                                                                                   
1- AS-IS 
2- TO-BE 
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تحقیق و یا مجموعه مدون و مکتوبی در این  زمینه و اینکه تاکنون کمتر منبع علمی،
مدیریت دانش و علل پیدایش  های  با تعریف شکاف رفته است،خصوص صورت پذی

به  های  پیاده سازی، سعی در برطرف نمودن آنها نمود. طبق بررسی مراحلآنها در 
فعالیتی در زمینه طراحی ، عمل آمده و اطالعات کسب شده ازمنابع مختلف 

ودرو و چارچوب مفهومی مدیریت دانش با استفاده از تحلیل شکاف برای صنعت خ
یا سایر صنایع انجام نشده است و از این لحاظ مقاله پیش رو موضوع جدیدی را 

ارائه شده توسط لین و  های  مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به بررسی شکاف
 تی سنگ پرداخته شده است. 

، چارچوبی تحت 1پی زد بی بر اساس مفاهیم مدل 2002تی سنگ و لین در سال  
. این نمایش داده شده است 1که در شکل  مدیریت دانش ارائه نمودند عنوان شکاف

های مدیریتی ایجاد شده باشد که ناشی از شکافشکاف می 2چارچوب مشتمل بر 
ها بدلیل ضعف که این شکاف باشندسیستم مدیریت دانش می سازیدر پیاده

سازی و زی، پیادهریهای مدیریتی موجود و عدم توانایی کارکنان در برنامهفعالیت
 ها عبارتند از:باشند. این شکافهای سیستم مدیریت دانش میپشتیبانی از فعالیت

 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء جهت موردنیاز دانش میان شکاف :اول شكاف
 رقابتی موقعیت افزایش برای موردنیاز واقعی دانش و ارشد مدیران دیدگاه

 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء جهت موردنیاز دانش میان شکاف :دوم شكاف
  دانش مدیریت سیستم طراحی و ارشد مدیریت دیدگاه

 سازی پیاده برای ارشد مدیران توسط شده ارائه برنامه میان شکاف :سوم شكاف
 .دانش مدیریت سیستم سازی پیاده برنامه پیشرفت میزان و دانش مدیریت

 مدیریت سیستم سازی پیاده از پس شده دریافت دانش میان شکاف :چهارم شكاف
 سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای موردنیاز دانش و دانش

 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای موردنیاز دانش میان شکاف :پنجم شكاف
 کارکنان دیدگاه دیگر سوی از و ارشد مدیران دیدگاه

                                                                                                                   
1- PZB 
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 (5112سنگ و لين، )تی شكاف مدیریت دانش 2. چارچوب 9 شكل

مهم در ارزیابی عملکرد سازمان و ارتباط  های  در ادامه تی سنگ به بررسی شاخص 
مدیریت دانش بر روی آنها پرداخته است. همچنین بررسی نموده است که  های  فعالیت

دیریت م های  مدیریت دانش چه تاثیری بر روی فعالیت های  وجود یا عدم وجود شکاف
 .]12[ دانش و در نهایت بهره وری سازمان خواهد داشت

و چرخه  1در همان سال تی سنگ با توجه به مدل مفهومی زنجیره دانش هولزاپل 
چارچوب خود را از جنبه دیگر مورد بررسی قرار داده و شکاف  2دانش نوناکا

نمایش داده شده است. در این  2دیگری به آن اضافه نموده است که در شکل 
و 4، طرح ریزی 3جنبه مختلف نظیر استراتژی، پیاده سازی 4از ها  تحقیق شکاف

 .]13[گرفتند مورد بررسی قرار 2آگاهی
 دیدگاه از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای موردنیاز دانش میان شکاف شكاف ششم:

 دانش مدیریت سیستم زیسا پیاده از پس شده دریافت واقعی دانش و کارکنان

                                                                                                                   
1- Holsapple 
2- Nonaka 
3- Implementation 
4- Planning 
5- Perception 



 
 

 

 ]22[ دانش مديريت شکاف 6 چارچوب. 2شکل 
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بود تی سنگ تحقیقی به منظور بررسی نقش فناوری اطالعات در به 2002در سال 
شکاف خود  2دیریت دانش بر اساس چارچوب پیاده سازی م های  وضعیت شکاف

مدیریت دانش در چندین  های  به شناسایی دالیل رخداد شکاف انجام داد. در این تحقیق
نمونه عملی پرداخته شده است و در نهایت این موارد را تجزیه و تحلیل نموده است که 

توانند در بهبود وضعیت این  میچگونه فناوری اطالعات و ابزارهای مبتنی بر  آن 
شده به همراه ابزارهای فناوری تاثیرگذار باشند که در ادامه چارچوب ارائه ها  شکاف

 .]14[ ارائه گردیده است 3در قالب شکل  اطالعات حاصل از نتیجه تحقیق
 



 
 

 ]21[ دانش مديريت هاي  شكاف در اطالعات فناوري نقش. 3 شكل
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عالوه بر فناوری اطالعات اقدام  2009در ادامه تحقیق پیشین، تی سنگ در سال  
بررسی جایگاه فرهنگ سازمانی و عوامل متاثر از آن در بهبود و پوشش به 

دهد با وجود  میمدیریت دانش نموده است. نتیجه این تحقیق نشان  های  شکاف
اینکه فناوری اطالعات یکی از فاکتورهای اساسی برای پیاده سازی مدیریت دانش 

سازی موفق مدیریت دانش را تواند تمامی فاکتورهای موثر بر پیاده  میباشد ولی ن می
به فاکتورهای مهم تر نظیر موضوعات ها  پوشش دهد. بنابراین ضروری است سازمان

مورد به نیروی انسانی و مسایل فرهنگی که نقش بسیار مهمی در موفقیت سیستم 
شود  می . همانطور که مشاهده]11و12[ (4)شکل مدیریت دانش دارند، نیز بپردازند

انجام شده در این زمینه توسط لین و تی سنگ صورت پذیرفته های  تمامی پژوهش
تماما چارچوب ارائه شده اند  است و در جایی که سایرین به این مقوله پرداخته

ه توسط لین و تی سنگ به عنوان پایه انتخاب شده است. بنابراین در این مقاله نیز ب
رچوب به عنوان پایه موجود در نمونه انتخابی از این چاهای  منظور بررسی شکاف

 استفاده گردیده است.ها  بررسی

 (5111سنگ و لين، )تی سازمانی فرهنگ و اطالعات فناوری براساس مفهومی چارچوب. 4 شكل

 تاریخچه شرکت ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی  
تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف  و صنعتی برای

با سرمایه اولیه یک  1341مرداد  22اتومبیل و تولید محصوالتی از این قبیل در تاریخ 
این شرکت  صد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید.

