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عدالت سازمانی و  نیارتباط ب یهدف پژوهش حاضر بررس
کارکنان اداره ورزش و جوانان  یبا اثربخش یرقابت یهوشمند
و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع   ستانیاستان س

کارکنان  هیشامل کل یبود. جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص

(862N ادارات ورزش و جوانان استان )=قیبود. ابزار تحق 
و مورمان ،  هوفین یعدالت سازمان هایشامل پرسشنامه

و روچ و   اکیبر اساس مدل دشامپس و نا یرقابت یهوشمند
 عیپارسونز بود. با توجه با عدم توز یو اثربخشی سازمان یسانت
 یآمار لیتحل رنف،یمنتج از آزمون کالموگروف اسم یعیطب

نشان داد  جیام شد. نتاانج رمنیاسپ یتوسط آزمون همبستگ
و ابعاد آن ها با  یرقابت یعدالت سازمانی و هوشمند نیکه ب

کارکنان اداره ورزش و جوانان استان رابطه  یاثربخش
 جیوجود دارد. با توجه به نتا P >15/1در سطـــح  یمعنادار

کارکنان  یسازمان یتوان اظهار داشت که اثربخش یحاصل م
است.  یطیو مح ی، فرد یانمتأثر از عوامل مختلف سازم

کند تا در  یسازمان ها کمک م رانیبه مد یرقابت یهوشمند
 بخردانه ای اتخاذ کنند . ماتیمورد امور راهبردی، تصم

 

 هاي کليديواژه
 یاثربخش ،یرقابت یهوشمند  ،یعدالت سازمان

 
 

 

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 Kolmogorov-

Smirnov 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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 مقدمه
عدالت و اجرای آن یكی ازنیازهای اساسی و فطری انسان  

ا است که همواره در طول تـاری  وجـودآن بسـتری مناسـ  ر
جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است، انسان به حكـم 

متعدد بوده و بـه  یبودن، همواره در کنار سازمان ها یاجتماع
بـا آن در ارتبـاط اسـت.  میمسـتق ریـغ ایـو  میصورت مسـتق

کنـد عـدالت سـازمانی بـه علـت  یم انی( ب8115)  تیکلگو
ازمانی، ارتباط آن با فرآیند های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سـ

شهروند مداری، رضایت شغلی و عملكرد، اهمیت زیادی پیـدا 
که افراد همـواره  کندیم دیتأک یبرابر هی(. نظر56کرده است)

. کنندیم یابیرزا گرانیبا د سهیخود را در متن جامعه و در مقا
اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادالنـه برخـورد شـده اسـت، 

خودشـان برقـرار  انیـرا در م تـا عـدالت شـوندیم ختهیبرانگ
 یادراک کارکنان از برخوردها انگریسازند. عدالت در سازمان ب

سه جزء متفـاوت از  ییمنصفانه در کار است که خود به شناسا
و   ایهیـ، عـدالت رو یعیتـوز دالتع یعنیعدالت در سازمان 

  یرواچ و سـانت نی(. همچنـ7) دیـمنجـر گرد  یعدالت تعـامل
تفكر است.  ینوع   یکنند هوشمندی رقابت ی(عنوان م8115)

سـازی  رهیـهنـر جمـع آوری، پـردازش و ذخ ،یهوش رقـابت
اعضای سـازمان در تمـام سـطو   اریاطالعات است که دراخت

( هوشـمندی 8112)  تنـریرو دهیـ(. بـه عق85)ردیـگ یقرار م
رقــابتی فرآینــد ارزش افــزا، مســتمر و سیســتماتیک گــردش 

لی و خارجی سازمان است، که دانایی، جهت پایش محیط داخ
در این فرآیند، جنبه های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمـع 
آوری و تحلیل شده و در نهایت جهت ارتقـاء تصـمیم گیـری 

(. 81قـرار گرفتـه اسـت) سـتفادهاستراتژیک و عملیاتی مورد ا
( معتقد است هوشمندی رقابتی به عنوان یک 8116)  سیوید

ژیک و یكی از سریع تـرین زمینـه هـای ابزار مدیریت استرات
رشد کس  و کار دنیا و یكی از تكنیک هـای مهـم در ایجـاد 

 یامـروز کسـ  هوشـمند یایـ(. در دن54مزیت رقابتی است)
اغل  سـازمان هـا  یانكار برا رقابلیاز الزامات غ یكی یرقابت

