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Components affecting organizations should always be evaluated and measured so that
organizations can advance their development model. The purpose of this study was to
investigate the relationship between organizational culture and knowledge
management with efficient performance management of the General Administration
of Sports and Youth of Alborz Province. The method of this applied research was
descriptive-correlation. According to Morgan's sample size table, 127 employees of
the General Administration of sports and youth of Alborz province completed
standard questionnaires of Denison Organizational Culture (2000), Lawson
Knowledge Management (2004), Moghimi and Ramazan Applied Management
(2011) randomly. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient
method and regression analysis. By calculating the Pearson correlation coefficient, a
positive and meaningful relationship between organizational culture and knowledge
management with efficient performance management was shown. Also, regression
analysis showed that organizational culture and knowledge management predict
0.28% and 0.47% of effective performance management of staff, respectively. Based
on the findings of the research, it can be said that the correct application of the
components of knowledge management and organizational culture in efficient
performance management is very smart and it paves the way for advancing goals and
provides management with the tools for growth, success and promotion of the
organization.
Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Efficient Performance
Management, Sport.
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کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
مریم آدینهلو

بهزاد سهیلی
غالمرضا فرجی

ایران


استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد ،تهران ،ایران

استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس ،تهران ،ایران

چکیده
متن مؤلفههای تأثیرگذار بر سازمانها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا سازمانها بتوانند الگوی
توسعه خود را پیش ببرند ،لذا هدف از انجام این پژوهش ،بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با
مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز وروش این پژوهش کاربردی از نوع
توصیفی -همبستگی بود .بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان  127نفر از کارکنان اداره کل ورزش و
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کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس ،تهران،

مقاله پژوهشی
1795

رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد

مقاله پژوهشی

 --بازیابی دانش و نظامهای معنایی---------

جوانان استان البرز پرسشنامههای استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ( ،)2000مدیریت دانش الوسون ()2003
روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گردید .با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه
مثبت و معنیداری بین مدیریت و دانش فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد نشان داده شد و همچنین
تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب  0/47و 0/28درصد مدیریت
عملکرد کارآمد کارکنان را پیشبینی کرده است .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت بکارگیری
صحیح مولفههای مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در مدیریت عملکرد کارآمد بسیار هوشمندانه است و
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و مدیریت کارآمد مقیمی و رمضان ( )2011را به صورت تصادفی تکمیل کردند .تجزیه وتحلیل دادهها با

راه پیشبرد اهداف را هموار میسازد و ابزار رشد ،موفقیت و ارتقا سازمان را در اختیار مدیریت قرار میدهد.

 نویسنده مسئولbehzad_soheily@yahoo.com :

eISSN:2783-

واژههای كليدی :فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،مدیریت عملکرد كارآمد ،ورزش.
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مقدمه
مدیریت عملکرد کارآمد فرایندی مداوم است که قصد دارد عملکرد کارکنان را تسهیل
کند (  .)Van Waeyenberg, Peccei & Decramer, 2020, 1مــدیریت عملکــرد را
میتــوان مجموعــهای از اقــدامات و اطالعات تلقی نمود که به منظـور افـزایش سـطح
اسـتفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت تحقق اهـداف بـه شـیوهای اقتصـادی تـوام بـا
کـارایی و اثربخشـی صـورت میگیرد (فطرت ،خراسـانی ،ابوالقاسـمی ،قهرمانی.)1394 ،
در سناریوی محیط کسبوکار حاضر ،اکثر سازمانها برای اطالع از عملکرد منابع انسانی،
تکنیک سیستم مدیریت عملکرد را در پیش گرفتهاند که این سیستم اطالعاتی در مورد منابع
انسانی فراهم میکند و به عنوان فرایندی برای تشویق کارکنان برای تمرکز بر کار خود برای
دستیابی به اهداف سازمانی و فردی عمل میکند ( .)Yoti, & Mohsin, 2020, 291عملکرد
سازمانها را نمیتوان صرفاً بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا
پژوهشها نشان داده است ،ارزش بازاری شرکتها و مؤسسات را عمدتاً داراییهای غیرمالی
که به آنها داراییهای نامشهود اطالق میشود ،تعیین میکند (نوروزی چشمهعلی ،روشن،
وفادار .)95 ،1396 ،عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت
سازمانهاست .سازمانهای موفق جهان تالش زیادی میکنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و
رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و با فراهم کردن این عوامل ،بر عملکرد
کارکنانشان بیافزایند (قربانزاده .)39 ،1392 ،به عبارت دیگر الزم است عوامل مؤثر بر
عملکرد شناسایی شوند تا با بهبود عملکرد هدف غایی سازمانها محقق گردد (رستگار،
اکبرزاده صفویی ،باقری قرهبالغ.)58 ،1399 ،
از اساسیترین عوامل و زمینههای تغییر و تحول درسازمانها در عصر حاضر فرهنگ
سازمانی است و سازمانها نمیتوانند بدون توجه به ارزشها ،باورها و هنجارهای حاکم بر
سازمان امور خود را ساماندهی کنند .فرهنگ سازمانی با ویژگیهایی که به سازمان تزریق
مینماید ،میتواند روند حرکت شایستگی و سرعت سازمان را دستخوش تغییر کرده و تحقق
اهداف سازمان تحت تأثیر قرار دهد (قاسمینژاد .)1396 ،پژوهشگران بسیاری نیز به این نتیجه
رسیدهاند که اگر حتی سودآوری تنها هدف سازمانی باشد ،بـدون در نظر گرفتن ارزشهـای
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فرهنـگ سـازمانی نمـیتـوان بـه این هدف دسـت یافـت .درنتیجـه ،مـدیران بایـد در مورد
مدیریت فرهنگ سازمانی توجـه کافی و سرمایهگذاری الزم را داشته باشند (رحیمنیا و
علیزاده .)152 ،1388 ،فرهنگ سازمانی در واقع شناختی است که از سازمان ارائه میشود و
توسعه آن احساس هویت و تعهد را در افراد ایجاد نموده و نیز ثبات سازمان را باال میبرد و
در واقع اگر فرهنگ سازمانی سودمند باشد ،تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد ( Choong,
.)Wong and Lau, 2011