کرد.بر اساس اساسنامه شرکت با تولید اتوبوس آغاز  1342فعالیت خود را از مهرماه 
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 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، 1324که در تاریخ هجدهم آبان ماه 
به بیش از  1322سرمایه شرکت مبلغ دو هزار میلیون برآورد شد که این مبلغ تا سال 

العاده مورخ  میلیارد ریال افزایش یافت.به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق13
میلیون ریال به  440میلیارد و 13سرمایه شرکت ایران خودرو از مبلغ  30/3/1322

هزار ریال سهم یک 120میلیون و 12میلیون ریال منقسم به  120میلیارد و 12مبلغ 
ی بود که قانون گسترش های  هزار ریالی افزایش یافت.ایران خودرو از اولین شرکت

درصد سهام آن به کارکنان  49و مالکیت واحدهای تولیدی را به نحوکامل اجرا کرد
قانون حفاظت وتوسعه صنایع ، این شرکت به موجب بند الف و مردم واگذار گردید.

ملی ، شورای انقالب اسالمی به اعتبار نوع صنعت 11/4/1322ایران مصوب سهام 
سهام شرکت از طرف  هیئت وزیران. 22/2/1312به موجب مصوبه  و اعالم شد

به نام ، 22/2/1312سترش ونوسازی صنایع ایران در تاریخ دولت با نام سازمان گ
طی  20/11/1320در تاریخ  تغییر یافت. "سهامی عام"شرکت ایران خودرو 

ی را که های  ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط فروش سهام شرکت مصوبه
 توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودروسازی بود که

بر اساس اعالم سازمان مالی در مرداد ماه  توانست خود را با بازار بورس تطبیق دهد.
میلیون سهم نیز  22میلیاردریال وتعداد سهام  22سرمایه شرکت بالغ بر  1322سال 

 بوده است وکل سهام متعلق به سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران است.

 چارچوب مفهومی ارائه شده تحقيق

تر نیز بدان اشاره شد، تی سنگ و لین از اولین کسانی بودند طور که پیش همان 
 های مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات را ارائه نمودند.که چارچوب شکاف

شکاف  2در مدل ارائه شده توسط آنها به بررسی نقش فناوری اطالعات بر روی 
آن است تا عالوه بر  مدیریت دانش پرداخته شده است. در این تحقیق سعی بر

شناسایی نقش فناوری اطالعات در شکاف ششم، ابزارهای فناوری اطالعات مناسب 
برای هر شکاف و فرآیندهای مختلف مدیریت دانش ارائه گردد. سپس ابزارهای 
موجود در شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفتند تا تعیین گردد آیا با 
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ها را کمینه نمود یا خیر که در غیر توان این شکافاستفاده از ابزارهای موجود می
کارگیری ابزارهای جدید و یا تغییر در نحوه کاربرد ه شرکت باید با ب این صورت

 2در شکل  .نمایدها  برخی از ابزارهای موجود سعی در کمینه نمودن این شکاف
  چارچوب مفهومی تحقیق ارائه گردیده است.

 
 تحقيق مفهومی چارچوب. 2 شكل

 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء جهت موردنیاز دانش میان شکاف :اول شكاف
 .رقابتی موقعیت افزایش برای موردنیاز واقعی دانش و ارشد مدیران دیدگاه

 مدیران ارشد در پیاده سازی مدیریت دانش، بازبینی دالیل وقوع شكاف اول:
ها  داخلی و خارجی سازمان به بمنظور درک نقاط قوت، ضعف، فرصت های  محیط

. ]10[ های مدیریت دانش نقش مهمی را بر عهده دارند در اجرای فعالیت 1و تهدیدها
باشد.  میاین عملیات شامل شناسایی نقاط ضعف رقبا و خنثی نمودن نقاط قوت آنان 

فعلی سازمان با توجه  های  همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل وضعیت و قابلیت
به مدیریت دانش، سازمان قادر خواهد بود که نقاط قوت و ضعف را بدرستی 

. عالوه بر (2009، 2)هو شناسایی نموده و براساس آن استراتژی مناسبی اتخاذ نماید

                                                                                                                   
1- SWOT 
2- Ho 
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این، هر سازمان حوزه دانشی خاص خود را داشته که براساس آن نیز مشکالت 
منحصر به خود آنها را برطرف  های  تواند از طریق راه حل میخاص خود را دارد که 

کلیدی بمنظور  های  نماید. نقش کلیدی مدیران ارشد در این جا شناسایی دانش
. از آنجایی که بازار ]2[ باشد میکسب مزیت رقابتی و باقی ماندن در بازار رقابتی 
تواند به  میها موردی که باشد تن رقابتی دارای ثبات نبوده و دائما در حال تغییر می

سازمان در ردیابی این تغییرات و بروز عکس العمل مناسب در برابر آنها کمک 
 های  باشد. از آنجایی که محیط و ویژگی مینماید، ایجاد و ذخیره سازی دانش 

باشد، ممکن است انتظارات مدیران ارشد از مزیت  میمدیریت دانش بسیار متغیر 
یریت دانش بمنظور تدوین اهداف مناسب برای سیستم مدیریت رقابتی با توجه به مد

 .]12[دانش بسیار خوش بینانه یا بدبینانه باشد
 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء جهت موردنیاز دانش میان شکاف :دوم شكاف
  دانش مدیریت سیستم طراحی و ارشد مدیریت دیدگاه

با درک جایگاه سازمان در محیط داخلی و خارجی،  دالیل وقوع شكاف دوم:
تری بمنظور پیاده سازی مدیریت دانش  ریزی مناسب توانند برنامه مدیران ارشد می

اند، اما  تدوین نمایند. اگرچه مدیران ارشد به لزوم عملیات کسب دانش پی برده
صحیح و نیاز خود را بدلیل عدم توانایی در تشریح  های مورد توانند دانش نمی

