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Abstract 
The proactivity of organizations is the necessity of today’s changing world. So the aim of this 

research was to determine the proper proactivity rate in Iranian governmental organizations. The 

research is quantitative in terms of method, applied in terms of purpose and exploratory survey in 

terms of research type. The statistical population was Fars Province Economic and Financial 

Affairs Department, Fars Province Governorate, Fars Province Agricultural Jihad, and Fars 

Province Islamic Culture, and Guidance Department located in Shiraz. The samples were selected 

through classification sampling method. The insruments for collecting data was a questionnaire, 

and Fuzzy Control method  was used to analyze collected data . Based on findings, the proper 

situation for an organization to be proactive was provided through combining four dimensions of 

human relations, open system, internal process and rational goals. The results showed that Jihad 

Organization of Fars province was in the first rank in terms of proactivity in 1397 and the existing 

status of proactivity in terms of human relations and open system was more than needed, and in 

terms of rational goals and internal process was equal to the required level. In the Organization of 

Economic Affairs, Finance and Governance of Fars Province, the status of the proactivity in terms 

of human relations and the open system was less than needed and the dimensions of rational goals 

and internal process was less than rquired rate. In the Islamic Culture and Guidance Organization 

of Fars province in terms of human relations, open system, rational goals and internal process, the 

status of proactivity was less than rquired. 
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 چکیده
مطلوب  یکنششیپ زانیم نییهدف پژوهش تع ن،یاست. بنابرا رییدر حال تغ یایها، ضرورت دنبودن سازمان کنششیپ

ادارة کل  ،یبود. جامعة آمار یپژوهش اکتشاف تیو ماه یهدف پژوهش کاربرد ،یو روش پژوهش کمّ رانیا یدولت یهاسازمان
استان فارس، ادارة کل فرهنگ و ارشاد  یفارس، سازمان جهاد کشاورز اناست یاستان فارس، استاندار ییو دارا یامور اقتصاد

 لیو تحل هیوش تجزشده بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه و ر یبندطبقه یریگو روش نمونه رازیاستان فارس، واقع در ش یاسالم
ابعاد روابط  بیاز ترک کنش،شیپ انسازم کیداشتن  یمطلوب برا تینشان داد وضع هاافتهیاستفاده شد.  یها، کنترل فازداده
استان فارس از نظر  ینشان داد، سازمان جهاد کشاورز جیحاصل شد. نتا یو اهداف عقالئ یداخل ندیباز، فرا ستمیس ،یانسان
از و یاز حد ن شتریباز، ب ستمیو س یدر ابعاد روابط انسان یکنششیموجود پ تیدر رتبة اول قرار داشت و وضع 79در سال  یکنششیپ

استان فارس،  یو استاندار ییو دارا یبود. در سازمان امور اقتصاد ازیموردن زانیبرابر با م ،یداخل ندیو فرا ییدر ابعاد اهداف عقال
کمتر از  ،یداخل ندیو فرا ییو ابعاد اهداف عقال ازیاز حد ن شتریباز، ب ستمیو س یابعاد روابط انسان در یکنششیموجود پ تیوضع
 ندیو فرا ییباز، اهداف عقال ستمیس ،یاستان فارس در ابعاد روابط انسان یبود. در سازمان فرهنگ و ارشاد اسالم ازینمورد زانیم

 بود. ازیوردنم زانیکمتر از م یکنششیموجود پ تیوضع ،یداخل
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 مقدمه

و تحوالت منطبق سازد  رییکه بتواند خود را با تغ یهر سازمان
خطر به  شاتیصورت تداوم ح نیا ریدر غ، خواهد ماند زنده
که  یاسیو س یها و مشکالت اقتصادبا توجه به رقابتافتد. می

 دهد،قرار می ریتأثها را در سراسر جهان تحتسازمان یبه نحو
خود ادامه دهد و  اتیبه ح تواندسازمان منفعل نمی کی

اتخاذ  تیریمد یکنشی براپیش یهاروش از که یهایسازمان
 .مانندنمی یرقابت کیوستیقرن ب یکنند در اقتصاد جهاننمی