از طرفی بهکارگیری دانش و تخصص از سوی مدیران ،موجب توسعه شغلی و ایجاد
سازمانهای دانشمحور میگردد که میتواند به معنای پایداری در سازمانها باشد (قزلسفلو،
 .)1399رشد و موفقیت یا شکست سازمان ،حاصل مدیریت دانش و مدیریت کارآمد
کارکنان آن سازمان است و وجود یک فرهنگ قوی سبب افزایش مشارکت کارکنان و در
نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان خواهد شد ( .)Daft, 2012با توجه به اینکه
فرهنگ و فرهنگ سازمانی و عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد ،امری محدود و
همینطور وقتگیر و پرهزینه است و با توجه به نقش بسیار مهم فرهنگ سازمانی درموفقیت
سازمانها و غفلت برخی از مدیران کشورمان از این امر مهم؛ مطالعه ،تحقیق و اشاعه این
مباحث ،گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است.
عملکرد سازمانی برای بقا و موفقیت سازمانی ضروری است و به تبع آن ،سنجش عملکرد
بازخوردهای الزم سازمان را در مورد کارایی و اثربخشی فعالیتها و تالشهای آنها فراهم
میکند و تصمیمگیریهای بهتر را امکانپذیر خواهد کرد ( & Durst, Hinteregger

 .)Zieba, 2019هر حوزه عملکردی که نادیده گرفته شود ممکن است منجر به مشکالت بقا
شود .یکی از نگرانی اساسی در رابطه با دستیابی به هدف و پایداری سازمانی ،بحث عملکرد
است ( )Agarwal, 2020که به نظر میرسد کارآمدی آن برای تحقق اهداف سازمانی و
رشد و نمو سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا آنچه در این پژوهش مد نظر است،
عملکرد کارآمد میباشد.
تالش سازمانها بر این است که کارکنان خود را از مزایای بکارگیری برنامههای مرتبط
با دانش آگاه کنند ،چرا که تحقق این هدف میتواند به بهبود عملکرد سازمانی کمک کند
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(محمد داودی و دادمرزی .)1397 ،امروزه سازمانها برای بقا ،رشد و نمو ،پیشرفت و افزایش
توان رقابتی خود ،بایستی بهبود مستمر عملکرد خود را مدنظر قرار دهند (سالمت ،میرسپاسی،
رشادتجو .)126 ،1398 ،به عبارت دیگر عملکرد آنها باید از کارآمدی خوبی برخوردار
باشد تا بتوانند به بقا و ادامه حیات خود امیدوار باشند .انجام پژوهشهای علمی و کافی در
این زمینه میتواند به سازمانهای ورزشی کمک کند تا الگوی رشد و توسعه خود را پیش
ببرند .این پژوهش با بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با مدیریت عملکرد
کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درصدد است تا اندازهای سازمانها را در
این زمینه یاری نماید.

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
فرهنگ سازمانی از منابع مختلف و عمدتاً از اعتقادات بنیانگذاران و مدیران نشأت میگیرد.
آنها تأثیر قابل توجهی در نحوه فعالیت سازمان دارند و این فرصت را دارند که در مراحل
اولیه سازمان ،استراتژی و جهتگیری سازمان را معرفی کنند (.)Pathiranage, 2019

فرهنگ سازمانی مجموعهای است از باورها و ارزشهای یکسان که بر رفتار و اندیشه تمام
افراد سازمان تأثیر گذاشته و میتواند سرآغازی برای حرکت و پویایی و نوآوری و یا حتی
مانعی در راه پیشرفت سازمان به شمار بیاید (زرنگار .)119 ،1385 ،در واقع این توان بالقوه
ناشی از تأثیری است که فرهنگ سازمانی بر روی رفتار کارکنان داشته که این تأثیرات
میتواند هم برای سازمان مفید و با ارزش باشد و هم مخرب و غیرسودمند باشد .لذا فرهنگ
سازمانی طریقه و نحوه انجام امور برای کارکنان سازمان را مشخص مینماید ( Lee and