اطالعـات و  لیو تحل هیکس  و تجز قیاست تا بتوانند از طر
 یهـا تیـبـر قابل  ،یآگـاه جادیدانش و ا شیطور افزا نیهم

کنـد یكـی از مباحـ   ی( عنوان مـ5929. زکی )ندیفزایخود ب
اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است کـه آن را 

(. 9کننـد) یسازمانی محسوب م عملكردمالکی برای ارزیابی 
آن بـه  شیکـه افـزا ،یاست جـامع و کلل ـ یمفهوم یاثربخش
 تیـانسان هـا، فعال یجهت ارتقای زندگ ضرورت، کیعنوان 

برای همـه  یبهتر که هدف مل  یسازمان ها و ساختن اجتماع
ــاحبنظران و  ــدنظر ص ــواره م ــت هم ــان اس ــورهای جه کش

میالدی تاکنون بخشی 5911بوده است و از دهه  شمندانیاند
 لیـاز ادبیات نظریه سـازمانی، توجـه بـه تعریـف،تبیین وتحل

اثربخشـی سـازمانی سـازمان هـا،  اثربخشی سازمانی داشته و
 است. ییک مسئله مهم وضرور

 یسازمان یعدالت با اثربخش نیرابطه ب یمتعدد قاتیتحق  
 نیقـرار داده اسـت. همچنـ دی( را مورد تاک5،4،59و ابعاد آن )

و عملكرد  یهوش رقابت نینشان دهنده رابطه ب زین یقاتیتحق
( در 5929ن )و گوردو كسلی(  است. فرا59) ی( و اثربخش88)

 نیچنـد یعـدالت سـازمان یهـا هیـخـود از نظر یها یبررس
ممكـن  یپژوهشگر،  اعالم کردند که تصـور عـدالت سـازمان

 تیبر رضا نیدر سازمان و همچن یاثربخش جیاست باع  ترو
 (.             57باشد ) رگذاریتاث یکارکنان و سطح تعهد سازمان یشغل

مـروزه دیگـر تجهیـزات، ( معتقد است ا5928پرهیزکار )    
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 

بـا توجـه بـه  نانگرداند و کارکدستیابی به اهدافش موفق می
كی و فكری خود در مجمـوع نیـروی کـار توان جمعی و فیزی

(. این نیروی کـار بـدون عرضـه 9آورند)قابلی را به وجود می
تولید یا خدمت فاقـد ارزش کـارکردی اسـت و زمـانی ارزش 

کند که در تولید محصول یـا خـدمت اثـربخش واقعی پیدا می
تخصـص و  سـطحباشد. نیروی کار دارای ویژگی هایی نظیر 

، تجربه کاری، شخصیت و ... اسـت مهارت، میزان تحصیالت
(. 51باشـد )که نشان دهنـده کیفیـت آن در هـر موسسـه می

و کارکنان شاغل در اداره ورزش و جوانان بـه عنـوان  رانیمد
بخشی از سازمان از این عوامل مصون نیستند. لذا محقق بـه 

و کارکنـان اداره ورزش و  رانیکـار متفـاوت مـد زانیدنبال م
عـدالت در سـازمان  تیـرعا زانیبه چه م نكهیجوانان است. ا

شـود و از  یکارکنـان در سـازمان مـ یاثربخش شیباع  افزا
و  رانیمـد یاز سـو یرقـابت یتوجه به هوشـمند گرید یسو

 یاهـداف سـازمان و اثربخشـ شـبردیکارکنان تا چه حـد در پ
و  یرقـابت یآن موثر است؟ لذا نظر به اهمیت هوشمند شتریب

و کارکنـان اداره  رانیمد یان اثر بخشعدالت سازمانی در میز
سـوال اسـت  نیورزش و جوانان ، محقق به دنبال پاس  به ا

 یبا اثر بخشـ یرقابت یعدالت سازمانی و هوشمند نیب ایکه آ
 اداره ورزش و جوانان رابطه وجود دارد؟  یسازمان

 قیتحق روش
ــاربرد   ــدف، ک ــا  ه ــر از لح ــژوهش حاض ــوع  یپ و از ن
اجرا شده اسـت.  یدانیوده و به شكل مب یهمبستگ -یفیتوص