 یسامان یصورت گرفته توسط عطافر و بهرام قاتیتحق ةجینت
 یگیب(، نجف8915)ی اردکان ییو پورآقا یوصال ،ی(، اله8911)

(، خوشاب و 8914راد )یلیزاده و سهفی(، شر8911)ی درودو 
 یمحمد ی(، شهروند8931) یمیو کر ی(، جعفر8935) دیگران

 ی، جعفر(8931) تگرانیو چ ضی، فیمی(، ابراه8937) و دیگران
ها در اکثر سازمان متأسفانه(، نشان داده است که 8935) اریباز

 در( 3189و دیگران ) 8هستند. وا منفعلهای سازمان رانیا
سه عامل مهم تمرکز بر شامل کنشی را پژوهش خود، پیش

کنند. می فیو خودجوش بودن تعر رییبه تغ شیگرا نده،یآ
 دید کیبینی مشکالت و داشتن پیش یبه معن ندهیتمرکز بر آ

تنها است که نه یمعن نیبه ا رییبه تغ شیاست. گرا بلندمدت
را  تین موقعآ دیواکنش نشان داد بلکه با تیموقع کی هب دیبا
 یداد. خودجوش بودن به معن رییتغ ،ای متفاوتندهیمنظور آبه

 یمقام باالتر نکهیبدون ا ،کنشهدف پیش کیآغاز کردن 
 جادیا ندیاعنوان فربه نیکنشی همچنخواسته باشد، است. پیش

ای ندهیبه آ یابیدستمنظور کنش بههدف پیش زیو تجه
بینی پیش کنشیپیش ر،گیشود. از جهت دمی فیمتفاوت تعر

کنش سازمان پیش کی است و ندهیدر آ راتییسمت و جهت تغ
 یو کل یجزئ رییتغ ایبا روشن کردن هر نوع عالمت خطر 

 ط،یدر مح دیجد یو شناخت الگوها در محیط الوقوعمحتمل
 راتییتغ ةیو کل ندهیتواند آدهد که میرو قرار می شیپ یریتصو

و تالش  (1: 8915 ،یو اسد یحمدایکند )عل ییآن را شناسا
 ریو متغ ایپو طیخود در مح یرقابت تیحفظ مز یکند برامی

در برابر  ییپاسخگو ییهماهنگ شده توانا راتییبا تغ ،یامروز
از  یابیارز ط،یو با توجه به شرا کند جادیرا در خود ا راتییتغ

 نیتروضع موجود و مطلوب داشته باشد تا بتواند مناسب
 ییو به مرحله اجرا گذارد )رضا کردهرا اتخاذ  یاستراتژ
های سازمان از ویژگی (.13: 8933 ن،یو مهرآذ یآباددولت

                                                                      
1. Wu 

، و دیگران 9ویل ؛3187، 3کیلیجتیو) یرندگیادگی کنشپیش
، 4نتویو گنزالز ب نتویگنزالز ب) یسازماندرون(، ارتباطات 3181
، 7باتلر ؛1311، 1بورک و گاران ؛3183، 5ماندال و سارکار ؛3111
و  لیکر ؛3185، 1چانگ) ایحرفه یسازمیت(، 3188
ساموت ی )سازمان دیجد یاز الگوها یآگاه، (3،3119شارن

و گنزالز  نتویگنزالز بی )کنندگبینیپیش، (3185، 81یو گال یسیبن
به  تیحساس، (8331، 88ایآراگن کری )نگرندهیآ (،3111، نتویب

، 89و وربک یسیبا؛ 3111، 83نگتنیلیبرامر و م) نفعانیمنافع ذ
و  عیسر یریگمی(، تصم3183، 84پپرس و رگرس گروپ؛ 3119
کاوش و پایشگری  (،8331، 85ینلیو رند یبرنگری )پیش

ی (، ذهن آگاه8979، زادهیمم؛ 3183، پپرس و رگرس گروپ)
 یریپذانعطاف (،3117، 81دامنزانارسیو رو ایشارما، آراگن کر)