توانند دانشی  می. به عبارت دیگر، مدیران ن]1[کارآمد نیازهای خود، بدست آورند
را که سازمان به منظور اجرای مستمر طرح پیاده سازی مدیریت دانش خود نیازمند 

گردد، که دلیل  میباشند را تعیین نمایند. این امر منجر به رخداد شکاف دوم  می
مدیران ارشد و طرح تصویب شده برای اجرای اصلی آن عدم انطباق میان درک 

                                                                                                                    .                                                                                                                            ]12[باشد میسیستم مدیریت دانش 

 سازی پیاده برای ارشد مدیران توسط شده ارائه برنامه میان شکاف :سوم شكاف
 .دانش مدیریت سیستم سازی پیاده برنامه پیشرفت میزان و دانش مدیریت

اصلی،  های  در صورت وجود تعاریف مختلف از دانش دالیل وقوع شكاف سوم:
تعریف سیستم مدیریت دانش، قطعا سازمان در حین پیاده  های  ارزش دانش و رویه

. بنابراین سازمان ]2[سازی سیستم مدیریت دانش با موانع بسیاری روبرو خواهد بود
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پیش از معرفی سیستم مدیریت دانش، باید طرح جامع و منطقی برای کل سازمان 
ریت دانش و ارائه دهد. با این وجود، ممکن است بدلیل عدم درک کامل سیستم مدی

چیستی آن از سوی کارکنان و القای این دیدگاه که با استفاده از این سیستم و 
اشتراک گذاری دانش خود ممکن است تاثیرات منفی بر روی ارزش و جایگاه 
شخصی آنان بوجود آید، اختالف نظرهایی وجود داشته باشد. عدم تمایل کارکنان 

ن در درک صحیح سیستم مدیریت دانش، به اشتراک گذاری دانش و یا ناتوانی آنا
منجر به ایجاد شکاف میان فرآیندهای درونی سازی و بیرونی سازی در حین پیاده 

 .]12[گردد سازی می

 مدیریت سیستم سازی پیاده از پس شده دریافت دانش میان شکاف :چهارم شكاف
 سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای موردنیاز دانش و دانش

مدیریت دانش شامل  های  پیاده سازی موثر استراتژی شكاف چهارم:دالیل وقوع 
موردنیاز که باید کسب شوند و اینکه به این منظور  های  تعریف و تعیین واضح دانش

. بعالوه، بمنظور ]12[باشد های انگیزش دهی باید بکارگرفته شوند، می چه روش
های مدیریت دانش،  عالیتتواند پس از پیاده سازی ف تعیین اینکه آیا سازمان می

مزیت رقابتی خود را توسعه دهد، نیازمند توسعه سیستم کاملی بمنظور ارزیابی این 
باشد. این  میباشد. ارزیابی دانش شامل ارزیابی منابع و پردازشگرهای دانشی  میمهم 

فرآیند شامل شناسایی و درک منابع و پردازشگرهایی که ارزش افزوده ایجاد 
مدیریت دانش، و ارزیابی تاثیر  های  یابی و مقایسه روند اجرای فعالیتکنند، ارز می

توان موقعیت فعلی سازمان  میباشد که از این طریق  میاجرای آن بر عملکرد سازمان 
اغلب در ارزیابی نتایج حاصل از مدیریت ها  . سازمان]2[ را به درستی درک نمود

رده شده است یا خیر با شکست مواجه دانش بمنظور تعیین اینکه آیا انتظارات برآو
شوند. بنابراین، چگونگی ارزیابی دانش همواره یک موضوع قابل بحث برای  می

گیری  گیری، اندازه های مختلف اندازه بوده است. علیرغم وجود روشها  سازمان
های مالی موجود، هنوز هم بدلیل ماهیت  دانشی با استفاده از سیستم های  دارایی

 .]13[ باشد داینامیک دانش، براحتی امکان پذیر نمیضمنی و 

 از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای موردنیاز دانش میان شکاف :پنجم شكاف
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 کارکنان دیدگاه دیگر سوی از و ارشد مدیران دیدگاه
هر  های رایج برای خلق دانش جدید یکی از مسئولیت دالیل وقوع شكاف پنجم:

باشد. مدیران و  میدانش محور  های کارشناسی در شرکت  های دپارتمان یا گروه 
مسئولین اجرایی باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند. هرچند درون سازمان  
ممکن است میان درک مدیران ارشد و کارکنان بدلیل تفاوت در جایگاه شغلی، 

ند نقش و دانش تخصصی آنها، شکاف ایجاد گردد. سطوح مختلف مدیریتی عبارت
ترین  باشند و در پایین میاز: مدیران اجرایی که درگیر مسائل روزمره و عملیاتی  

سطح سلسله مراتب مدیریتی قرار دارند. مدیران میانی که به عنوان واسطی میان 
باشندو مدیران ارشد که مسئولیت تدوین خط  میمدیران اجرایی و مدیران ارشد 

رعهده دارند. بنابراین درک کارکنان از کلی سازمان را ب های  و سیاستها  مشی
موردنیاز متفاوت بوده و  به جایگاه شغلی و نقش آنان  بستگی دارد.  های  دانش

شغلی مختلف و  های  بنابراین هماهنگی میان درک  تمامی کارکنان در جایگاه
اهداف و طرح تائید شده توسط تمامی آنان برای سیستم مدیریت دانش یکی از 

 .]12[ باشد میدی در پیاده سازی مدیریت دانش مسائل کلی
نیاز برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان از  شکاف میان دانش مورد شكاف ششم:

دیدگاه کارکنان و دانش واقعی دریافت شده پس از پیاده سازی سیستم مدیریت 
 .دانش

کارکنان زمان بسیاری را صرف ارتقاء سطح دانشی  دالیل وقوع شكاف ششم:
کنند بنابراین سازمان باید فضایی ایجاد  مید جهت بهبود عملکردشان در سازمان خو

نماید تا از طریق آن کارکنان را به اشتراک گذاری دانش و خالقیت تشویق نماید. 
اگر کارکنان برای این امر تشویق نشوند از مشارکت در پیاده سازی سیستم مدیریت 

یجه، کارکنان دانش خود را به اشتراک در نت .]11[دانش امتناع خواهند ورزید
های موردنیاز سازمان با مشکل مواجه خواهد شد.  نگداشته و فرآیند کسب دانش

