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چکيده

Abstract
The aim of this study was to survey the relationship
between organizational justice and competitive
intelligence on the effectiveness among staff of youth and
sports office in Sistan and Baluchestan. This research was
a descriptive and correlation survey which was conducted.
The study sample consisted of all employees (N=248)
employed in the Office of Youth and Sports in the
province. Nyhvf organizational justice questionnaire and
Moorman, competitive intelligenc based on Deschamps
and Nayak and Roach and Santi model,organizational
effectiveness and Parsons questionnaire have been used
.Due to the lack of normal distribution of KolmogorovSmirnov test results,so statistical analysis was done by
Spearman correlation test. Spearman correlation test
results showed that between organizational justice and
competitive intelligence on the effectiveness among youth
and sports staff level (P<0/01) significant relationship.
According to the results, that organizational effectiveness
is influenced by organizational factors, individual and
environment. Competitive intelligence very useful and
necessary, to help organizations to make appropriate
strategic decisions.
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هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و
هوشمندی رقابتی با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان
 روش پژوهش از نوع.استان سیستان و بلوچستان بود
 جامعه آماری شامل کلیه کارکنان. همبستگی بود-توصیفی
 ابزار تحقیق.=) ادارات ورزش و جوانان استان بودN862(
، شامل پرسشنامههای عدالت سازمانی نیهوف و مورمان
هوشمندی رقابتی بر اساس مدل دشامپس و نایاک و روچ و
 با توجه با عدم توزیع.سانتی و اثربخشی سازمانی پارسونز بود
 تحلیل آماری،طبیعی منتج از آزمون کالموگروف اسمیرنف
 نتایج نشان داد.توسط آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد
که بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی و ابعاد آن ها با
اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان رابطه
 با توجه به نتایج. وجود داردP <1/15 معناداری در سطـــح
حاصل می توان اظهار داشت که اثربخشی سازمانی کارکنان
. فردی و محیطی است، متأثر از عوامل مختلف سازمانی
هوشمندی رقابتی به مدیران سازمان ها کمک می کند تا در
.  تصمیمات بخردانه ای اتخاذ کنند،مورد امور راهبردی
واژههاي کليدي

 اثربخشی، هوشمندی رقابتی،عدالت سازمانی
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مقدمه
عدالت و اجرای آن یكی ازنیازهای اساسی و فطری انسان
است که همواره در طول تـاری وجـودآن بسـتری مناسـ را
جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است ،انسان به حكـم
اجتماعی بودن ،همواره در کنار سازمان های متعدد بوده و بـه
صورت مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم بـا آن در ارتبـاط اسـت.
کلگویت ( )8115بیان می کنـد عـدالت سـازمانی بـه علـت
ارتباط آن با فرآیند های حیاتی سازمانی مثل :تعهد سـازمانی،
شهروند مداری ،رضایت شغلی و عملكرد ،اهمیت زیادی پیـدا
کرده است( .)56نظریه برابری تأکید میکند که افراد همـواره
خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی میکنند.
اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادالنـه برخـورد شـده اسـت،
برانگیخته میشـوند تـا عـدالت را در میـان خودشـان برقـرار
سازند .عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای
منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفـاوت از
عدالت در سازمان یعنی عدالت تـوزیعی  ،عـدالت رویـهای و
عدالت تعـاملی منجـر گردیـد ( .)7همچنـین رواچ و سـانتی
()8115عنوان می کنند هوشمندی رقابتی نوعی تفكر است.
هوش رقـابتی ،هنـر جمـع آوری ،پـردازش و ذخیـره سـازی
اطالعات است که دراختیار اعضای سـازمان در تمـام سـطو
قرار می گیـرد( .)85بـه عقیـده رویتنـر ( )8112هوشـمندی
رقــابتی فرآینــد ارزش افــزا ،مســتمر و سیســتماتیک گــردش
دانایی ،جهت پایش محیط داخلی و خارجی سازمان است ،که
در این فرآیند ،جنبه های رقابتی محیط از منابع قانونی ،جمـع
آوری و تحلیل شده و در نهایت جهت ارتقـاء تصـمیم گیـری
استراتژیک و عملیاتی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت(.)81
دیویس ( )8116معتقد است هوشمندی رقابتی به عنوان یک
ابزار مدیریت استراتژیک و یكی از سریع تـرین زمینـه هـای
رشد کس و کار دنیا و یكی از تكنیک هـای مهـم در ایجـاد
مزیت رقابتی است( .)54در دنیـای امـروز کسـ هوشـمندی
رقابتی یكی از الزامات غیرقابل انكار برای اغل سـازمان هـا
است تا بتوانند از طریق کس و تجزیه و تحلیل اطالعـات و
همین طور افزایش دانش و ایجاد آگـاهی ،بـر قابلیـت هـای
خود بیفزایند .زکی ( )5929عنوان مـی کنـد یكـی از مباحـ
اساسی در نظریه سازمانی ،اثربخشی سازمانی است کـه آن را
مالکی برای ارزیابی عملكرد سازمانی محسوب می کننـد(.)9
اثربخشی مفهومی است جـامع و کللـی ،کـه افـزایش آن بـه
عنوان یک ضرورت ،جهت ارتقای زندگی انسان هـا ،فعالیـت
سازمان ها و ساختن اجتماعی بهتر که هدف ملی برای همـه
کشــورهای جهــان اســت همــواره مــدنظر صــاحبنظران و