و کارکنـان اداره  رانیمـد هیـپـژوهش را کل نیا یجامعه آمار



 و بلوچستان ستانیکارکنان اداره ورزش و جوانان استان س یبا اثر بخش یرقابت یو هوشمند یعدالت سازمان نیط بارتبا یبررس 05

 

 

ــــتان س ــــرد( اس ــــان )زن و م ــــتانیورزش و جوان و  س
مشغول  96دادند که در سال  یم لی=( تشك862Nبلوچستان)

کارکنان استان  یتمام قیاعتبار تحق بهبود یبه کار بودند. برا
آنان ارسـال شـد کـه  یانتخاب و برا قیبه عنوان نمونه تحق

 یبرگشـت داده شـد. بـرا %22پرسشـنامه معـادل  881تعداد
از چهار پرسشنامه اسـتفاده  قیتحق نیاطالعات در ا یگردآور
( پرسشـنامه اسـتاندارد 8 ی( پرسشنامه اطالعـات فـرد5شد. 

پرسشـنامه  نیـ(. ا5999نیهـوف و مورمـان ) یعدالت سازمان
 نیـا گـذاریباشد، نحـوه نمـره یم سوال 59استاندارد شامل 

ارائـه شـده  كـرتیل ایپنج درجه اسیپرسشنامه بر اساس مق
و  ازیـامت 5مخـالفم  اریبسـ نهیگز یکه برا  یترت نیاست، بد
و کـامال   ازیـامت 6مـوافقم  از،یـامت 9 نظریب از،یامت 8مخالفم 

 نیــا یبــرا ییایــپا  ی. ضــرشــودیداده مــ ازیــامت 1 افقممــو
محاسـبه   26/1کرونباخ  یاستفاده از روش آلفباپرسشنامه با 

بر اساس مدل ارائـه  ،یرقابت ی(  پرسشنامه هوشمند9. دیگرد
ــامپس و نا ــط دش ــده توس ــش ــانت5991) اکی  ی( و روچ و س

 فیـسـوال و بـر اسـاس ط 88پرسشنامه شامل  نی(. ا8115)
  یـترت نیآن بـد گـذاریشده است، نحوه نمـره ارائه كرتیل

تـا  از،یـامت 8کـم  از،یـامت 5کـم  یلـیخ نهیگز یاست که برا
در نظـر  ازیـامت 1 ادیـز یلیو خ ازیامت 6 ادیز از،یامت 9 یحدود

پرسشـنامه بـا  نیـا یبـرا ییایـپا  یگرفته شده اسـت. ضـر
( 6. دیـمحاسـبه گرد  27/1کرونبـاخ  یاستفاده از روش آلفـا

پارسـونز بـر اسـاس  ،یاستاندارد اثربخشی سـازمان رسشنامهپ
(، Agil) ینظـام اجتمـاع یچهارگانه ضرور یدهامدل کارکر

ارائـه  كرتیل فیسوال و بر اساس ط 82پرسشنامه شامل  نیا
 یاست کـه بـرا  یترت نیآن بد گذاریشده است، نحوه نمره

از، یـامت 9 یتـا حـدود از،یـامت 8کم  از،یامت 5کم  یلیخ نهیگز
 در نظر گرفتـه شـده اسـت. ازیامت 1 ادیز یلیو خ ازیامت 6 ادیز
و حفـ   یگانگیمولفه انطباق، کس  هدف،  6پرسشنامه  نیا

دهد. پایـایی ایـن  یالگوها در سازمان را مورد سنجش قرار م
بدسـت آمـد. بـه  27/1پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

 هـایاز روش تحقیـقمنظور تجزیه و تحلیل داده ها در ایـن 
میانگین و  ،نیفراوا درصد و فراوانی جدول مانند توصیفی آمار

 یانحـراف معیـار و آمـار اســتنباطی شـامل آزمـون همبســتگ
ــپ ــ رمنیاس ــت بررس ــ یجه ــه ب ــایمتغ نیرابط ــون  ره و آزم

داده  عیبودن توز یعیطب یجهت بررس رنوفیاسم -کلموگروف
جمـع آوری  ایهـها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیـل داده

 بهـره گرفتـه شـد. بـرای کلیـه« SPSS»شده از نرم افزار 
 در نظر گرفته شد. 11/1معنی داری  زسطحنی هافرضیه

 قیتحق یها افتهی
( مـرد و %7/18) انینفر از پاسخگو 554پژوهش،  نیدر ا  
مربوط  یفراوان نیشتری( از آنان، زن بودند. ب%9/67نفر ) 516