باشند. هیچ یک از آنان  میها در ارتباط  مسئولین اجرایی با جزئیات روزانه فعالیت
باشند. آنها با مشکل انتقال  میکارشناس نبوده و با حجم باالیی از اطالعات روبرو 

باشند. حتی  میاطالعات به دانش مفید و از دست رفتن بخش زیادی از مفاهیم روبرو 
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اگر مفاهیم با معنایی ایجاد نمایند، اشتراک گذاری آن با سایر همکاران براحتی 
باشد. کارکنان بصورت متداول دانش را براساس جایگاه شغلی و  میامکان پذیر ن
نمایند بنابراین مفاهیم دانشی در حین فرایند انتشار دائما تغییر  میتعریف  ادراک خود

 های  نمایند. عالوه بر این، کارکنان دانشی تمایلی به اشتراک گذاری دارایی می
خود با سایرین نداشته و رقابت میان کارکنان دانشی اغلب مانع اشتراک  1معنوی

کارکنان دانشی  های  ش ناشی از دانستهگردد. قدرت دان میگذاری دانش میان آنها 
انگیزش  های  باشد و بمنظور تشویق آنان به اشتراک گذاری دانش نیازمند سیستم می

ماند و  میباشیم. در غیر این صورت تنها رقابت میان آنها باقی  میدهی قوی 
گذاری دانش بمنظور دستیابی سازمان به مزیت رقابتی نادیده گرفته خواهد  اشتراک

 .]14[ آید مید و این زمانی است که  شکاف ششم در سازمان پدید ش

 های مبتنی بر فناوری اطالعات شرکت ایران خودروسيستم

جهت تجزیه وتحلیل ابزارهای موجود در شرکت ایران خودرو و نحوه کاربری، 
ابتدا باید ابزارهای مختلف و کاربری آن را مورد بررسی قرار داد و سپس بر اساس 

توانند در فرایندها و شکاف کمک رد و حوزه دانشی و نوع دانشی که آنها میعملک
در ادامه لیست ابزارهای فناوری  نماید در جایگاه مناسب چارچوب قرار گیرد.

 اطالعات موجود در این شرکت به همراه نحوه عملکرد آنها آورده شده است.
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 ابزارهای فناوری اطالعات شرکت ایران خودرو. 1جدول

 عملكرد آنها در شرکت ابزارهای فناوری اطالعات موجود در شرکت
 ها. ها و پيگيريسيستمي است براي مكانيزه نمودن گردش نامه سيستم دبيرخانه اداري

 پورتال ايران خودرو

 پورتال ايران خودرو بمنظور دست يابي  به اهداف زير طراحي گرديده است:
 هاي اينترانتي شرکت ايران خودروسازي وب سايتجمع آوري و يكپارچه 

 ايجاد بستر مناسب جهت مديريت اسناد 

 مديريت دانش ايجاد بستر مناسب جهت اجراي 

  گزارشات مديريتي )هوش کسب و کار( فراهم نمودن محيط مناسب جهت ارائه 

 سيستم پيشنهادات
توانند ايده و نظرات در حوزه کاري خود و نيز خارج ازآن را در اين سيستم ثبت نمايند و سپس پيشنهاد مذکور بنا به ماهيت سيستمي است که کارکنان مي

عالوه بر مبالغي بمنظور پاداش شامل  صورت تائيد و اجراي پيشنهاد مذکور،واحد مربوطه و صاحب نظر آن مورد بررسي قرار مي گيرد و در  تخصصي آن،
 باشد که در فرايند ارتقاء کارشناسي تاثيرگذار خواهد بود.امتيازاتي نيز مي

 سيستم ارتقاء کارشناسي
هاي الزم محاسباتي بر روي آن و در مولسيستمي جهت شناسايي مشمولين ارتقاء از بين کارشناسان و انجام عمليات درخواست کارشناسي و اعمال فر

 باشد.نهايت صدور حكم ارتقا مي

 HRسيستم گزارشات 
هاي سيستم که تقريبا بر روي همه داده HRبراي جوابگويي به نياز آمار و اطالعاتي حوزه منابع انساني و در دسترس قرار دادن اطالعات، سيستم گزارشات 

 سازي شده است. احاطه دارد پياده
 گيرد.اين سيستم به منظور جذب و استخدام افراد واجد شرايط و مورد نياز شرکت مورد استفاده قرار مي جذب اينترنتي

 سيستمي جهت نگهداري مشخصات فردي،تحصيلي،جايگاه سازماني،شغلي،مرکز هزينه،حقوق پابه و... سيستم پرونده پرسنلي و نگهداري سوابق

 نمايدکليه فرايندهاي آموزشي را پشتيباني ميسيستمي است که  سيستم آموزش

 گيردسيستم ارزيابي آموزشي جهت ارزشيابي دوره آموزشي فراگيران و اخذ نظرات آنها در اثربخشي دوره اجرا شده مورد استفاده قرار مي هاي ارزيابي آموزشيسيستم

 سيستم پاداش پايان سال
ميزان مبلغ پاداش آخر سال را محاسبه  شوند،عنوان ورودي به اين سيستم وارد مي اين سيستم بر اساس پارامترهاي مختلفي که به

 هاي اين سيستم عبارتند از : کارايي،عملكرد واحد،ميزان بودجه و...کند.ورودي مي

  



 

 سيستم ارزيابي )کارايي(
و بر  رودبراي افراد تحت نظر آنها به کار ميسيستم ارزيابي )کارايي( جهت ارزيابي عملكرد کارکنان به صورت فصلي توسط مسئولين 

 اساس امتياز به دست آمده ميزان پاداش و حقوق دريافتي افراد متغير خواهد بود. 

 سيستم ارتباط با مشتري
هاي سرويس مشتريان داخل گروه )شامل خدمات مختلف در حوزه فناوري اطالعات و ابزاري است براي جهت پشتيباني درخواست

 گيرد. خارجي )مشتريان محصوالت ايران خودرو ( مورد استفاده قرار مي مشتريان

 هوش تجاري سيستم

هاي مختلف نظير منابع انساني ،توليد،فروش و لجستيك و کيفيت براي بررسي و تحليل وضعيت فعلي شرکت در حوزه Qlik Viewابزار
-که بتوان دانش نهفته در سازمان را کشف و استخراج نمود تا در تصميممورد استفاده قرار گرفته است.در واقع اين ابزار چارچوبي است 

 هاي مديران موثر باشد.گيري

 هاي مختلف در شرکت فراهم است.شبكه داخلي با سرعت باال براي برقراري ارتباط و اجراي سيستم اينترانت و اينترنت

 سيستم آموزش الكترونيكي )مگفا(
همكاري شرکت مگفا، تحت مسئوليت مديريت آموزش وتوسعه شرکت به منظور آموزش الكترونيكي دروس سيستم آموزش الكترونيكي با 
 گيرد.عمومي مورد استفاده قرار مي

 پست الكترونيكي
در  امكان برقراري ارتباط با همكاران و شرکاي تجاري و نمايندگان Microsoft exchangeسيستم پست الكترونيكي با استفاده از نرم افزار 

 کليه نقاط جهان به صورت غيرهمزمان را فراهم مي کند.