ی آور(، تاب3187، 87ایفرانس یو کانن د ربیگارسس آ) باال
 است. (3181، 81یآه و ازان و،یمنک)

 رانیا یهای دولتدر سازمان های انجام شدهپژوهش جینتا
(؛ 8911ها )عطافر و بهرامی سامانی، نشان داد که دانشگاه
(؛ نهادهای 8911ی، و درود یگینجف بسازمان صدا و سیما )

آقایی اردکانی، ورزشی جمهوری اسالمی ایران )وصالی و پور
( 8914، انیو آهنچ یقدمگاه( و مدارس ]شهر مشهد[ )8915

از  جهیدرنتو  فاصله دارد یآرمان تیبا وضعگی رندیادگیاز نظر 
ها همچنین، سازمان کنشی با مشکل روبرو هستند.پیشنظر 

زاده و فیشرای ]فارس[ )دیگری نظیر شرکت برق منطقه
( از 8911، و تاب یمهدوم[ )( و دانشگاه ]ایال8914، رادیلیسه

؛ تاکسیرانی ]شهرداری مشهد[ یسازماندروننظر ارتباطات 
و  یجعفر( و نظام آموزشی ایران )8935، خوشاب و دیگران)

 رانیا یدیهای تولسازماننگری؛ ( از نظر آینده8931ی، میکر
کوچک و  عیصنا(، 8937، و دیگران یمحمد یشهروند)

                                                                      
2. Wijethilake 

3. Liu 

4. Gonzalez- Benito, Gonzalez- Benito 

5. Mandal & Sarkar 

6. Burke & Gaughran 

7. Butler 

8. Chang 

9. Kerriel & Sharon 

10. Sammut- Bonnici & Galea 

11. Aragon Correa 

12. Dahlmann, Brammer & Millington 

13. Buysse & Verbeke 

14. Peppers, Rogers Group 

15. Berry & Rondinelli 

16. Sharma, Aragón‐Correa & Rueda‐Manzanares 

17. Garces- Ayerbe, Canon- de Francia 

18. Menque, Auh, Ozanne 
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و  ضیف ،یمیابراه[ )نانشهر سم یشهرک صنعت] متوسط
 یجعفر) رانیا یدیو تول یصنعت یهاشرکت(، 8931، تگرانیچ

این  جهیدرنتضعیف بوده و  آوری( از نظر تاب8935، اریباز
 مشکالتی دارند.کنشی از نظر پیش هاسازمان

ها موجب شده که پژوهشگر سازمان یکنشمشکالت پیش
سازمان  یرا برا ییو الگو فتدیب نهیزم نیدر ا قیفکر تحقه ب

 ،نیارائه دهد. بنابرا رانیا یتهای دولکنش در سازمانپیش
کنش در های پیشسازمان یالگو یپژوهش طراح نیهدف ا
ها کنش بودن سازماناست و پیش رانیا یهای دولتسازمان

 گام اول، نیبنابرا .است رییحال تغ در یایضرورت در دن کی
 یهای دولتسازمانکنشی مطلوب پیش زانیمشخص کردن م

فاصله  صیگام دوم تشخ وها است آن تیمورأبرحسب نوع م
 است. ازیوضع موجود با وضع موردن

 یهای دولتکنش در سازمانسازمان پیش یالگو یبا طراح
کنش سازمان پیش یایها و مزایژگیها با وسازمان نیا ران،یا

به  کنند با کمک محققان و با توجهشوند و تالش میآشنا می
خود  انسازم یکنش را براسازمان پیش یالگو خود، طیشرا

سازمان خود را از نظر  یواقع تیکنند و وضع یطراح
که وجود  یکنند و نواقص سهیمطلوب مقا تیبا وضع کنشیپیش

مطلوب  تیکنشی خود را به وضعدارد را اصالح کنند و پیش
 ه وجودبها را در خود سازمان گریتوان رقابت با د برسانند و
کنش داشته باشند که سازمان پیش کیبتوانند  نکهیآورند تا ا