 یفراوانـ نی( و کمتـر % 4/92سـال) 91-91 یبه گـروه سـن
 یبوده است. ازطرف(  % 2/5سال)61-11 یمتعلق به گروه سن

 آنـاننفـر از  96(، متأهـل و %9/17) انینفر از پاسخگو 584
(، در %1/16) انینفر از پاسـخگو 581(، مجرد بودند. 7/68%)

(، در اسـتخدام %1/61نفـر از آنـان ) 511و  یاستخدام رسـم
 انیپاسـخگو شـتریب التیتحصـ زانیـبـوده انـد. م یقرارداد

-51 ان،یاز پاسـخگو %9/97بوده است.  ی(، کارشناس6/15%)
 شـتریب یلیسال سـابقه خـدمت داشـته انـد و رشـته تحصـ 5

آزمـون  جیبوده اسـت. نتـا یبدن تی(، ترب%8/12) انیپاسخگو
 ریـداده هـا غ عیـنشان داد کـه توز زین رنفیکالموگروف اسم

 است. یعیطب
مـرد و زن نســبت بــه  انیپاســخگو دگاهیــد 5در جـدول   

دهـد کـه  ینشـان مـ جینتـاارائه شده است.  یعدالت سازمان
بـه عـدالت  شـتریو زنـان، ب یبه عـدالت تعـامل شتریمردان، ب

مـردان و زنـان اعتقـاد  ن،یاعتقاد داشـته انـد. همچنـ یعیتوز
عـدالت  زانیـداشته انـد )م یا هینسبت به عدالت رو یكسانی
هـر دو  انیدر م یعدالت سازمان یمؤلفه ها انیدر م یه ایرو

 ها بوده است(.مؤلفه  ریگروه کمتر از سا

 ینسبت به عدالت سازمان انیپاسخگو دگاهید .5جدول 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه نام مؤلفه مجموع میانگین عدالت سازمانی گروه

 77/78 مرد

 59/5 11/86 عدالت توزیعی

 52/5 74/88 عدالت رویه ای

 92/5 94/81 عدالت تعاملی

 19/47 زن

 82/5 47/86 عدالت توزیعی

 11/5 19/59 عدالت رویه ای

 68/5 99/89 عدالت تعاملی

 

دهد کـه از  ینشان م جیاست. نتا یسازمان ینسبت به اثربخشمـرد و زن  انیپاسـخگو دگاهیـد انگریب 8اطالعات جدول 



 04 5991، بهار 9وم، شماره سمطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 
 

 یمؤلفــه اثربخشــ نیمهمتــر یمــردان، تعهــد ســازمان دگاهیــد
فـه مؤل نیمهمتـر یشـغل تیزنـان، رضـا دگاهیو از د یسازمان
هر دو گروه در خصـو   دگاهیبوده است. د یسازمان یاثربخش

را  تیـاهم نیکمتـر زین یبوده، نوآور كسانی یسازمان متسال
داشـته اسـت. یسـازمان یاثربخشـ یمؤلفه هـا ریسا انیدر م

 

 یسازمان ینسبت به اثربخش انیپاسخگو دگاهید .4جدول 

 انحراف معیار نگین مؤلفهمیا نام مؤلفه مجموع میانگین اثربخشی سازمانی گروه

 25/95 مرد

 44/5 46/88 نوآوری=انطباق

 91/5 96/89 تعهد سازمانی= کس  هدف

 97/5 89/89 رضایت شغلی=یگانگی

 95/5 11/88 سالمت سازمانی=حف  الگوها

 58/96 زن

 46/5 69/86 نوآوری=انطباق

 59/5 19/89 تعهد سازمانی= کس  هدف

 95/5 15/81 گیرضایت شغلی=یگان

 52/5 51/85 سالمت سازمانی=حف  الگوها

 
مرد و زن  انیپاسخگو دگاهیکه معرف د 9بر اساس جدول 
از آن است  یحاک جیبا شد، نتا یم یرقابت ینسبت به هوشمند

مؤلفه  نیمهمتر یابیاز بازار یمردان، آگاه دگاهیکه از د
 نیا مهمتراز رقب یزنان،آگاه دگاهیو از د یرقابت یهوشمند