 بانك استعدادهاي مديريتي
سيستم مذکور با هدف کسب دانش و تجربيات کارکنان و کد نمودن آن در واحد مديريت خدمات مديران مورد استفاده قرار مي گيرد.از 

 ينه مورد نياز مي باشد.مزاياي اين سيستم امكان جستجو افراد با مهارت و تخصص خاص در زم

 موتورهاي جستجو
توان هاي شرکت اين امكان فراهم است که در محدوده بانك اطالعاتي با رعايت مسايل امنيتي اطالعات مورد نظر را مي در اکثر سيستم
 جستجو نمود. 

 و بايگاني مدارك  کتابخانه ديجيتالي
هاي مختلف شرکت در اداره اطالع رساني،کنترل مدارك و آرشيو فني اطالعات در حوزهاين سيستم به منظور نگهداري اسناد و مدارك و 

 گيرد.مورد استفاده قرار مي
 سيستم ساختار سازماني و مشاغل

 
تعريف الگوي درختي متناسب با نياز شرکت جهت تعريف ساختار قديم و جديد شرکت بهمراه کليه متغيرهاي مختلف آن ونيز تعاريف 

 مشاغل موجود در شرکت، متغيرهاي آن و ارتباط مشاغل با واحدهاي سازماني مربوطه. مربوط به
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براساس این ابزارها و چارچوب مفهومی انتخاب شده برای تحقیق چارچوب  
  ارائه گردیده است. گردد،مشاهده می 1کلی که در شکل 

 
 چارچوب پيشنهادی بر اساس ابزارهای فناوری اطالعات شرکت ایران خودرو. 6 شكل
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 روش انجام تحقيق

های مدیریت دانش از با شکاف دلیل ادبیات موجود در رابطهه در این تحقیق، ب 
با بررسی مقاالت و کتب در رابطه با مدیریت روش پرسشنامه استفاده شده است. 

های ارائه شده در بخش قبل استخراج سازی آن، شکاف های پیادهدانش و شکاف
در نمونه انتخابی و وضعیت هر یک ها  اند. بمنظور بررسی صحت این شکافگردیده

پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر دو از آنها در شرکت پرسشنامه ای طراحی گردید. 
از  پاسخ دهندگانبه بررسی مشخصات عمومی و شخصی باشد، بخش اول  می بخش

در ادامه سواالت متعددی  پردازد. می جنسیت، تحصیالت، سابقه کار و .. جمله سن،
 10ها در شرکت طرح گردید که در مجموع، شامل وشعیت شکافبمنظور بررسی 

های  سواالت با بررسی و مطالعه مقاالت و کتب در زمینه شکاف. باشد می سوال
اند. مقیاس مورد استفاده جهت کمی سازی مفاهیم  مدیریت دانش استخراج گردیده

که نظرات  در پرسشنامه، مقیاس لیکرت است. علت استفاده از این مقیاس این است
از ها  کیفی پاسخگویان را به اعداد کمی قابل درک برای ماشین تبدیل کرد. مقیاس

با تعاریف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در نظرگرفته شده است.  2تا  1
بمنظور حصول اطمینان از صحت پرسشنامه، آن را برای تعدادی از اساتید دانشگاه و 

ن شرکت در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش که در متخصصین داخلی و مشاورا
این زمینه تخصص دارند ارسال گردید که با استفاده از روش دلفی، تغییرات الزم در 
آن ایجاد گردید و در نهایت مورد قبول تمامی اساتید مورد نظر قرار گرفت. در 

های  موردنیاز میان بخشهای  آوری داده مرحله بعدی، پرسشنامه بمنظور جمع
مدیران، سرپرستان و مختلف شرکت توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 

پرسشنامه در شرکت توزیع  100پس از آن تعداد اند.  افراد خبره در این زمینه بوده
 22پرسشنامه دریافت گردید که نرخ پاسخگویی آن  22گردید که از این میان 

منظور بررسی اعتبار پرسشنامه طراحی بباشد که درصد قابل قبولی است.  می درصد
)خاکی،  شده از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است

 باشد. می نشان دهد اعتبار قابل قبول پرسشنامه 06219که نتیجه حاصل  (1322
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 های حاصل از پرسشنامه های آماری انجام شده بر روی داده نتایج آزمون

های جمع آوری شده از شرکت و ارائه نتایج تجزیه و تحلیل دادهدر این بخش به  
درصد از  32شود مالحظه می 9و  2، 2های شکل پرداخته شده است. همانطور که

درصد از پاسخگویان  0اند. درصد را مردان تشکیل داده 12پاسخگویان را زنان و 
فوق لیسانس و درصد  24درصد لیسانس،  2363دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 

شود اند، همان طور که مالحظه میدرصد نیز دارای تحصیالت دکتری بوده 262
 باشند.اکثر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس می

 جنسيت ـ سن. 7 شكل
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تيجنس ـ جایگاه شغلی. 8 شكل  

 تيجنس ـ تحصيالت. 1 شكل

 آزمون کلموگروف اسميرنوف

از این آزمون استفاده ها  مرتبط با شکافهای  بمنظور بررسی نرمال بودن پاسخ 
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موجود در های  شکافهای  دهد که پاسخ شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان می
 . (0602بزرگتر از  1)مقدار پی کنند پرسشنامه از توزیع نرمال پیروی می

 ها رتبه بندی شكاف

های  شکاف بدست آمده از بررسی وضعیت هر یک ازهای  با توجه به میانگین 
به ترتیب در ها  پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت، وضعیت هر یک از شکاف