اندیشمندان بوده است و از دهه 5911میالدی تاکنون بخشی
از ادبیات نظریه سـازمانی ،توجـه بـه تعریـف،تبیین وتحلیـل
اثربخشی سازمانی داشته و اثربخشـی سـازمانی سـازمان هـا،
یک مسئله مهم وضروری است.
تحقیقات متعددی رابطه بین عدالت با اثربخشی سازمانی
و ابعاد آن ( )5،4،59را مورد تاکید قـرار داده اسـت .همچنـین
تحقیقاتی نیز نشان دهنده رابطه بین هوش رقابتی و عملكرد
( )88و اثربخشی ( )59است .فرایكسل و گوردون ( )5929در
بررسی های خـود از نظریـه هـای عـدالت سـازمانی چنـدین
پژوهشگر ،اعالم کردند که تصـور عـدالت سـازمانی ممكـن
است باع ترویج اثربخشی در سازمان و همچنین بر رضایت
شغلی کارکنان و سطح تعهد سازمانی تاثیرگذار باشد (.)57
پرهیزکار ( )5928معتقد است امـروزه دیگـر تجهیـزات،
لوازم و ماشین آالت برای انجام اثربخش امور سازمان کـافی
نمی باشد .لذا اهمیت قائل شدن به روابط انسـانی و اسـتفاده
بهینه از نیروی فكر و مهارتهای فردی کارکنان ،سازمان را در
دستیابی به اهدافش موفق میگرداند و کارکنان بـا توجـه بـه
توان جمعی و فیزیكی و فكری خود در مجمـوع نیـروی کـار
قابلی را به وجود میآورند( .)9این نیروی کـار بـدون عرضـه
تولید یا خدمت فاقـد ارزش کـارکردی اسـت و زمـانی ارزش
واقعی پیدا میکند که در تولید محصول یـا خـدمت اثـربخش
باشد .نیروی کار دارای ویژگی هایی نظیر سـطح تخصـص و
مهارت ،میزان تحصیالت ،تجربه کاری ،شخصیت و  ...اسـت
که نشان دهنـده کیفیـت آن در هـر موسسـه میباشـد (.)51
مدیران و کارکنان شاغل در اداره ورزش و جوانان بـه عنـوان
بخشی از سازمان از این عوامل مصون نیستند .لذا محقق بـه
دنبال میزان کـار متفـاوت مـدیران و کارکنـان اداره ورزش و
جوانان است .اینكه به چه میزان رعایـت عـدالت در سـازمان
باع افزایش اثربخشی کارکنـان در سـازمان مـی شـود و از
سوی دیگر توجه به هوشـمندی رقـابتی از سـوی مـدیران و
کارکنان تا چه حـد در پیشـبرد اهـداف سـازمان و اثربخشـی
بیشتر آن موثر است؟ لذا نظر به اهمیت هوشمندی رقـابتی و
عدالت سازمانی در میزان اثر بخشی مدیران و کارکنـان اداره
ورزش و جوانان  ،محقق به دنبال پاس به این سـوال اسـت
که آیا بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثر بخشـی