 ییو توانا افتهیتوسعهمتوازن  طوربهو  بودهگام شیو پ شرویپ
 ازیبه ن ییحفظ منافع عامه، پاسخگو خدمات، تیفیک یارتقا

ها و و مقابله با بحران یدر مشتر ازین جادیا یو حت یمشتر
 دارد.را  هاچالش

ها با مشخص کردن پژوهش سازمان نیابا انجام 
 ،آوریتاب ،یذهن آگاههای از مؤلفه کیخود در هر یکمبودها

ارتباطات  ،یطیپایشگری و کنکاش مح ،یرندگیادگی
)مراجعان به دولت(،  نفعانیبه منافع ذ تیحساس ،یسازماندرون
باز،  ستمیس ،یاز ابعاد روابط انسان کیخود را در هر یهاضعف

کنند و با تالش در می ییشناسا یداخل ندیافر ،ییاهداف عقال
 .دآینواقص بر می نیجهت برطرف کردن ا

ی رندگیادگیآگاهی و  های ذهنر پژوهش حاضر، مؤلفهد
 که در ذهن تعریف شده بودن الگو یجنبة اسالم عنوانبه

باید با  منتظرهریدر حوادث غ عیسر یریگمیتصم ییتواناآگاهی 
است  یاز مراودات اجتماع ی ناشیریادگی د وتوکل به خدا باش

 شود و درمشورت انجام می و و شور گرانیرفتار د دنیکه از د
با  رانیمشورت مد و جلسات شور یبرگزار یهای دولتسازمان

به  تیمؤلفة حساسو  شودمی یرندگیادگیکارکنان منجر به 

 یدهندة جنبة دولت)مراجعان به دولت( نشان نفعانیمنافع ذ
 بودن الگو است.

انعطاف و جامعیت مدل است.  نوآورانه پژوهش یژگیو
کنش در سازمان پیش یهای پژوهش شامل: الگوپرسش
سازمان  یالگو یاجزا ست؟یچ رانیا دولتی یهاسازمان

 یاجزا روابط د؟کدامن رانیادولتی  یهاسازمانکنش در پیش
ا هم ب رانیادولتی  یهاسازمانکنش در سازمان پیش یالگو

 چگونه است؟
 

 پيشينه پژوهش

 پیشینه نظری
 3کنشی اتحادخود، رابطة پیش ی( در تئور3183) 8رییو م انگی

 یارتباط را بررس نیبر ا یانجیم یرهایمتغ ریتأثو  9بر عملکرد
های مستقل است و با شاخص ریکنشی اتحاد، متغکردند. پیش

 ایاتحاد آغاز  یو فراوان یتوافق همکار ایسرعت آغاز اتحاد 
وابسته است.  ریمتغ کرد،شود. عملمی دهیسنج یتوافق همکار

 ریتأثخود،  ی( در تئور3181) 4یو تتگل راکتریآردا، با ازیآ
را بر عملکرد  کپارچهی یطیو مح تیفیک تیریهای مدروش

 یطیکنشی محو پیش تیفیاند و عملکرد ککرده یسازمان بررس
 5و وان استادن رزیلیو ید ،یهستند. الراز یانجیم یرهایمتغ

کنش اگر سازمان پیش کیکنند که در می انیب (3185)
ارائه دهد.  قوة قضاوت عملکرد باشد و گزارش یدارا تیریمد

یی عالوه، پاسخگوهشود. بسازمان می تیبه مقبول منجرامر  نیا
 کیکنشی . پیشابدی شیافزا کنشیپیش به وسیلهتواند می

 را در نفعانیذ تیو فعال یحسابدار ت،یریاست که مد یمفهوم
 نینخست نفعانیذ نیب زی( تما3119و وربک ) سیبردارد. با

 نفعانیو ذ یمال یداران، نهادهامانند کارکنان، سهام یدرون
 یکنندگان را معرفنیو تام انیمانند مشتر یخارج نینخست