 ارائه گردیده است. 10و شکل  2جدول 

شرکت در شكاف هر تيوضع نيانگيم. 5 جدول     

 ميانگين وضعيت هر شكاف در شرکت های مدیریت دانش شكاف
 2112/3 شکاف اول
 2110/3 شکاف دوم
 1212/3 شکاف سوم

 4100/3 شکاف چهارم
 2440/2 شکاف پنجم
 9440/2 شکاف ششم

 

 شرکت در شكاف هر تيوضع نيانگيم. 91 شكل

                                                                                                                   
1- P_Value 
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سازی های پیادهمشاهده است وضعیت شکافقابل  2طور که در جدول  همان 
مدیریت دانش در شرکت به جز دو مورد در حد متوسط ارزیابی شده است. بنابراین 

سازی موفق مدیریت دانش خود به این پیادهضروری است که شرکت برای 
های ارائه شده در هر مورد را مورد بررسی قرار داده ها توجه نموده و شاخص شکاف

های بدست آمده و اقدام به برطرف نمودن هر یک از آنها نماید. با توجه به میانگین
هایی بهتر است که شرکت ابتدا اقدام به برطرف نمودن مشکالت مرتبط با شکاف

زمون فریدمن آاند نماید. در ادامه با استفاده از که کمترین میزان میانگین را داشته
ایم تا از این طریق بتوان تعیین نمود که کدام ها نمودهبندی این شکافاقدام به رتبه

 شکاف را ابتدا مورد بررسی قرار دهیم.

 شرکت در شكاف هر یبند رتبه. 3 جدول           

 ميانگين وضعيت هر شكاف در شرکت مدیریت دانشهای  شكاف
 42/2 شکاف اول
 23/4 شکاف دوم
 41/3 شکاف سوم

 19/3 شکاف چهارم
 22/2 شکاف پنجم
 09/2 شکاف ششم

 . رتبه بندی هر شكاف در شرکت99 شكل
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های موجود شود از میان شکافمشاهده می 11و شکل  3طور که در جدول  همان 
باشد بنابراین ضروری است که دارای کمترین رتبه و میانگین میشکاف پنجم 
سازی بهینه سیستم مدیریت دانش خود ابتدا به مشکالتی که پیاده رشرکت بمنظو

گردند رسیدگی نماید و هماهنگی الزم را میان منجر به ایجاد این شکاف می
های ارائه شده در باال کارکنان و مدیران ارشد ایجاد نماید. در ادامه با توجه به آمار

ها در شرکت و وضعیت مطلوب برای در رابطه با میانگین وضعیت هر یک از شکاف
راحتی ه که با استفاده از آن ب (12)شکل  هر یک از آنان نموداری ارائه شده است

توان وضعیت شرکت و میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب را مالحظه نمود و با می
ود که شرکت بهتر است در ابتدا بر روی کدامیک از این استفاده آن تعیین نم

 سازی نماید.ها سرمایه گذاری نموده و آن را بهینهشکاف

مطلوب تيوضع با سهیمقا درها  شكاف از کی هر تيوضع یبررس. 95 شكل  

مشاهده نمود شکاف پنجم که شکاف میان  12در شکل توان طور که می همان 
ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد و از سوی دانش موردنیاز برای 

است بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب خود دارد بنابراین  دیگر دیدگاه کارکنان
تواند در رابطه با بهبود وضعیت سیستم مدیریت دانش اولین گامی که شرکت می

اهداف و فرآیندهای  سازی آن باسازی این شکاف و همگامخود انجام دهد، بهینه
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 باشد.میدیریت دانش می

 آزمون اسپيرمن

سازی سیستم ها عالوه بر تاثیر بر پیادهبمنظور بررسی اینکه آیا این شکاف 
گذارند و اینکه این تاثیر در جهت مدیریت دانش، بر روی یکدیگر نیز تاثیر می

 مثبت است یا منفی از این آزمون استفاده شده است.

آزمون اسپيرمن انجام شده بر روی کليه شكاف ها. 4 جدول  

 
پی کوچکتر یا مساوی  شود هرجا که مقدارمشاهده می 4همانطور که در جدول  

اند و باشد بدین معناست که این دو شکاف بر روی یکدیگر تاثیر داشتهمی 0602
توان درک می 2ضریب همبستگیگردد. از روی مقدار عددی رد می 1اولیهفرض 

ود که جهت تاثیر این دو شکاف بر روی یکدیگر مثبت است یا منفی بدین معنا نم
که اگر مقدار عددی این گزینه مثبت باشد یعنی ارتباط این دو فاکتور افزایشی 

باشد و اگر منفی باشد یعنی افزایش در یک مقدار یک شکاف منجر به کاهش  می

                                                                                                                   
1- H0 
2- Correlation coefficient 
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بل مشاهده است در برخی از قا 4گردد. همانطور که در جدول اثر شکاف دیگر می
این  2باشند که در جدول ها بر روی یکدیگر تاثیرگذار میموارد این شکاف

 اند. بعنوان مثال شکاف اول و سوم دارایها بهمراه جهت تاثیر ارائه گردیدهشکاف
باشد بنابراین این دو شکاف بر روی یکدیگر دارای می 0600مقدار عددی پی برابر با 

که مثبت است جهت تاثیر این  ضریب همبستگیاشند که با توجه به مقدار بتاثیر می
ای که افزایش در یکی منجر به دو شکاف بر روی یکدیگر مثبت است. بگونه

 گردد.افزایش در دیگری نیز می

 بر روی یكدیگرها  . جهت تاثير شكاف2جدول 

 جهت تأثير های تأثيرگذار بر روی یكدیگر شكاف
 مثبت سومشکاف اول و 

 مثبت شکاف اول و چهارم
 مثبت شکاف اول و ششم
 مثبت شکاف دوم و سوم

 مثبت شکاف دوم و چهارم
 مثبت شکاف دوم و ششم

 مثبت شکاف سوم و چهارم
 مثبت شکاف سوم و پنجم
 مثبت شکاف سوم و ششم

 مثبت شکاف چهارم و پنجم
 مثبت شکاف ششم و چهارم

 
باشند، هایی که بر روی هم تاثیرگذار میشود شکافهمانطور که مالحظه می 

دهد بهبود در وضعیت یک باشد که این امر نشان میتاثیرات در جهت مثبت می
گردد که از لحاظ علمی نیز شکاف منجر به بهبود در وضعیت شکاف دیگر نیز می