 .)Choi, 2003فرهنگ سازمانی به وسیله علل و عوامل مختلفی مانند جامعه ،بازار ،فناوری،
و رقابت شکل میگیرد ،بنابراین ،فرهنگ سازمانی در هر جامعه و سازمانی و حتی هر واحد
سازمانی مخصوص آن جامعه یا سازمان باشد ( .)Demarest, 1997اورتگا-پارا و ساتره-
کاستیلو )2013( 1نیز فرهنگ سازمانی را مجموعهای از ارزشها ،اعتقادات و الگوهای
رفتاری میدانند که یک سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میکند .در دهههای اخیر
1. Ortega-Parra & Sastre-Castillo
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اغلب پژوهشهای صورت گرفته با موضوع فرهنگ سازمانی ،در حوزههای تجاری ،صنعتی
و اداری بوده و در مورد ورزش و بهخصوص با استفاده از چارچوبهای جدید پژوهشی
کمتری یافت میشود (کرمی .)1384 ،از طرفی ،پژوهشگران به علت پیچیده بودن مفهوم
فرهنگ سازمانی تا بحال به یک تعریف کامل و جامع و یکپارچه از فرهنگ سازمانی
نرسیدهاند .چنانچه بسیاری از پژوهشهای انجام شده در این مورد ،عوامل بااهمیت در
مطالعات سازمانی را در نظر نگرفتهاند .از میان چارچوبهای مفهومی گسترده و متنوعی که
از فرهنگ سازمانی ارائه گردیده است ،پژوهش دنیسون ،هاالند و گوئلزر )2004( 1ابعاد
فرهنگ سازمانی شامل چهار بعد کارکردی مشارکت ،انطباق ،مأموریت و یکپارچگی را
شناسایی و اعتباریابی کرده است .در خیلی از کشورها نیز پژوهشگران به علت انطباق زیاد
مدل فوق با فرهنگهای گوناگون ،از آن به عنوان معیاری برای سنجش فرهنگ سازمانی
سازمانهای تحت بررسیشان استفاده میکنند ( .)Trevor, Annette and Paul, 2010جهت
بررسی و سنجش فرهنگ سازمانی سازمان ورزشی موردمطالعه در پژوهش حاضر نیز از
همین چارچوب استفاده شده است.
پژوهشگران فرهنگ سازمانی را به عنوان یک منبع تسهیلکننده فرایند مدیریت دانش
(خلق دانش ،ذخیرهسازی ،انتقال و کاربرد آن) مطرح میکنند ،بنابراین مدیران سازمانها
باید توانایی مدیریت خرده فرهنگهای موجود در سازمان را داشته باشند و بتوانند آنها را
با اهداف مدیریت دانش همسو کنند (عنایتی ،عالیپور و یوسفی .)41 ،1390فرهنگ
سازمانی یکی از عوامل اصلی پیادهسازی مدیریت دانش است (اکبری ،حمید؛ اورعییزدانی،
بدرالدین؛ یعقوبی .)76 ،1398 ،بقای سازمانها براساس دانش است و سازمانهایی موفقتر
هستند که از این دارایی خود به شیوهای بهتر و سریعتر استفاده کنند .امروزه راهبرد سازمانها
استفاده از دانش و سرمایه فکری برای خلق ارزش و افزایش آن است و توانایی در مدیریت
این منبع کمیاب به نوعی موفقیت سازمانها را تضمین میکند .چنانچه مدیریت دانش
هوشمندانه طراحی ،برنامهریزی و اجرا گردد ،کارایی سازمانها و تحقق اهداف بهبود خواهد
یافت .بنابراین توجه به اجزای چندگانه مدیریت دانش میتواند در دستیابی به یک مزیت
1. Denison, Haaland, and Goelzer
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رقابتی و بهبود عملکرد سازمانها نقش برجستهای داشته باشد و برای سازمانها توجه به تمامی
این اجزا از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است(کنجکاومنفرد ،ملکپور،
حاجیقاسمی .)88 ،1398 ،چیو و چن )2016( 1اجزا مدیریت دانش اثربخش را خلق دانش،
تسهیم و کاربرد آن عنوان میکنند .فردریش 2و همکاران ( )2020نیز مدیریت دانش در
یک سازمان را دربرگیرنده فرایند ایجاد ،ذخیرهکردن ،انتقال و بکارگیری دانش میدانند.
بر این اساس این اجزا در ارزیابی و تجزیهوتحلیل مدیریت دانش در این پژوهش نیز در نظر
گرفته شدهاند.
امروزه جهت بهبود عملکرد سازمانها و حفظ مزیت رقابتی اهمیت مدیریت دانش به
عنوان یک سالح مهم به رسمیت شناخته شده است و نتیجه پژوهشهای متعددی که در نقاط
گوناگون جهان انجام شده ،حاکی از تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمانها
است و اگر کیفیت دانش سازمانی و مدیریت آن خوب باشد ،میتوان انتظار داشت که
عملکرد سازمان نیز به میزان قابل توجهی ارتقا و بهبود یابد (رضایی ،صالحیمقدم،
شعبانعلیفمی .)78 ،1393 ،از نظر تیسنگ )2016( 3تقویت عملکرد سازمانی در هسته
مدیریت استراتژیک قرار میگیرد؛ زیرا هدف نهایی در هر سازمانی ،ارتقای عملکرد است.

مطالعات پیشین
نتایج پژوهش گلمحمدی و شهیازی ( )1398با عنوان «تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد
شرکتها :با تأکید بر نقش قابلیتهای پویا و سرمایه اجتماعی» نشان داد که اثر مدیریت
دانش به صورت مستقیم بر عملکرد معنادار نبوده و تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق
سرمایه جتماعی معنادار است و سرمایه اجتماعی بر عملکرد و قابلیتهای پویا مؤثر است.
توالیی ،کریمی و نظافتی ( )1398در پژوهشی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی
در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیمگیری را بررسی کردند .نتایج نشان داد
که مدیریت دانش بر عملکرد تأثیرگذار است و سبک تصمیمگیری بهعنوان متغیر تعدیلگر
1. Chiu & Chen
2. Friedrich
3. Tseng
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میتواند شدت ارتباط بین این دو مؤلفه را ارتقا دهد .رمضانینژاد ،شفیعی و آسایش ()1397
تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجیگری مدیریت دانش در اداره کل ورزش
و جوانان استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که فرهنگ
سازمانی بهطور مستقیم و از طریق میانجی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی در ورزش اثر
میگذارد .امیدی ،تند نویس و احمدمظفری ( )1395در پژوهش خود با عنوان «ارتباط
فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی» به این نتیجه رسیدند که
سازمانهای ورزشی با تقویت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی و رشد فعالیتهای خلق و
تسهیم دانش به نحو بهتری به اهداف خود دست پیدا میکنند .احمدی باالدهی ،عباسی ،و
کالنتری ( )1393پژوهشی انجام دادند که در آن به بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در
استقرار نظام مدیریت دانش پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی
و مؤلفههای آن شامل (فرهنگ مأموریتی ،فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ انطباقپذیری و
فرهنگ سازگاری) با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد که فرهنگ سازگاری باالترین ضریب و فرهنگ مأموریتی پایینترین
ضریب همبستگی را دارا بودهاند .آتار و کانگ )2018( 1عنوان کردند که سازمانها به طور
فزاینده ،سعی در شکل دادن به محیط دانش و فرهنگ سازمانی خود برای بهبود عملکرد و
موفقیت سازمانی دارند و در پژوهش خود یک مدل مفهومی از ارتباط بین فرهنگ سازمانی،
محیط دانش و موفقیت سازمانی ارائه کردند .نتیجه پژوهش آنها بیان میکند که سازمانها
باید برای حمایت از سرمایههای فکری به عنوان ابزاری برای دستیابی به موفقیت سازمانی،
شیوههای اشتراک دانش خود را به دقت برنامهریزی کنند و سرانجام اینکه سازمانها
میتوانند فرهنگ سازمانی خود را برای حمایت از محیط دانش خود شکل دهند ،زیرا
فرهنگ سازمانی در رفتارهای مشترک بین مردم بسیار مهم است .لی ،هوانگ و تسایی