مردان،  دگاهیاز د ن،یبوده است. همچن یرقابت یمولفه هوشمند

 یزنان، آگاه دگاهیو از د یاجتماع لیاز راهبردها و مسا یآگاه
 یهوشمند یمؤلفه ها انیرا در م تیاهم نیکمتر یاز فناور
 را داشته است. یرقابت

 

 یرقابت ینسبت به هوشمند انیپاسخگو دگاهید .9 جدول

 انحراف معیار میانگین مؤلفه نام مؤلفه ع میانگین هوشمندی رقابتیمجمو گروه

 مرد

 95/5 99/88 آگاهی از بازاریابی 61/72

 88/5 89/81 آگاهی از رقبا

 91/1 99/57 آگاهی از فناوری

 97/1 86/57 آگاهی از راهبردها و مسایل اجتماعی

 زن

 61/5 62/59 آگاهی از بازاریابی 88/74

 11/5 75/85 ی از رقباآگاه

 11/5 99/54 آگاهی از فناوری

 12/1 16/52 آگاهی از راهبردها و مسایل اجتماعی

 یسازمان یو ابعاد آن با اثر بخش یعدالت سازمان نیرابطه ب یبررس جینتا .0جدول 

ضری   *.R Sig فراوانی سواالت

 (R2تعیین )

میزان  %
 تأثیرگذاری

رد یا 
قبولی 
 رابطه

بین عدالت سازمانی و اثربخشی سازمانی کارکنان  -5
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان 

 رابطه وجود دارد.

 قبول 2 152/1 111/1 -679/1 881

بین عدالت توزیعی و اثربخشی سازمانی کارکنان  -8
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان 

 قبول 8 597/1 111/1 441/1 881
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 رابطه وجود دارد.

ای و اثربخشی سازمانی کارکنان بین عدالت رویه -9
اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان 

 رابطه وجود دارد.

 قبول 6 558/1 111/1 -417/1 881

بین عدالت تعاملی و اثربخشی سازمانی کارکنان  -6
ان اداره ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچست

 رابطه وجود دارد.

 قبول 7 195/1 111/1 -614/1 881

 
و ابعاد  یعدالت سازمان نیرابطه ب یبررس جینتا 6جدول 

 زانیکه م نیا لیدهد. به دل یرا نشان م یآن با اثربخش
کمتر از  رمنــیاسپ یبستگـهم  یآزمون ضر یمعنادار

15/1<p-value در مورد تمام  نیبدست آمده است، بنابرا
 شد. دییت رابطه ها تاسواال

 

 یسازمان یو ابعاد آن با اثر بخش یرقابت یهوشمند نیرابطه ب یبررس جینتا .1 جدول

ضری   *.R Sig فراوانی سواالت

 (2Rتعیین )

میزان %
 تأثیرگذاری

رد یا قبولی 
 رابطه

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

 قبول 9 586/1 115/1 -887/1 881

بین آگاهی بازاریابی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره  -8
 ورزش و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.

 قبول 4 197/1 111/1 -677/1 881

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

 قبول  5 154/1 111/1 217/1 881

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

 قبول 9 151/1 111/1 -982/1 881

بین عدالت تعاملی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره ورزش  -1
 و جوانان در استان سیستان و بلوچستان رابطه وجود دارد.

 قبول 1 115/1 111/1 157/1 881

 
 یهوشـمند نیرابطـه بـ هیفرضـ یبررسـ جینتـا 1جدول 

دهـد. بـه  یرا نشـان مـ یسازمان یابعاد آن با اثر بخش ویرقابت
 یهمبسـتگ  یآزمـون ضـر یمعنـادار انزیـکـه م نیـا لیدل

بدســت آمــده اســت،   p-value >15/1کمتــر از  رمنیاســپ
ــابرا ــا تا نیبن ــه ه ــواالت رابط ــام س ــورد تم ــدر م ــد. دیی ش

  

 گیریبحث و نتیجه
و  یاست که بین عدالت سازمان یحاک قیتحق جینتا
کارکنان اداره ورزش و جوانان در استان  یسازمان یاثربخش

معكوس وجود دارد.  یتان رابطه معنادار ولو بلوچس ستانیس
(، 5929و گوردون ) كسلیفرا قیتحق جیبا نتا افتهی نیا

و  كسلی(. فرا56،6)راستی( مغا5991) یو قربان یجهانشاه
 یعدالت سازمان یها هینظر ی( در بررس5929) نگوردو
مؤثر  یسازمان یبر اثربخش یکه عدالت سازمان افتندیدر