 باشد.مورد تائید می
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 1آزمون آنوا

سازی های پیادهبر روی شکاف بمنظور بررسی نقش هر یک از مشخصات فردی 
های مدیریت دانش از این آزمون استفاده گردیده است. در این آزمون نیز سیستم

باشد بدین معناست که فرض می 0602مقدار عددی پی کوچکتر یا مساوی  زمانی که
برقرار  2ثانویهبرقرار است و در غیر این صورت این فرضیه رد شده و فرض اولیه 

ادامه بررسی گردیده است که آیا سطح تحصیالت پاسخ دهندگان بر گردد. در  می
های انتخابی از سوی آنان و دیدگاهشان از وضعیت کنونی شرکت روی پاسخ

 نماید یا خیر.تفاوت ایجاد می

 . آزمون آنوا بر روی کليه شكاف ها6 جدول

 
سوم، شود در تمامی موارد به جز شکاف مشاهده می 1طور که در جدول  همان 

رد  باشد که این بدان معناست که فرض اولیهمی 0602مقدار عددی پی بزرگتر از 
شده و میان سطح تحصیالت پاسخ دهندگان و دید آنان از وضعیت کنونی شرکت 

دهندگان ها تفاوتی وجود ندارد. به عبارت دیگر مطابق نظر پاسخدر رابطه با شکاف
عیت شرکت در رابطه با شکاف سوم سطح تحصیالت بر روی شناخت افراد از وض

                                                                                                                   
1- Anova 
2- H1 
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آزمون مشابهی بمنظور بررسی تاثیر جایگاه شغلی و سابقه  تاثیرگذار بوده است.
دهندگان بر روی دید آنان از وضعیت شرکت انجام گردید که نتایج کاری پاسخ

ها نیز هیچ تاثیری بر میزان شناخت آنان از وضعیت دهد این ویژگیحاصل نشان می
 نداشته است.کنونی شرکت 

 گيری جمع بندی و نتيجه

سازی های پیادهدر این تحقیق با مطالعه مقاالت و کتب مختلف در زمینه شکاف 
 1های مدیریت دانش، با استفاده از چارچوب ارائه شده توسط لین و تی سنگ سیستم

 دانش میان شکاف های انجام شده  شکاف پنجم کهبا بررسی شکاف ارائه گردید.
 دیگر سوی از و ارشد مدیران دیدگاه از سازمان رقابتی موقعیت ارتقاء برای ازموردنی

است دارای بیشترین مقدار فاصله با وضعیت مطلوب است.در واقع  کارکنان دیدگاه
های مدیریت دانش متفاوت جایگاه شغلی افراد با درک آنها در خصوص استراتژی

های شغلی مختلف و کارکنان در جایگاه میاست. بنابراین هماهنگی میان درک  تما
اهداف و طرح تائید شده توسط تمامی آنان برای سیستم مدیریت دانش یکی از مسائل 

شکاف بعدی که دارای کمترین مقدار  باشد.سازی مدیریت دانش میکلیدی در پیاده
است شکاف ششم است. این شکاف در برگیرنده بهبود مستمر فرایند و نقش افراد در 

. بنابراین سازمان باید فضایی ایجاد نماید تا از طریق آن کارکنان را به استازمان س
اشتراک گذاری دانش و خالقیت تشویق نماید. اگر کارکنان برای این امر تشویق 
نشوند از مشارکت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش امتناع خواهند ورزید. در 

موردنیاز  های  اشته و فرآیند کسب دانشذک نگنتیجه، کارکنان دانش خود را به اشترا
، کارکنان دانشی تمایلی به اشتراک آنسازمان با مشکل مواجه خواهد شد. عالوه بر 

خود با سایرین نداشته و رقابت میان کارکنان دانشی اغلب  1معنوی های  گذاری دارایی
 های  دانستهگردد. قدرت دانش، ناشی از  میمانع اشتراک گذاری دانش میان آنها 

منظور تشویق آنان به اشتراک گذاری دانش، نیاز به ه باشد و ب میکارکنان دانشی 
باشد. در غیر این صورت تنها رقابت کاذب میان  میانگیزش دهی قوی  های  سیستم

                                                                                                                   
1- Intellectual Asset 
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دستیابی سازمان به مزیت رقابتی جهت ماند و اشتراک گذاری دانش آنها باقی می
آید.  مین زمانی است که  شکاف ششم در سازمان پدید نادیده گرفته خواهد شد و ای

از جمله شرکت مورد ها  دهد که در بسیاری از شرکت میاین امر بدان دلیل رخ 
نمایند نه به خاطر اشتراک  میبررسی، کارکنان را به خاطر دانشی که دارند تشویق 

گیری و اندازه های  سیستم ارزیابی عملکرد، های  گذاری دانش. بنابراین نقش سیستم
دهد در اینجا نظایر آن که به طور مستمر عملیات مختلف را مورد ارزیابی قرار می

ها، باید الزاماتی  شود. نتایج حاصل حاکی از آن است که در سایر شکافتر می پررنگ
برای پوشش آنها فراهم نمود از جمله بین  برنامه ریزی برای پیاده سازی سیستم 

ی های  میزان پیشرفت آن و یا میزان اثربخشی سیستم ها، باید مکانیزممدیریت دانش و 
از سوی جهت بررسی آن صورت گرفته و نتایج آن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. 

گوی  دیگر بررسی گردید که آیا ابزارهای فناوری اطالعات موجود در شرکت پاسخ
های  در بهبود شکافاند  تهاند و تا چه حد توانس نیازهای مدیریت دانش شرکت بوده

نتایج حاکی از آن است که ابزارهای فناوری  مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرند.
لذا برای رسیدن به نتایج  گانه بشود. 1های  تواند باعث بهبود کلیه شکاف می اطالعات

 مطلوب باید به مسائل و موضوعات مربوط به فناوری اطالعات بیشتر پرداخته شود.
ا که بر اساس نظرات پاسخ دهندگان در حال حاضر ابزارهای موجود شرکت چر

های  پشتیبانی موثری از فرآیندهای مدیریت دانش بعمل نمی آورد اگر چه ظرفیت
دهد که شرکت  نشان میها  به عنوان نمونه  بررسی توان برای آن متصور شد. می زیادی

ر دارد و یا به عبارت دیگر های پنجم و ششم در حد ضعیفی قرا در زمینه شکاف
موثر واقع ها  توانند در این شکاف میابزارهای فعلی فناوری اطالعات در شرکت ن