2

( )2009در پژوهش خود با عنوان «نقش فرایند ایجاد دانش در جهتگیری کارآفرینی و
عملکرد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که فرآیند ایجاد دانش به عنوان متغیر واسطهای برای
1. Attar & Kang
2. Li, Huang & Tsai
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توضیح رابطه بین جهتگیری کارآفرینی و عملکرد سازمان استفاده میشود .همچنین نتایج
حاکی از آن بود که وقتی اثر غیرمستقیم جهتگیری کارآفرینی از طریق فرآیند ایجاد دانش
در یک مدل اثر کل گنجانده میشود ،اهمیت اثر مستقیم جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد
شرکت کاهش مییابد .در نتیجه ،جهتگیری کارآفرینی با عملکرد شرکت رابطه مثبت
دارد و روند ایجاد دانش نقش واسطهای در این رابطه ایفا میکند .اسالم ،مهتاب و احمد
( )2008با بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی چنین نتیجه گرفتند که
در سازمانها با تقسیم دانش همراه با خالقیت و با افزایش توان نوآوری افراد عملکرد
سازمانی افزایش مییابد .در نتیجه ،از آنجایی که سازمان تربیت بدنی ،ادارات کل تربیت
بدنی و فدراسیونهای ورزشی ،از آن دسته از سازمانهایی به حساب میآیند که مدیران
آنها معموالً تحت تأثیر حساسیت و توجه افراد جامعه به اثر بخشیشان ،در پی باالبردن
کارآیی در کوتاه مدت و نیز ربودن گوی سبقت از دیگر سازمانهای رقیب در صحنه رقابت
هستند ،می توان چنین نتیجه گرفت که برای حفظ رقابت در صحنههای ملی و بینالمللی و
نیز ارتقا کارآمدی سازمان ،استفاده و بکارگیری سیستم اثربخش مدیریت دانش در سازمانها
یکی از روشهای تاثیرگذار است.
بدون شک سازمانهای ورزشی نیز مانند بسیاری از سازمانهای دیگر ،رسیدن به اهداف
سازمان را در اولویت خود قرار میدهند .این موضوع ضرورت پژوهش و بررسی بیشتر در
مورد کارایی و اثربخشی سازمانهای ورزشی کشور را برجسته و نمایان میسازد .بر اساس
نتایج پژوهش بینت و گابریل )1999( 1کارایی و اثربخشی سازمان پیامد تعامل فرهنگ
سازمانی ،دانش سازمانی و رفتار فردی است .پیتر دراکر کارایی را درست انجام دادن کارها
بیان کرده است .کارایی هزینهمحور است و در چگونگی رسیدن به هدف نقش دارد .در
کارایی هدف کاهش ضایعات است .بنابراین مدیری کارا است که بتواند با منابع در اختیار
با انجام درست کارها سازمان را به سمت هدف نزدیک کند .در سازمانهای ما به علت
ماهیت دولتی داشتن و عدم پاسخگویی صحیح مدیریت کارا وجود ندارد و بسیاری از منابع
به هدر میرود و مدیران در بسیاری مواقع در راستای رسیدن به هدف هزینههای هنگفتی
1. Bennett & Gabriel
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تحمل میکنند در صورتی که این هزینهها در نهایت سازمان را به اهدف خود نمیرساند و
این به دلیل درست انجام ندادن کارها ،عدم تخصیص بهینه منابع است .این امر در وزارت
ورزش و جوانان نمود بیشتری دارد .امروزه سازمانها نقش بسزایی در روند پیشرفت و توسعه
جوامع بر عهده دارند؛ ولی همواره با این پرسش مواجه میشویم که چرا بعضی از سازمانها
در ایفای نقش و وظایف خود موفقاند و برخی ناموفق هستند .پاسخ به این پرسشها مستلزم
انجام مطالعات و همچنین پژوهشهای وسیع در زمینه عوامل مرتبط با کارایی سازمانهاست.
لذا پژوهش حاضر رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با مدیریت عملکرد کارآمد در
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز را مورد بررسی قرار میدهد.
همچنین با بررسی پیشینههای داخلی و خارجی پژوهش مشاهده میگردد که ارتباط
متغیرهای اصلی پژوهش بسیار مورد توجه پژوهشگران است که نشاندهنده اهمیت آنها در
سازمانها بوده و بررسی آنها در مقاطع زمانی مختلف و سازمانهای متفاوت عالوه بر آنکه
میتواند به سازمانها کمک شایانی نماید در بسط و توسعه نتایج نیز میتواند یاریگر محققان
باشد .از طرفی همچنانکه چالدورای و مادال )2006( 1نیز اشاره میکنند ابعاد پیدا و پنهان
زیادی در سازمانها وجود دارند .برای مثال ،یکی از این ابعاد وجود فرهنگها و خرده
فرهنگهای متمایز و مختلف در سازمانها است که بررسی آنها دیدگاههای بهتری را در
اختیار مدیران قرار میدهد .بررسی پیشینۀ پژوهشها نیز نشان میدهد پژوهشهای کمی
رابطه بین این متغیرها را مورد بررسی قرار دادهاند و در موارد مشابهی مانند پژوهش
رمضانینژاد و همکاران ( )1397که ذکر شد نیز در مواردی مثل مؤلفههای فرهنگ سازمانی
متفاوت است .لذا انجام پژوهش حاضردر توسعه و تکمیل پژوهشهای پیشین دارای اهمیت
بوده و تا حدودی شکاف و خال موجود را پر میکند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی-
همبستگی است که به شکل پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
1. Chelladurai & Madella
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کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در سال  1397بوده که تعداد آنها 105( 200
نفر مرد و  85نفر زن) است .لذا با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه
مورگان تعداد  127نفر ( 73نفر مرد و  54نفر زن) به روش تصادفی ( 57/5درصد مرد و 42/5
درصد زن) به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند .ابزار
پژوهش پرسشنامهای شامل چهار بخش بود .بخش اول دربرگیرنده اطالعات فردی (سن،
جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل) بود ،بخش دوم پرسشنامه استاندارد فرهنگ
سازمانی دنیسون )2000( 1شامل  36گویه در مقیاس پاسخگویی  5ارزشی لیکرت بود (=1
خیلی زیاد تا  =5خیلی کم) که چهار مؤلفه فرهنگ سازمانی (مشارکتی ،ثبات و یکپارچگی،
انعطاف پذیری ،ماموریتی) را میسنجد ( .)13بخش سوم پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش
الوسون )2003( 2شامل  24گویه در مقیاس پاسخگویی  5ارزشی لیکرت بود ( =1خیلی زیاد
تا  =5خیلی کم) که شش مؤلفه مدیریت دانش (دانش آفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی
دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و بکارگیری دانش) را میسنجد ( .)24بخش چهارم
پرسشنامه استاندارد عملکرد کارآمد کارکنان مقیمی و رمضان ( )2011دارای  39گویه در
مقیاس پاسخگویی  5ارزشی لیکرت بود ( =1خیلی زیاد تا  =5خیلی کم) که یازده بعد
عملکرد کارآمد (قابلیت اعتماد ،نگرش ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،قضاوت ،همکاری،
کمیت کار ،امنیت ،یادگیری و توسعه ،شخص ،رهبری) را میسنجد (.)28
محاسبه پایایی پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ انجام گردید .ضریب آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی برابر  ،0/81برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر  0/82و برای
عملکرد کارآمد برابر  0/81بدست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شد :در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارها ،میانگین،
انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد دادهها آورده شد .در بخش آمار استنباطی ابتدا جهت
بررسی نرمال بودن دادهها از روش کلموگروف -اسمیرنف استفاده شد و برای بررسی رابطه
بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و درنهایت برای پیشبینی متغیرها از رگرسیون
1. Denison
2. Lawson
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چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد .در ضمن برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