سازمانی اداره ورزش و جوانان رابطه وجود دارد؟
روش تحقیق
پــژوهش حاضــر از لحــا هــدف ،کــاربردی و از نــوع
توصیفی -همبستگی بوده و به شكل میدانی اجرا شده اسـت.
جامعه آماری این پـژوهش را کلیـه مـدیران و کارکنـان اداره
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منظور تجزیه و تحلیل داده ها در ایـن تحقیـق از روشهـای
آمار توصیفی مانند جدول فراوانی و درصد فراوانی ،میانگین و
انحـراف معیـار و آمـار اســتنباطی شـامل آزمـون همبســتگی
اســپیرمن جهــت بررســی رابطــه بــین متغیرهــا و آزمــون
کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده
ها استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیـل دادههـای جمـع آوری
شده از نرم افزار « »SPSSبهـره گرفتـه شـد .بـرای کلیـه
فرضیهها نیزسطح معنی داری  1/11در نظر گرفته شد.
یافته های تحقیق
در این پژوهش 554 ،نفر از پاسخگویان ( )%18/7مـرد و
 516نفر ( )%67/9از آنان ،زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط
به گـروه سـنی  91-91سـال( ) % 92/4و کمتـرین فراوانـی
متعلق به گروه سنی 61-11سال( ) % 5/2بوده است .ازطرفی
 584نفر از پاسخگویان ( ،)%17/9متأهـل و  96نفـر از آنـان
( ،)%68/7مجرد بودند 581 .نفر از پاسـخگویان ( ،)%16/1در
استخدام رسـمی و  511نفـر از آنـان ( ،)%61/1در اسـتخدام
قراردادی بـوده انـد .میـزان تحصـیالت بیشـتر پاسـخگویان
( ،)%15/6کارشناسی بوده است %97/9 .از پاسـخگویان-51 ،
 5سال سـابقه خـدمت داشـته انـد و رشـته تحصـیلی بیشـتر
پاسخگویان ( ،)%12/8تربیت بدنی بوده اسـت .نتـایج آزمـون
کالموگروف اسمیرنف نیز نشان داد کـه توزیـع داده هـا غیـر
طبیعی است.
در جـدول  5دیـدگاه پاســخگویان مـرد و زن نســبت بــه
عدالت سازمانی ارائه شده است .نتـایج نشـان مـی دهـد کـه
مردان ،بیشتر به عـدالت تعـاملی و زنـان ،بیشـتر بـه عـدالت
توزیعی اعتقاد داشـته انـد .همچنـین ،مـردان و زنـان اعتقـاد
یكسانی نسبت به عدالت رویه ای داشته انـد (میـزان عـدالت
رویه ای در میان مؤلفه های عدالت سازمانی در میان هـر دو
گروه کمتر از سایر مؤلفه ها بوده است).