 جهینت نیبه ا زی( ن5991) یقربان و ی(. جهانشاه56است)

اصول انصاف  یعنی یعدالت سازمان یمولفه ها نیکه ب دندیرس
 یرابطه معنادار یسازمان یبا اثربخش یعیعدالت توز یو برابر
 دگاهیاز د یرسد عدالت سازمان ی(. به نظر م6دارد) دوجو

 یکه عدالت سازمان نیادراک نشده است. ا یکارکنان به درست
. رسدیبه نظر نم یاثر معكوس داشته باشد، منطق یشبر اثربخ

ممكن است که تحت شعاع  یعدالت سازمان گریاز طرف د
 کنانکار شتریکه ب یقرار گرفته باشد مثال زمان یمسائل مختلف

محوله  فیدر وظا ایسازمان آشنا نباشند؛  تیبا رسالت و مأمور
فا  به سازمان صر تیریمد ایآنان ابهام وجود داشته باشد؛ و 
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بین  نیاز کارکنان توجه داشته باشد. همچن یگروه خاص
کارکنان اداره ورزش و  یسازمان یعدالت توزیعی و اثربخش

 میمعنادار و مستق طهو بلوچستان راب ستانیجوانان در استان س
و  یطالقان قیتحق جیمزبور، نتا افتهیوجود داشت. 

 یم دیی( را تا5991) یو قربان ی(، جهانشاه5991)ضیف
 نی( نشان دادند که ب5991) ضیو ف ی(. طالقان2،6)دینما

 میارتباط معنادار و مستق یسازمان یبا اثربخش یعیعدالت توز
 انیب زی( ن5991)یانو قرب یجهانشاه نی(. همچن2وجود دارد)
در سطح  یسازمان یبا اثربخش یعیعدالت توز نیداشتند که ب

. به طور قطع (6وجود دارد) یرابطه معنادار %99 نانیاطم
 یو فضا طیمح ،یاضاف یایحقوق، مزا رینظ یموضوعات مهم
که از  یدارد. کارکنان یینقش بسزا یسازمان یکار در اثربخش

که با  یباشند، بهتر از زمان یمبرخوردار  یمناسب یشتیوضع مع
 فیتوانند از عهده وظا یمواجه اند، م یمسائل و مشكالت ماد

ده تر در تحقق اهداف سازمان آسو یالیو با خ ندیمحول برآ
 زیکار سازمان ن طیفضا و مح نیمشارکت داشته باشند. همچن

که  ییها یدارد. سازمان یسازمان یبر اثربخش یمیمستق ریتأث
 ندینابجا دور نما یخود را از تنش ها یدرون طیمح دتوانسته ان

و مشارکت  یاعتماد، همكار ،یهمدل ریو کارکنان را در مس
موفق تر  زین یبه اهداف سازمان لین سازند، در نرهنمو یگروه

کارکنان  یسازمان اثربخشی و ایبوده اند. بین عدالت رویه
و بلوچستان رابطه  ستانیاداره ورزش و جوانان در استان س
 قیتحق جیبا نتا افتهی نیمعنادار و معكوس وجود داشت. ا

( 5991) یو قربان ی( ، جهانشاه5991)ضیو ف یطالقان
( و 5991) ضیو ف ی(. طالقان2،6و مطابقت ندارد) ینهمخوا
 نی( نشان دادند که ب5991) یو قربان یجهانشاه نیهمچن

 میمستق وارتباط معنادار  یسازمان یبا اثربخش یا هیعدالت رو
نمود که  ریتعب نطوریبتوان ا دیباره شا نی(. در ا2،6وجود دارد)

 عیتوز ایو  هانیحقوق ماه افتیکارکنان مسأله در دگاهیاز د
که عملكرد  نیا ایدرآمدها و پاداش ها چندان روشن نبوده، و 

و توجه قرار نگرفته است. بین  یابیمورد ارز یکارکنان به درست
کارکنان اداره ورزش و  یسازمان یبخشعدالت تعاملی و اثر
و بلوچستان رابطه معنادار و معكوس  ستانیجوانان در استان س
 ضیو ف یطالقان قیتحق جیبا نتا افتهی نیوجود داشت. ا