نسخه  20استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
از لحاظ سن ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که کارکنان دارای  20تا  30سال 31 ،تا
 40سال 41 ،تا  50سال 51 ،سال و باالتر هرکدام به ترتیب؛  20/1 ،50/8 ،25/9و  3/2درصد
از حجم نمونه آماری را به خود اختصاص دادهاند .از لحاظ جنسیت  73نفر( 57/5درصد) از
پاسخدهندگان مرد و  54نفر ( 42/5درصد) از پاسخدهندگان زن بودند .از لحاظ وضعیت
تحصیالت ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 0/5درصد دارای مدرک دیپلم22/5 ،
درصد دارای مدرک کاردانی 52/5 ،درصد دارای مدرک کارشناسی و  20درصد دارای
مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند .از وضعیت ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
کارکنان متأهل  64/2درصد و کارکنان مجرد کارکنان  35/8درصد از حجم نمونه آماری
را به خود اختصاص دادهاند.
در متغیر فرهنگ سازمانی ،میانگین فرهنگ سازمانی و هر یک از ابعاد آن -مشارکتی،
ثبات و یکپارچگی ،انعطافپذیری ،مأموریتی -به ترتیب برابر با؛ ،15/74 ،17/19 ،61/65
 15/53 ،13/19است ،که باالترین میانگین مربوط به مؤلفه مشارکتی ( )17/19و پایینترین
میانگین مربوط به مؤلفه انعطافپذیری ( )113/19است .در متغیر مدیریت دانش ،میانگین
مدیریت دانش و هر یک از ابعاد آن -دانشآفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره
دانش ،انتشار دانش و بکارگیری دانش -به ترتیب برابر با؛ ،15/84 ،15/83 ،16/37 ،92/15
 ،14/21 ،15/39 ،14/19 ،16/17است ،که باالترین میانگین مربوط به بعد دانشآفرینی
( )16/37و پایینترین میانگین مربوط به بعد ذخیره دانش ( )14/19و میانگین متغیر مدیریت
عملکرد کارآمد ( )42/87است .برای بررسی همگنی واریانس متغیرها از آزمون لوین و
نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش از آزمون کولموگراف-اسمیرنف استفاده شد (جدول
1و .)2
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جدول  .1خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغيرها
متغیر

سطح معنیداری

مقدار F

فرهنگ سازمانی

0/770

1/86

مدیریت دانش

0/564

0/456

مدیریت عملکرد کارآمد

1/42

0/340

نتایج جدول  1نشان میدهد آماره لوین در هر تمامی متغیرها بزرگتر از  0/05است.
بنابراین همگنی واریانس متغیرها برقرار است.
جدول  .2آزمون كولموگراف-اسميرنوف برای نرمال بودن دادهها
متغیرها

تعداد

مقدار کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معنیداری

فرهنگ سازمانی

127

1/15

0/141

مدیریت دانش

127

1/21

0/096

مدیریت عملکرد کارآمد

127

1/45

0/027

جدول  2نشان میدهد توزیع دادهها در هر سه متغیر مورد پژوهش نرمال است.
نتایج حاصل از اجرای رگرسیون همزمان برای بررسی رابطه متغیرهای فرهنگ سازمانی
و مدیریت دانش و مدیریت عملکرد کارآمد در جداول  3و  4ارائه شده است.
جدول  .3خالصه شاخصهای آماری رگرسيون
مدل

R

R2

تعدیلشدهR2

مدل اول

0/482

0/232

0/217

مقدار
F
14/71

Fمعنی داری
0/490

نتایج جدول  3نشان میدهد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با همدیگر
حدود  23درصد از واریانس مدیریت کارآمد کارکنان را تبیین میکنند.
جدول  .4ضرایب رگرسيونی تفکيکی ،مقدار  Tمربوطه و معنیداری آنها
متغیر مالک
مدیریت عملکرد
کارآمد