ورزش و جوانــــان (زن و مــــرد) اســــتان سیســــتان و
بلوچستان( )=N862تشكیل می دادند که در سال  96مشغول
به کار بودند .برای بهبود اعتبار تحقیق تمامی کارکنان استان
به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای آنان ارسـال شـد کـه
تعداد 881پرسشـنامه معـادل  %22برگشـت داده شـد .بـرای
گردآوری اطالعات در این تحقیق از چهار پرسشنامه اسـتفاده
شد )5 .پرسشنامه اطالعـات فـردی  )8پرسشـنامه اسـتاندارد
عدالت سازمانی نیهـوف و مورمـان ( .)5999ایـن پرسشـنامه
استاندارد شامل  59سوال می باشد ،نحـوه نمـرهگـذاری ایـن
پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهای لیكـرت ارائـه شـده
است ،بدین ترتی که برای گزینه بسـیار مخـالفم  5امتیـاز و
مخالفم  8امتیاز ،بینظر  9امتیـاز ،مـوافقم  6امتیـاز و کـامال
مــوافقم  1امتیـاز داده مـیشــود .ضــری پایـایی بــرای ایـن
پرسشنامه با استفاده از روش آلفبای کرونباخ  1/26محاسـبه
گردید )9 .پرسشنامه هوشمندی رقابتی ،بر اساس مدل ارائـه
شــده توســط دشــامپس و نایــاک ( )5991و روچ و ســانتی
( .)8115این پرسشنامه شامل  88سـوال و بـر اسـاس طیـف
لیكرت ارائه شده است ،نحوه نمـرهگـذاری آن بـدین ترتیـ
است که برای گزینه خیلـی کـم  5امتیـاز ،کـم  8امتیـاز ،تـا
حدودی  9امتیاز ،زیاد  6امتیاز و خیلی زیـاد  1امتیـاز در نظـر
گرفته شده اسـت .ضـری پایـایی بـرای ایـن پرسشـنامه بـا
استفاده از روش آلفـای کرونبـاخ  1/27محاسـبه گردیـد)6 .
پرسشنامه استاندارد اثربخشی سـازمانی ،پارسـونز بـر اسـاس
مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظـام اجتمـاعی (،)Agil
این پرسشنامه شامل  82سوال و بر اساس طیف لیكرت ارائـه
شده است ،نحوه نمرهگذاری آن بدین ترتی است کـه بـرای
گزینه خیلی کم  5امتیاز ،کم  8امتیـاز ،تـا حـدودی  9امتیـاز،
زیاد  6امتیاز و خیلی زیاد  1امتیاز در نظر گرفتـه شـده اسـت.
این پرسشنامه  6مولفه انطباق ،کس هدف ،یگانگی و حفـ
الگوها در سازمان را مورد سنجش قرار می دهد .پایـایی ایـن
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  1/27بدسـت آمـد .بـه
جدول  .5دیدگاه پاسخگویان نسبت به عدالت سازمانی
گروه