(. 2،6( مطابقت ندارد)5991) یو قربان ی(، جهانشاه5991)
عدالت  نی( نشان دادند که ب5991) ضیو ف یطالقان
ارتباط معنادار و  یسازمان یاثربخش ا( بی)مراوده ایتعامل
سازمان آن گونه  رانیرود مد ی(. احتمال م2وجوددارد) میمستق

 یارتباط یشته اند نتوانسته اند فضاکه کارکنان انتظار دا
فرآهم سازند. ممكن است  ردستانشانیخود و ز نیب یمناسب
و  یزیبه مشارکت کارکنان در نظام برنامه ر یاعتقاد رانیمد

هم بتوان گفت که کارکنان  دینداشته باشند. شا یریگ میتصم
 یاز عملكرد شغل یو مناسب ستهیبازخورد شا رانیمد یاز سو
 یو اثربخش یرقابت ینكرده باشند. بین هوشمند تافیشان در
و  ستانیکارکنان اداره ورزش و جوانان در استان س یسازمان

افته با ی نیبلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت. ا
( 5995پور ) یو عل شیرای( ، پ5922قاسمی ) قیتحق جینتا

که  افتی(در5922(. قاسمی)9،9و مطابقت ندارد) یهمخوان
ش رقابتی با اثربخشی سازمان تجاری در حال تغییر رابطه هو

نشان دادند  زی( ن5995پور ) یو عل شیرای(. پ9مستقیم دارد)
بین بانكهای  درکه بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی 

(. در 9و معناداری وجود دارد) میدولتی و خصوصی رابطه مستق
 ایراز نمود که مطل  را اب نیبتوان ا دیشا افتهی نیا حیتوض

ادراک نكرده  یرا به درست یرقابت یکارکنان مفهوم هوشمند
دولت  رمجموعهیرا که ز شیکه سازمان متبوع خو نیا ایاند و 

اداره  رایندانسته اند ز یهوش رقابت ازمندیباشد، چندان ن یم
خود  یبرا یبیکه رق یبازار انحصار کیورزش و جوانان در 

 یو اثربخش یابیبازار یبین آگاه کند. یم تیفعال ند،یب ینم
و  ستانیکارکنان اداره ورزش و جوانان در استان س یسازمان

با  افتهی نیبلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت. ا
( و 5922)ی(، نجف5922اسكندری و همكاران) قاتیتحق جینتا

(. فایال 5،51،51و مطابقت ندارد) ی( همخوان8115فایال )
توجه شد که اطالعات بازاریابی و فعالیت های م زی( ن8115)

و معناداری با عملكرد  مییكپارچه بازاریابی عموما  بطور مستق
از  یآگاه ،یقمنط نظر از(. 51)باشند می ارتباط در کار و کس 
سازمان  تیموفق یاصل یدهایاز کل ان،یبازار و مشتر تیوضع

 یآگاه نیس برود. وجود ارتباط معنادار و معكو یها به شمار م
 جیاز فرهنگ را یتواند ناش یم ،یسازمان یو اثربخش یابیبازار
 ندینما یاز کارکنان تصور م یسازمان باشد مثال  برخ انیدر م

سازمان ندارد بلكه انجام  یبرا یا دهیفا انه تنه یابیکه بازار
 ایدارد و کاال  یخدمات یجنبه  شتریکه ب یسازمان یآن برا
باشد.  یم زیبر ن نهیو هز ریکند وقت گ ینم دیتول یمحصول
گذارد. بین  یسوء م ریتأث یسازمان یموضوع بر اثربخش نیهم
 نکارکنان اداره ورزش و جوانا یسازمان یرقبا و اثربخش یآگاه

وجود  میو بلوچستان رابطه معنادار و مستق ستانیدر استان س
اسكندری و  قاتیتحق جیبا نتا افتهی نیداشت. ا
( مطابقت 8115(، فایال)5922)ی(، نجف5922همكاران)

( نشان دادند که بین 5922)ی(. اسكندری و مولو5،51،51دارد)
هوش رقابتی مدیران و ابعاد آن با توسعه صنایع کوچک استان 

( 5922)ی(. نجف5شرقی رابطه معنا داری وجود دارد) آذربایجان
که تحقیقات بازاریابی اثر بسزایی بر بازارگرایی و  افتیدر