متغیرهای

B

Beta

T

Sig

فرهنگ سازمانی

0/127

0/139

3/98

0/128

مدیریت دانش

1/41

0/264

5/34

0/217

پیشبین
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بر اساس نتایج جدول  ،4بررسی تفکیکی مقادیر بتا نشاندهنده آن است که فرهنگ
سازمانی با مقدار بتا حاصله  0/139و مدیریت کارآمد با مقدار بتا  0/264در سطح آلفای
 0/05با مدیریت کارآمد رابطه معنیداری دارند .بنابراین میتوان گفت که بین فرهنگ
سازمانی و مدیریت دانش با مدیریت عملکردکارآمد کارکنان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
جدول  5ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد را نشان میدهد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پيرسون بين فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد كارآمد
متغیر پیشبین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی

مدیریت عملکرد کارآمد

0/249

0/001

مشارکتی

مدیریت عملکرد کارآمد

0/213

0/029

ثبات و یکپارچگی

مدیریت عملکرد کارآمد

0/215

0/017

انعطافپذیری

مدیریت عملکرد کارآمد

0/211

0/019

ماموریتی

مدیریت عملکرد کارآمد

0/242

0/009

جدول  5نشان میدهد بین فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد رابطه مثبت
ومعنیداری وجود دارد.
جدول  6ارتباط بین مدیریت دانش با مدیریت عملکردکارآمد را نشان میدهد.
جدول  .6نتایج ضریب همبستگی پيرسون بين مدیریت دانش با مدیریت كارآمد
متغیر پیشبین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

سطح معناداری

مدیریت دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/241

0/001

ایجاد دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/151

0/009

جذب دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/167

0/026

سازماندهی دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/287

0/008

ذخیره دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/189

0/014

انتشار دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/211

0/011

کاربرد دانش

مدیریت عملکرد کارآمد

0/178

0/021
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جدول  6نشان میدهد بین مدیریت دانش با مدیریت عملکرد کارآمد رابطه مثبت
ومعنیداری وجود دارد.
برای تبیین سهم هریک از متغیرهای پیشبین یعنی (فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن) در
پیشبینی متغیر مالک (مدیریت عملکرد کارآمد) و نیز ترکیب آنها از روش رگرسیون
چندمتغیره استفاده شده است (جداول  7و .)8
جدول  .7خالصه مدل
R

مدل
1

مجذورR

0/289

مجذور تنظیم شده R

0/083

خطای استاندارد
10/32

0/076

براساس نتایج جدول  7مقدار  Rنشان میدهد که متغیر پیشبین (فرهنگ سازمانی)
میتواند  0/28درصد تغییر در مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را پیشبینی نماید.
جدول  .8رگرسيون چند متغيری بر اساس سهم هر یک از متغيرها در پيشبينی متغير مالک
انحراف

منابع

B

مشارکتی

0/356

0/514

0/709

0/391

0/201

انعطافپذیری

0/225

0/367

0/074

0/612

ماموریتی

0/920

0/345

0/323

2/66

ثبات و
یکپارچگی

استاندارد

سطح

Beta

T

0/089

0/692

0/491

1/81

0/073
0/542
0/009

معناداری

نتایج جدول  8نشان میدهد مؤلفههای مأموریتی و ثبات و یکپارچگی به ترتیب بیشترین
و کمترین تأثیر را در پیشبینی مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را دارند.
و نهایتاً برای تبیین سهم هریک از متغیرهای پیشبین یعنی (مدیریت دانش و مؤلفههای
آن) در پیشبینی متغیر مالک (مدیریت عملکرد کارآمد) و نیز ترکیب آنها از روش
رگرسیون چند متغیره استفاده شده است (جداول  9و .)10
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جدول  .9خالصه مدل
R

مدل
1

مجذورR
0/476

مجذور تنظیم شده R

0/226

خطای استاندارد
9/69

0/185

بر اساس نتایج جدول  9مقدار  Rنشان میدهد که متغیر پیشبین (مدیریت دانش)
میتواند  0/47درصد تغییر در مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را پیشبینی نماید.
جدول  .10رگرسيون چند متغيری بر اساس سهم هر یک از متغيرها در پيشبينی متغير مالک
انحراف

سطح

منابع

B

ایجاد دانش

0/380

0/214

جذب دانش

0/187

0/209

0/075

0/311

0/187

0/140

0/166

ذخیره دانش

0/867

0/197

0/366

4/39

0/001

انتشار دانش

0/494

0/231

0/178

2/13

0/035

کاربرد دانش

0/094

0/155

0/051

0/608

0/544

سازماندهی
دانش

استاندارد

Beta

T

0/149

0/177

0/078

0/893

0/374
0/099

معناداری

نتایج جدول  10نشان میدهد مؤلفههای ذخیره دانش و کاربرد دانش به ترتیب بیشترین
و کمترین تأثیر را در پیشبینی مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را دارند.