گردد شرکت عملکرد ابزارهای فناوری اطالعاتی مورد نظر  شود. بنابراین پیشنهاد می
های سیستم مدیریت دانش و به طور همزمان  را مورد بازبینی قرار داده و همسو با برنامه

ریزی مناسبی در خصوص سازگاری فناوری اطالعات صورت گرفته تا بستر  برنامه
هایی نظیر سیستم ارزیابی، ارتقاء و نیز طراحی  مناسب برای اجرای کارآمد فرایند

های جهت مشارکت بیشتر کارکنان و ایجاد فرهنگ اشتراک گذاری دانش  سیستم
  خود قرار گیرد.
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در شرکتها  شكافپرسشنامه جهت بررسی وضعيت   

 
 سواالت 

 ميزان موافقت

خيلی 
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 کم متوسط زیاد
خيلی 
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توان به کمک فناوری اطالعات  می مسائل کلیدی شرکت را
 حل نمود.
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به نظر شما تا چه میزان درک و شناخت کافی از فناوری 
 اطالعات در شرکت وجود دارد.
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فناوری اطالعات به سهولت نمی تواند بواسطه خلق دانش 
 در ایجاد ارزش افزوده دانش به شرکت کمک نماید.
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تواند به مدیران کمک نماید تا درک  می فناوری اطالعات
 عمیق تری از مسائل ومشکالت موجود شرکت داشته باشند.
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شناسایی و بکارگیری دانشهای تواند در  می فناوری اطالعات
 کلیدی به شرکت کمک نماید.
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فناوری اطالعات نمی تواندفرایندهای تصمیم گیری را برای  
 مدیران بهبود بخشد.
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 شناسایی و بکارگیری مناسب ابزارهای فناوری اطالعات

تواند میزان اثربخشی سیستم مدیریت دانش را بهبود  می
 ببخشد. 
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هوش ، 1به نظر شما ابزارهای هوشمند )هوش رقابتی
مدیریت ارتباط با مشتری تا چه حد  ( ویا سیستم23تجاری

دستیابی به مزیت رقابتی و اتخاذ  توانند در جهت می
 تصمیمات راهبردی به مدیران یاری رسانند.
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به نظر شما، اهداف پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در 
 شرکت بطور واضح تبیین شده اند.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
2

_
2

 

 ذخیره سازی دانش در  شرکت بدلیل یکپارچگیهای  سیستم
 تواند در طرح مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرند. می

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                   
1- Competitive intelligence 
2- Business intelligence 
3- Customer relationship management 
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تواند منجر به سهولت اشتراگ  می بروز رسانی مستمردانش
 های  گذاری دانش و استفاده بهینه از منابع دانشی و خالقیت

 سازمانیُ گردد.
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طبقه بندی اطالعات بصورت فرایند سیستماتیک در سازمان 
 وجود دارد.
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توان دانش را عالوه بر کارکنان درون شرکت،  میبه نظر شما 
 از محیطهای خارجی نیز کسب نمود.
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شرکت  از دیدگاه شما ابزارهای فناوری اطالعات موجود در
 دهد.  به شما اجازه دستیابی مستقیم به اطالعات را می
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تواند  می از دیدگاه شما ابزارهای فناوری اطالعات شرکت
 کارمندان را به اشتراک گذاری دانش با یکدیگر تشویق نماید.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
3

_
3

 

تواند در کنترل  می ابزارهای فناوری اطالعات موجود شرکت
 و مانیتورینگ طرح مدیریت دانش کمک نماید.
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تواند بعنوان ابزاری برای تبدیل دانش  می فناوری اطالعات

 نهان به دانش آشکار ایفاء نقش نماید.
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مبتنی بر فناوری اطالعات موجود در های  به نظر شما، سیستم
شرکت، توانایی پشتیبانی از پیاده سازی مدیریت دانش را 

 دارند.
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ارزیابی بمنظور سنجش  های  از دیدگاه شما، شرکت از سیستم
 برد. میمیزان اثربخشی فرآیندها بهره 
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نقشه دانشی   یقینآ دارای، یک سیستم مدیریت دانش کارامد
 نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری وگردش کار، مناسب

 باشد. می
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مبتنی بر  های  از دیدگاه شما، سهولت استفاده از سیستم
تواند عامل تاثیر گذار در پیاده سازی  میفناوری اطالعات، 

 فرایندهای مدیریت دانش باشد.
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سیستم اطالعاتی شرکت قادر است ارتباطات و تعامالت 
 درون واحد شما را پشتیبانی نماید.
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سیستم اطالعاتی شرکت قادر است احتمال خطاهای تکراری 
 موازی را در شرکت تقلیل دهد. های  و فعالیت
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گذاری نتایج اطالعاتی شرکت قادر به اشتراک های  سیستم
 باشد. جهت دسترسی سایرین نمیها  حاصل از پروژه
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تا چه حد از ابزارهای سنجش و ارزیابی بمنظور حمایت از 
 مدیریت دانش نقش دارند استفادههای  افرادی که در فعالیت

 .گردد می
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امکان ، فناوری اطالعات موجود های  از دیدگاه شما، سیستم
 سازد. میگروهی کارکنان را فراهم  های  پشتیبانی از فعالیت
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 مبتنی بر فناوری اطالعات بمنظور های  تا چه حد سیستم
سهولت تبادالت دانش بین واحدهای شرکت استفاده 

 گردد.  می
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توانند در افزایش  می تا چه حد ابزارهای فناوری اطالعات
حمایت مدیران ارشد شرکت از کارمندان در جهت اشتراگ 

 گذاری دانش و افزایش میزان آگاهی آنان موثر باشند.
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 ی نظیر ارزیابی عملکرد و سیستم پیشنهادات های  سیستم
توانند در افزایش انگیزش کارکنان به شرکت در  می

های مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش ایفاء  فعالیت
 نقش نماید.
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دانشی بمنظور سهولت اشتراک گذاری  های  تا چه حد انجمن
 دانش توسط کارمندان مورد استفاده قرار گرفته است.
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از دیدگاه شما به چه میزان سیستم ارزیابی عملکرد جهت 
مشارکت و تشویق کارکنان بمنظور پیاده سازی سیستم 

 باشد؟ مدیریت دانش تاثیرگذار می
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