مجموع میانگین عدالت سازمانی

مرد

78/77

زن

47/19

اطالعات جدول  8بیانگر دیـدگاه پاسـخگویان مـرد و زن

نام مؤلفه

میانگین مؤلفه

انحراف معیار

عدالت توزیعی

86/11

5/59

عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای

88/74
81/94
86/47
59/19

5/52
5/92
5/82
5/11

عدالت تعاملی

89/99

5/68

نسبت به اثربخشی سازمانی است .نتایج نشان می دهد کـه از
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04

سالمت سازمانی یكسان بوده ،نوآوری نیز کمتـرین اهمیـت را
در میان سایر مؤلفه هـای اثربخشـی سـازمانی داشـته اسـت.

دیـدگاه مــردان ،تعهــد ســازمانی مهمتــرین مؤلفــه اثربخش ـی
سازمانی و از دیدگاه زنـان ،رضـایت شـغلی مهمتـرین مؤلفـه
اثربخشی سازمانی بوده است .دیدگاه هر دو گروه در خصـو

جدول  .4دیدگاه پاسخگویان نسبت به اثربخشی سازمانی
گروه

مجموع میانگین اثربخشی سازمانی

مرد

95/25

زن

96/58

نام مؤلفه

انحراف معیار

میانگین مؤلفه

نوآوری=انطباق
تعهد سازمانی= کس هدف
رضایت شغلی=یگانگی
سالمت سازمانی=حف الگوها
نوآوری=انطباق

88/46
89/96
89/89
88/11
86/69

5/44
5/91
5/97
5/95
5/46

تعهد سازمانی= کس هدف
رضایت شغلی=یگانگی

89/19
81/15

5/59
5/95

سالمت سازمانی=حف الگوها

85/51

5/52

آگاهی از راهبردها و مسایل اجتماعی و از دیدگاه زنان ،آگاهی
از فناوری کمترین اهمیت را در میان مؤلفه های هوشمندی
رقابتی را داشته است.

بر اساس جدول  9که معرف دیدگاه پاسخگویان مرد و زن
نسبت به هوشمندی رقابتی می با شد ،نتایج حاکی از آن است
که از دیدگاه مردان ،آگاهی از بازاریابی مهمترین مؤلفه
هوشمندی رقابتی و از دیدگاه زنان،آگاهی از رقبا مهمترین
مولفه هوشمندی رقابتی بوده است .همچنین ،از دیدگاه مردان،
جدول  .9دیدگاه پاسخگویان نسبت به هوشمندی رقابتی
گروه مجموع میانگین هوشمندی رقابتی
72/61
مرد

74/88

میانگین مؤلفه انحراف معیار

نام مؤلفه
آگاهی از بازاریابی
آگاهی از رقبا
آگاهی از فناوری
آگاهی از راهبردها و مسایل اجتماعی
آگاهی از بازاریابی

88/99
81/89
57/99
57/86
59/62

5/95
5/88
1/91
1/97
5/61

آگاهی از رقبا
آگاهی از فناوری

85/75
54/99

5/11
5/11

آگاهی از راهبردها و مسایل اجتماعی

52/16

1/12

زن

جدول  .0نتایج بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با اثر بخشی سازمانی
R

ضری
*Sig.
تعیین ()R2

سواالت

فراوانی

 -5بین عدالت سازمانی و اثربخشی سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان
رابطه وجود دارد.
 -8بین عدالت توزیعی و اثربخشی سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان

881

1/111 -1/679

881

1/111

1/441

 %میزان
تأثیرگذاری

رد یا
قبولی
رابطه

1/152

2

قبول

1/597

8

قبول

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثر بخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

رابطه وجود دارد.

 -9بین عدالت رویهای و اثربخشی سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان
رابطه وجود دارد.

881

1/111 -1/417

1/558

6

قبول

 -6بین عدالت تعاملی و اثربخشی سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان
رابطه وجود دارد.

881

1/111 -1/614

1/195

7

قبول

 p-value<1/15بدست آمده است ،بنابراین در مورد تمام
سواالت رابطه ها تایید شد.

جدول  6نتایج بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد
آن با اثربخشی را نشان می دهد .به دلیل این که میزان
معناداری آزمون ضری همـبستگی اسپیــرمن کمتر از

جدول  .1نتایج بررسی رابطه بین هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با اثر بخشی سازمانی
R

*Sig.

ضری
تعیین ( )R

%میزان
تأثیرگذاری

رد یا قبولی
رابطه

سواالت

فراوانی

1/586

9

قبول

 -5بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره
ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.

881

1/115 -1/887

4

قبول

 -8بین آگاهی بازاریابی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره
ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.
 -9بین آگاهی رقبا و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و
جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.
 -6بین آگاهی فناوری و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش
و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.
 -1بین عدالت تعاملی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش
و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.