با رقبا از جهات وسعت و دامنه  ییهمچنین عملكرد دارد. آشنا
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به  یدسترس زانیم د،یعرضه محصوالت متنوع و جد ت،یفعال
 یرا برا نهیزم دتوان یو ... م د،یجد یو بازارها انیمشتر
(. در مورد اداره ورزش و 51فرآهم آورد) یسازمان یاثربخش
و اطالع از  یداشت که با الگو بردار انیتوان ب یجوانان م

تواند در  یادارات م گریصورت گرفته توسط د یها تیفعال
خود گام  یها تیفعال گریاقدامات و د مات،یجهت بهبود تصم

 یابیچه بهتر شدن و دست رمثبت و رو به جلو در جهت ه یها
 یو اثربخش یفنآور یبه اهداف سازمان بردارد. بین آگاه

و  ستانیدر استان سکارکنان اداره ورزش و جوانان  یسازمان
با  افتهی نیبلوچستان رابطه معنادار و معكوس وجود داشت. ا

(. 5)ستی( هم راستا ن5922)یاسكندری و مولو قیتحق جینتا
 یفنآور یدر ادراک مقوله آگاه ای کنانرسد که کار یبه نظر م

کرد  انیتوان ب یبا مشكل مواجه بوده اند؛ به عبارت ساده تر م
در  یسنت یها ستمیمذکور همچنان با س که کارکنان ادارات

پردازند و دانش و تخصص استفاده از  یادارات به انجام امور م
خود را ملزم به، به روز کردن  ایرا ندارند و  دیجد یها یفناور

که آنان تجارب  نیا ایدانند و  یدانش و اطالعات خود نم
و  راهبردها یداشته اند. بین آگاه یقبل یها یاز فنآور یمنف
کارکنان اداره ورزش و  یسازمان یو اثربخش یاجتماع لیمسا

 میو بلوچستان رابطه معنادار و مستق ستانیجوانان در استان س
و  انییرضا قاتیقتح جیبا نتا افتهی نیوجود داشت. ا

 ی( کانرل5922)ی( اسكندری و مولو5929) یلشكربلوک
 یو لشكربلوک انیی(. رضا4،5،58دارد) ی( همخوان5997)
 یریگ میتصم ندیها بر فرآ یژگیو نی( نشان دادند که ا5929)

را بر  ریتاث نیشتریب یرقابت یموثرند، اما هوشمند کیاستراتژ

 نیدارد و کمتر کیراتژاست یریگ میتصم ندیفرآ هیمراحل اول
 یابیو انتخاب و ارز کیاستراتژ یها نهیرا بر توسعه گز ریتاث
(. 4( دارد)کیاستراتژ یریگ میتصم ییها )مراحل انتها نهیگز
دارد که یكی از استراتژیها به منظور به  دهی( عق5997) یکانرل

کارگیری نیروهای بهینه، ارتقای کیفیت استخدام کننده هایی 
طی فرایند انتخاب شغل به دیدار آنها می  اضیاناست که متق

 تی(. کارکنان ادارات ورزش و جوانان با توجه به ماه58روند)
ارتباط موثر  یو مهارت الزم در مورد برقرار یگاهآ دیبا یکار

 یمسائل مال ن،یقوان نا یقیداشته باشند.  یاجتماع یو راهبردها
و  یاجتماع  یهاو جنبه  یو اقتصاد یاسیمسائل س ،یاتیو مال

مسأله در  نیکارکنان مؤثرند که ا یبر اثربخش یمنابع انسان
 نیله از احاص جیشده است. نظر به نتا دییتأ قیتحق نیا

 یبا اثربخش یعدالت سازمان نیبر وجود رابطه ب یپژوهش مبن
 یم یسازمان یبا اثربخش یرقابت یهوشمند نیب زیو ن یسازمان

کارکنان متأثر از عوامل  یسازمان یتوان اظهار نمود که اثربخش
است و  یطیو مح ی(، فردیرونیو ب ی)درون یمختلف سازمان

به سازمان ها کمک  زین یرقابت یضرورت توجه به هوشمند
بخردانه ای اتخاذ  ماتیکند تا در مورد راهبردی، تصم یم

گذارد که  یسازمان ها م اریدر اخت یدیاطالعات مف رایکنند ز
سازمان، باع  ماندن در بازار رقابت در  اعالوه بر حف  بق

به اهداف  یابیدست نیو همچن یامروز یمتالطم صنعت یایدن
 شود. یسازمان م ندهیآ یو چشم اندازها
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