را بر  کنشیپیش ن،یشیکردند و مشاهده کردند که تنها گروه پ
 .زدیگانمی
 

 پیشینه تجربی
 الگو  ی( در پژوهش خود با عنوان طراح8934) یقجر
رفتار  ران،یا یهای دولتسازمان رانیمد یکنش براپیش-بوم
در  یطیو مح یسازمان ،یکنش را در سه سطح فردپیش-بوم

                                                                      
1. Yang & Meyer 

2. Alliance proactiveness 

3. performance 

4. Ayaz Arda, Bayraktar& Totogly 

5. Alrazi, De Villiers &Van Staden 
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نشان داد، رفتار بوم  پژوهشهای افتهینظر گرفته است. 
و  هامؤلفه باکنش در هر سه سطح موردنظر همراه پیش

 نیشتریگرفته است و ب دأییتمورد  ،یهای مورد بررسشاخص
( در 8937) رادیاست. کاظم یبعد فرد یرفتار برا نیسهم از ا

هدف پژوهش خود را  ران،یکنشی مددرزمینة پیش یپژوهش
 نییکنش و تعپیش رانیهای اثربخش مدالگو ویژگی یطراح

 رانیا یهای دولتسازمانها در یژگیو نیا نهیبه بیترک زانیم
که در جامعه  ستدهنده آن اپژوهش نشان نیا جیداند. نتامی

 ،یدرون زشیانگ ،یتیهای شخصویژگی ق،یمورد مطالعه تحق
و دانش، مهارت و  یگزارحس خدمت ،یهای رفتارویژگی

کنش محسوب پیش رانیهای مدازجمله ویژگی ییتوانا
با عنوان  ی( در پژوهش1813) 8ویو اکس ویاکس انگ،یشوند. جمی
 ی: مدرکیمالکنش و عملکرد سازمان پیش یطیمح تیمسئول»

 تیهدف خود را آزمودن نقش مسئول «ینیچ یانرژ یهااز بنگاه
سازمان در صنعت  یکنش بر عملکرد مالسازمان پیش یطیمح
دانند. می رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل از طریق نیچ یانرژ
کنش سازمان پیش یطیمح تیسئولدهد که منشان می جینتا
 جینتا نیسازمان دارد و همچن یبر عملکرد مال یمثبت ریثأت

 نیبر رابطة ب یمثبت ریثأت ،یخصوص تیدهد که مالکنشان می
دارد.  یکنش و عملکرد مالسازمان پیش یطیمح تیمسئول

با عنوان  ی( در پژوهش3181) 3نما و اسناگل شواکارما،یو
کنش در پیش یطیهای محیهای استراتژکنندهنییمطالعة تع»

  ییهدف خود را شناسا «بخش قدرت هندوستان
کنش در پیش یطیحهای میهای اتخاذ استراتژنندهکنییتع

 ییهای شناساکنندهنییدانند. تعبخش قدرت هندوستان می
 ،ینهاد فشار، شامل: 9یمعادله ساختار یالگو قیشده از طر

بازار هستند.  یایفشار و مزا ،یرهای تجابهبود عملکرد، روش
ها، کنندهنییتعة یبا بق سهیو بهبود عملکرد، در مقا یفشار نهاد
 جادیپژوهش، ا نیا ژهی. سهم ورندیگسطح قرار می نیدر باالتر

 یدر بخش قدرت هندوستان برا ارانذگاستیس یبرا یدرک
و  هااستیس یدهها در شکلندهکننییتع نیا ییشناسا

( در 3183) رییو م انگیاست.  یطیحفاظت مح یبرارهنمودها 
 کیکنشی اتحاد و عملکرد سازمان در پیش»با عنوان  یپژوهش

کنشی هدف خود را آزمون رابطة پیش «شده داریاقتصاد پد
و  یهای فنییشامل توانا یهای درونیانجیاتحاد و عملکرد و م

د شامل رش یرونیب یانجیو م یرهبر کیاستراتژهای تیصالح

                                                                      
1. Jiang. Xue & Xue 

2. Vishwakarma, Nema & Snagle 

3. Structural Equation Modeling 

 یوستگیپ بیدهد ترکها نشان میافتهیدانند. بازار می
را بر  ریثأت نیشتریو رشد بازار، ب یهای فنییکنشی با تواناپیش

 عملکرد سازمان دارد.
 