881

1/111 -1/677

1/197

قبول

881

1/217

1/111

1/154

5

881

1/111 -1/982

1/151

9

قبول

881

1/111

1/115

1

قبول

2

1/157

جدول  1نتـایج بررسـی فرضـیه رابطـه بـین هوشـمندی
رقابتیو ابعاد آن با اثر بخشی سازمانی را نشـان مـی دهـد .بـه
دلیل ایـن کـه میـزان معنـاداری آزمـون ضـری همبسـتگی

اســپیرمن کمتــر از  p-value <1/15بدســت آمــده اســت،
بنــابراین در مــورد تمــام ســواالت رابطــه هــا تاییــد شــد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاکی است که بین عدالت سازمانی و
اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان در استان
سیستان و بلوچستان رابطه معنادار ولی معكوس وجود دارد.
این یافته با نتایج تحقیق فرایكسل و گوردون (،)5929
جهانشاهی و قربانی ( )5991مغایراست( .)56،6فرایكسل و
گوردون ( )5929در بررسی نظریه های عدالت سازمانی
دریافتند که عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی مؤثر
است( .)56جهانشاهی و قربانی ( )5991نیز به این نتیجه

رسیدند که بین مولفه های عدالت سازمانی یعنی اصول انصاف
و برابری عدالت توزیعی با اثربخشی سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد( .)6به نظر می رسد عدالت سازمانی از دیدگاه
کارکنان به درستی ادراک نشده است .این که عدالت سازمانی
بر اثربخشی اثر معكوس داشته باشد ،منطقی به نظر نمیرسد.
از طرف دیگر عدالت سازمانی ممكن است که تحت شعاع
مسائل مختلفی قرار گرفته باشد مثال زمانی که بیشتر کارکنان
با رسالت و مأموریت سازمان آشنا نباشند؛ یا در وظایف محوله
آنان ابهام وجود داشته باشد؛ و یا مدیریت سازمان صرفا به
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گروه خاصی از کارکنان توجه داشته باشد .همچنین بین
عدالت توزیعی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و
جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه معنادار و مستقیم
وجود داشت .یافته مزبور ،نتایج تحقیق طالقانی و
فیض( ،)5991جهانشاهی و قربانی ( )5991را تایید می
نماید( .)2،6طالقانی و فیض ( )5991نشان دادند که بین
عدالت توزیعی با اثربخشی سازمانی ارتباط معنادار و مستقیم
وجود دارد( .)2همچنین جهانشاهی و قربانی( )5991نیز بیان
داشتند که بین عدالت توزیعی با اثربخشی سازمانی در سطح
اطمینان  %99رابطه معناداری وجود دارد( .)6به طور قطع
موضوعات مهمی نظیر حقوق ،مزایای اضافی ،محیط و فضای
کار در اثربخشی سازمانی نقش بسزایی دارد .کارکنانی که از
وضع معیشتی مناسبی برخوردار می باشند ،بهتر از زمانی که با
مسائل و مشكالت مادی مواجه اند ،می توانند از عهده وظایف
محول برآیند و با خیالی آسوده تر در تحقق اهداف سازمان
مشارکت داشته باشند .همچنین فضا و محیط کار سازمان نیز
تأثیر مستقیمی بر اثربخشی سازمانی دارد .سازمانی هایی که
توانسته اند محیط درونی خود را از تنش های نابجا دور نمایند
و کارکنان را در مسیر همدلی ،اعتماد ،همكاری و مشارکت
گروهی رهنمون سازند ،در نیل به اهداف سازمانی نیز موفق تر
بوده اند .بین عدالت رویهای و اثربخشی سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه
معنادار و معكوس وجود داشت .این یافته با نتایج تحقیق
طالقانی و فیض( ، )5991جهانشاهی و قربانی ()5991
همخوانی و مطابقت ندارد( .)2،6طالقانی و فیض ( )5991و
همچنین جهانشاهی و قربانی ( )5991نشان دادند که بین
عدالت رویه ای با اثربخشی سازمانی ارتباط معنادار و مستقیم
وجود دارد( .)2،6در این باره شاید بتوان اینطور تعبیر نمود که
از دیدگاه کارکنان مسأله دریافت حقوق ماهیانه و یا توزیع
درآمدها و پاداش ها چندان روشن نبوده ،و یا این که عملكرد
کارکنان به درستی مورد ارزیابی و توجه قرار نگرفته است .بین
عدالت تعاملی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و
جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه معنادار و معكوس
وجود داشت .این یافته با نتایج تحقیق طالقانی و فیض
( ،)5991جهانشاهی و قربانی ( )5991مطابقت ندارد(.)2،6
طالقانی و فیض ( )5991نشان دادند که بین عدالت
تعاملی(مراوده ای) با اثربخشی سازمانی ارتباط معنادار و
مستقیم وجوددارد( .)2احتمال می رود مدیران سازمان آن گونه
که کارکنان انتظار داشته اند نتوانسته اند فضای ارتباطی
مناسبی بین خود و زیردستانشان فرآهم سازند .ممكن است
مدیران اعتقادی به مشارکت کارکنان در نظام برنامه ریزی و