بحث و نتیجهگیري
شواهد نشان میدهد که در بازار به شدت رقابتی و متغیر امروزی ،مقوله آموزش و دانش
بطور مکرر مورد تأکید محققان قرار گرفته است .تغییرات در فناوری کاربردی از سوی
سازمانها از یک سو و تغییر سلیقه و خواست مشتریان از سوی دیگر ،بیانگر عدم کارایی
ساختارهای سنتی است .لذا الزمه رقابت ،کسب دانش و مهارتهای جدید و مدیریت آن
است (حمدپور داریانی .)1396 ،مدیران شرکتهای دانشبنیان نیز بر اثرگذاری منابع انسانی
و فرهنگ سازمانی تأکید میکنند (داوری ،سفیدبری و باقرصاد  .)1396 ،عملکرد کارآمد
کلیدی برای رقابت مؤثر است .سازمانها معموالً برای پاسخگویی به نیاز و خواستههای
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انسانها با یکدیگر رقابت میکنند و تالش میکنند تا بتوانند خدمات بیشتری ارائه نمایند که
هم مصرفکننده رضایت داشته باشد و هم سازمان منتفع گردد .در این راستا انتظارات جامعه
روز به روز بیش زیادتر و رقابت بیشتر میگردد ،بنابراین موفقیت سازمانها در گرو
پاسخگویی و برآورده کردن این انتظارات است که اهداف سازمان را تعیین میکنند .لذا
بهبود عملکرد و عملکرد کارآمد میتواند ابزاری کارآمد در اختیار سازمانها و مدیران آنها
قرار دهد .بنابراین در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ
سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز پرداخته است.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش میتواند تأثیر
مثبت و معنیداری بر مدیریت عملکرد کارآمد داشته باشد .بنابراین این مؤلفهها میتوانند
منبع مزیت رقابتی برای سازمانها باشند و سازمانها باید با برنامهریزی مناسب و استفاده
صحیح از این منابع در جهت تحقق اهداف و ماموریتها استفاده کنند .طراحی الگوی
کارآمد مدیریت عملکرد بر مبنای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش میتواند راهکاری مفید
برای سازمانها به عنوان طرح و چشمانداری مفید برای آیندهای روشن در نظر گرفته شود.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای حمیدی ،محمدی ،سلطانیان و محمدفام (،)2014
احمدی باالدهی و همکاران ( )1393همسو است .نتایج پژوهش صادقیان ( )2013حاکی از
آن است که بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمان رابطه معنیدار بوده
و بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با مدیریت دانش رابطه معنیدار وجود دارد،
همچنین مدیریت دانش نیز نقش متغیر واسط در رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با
اثربخشی سازمانی داشته است .میتوان بر این اساس چنین استنباط کنیم که در برقراری
مدیریت عملکرد کارآمد ،فرهنگ سازمانی نقشی اساسی دارد و هر چقدر در یک سازمان
فرهنگ سازمانی قویتر باشد ،مدیریت عملکرد کارآمد با موفقیت بیشتری در آن سازمان
اجرا خواهد شد ،بنابراین فرهنگ سازمانی به عنوان شالود اساسی ،شخصیت و نماد سازمان
نقش مؤثری در برقراری سیاست مدیریت عملکرد کارآمد دارد و برای نظمبخشی مدیریت
سازمان و اشاعه مؤثر آن در کل سازمان باید ابتدا به فرهنگ سازمانی توجه کرد .درواقع
برای اینکه سازمان بتواند با چالشهای محیطی مقابله و بقای خود را تضمین نماید ،بایستی
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فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش جلوگیری و اجتناب نماید و یک فضای
توام با اعتماد و صمیمیت خلق کند .امروزه نه تنها موفقیت سازمانها در گرو دستیابی به
دانش و فهم عمیق آن در کلیه سطوح است ،بلکه برخورداری از یک فرهنگ سازمانی قوی
به عنوان منبعی برای بقای آنها ضروری است ،بنابراین توجه و سرمایهگذاری بر آن ضروری
به نظر میرسد.
نتایج پژوهش حمیدی و همکاران ( )2014نشان دادند که افزایش رضایتمندی
وکارآمدی کارکنان ،نیازمند تدییر در مؤلفههای فرهنگ سازمانی است .درصورت ایجاد و
توسعه فرهنگ سازمانی مناسب میتوان شاهد افزایش سطح کارآمدی کارکنان و درنهایت
ارتقاء کیفیت و بهرهوری بود .نتایج حاصل از این یافته پژوهش نشان میدهد که مؤلفههای
فرهنگ سازمانی در کارکنان از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند .در تبیین این یافته پژوهش
باید گفت که از فرهنگ سازمانی میتوان به عنوان اهرمی قوی برای توسعه تقویت رفتار
سازمانی استفاده کرد .فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن میشود که افراد دانستههای خود
را در تالش برای حفظ پایگاه قدرت شخصی و موقعیت شغلی و کارایی خود ،تسهیم نمایند
و منتشر سازند .تحقیقات پترسون ،نوالن ،ریک ،براون و آدامز )2010( 1حاکی از آن است
که سازمانهای متعالی و برتر ،فرهنگی قوی و مثبت دارند ،زیرا فرهنگ قوی و مثبت سبب
افزایش مشارکت کارکنان و توافق آنها بر روی نکات راهبردی و افزایش تعهد افراد به
سازمان و نهایتاً همسویی اهداف کارکنان و اهداف سازمانی میشود و این اصل ،عاملی مهم
برای افزایش مدیریت عملکرد کارآمد است .نتایج پژوهش بالتازارد و کوک )2004( 2نشان
داد که فرهنگ سازمانی تا حد زیادی انتظارات و رفتار افراد را تحتتأثیر قرار میدهد .و
برخی از آنها میتواند به منجر جدال و بحثهای غیرسازنده گشته و مانع از ایجاد و تبادل
شبکه مدیریت کارآمد شود .محققان معتقدند که شکلگیری فرهنگ سازمانی پاسخی است
به دو چالش اصلی که هر سازمان با آن روبرو میشود :بقا و یگانگی درونی ،ثبات و
یکپارچگی بیرونی .یگانگی درونی مربوط به ایجاد و حفظ روابط کاری اثربخش میان
1. Patterson, Nolan, Rick, Brown, & Adams
2. Balthazard, & Cooke
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اعضای سازمان است و ثبات و یکپارچگی بیرونی مربوط به وضعیت و موقعیت سازمان در
محیط است که چگونگی رویارویی سازمان با تغییرات محیطی را نشان میدهد .بر اساس
نتایج به دست آمده در ارتقا مدیریت عملکرد کارآمد ،مؤلفههای فرهنگ سازمانی شامل
فرهنگ مشارکتی ،ثبات و یکپارچگی ،انعطافپذیری و مأموریتی ایفای نقش مینمایند؛ لذا
شایسته است مدیران برای بهبود موارد فوق دورههای آموزشی الزم را برای کارکنان
تدارک ببینند و با این اقدام کارآمدی کارکنان را ارتقاء بخشند.
مدیریت عملکرد کارآمد جزئی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط
بین مدیریت و کارکنان است و در فرآیند ارزیابی عملکرد ،خالقیتها و ابتکارات افراد را
هم در نظر دارد .مدیریت عملکرد عالوه بر بهبود و توسعه شایستگی فعلی افراد و کل سیستم،
ایجاد ارتباط بین شایستگی یک فرد با کارکرد واقعی وی و هماهنگ ساختن شایستگی
بالقوه فرد با توانایی و عملکرد بالفعل او به دنبال توسعه و بهبود شایستگیهای جدید افراد
جهت هماهنگی با فناوریهای جدید و دنیای متحول فرد است (قربانزاده .)1392 ،مدیریت
دانش به عنوان یک فرآیند سیستماتیک جهت پیدا کردن ،انتخاب ،سازماندهی،
چکیدهسازی و ارائه اطالعات در جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد
عالقهشان است .مدیریت دانش به سازمان در کسب ،درک و بینش حاصل از تجربه خود
کمک میکند .فعالیتهای خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب ،ذخیرهسازی
و بهکارگیری دانش برای مواردی از قبیل حلمسئله ،یادگیری پویا ،برنامهریزی استراتژیک
و تصمیمگیری کمک میکند (رنجبران و حسنبیگی ،)1397 ،که درنهایت میتواند موجب
عملکرد کارآمد کارکنان شود .همچنین مدیریت دانش از طریق تزریق اطالعات و دانش
در سازمانها به کارآمدی در فرآیند برنامهریزی و هدفگذاری کمک میکندWang, ( .
.)Wang and Liang, 2014; Hussinki, Ritala, Vanhala, and Kianto, 2017