 مدل مفهومی
 طیمنابع و تعامل متقابل سازمان و مح یوابستگ ةینظر براساس
 یهاو ارزش (8373) 5کی( و ففر و ساالنک8313) 4امرسون

(، 8( )شکل 8333) 1و کامرون نییکو یسازمانفرهنگ یبترقا
باشد، با  رندهیادگیفقط  نکهیا یجاسازمان به رودیانتظار م

. به اشدب زین طیبر مح یدرصدد اثرگذار یکنششیپ یژگیو
 یرقابت یهاصورت ارزش سازمان به یاثربخش لیدل نیهم

( 3ل )شک یمفهوم یاساس الگو نینشان داده خواهد شد. بر ا
مطلوب  یکنششیپژوهش ارائه شده، پ نهیشیبا اتکا به پ

شد.  دهیکش یرنگ نیچصورت نقطه به رانیا های دولتیسازمان
و کامرون  نییکو یازمانسفرهنگ یرقابت یهاارزش یالگو
سازمان را از چهار  کنش،شیسازمان پ یالگو یطراح یبرا

 یبررسکنترل و انعطاف  ،ینگررونیب ،ینگرجهت درون
و  ییباز، اهداف عقال ستمیس ،یو چهار بعد روابط انسان کندیم

 یوقت ن،ی. بنابراردیگیسازمان در نظر م یرا برا یداخل ندیافر
الگو در نظر گرفته شود  نیدر ا سازمان کیمختلف  یهاجنبه

استفاده  کنششیسازمان پ یالگو یطراح یاز آن برا توانیم
 یسازمانفرهنگ یرقابت یهاارزشابعاد مدل  ن،یکرد. بنابرا

در  کنششیسازمان پ یعنوان ابعاد الگوو کامرون به نییکو
پژوهش و مصاحبه با  اتیادب ینظر گرفته شده و پس از بررس

 یهایژگیاضافه کردن و ةنیدرزم یو دانشگاه یسازمان انخبرگ
 یهایژگیو یبندها و دستهمدنظر آن کنششیسازمان پ
 یالگو یهاعنوان مؤلفهمشخص و به هایژگیو نیمشابه، ا
در جدول  هامؤلفه نیکار رفته که اه ب یدولت کنششیسازمان پ

 هایژگیو که این شوندیاز ابعاد تکرار م کیدر هر ( اشاره و8)
(، 3181، و دیگران ویل؛ 3187، کیلیجتیوند از: یادگیرندگی )اعبارت

ماندال و ؛ 3111، نتویزالز بو گن نتویگنزالز بسازمانی )ارتباطات درون
به  تیحساس(، 3188؛ باتلر، 3111، بورک و گاران؛ 3183، سارکار

، پپرس و رگرس گروپ؛ 3189، و وربک یسیبا) منافع عامه
، پپرس و رگرس گروپی )طیمح یشگریپاو  کنکاش(، 3183
(، 3117، و روادامنزانارس ایشارما، آراگن کر(، ذهن آگاهی )3183

 (.3181ی، آه و ازان و،یکمنآوری )تاب

                                                                      
4. Emerson 

5. Pfeffer & Salancik 

6. Quinn & Cameron 
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 (8333) کویین و کامرون یسازمانفرهنگهای رقابتی مدل ارزش. 4شکل 

 

  یدولت کنششیسازمان پ یاز ابعاد الگو کیهر یهامؤلفه. 4جدول 

 دولتیکنش پیشسازمان  هایویژگی

 ذهن آگاهی

 یادگیرندگی

 )مراجعان به دولت( نفعانحساسیت به منافع ذی

 ریآوتاب

 و کنکاش محیطی پایشگری

 سازمانیدرونارتباطات 

 

 
 الگوی مفهومی پژوهش. 4شکل 

 

 پژوهش یشناسروش
و هدف  یشیمایپ یفیتوص یا توجه به روش پژوهش بر مبناب
است،  یپژوهش که اکتشاف تیو ماه یوهش که کاربردژپ