تصمیم گیری نداشته باشند .شاید هم بتوان گفت که کارکنان
از سوی مدیران بازخورد شایسته و مناسبی از عملكرد شغلی
شان دریافت نكرده باشند .بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی
سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و
بلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت .این یافته با
نتایج تحقیق قاسمی ( ، )5922پیرایش و علی پور ()5995
همخوانی و مطابقت ندارد( .)9،9قاسمی()5922دریافت که
هوش رقابتی با اثربخشی سازمان تجاری در حال تغییر رابطه
مستقیم دارد( .)9پیرایش و علی پور ( )5995نیز نشان دادند
که بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانكهای
دولتی و خصوصی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد( .)9در
توضیح این یافته شاید بتوان این مطل را ابراز نمود که یا
کارکنان مفهوم هوشمندی رقابتی را به درستی ادراک نكرده
اند و یا این که سازمان متبوع خویش را که زیرمجموعه دولت
می باشد ،چندان نیازمند هوش رقابتی ندانسته اند زیرا اداره
ورزش و جوانان در یک بازار انحصاری که رقیبی برای خود
نمی بیند ،فعالیت می کند .بین آگاهی بازاریابی و اثربخشی
سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و
بلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت .این یافته با
نتایج تحقیقات اسكندری و همكاران( ،)5922نجفی( )5922و
فایال ( )8115همخوانی و مطابقت ندارد( .)5،51،51فایال
( )8115نیز متوجه شد که اطالعات بازاریابی و فعالیت های
یكپارچه بازاریابی عموما بطور مستقیم و معناداری با عملكرد
کس و کار در ارتباط می باشند( .)51از نظر منطقی ،آگاهی از
وضعیت بازار و مشتریان ،از کلیدهای اصلی موفقیت سازمان
ها به شمار می رود .وجود ارتباط معنادار و معكوس بین آگاهی
بازاریابی و اثربخشی سازمانی ،می تواند ناشی از فرهنگ رایج
در میان سازمان باشد مثال برخی از کارکنان تصور می نمایند
که بازاریابی نه تنها فایده ای برای سازمان ندارد بلكه انجام
آن برای سازمانی که بیشتر جنبه ی خدماتی دارد و کاال یا
محصولی تولید نمی کند وقت گیر و هزینه بر نیز می باشد.
همین موضوع بر اثربخشی سازمانی تأثیر سوء می گذارد .بین
آگاهی رقبا و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان
در استان سیستان و بلوچستان رابطه معنادار و مستقیم وجود
داشت .این یافته با نتایج تحقیقات اسكندری و
همكاران( ،)5922نجفی( ،)5922فایال( )8115مطابقت
دارد( .)5،51،51اسكندری و مولوی( )5922نشان دادند که بین
هوش رقابتی مدیران و ابعاد آن با توسعه صنایع کوچک استان
آذربایجان شرقی رابطه معنا داری وجود دارد( .)5نجفی()5922
دریافت که تحقیقات بازاریابی اثر بسزایی بر بازارگرایی و
همچنین عملكرد دارد .آشنایی با رقبا از جهات وسعت و دامنه