شیوههای به خوبی طرحریزی شده مدیریت دانش از عملکرد سازمانی پشتیبانی میکند
مطالعات زیادی اهمیت مدیریت دانش بر نتایج سازمانی نظیر یادگیری ،نوآوری ،کیفیت
محصول ،مالی ،اقتصادی و عملکرد سازمانی را بررسی کردهاند ( Adams and Graham,
2017; Brix, 2017; Vila, Cabrer, and Pavía, 2015; Abubakar, Elrehail and
 .)Alatailat, 2019نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش نقش مهمی در باال
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بردن میزان مدیریت عملکرد کارآمد در کارکنان دارد و هر اندازه مدیریت دانش قویتری
حاکم باشد به طور چشمگیری مدیریت عملکرد کارآمد بیشتر خواهد شد که با نتایج به
دست آمده از پژو هشهای لی و همکاران ( ،)2009ابوباکر و همکاران ( )2019و آتار و
کانگ ( )2018همسو است .پژوهش ابوباکر و همکاران ( )2019چارچوبی را پیشنهاد میکند
که از رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پشتیبانی میکند .از نظر کینگ ،چانگ
و هانی )2008( 1فرایند مدیریت دانش به صورتی زنجیروار از کسب و خلق دانش شروع
میشود و با تسهیم و انتقال دانش ادامه مییابد و با بکارگیری دانش منجر به کارآمدی در
سازمان میشود .از اصلیترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی مدیریت عملکرد کارآمد
کارکنان است که با دیگر فرآیندهای این حوزه از جمله آموزش ،انتصاب ،ارتقاء ،پاداش و
استعدادیابی مرتبط و برآنها اثرگذار است .مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان در کنار
استخدام ،دو فرآیند اصلی در حوزه مدیریت منابع انسانی هستند و باالترین تأثیر را در
تقویت ،تعمیق ،تحکیم و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند ،زیرا مالکها و معیارهای ارزیابی،
نشاندهنده استراتژیها ،ارزشها ،اولویتها و چالشهای سازمان است و به کارکنان نشان
میدهند که مدیران سازمان از کارکنان خود چه انتظاراتی دارند و هنجارها و استانداردهای
سازمان کداماند (قربانزاده .)1392 ،بنابراین سازمانها باید مدیریت دانش و مؤلفههای آن
شامل دانش کارآفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و
بکارگیری دانش که در ارتقاء مدیریت عملکرد کارآمد نقش مؤثری دارند ،توجه ویژهای
داشته باشند.
مدیریت عملکرد کارآمد چیزی بیشتر از ایجاد یک محیط کاری صرف است .درواقع
مدیریت عملکرد کارآمد در مورد رهبری ،روابط بین فردی ،کیفیت و کمیت کار ،بازخورد
سازنده ،کار تیمی ،امنیت ،یادگیری و توسعه و نتیجه مثبت و درست امور است .پیشبرد
فرایندهای مدیریتی و اموری که کارکنان اهمیت چندانی به آنها نمیدهند و برای آنها
ارزش قائل نیستند ،برای مدیران منابع انسانی کار دشواری است .اما بهکارگیری مدیریت
دانش و فرهنگ سازمانی صحیح میتواند ابزاری کارآمد در بهبود عملکرد کارکنان در
1. King, chung, & haney
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اختیار مدیران سازمان قرار دهد .بنابراین به مدیران سازمانها از جمله اداره کل ورزش و
جوانان استان البرز پیشنهاد میگردد هرچه بیشتر بر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش توجه
و سرمایهگذاری نمایند.
سازمانهای پویا به منظور دستیابی به اهداف خود و حرکت در مسیر توسعه پایدار،
راهبردهای متعددی مانند مدیریت دانش را اتخاذ میکنند (عباس و ساگسن )2019 ،1و از
آنجا که نتایج این پژوهش نیز تأثیر این متغیر بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار میدهد،
لذا پیشنهاد میگردد مدیران در ایجاد یک محیط دانشمحور کوشا بوده و از آن به عنوان
ابزاری جهت افزایش کارایی سازمان استفاده بهینه نمایند .همچنین با توجه به نتایج این
پژوهش تقویت فرهنگ سازمانی میتواند به عنوان یک راهبرد مؤثر برای بهبود عملکرد
مدنظر قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود در راستای توسعه و تکمیل پژوهشها در
پژوهشهای آتی ،این مطالعه در سازمانهای دیگر نیز انجام شود و نتایج برای کسب
اطالعات دقیقتر و کاربردیتر با یکدیگر مورد تطبیق و مقایسه قرار گیرند.
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