با استفاده از  یدانیها از روش مآوری دادهجمع منظوربهمحقق 
 یارهایزار مصاحبه با خبره و پرسشنامه استفاده کرده است. معاب

دانشگاه، با مدرک  ستادانا ند ازاعبارت یانتخاب خبرة دانشگاه
 کار سال سابقه ستیبا حداقل ب یدولت تیریدر رشته مد یدکتر

استاد تمام و  ار،یدانش ار،یاستاد ةآشنا به موضوع پژوهش با رتب و
 رانیند از کارکنان و مداعبارت یزمانانتخاب خبرة سا یارهایمع

 یکار و مدرک کارشناس ةبا ده سال سابق چهار سازمان دولتی
و  یپژوهش با دو گروه خبره دانشگاه نیارشد به باال است. در ا

ها را سازمان(، 8918) دآلمونمصاحبه شده است.  یخبره سازمان
و ای های استخراجی، تنظیمی، توسعهبه چهار دسته سازمان

کل امور  ةادارپژوهش  نیدر اکه  فرهنگی تقسیم کرده است
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نفر  311) رازیاستان فارس واقع در ش ییو دارا یاقتصاد
 رازیاستان فارس واقع در ش یو استاندار ]سازمان استخراجی[(

استان  یجهاد کشاورز سازماننفر ]سازمان تنظیمی[(،  311)
کل  ةادار ای[( ونفر ]سازمان توسعه 311) رازیفارس واقع در ش

نفر ]سازمان  311) رازیواقع در ش استان فارس یارشاد اسالم
از با استفاده حجم نمونه،  نییتع یبرافرهنگی و نمادین[(. 

نفر از  858بندی شده، گیری طبقهن و روش نمونهفرمول کوکرا
کل ارشاد اسالمی استاد  ادارةنفر از  38جامعه آماری )به ترتیب 

نفر سازمان جهاد کشاورزی استان  44یراز، فارس واقع در ش
کل امور اقتصادی و دارایی  ةنفر ادار 44فارس واقع در شیراز، 

نفر استانداری استان فارس  44استفاده فارس واقع در شیراز و 
 یبراآماری انتخاب شد.  ةعنوان نمونواقع در شیراز( به

نامه با پرسش ییها از پرسشنامه استفاده شد. رواداده یگرداور
خبرگان  دییو به تأ شد یو محتوا بررس یصور ییروش روا
 یپرسشنامه از روش آلفا ییایپا یبررس یبرا. دیرس یدانشگاه

محاسبه شده  یکه مقدار آلفا ییکرونباخ استفاده شد. از آنجا
 جهیتوان نتمی (α=193/1بود ) 7/1از  تربزرگهمه ابعاد  یبرا

 زم برخوردار است.ال ییایگرفت که پرسشنامه از پا
 

 پژوهشهای یافته
خواسته شده است که مشخص کنند  یاز خبرگان دانشگاه

سازمان جهاد  ،یاستاندار ،ییو دارا یسازمان امور اقتصاد
در حالت مطلوب  یفرهنگ و ارشاد اسالم سازمان ،یکشاورز

 یرقابت هایارزشمدل  یاز نواح کیدر هرکنشی پیش

 8که در شکل  (8333) رونو کام نییکو سازمانیفرهنگ
اهداف  ،یباز، روابط انسان ستمیشامل: س ت،اس مشاهدهقابل
کنش پیشسازمان  هایویژگیاز  کیهر ،یداخل ندیافر ،ییعقال
و کنکاش  پایشگری ،آوریتاب ،یشامل: ذهن آگاه یدولت
 نفعانیبه منافع ذ تیحساس ،سازمانیدرونارتباطات  ،یطیمح

 ؟داشته باشد دیرا چه مقدار با یرندگیادگی)مراجعان به دولت(، 
داده شده به هر سؤال توسط های پاسخ نیانگیتوجه به م با

کنش پیششکل مربوط به سازمان  یبیآم یخبرگان، منحن
سازمان جهاد  ،یاستاندار ،ییو دارا یسازمان امور اقتصاد یبرا