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثر بخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

فعالیت ،عرضه محصوالت متنوع و جدید ،میزان دسترسی به
مشتریان و بازارهای جدید ،و  ...می تواند زمینه را برای
اثربخشی سازمانی فرآهم آورد( .)51در مورد اداره ورزش و
جوانان می توان بیان داشت که با الگو برداری و اطالع از
فعالیت های صورت گرفته توسط دیگر ادارات می تواند در
جهت بهبود تصمیمات ،اقدامات و دیگر فعالیت های خود گام
های مثبت و رو به جلو در جهت هر چه بهتر شدن و دستیابی
به اهداف سازمان بردارد .بین آگاهی فنآوری و اثربخشی
سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و
بلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت .این یافته با
نتایج تحقیق اسكندری و مولوی( )5922هم راستا نیست(.)5
به نظر می رسد که کارکنان یا در ادراک مقوله آگاهی فنآوری
با مشكل مواجه بوده اند؛ به عبارت ساده تر می توان بیان کرد
که کارکنان ادارات مذکور همچنان با سیستم های سنتی در
ادارات به انجام امور می پردازند و دانش و تخصص استفاده از
فناوری های جدید را ندارند و یا خود را ملزم به ،به روز کردن
دانش و اطالعات خود نمی دانند و یا این که آنان تجارب
منفی از فنآوری های قبلی داشته اند .بین آگاهی راهبردها و
مسایل اجتماعی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش و
جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه معنادار و مستقیم
وجود داشت .این یافته با نتایج تحقیقات رضاییان و
لشكربلوکی ( )5929اسكندری و مولوی( )5922کانرلی
( )5997همخوانی دارد( .)4،5،58رضاییان و لشكربلوکی
( )5929نشان دادند که این ویژگی ها بر فرآیند تصمیم گیری
استراتژیک موثرند ،اما هوشمندی رقابتی بیشترین تاثیر را بر

مراحل اولیه فرآیند تصمیم گیری استراتژیک دارد و کمترین
تاثیر را بر توسعه گزینه های استراتژیک و انتخاب و ارزیابی
گزینه ها (مراحل انتهایی تصمیم گیری استراتژیک) دارد(.)4
کانرلی ( )5997عقیده دارد که یكی از استراتژیها به منظور به
کارگیری نیروهای بهینه ،ارتقای کیفیت استخدام کننده هایی
است که متقاضیان طی فرایند انتخاب شغل به دیدار آنها می
روند( .)58کارکنان ادارات ورزش و جوانان با توجه به ماهیت
کاری باید آگاهی و مهارت الزم در مورد برقراری ارتباط موثر
و راهبردهای اجتماعی داشته باشند .یقینا قوانین ،مسائل مالی
و مالیاتی ،مسائل سیاسی و اقتصادی و جنبه های اجتماعی و
منابع انسانی بر اثربخشی کارکنان مؤثرند که این مسأله در
این تحقیق تأیید شده است .نظر به نتایج حاصله از این
پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عدالت سازمانی با اثربخشی
سازمانی و نیز بین هوشمندی رقابتی با اثربخشی سازمانی می
توان اظهار نمود که اثربخشی سازمانی کارکنان متأثر از عوامل
مختلف سازمانی (درونی و بیرونی) ،فردی و محیطی است و
ضرورت توجه به هوشمندی رقابتی نیز به سازمان ها کمک
می کند تا در مورد راهبردی ،تصمیمات بخردانه ای اتخاذ
کنند زیرا اطالعات مفیدی در اختیار سازمان ها می گذارد که
عالوه بر حف بقا سازمان ،باع ماندن در بازار رقابت در
دنیای متالطم صنعتی امروزی و همچنین دستیابی به اهداف
و چشم اندازهای آینده سازمان می شود.
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