محقق  از طریق یسازمان فرهنگ و ارشاد اسالم ،یکشاورز
از  کیدر هرکنشی پیشمطلوب  تیاست که وضعرسم شده 

شکل  یبیآم یچهار منحن نیدهد. امی را نشان هاسازمان
 9دهند که در شکل می لیپژوهش را تشک یلیمدل تحل ،درواقع

 یتیمدل، هر سازمان با توجه به موقع نیاست در ا مالحظهقابل
ط باز، رواب ستمیس ،ییاهداف عقال ،یداخل ندیاکه در ابعاد فر

 یاست. الگو یشکل متفاوت یبیآم یمنحن یدارد دارا یانسان
بُعد چهار  یدارا رانیا یدولتهای سازماندر کنش پیشسازمان 

است و  یداخل ندیافر ،ییاهداف عقال ،یباز، روابط انسان ستمیس
 ،یطیو کنکاش مح پایشگریشش مؤلفه  یدارابُعد هر 

)مراجعان  نفعانیبه منافع ذ تیحساس ،سازمانیدرونارتباطات 
 نیاست که در ا یذهن آگاه ،آوریتاب ،یرندگیادگیبه دولت(، 

 شوند.می چهار بٌعد تکرار
 

 دولتیکنش پیشمدل تحلیلی سازمان . 4شکل 

 
کنش از ابعاد سازمان پیش کیبا توجه به شش مؤلفه هر

ادارة  رانیکارکنان و مد نیشده است و در ب نیای تدوپرسشنامه
استان فارس، سازمان جهاد  ییو دارا یر اقتصادکل امو

استان فارس و  یکل ارشاد اسالمة استان فارس، ادار یکشاورز
است و از  دهش عیتوز راز،یاستان فارس، واقع در ش یاستاندار

پاسخ به هر سؤال از صفر تا ده  یها خواسته شده است براآن
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 عدد را انتخاب کنند. کی
زنگ و ه گوش ب زانیه م: سازمان شما به چکی سؤال
 ییمنتظره است و تواناریرو شدن با حوادث غهروب یآماده برا

 مواقع را داراست؟ نیدر ا عیسر یریگمیتصم
 یریادگیدنبال به زانیدوم: سازمان شما به چه م سؤال

 خود است؟ تیمرتبط با فعال دیهای جددانش
 نفعانیمنافع ذ زانیسوم: سازمان شما به چه م سؤال

 رد؟یگراجعان به دولت( را در نظر می)م
 ییدر مقابل فشارها زانیچهارم: سازمان شما به چه م سؤال

را  هیشود قدرت بازگشت به حالت اولکه به سازمان وارد می
 است؟ ریپذانعطافدارد و 

خود را  رونیب طیمح زانیپنجم: سازمان شما به چه م سؤال
 کند؟می افتیرا در زایکند و اطالعات موردنمی لیو تحل یبررس

 یهابخش نیب زانیششم: در سازمان شما به چه م سؤال
وجود دارد؟  هاتیمختلف ارتباط و مشارکت در انجام فعال

 شود(،انجام می یمیعنوان مثال کارها به شکل ت)به
از کارکنان و  هریک از ابعاد، یبرا دیشش سؤال با نیا

های د محل پاسخمحقق بتوان نکهیشوند تا ا دهیپرس رانیمد

سازمان مشخص  37موجود سال  تیوضع یداده شده را برا
افزار متلب که با نرم بود یها کنترل فازداده لیروش تحلو  کند

 ریمقاد یکه در روش کنترل فاز لیدلبه این . شدانجام 
مثل کم، متوسط،  یزبان یرهایمتغ یو خروج یورود یرهایمتغ

از  کیکنشی هرپیش یاقعتوان به حالت وهستند و می ادیز
 .دبر یها پسازمان
 

 اول ةمرحل
ها از سازمان کیهر یآوری شده براهای جمعپرسشنامه در
بر  جمع زده و بُعدهر  یدست آمده براه های بپاسخ نیانگیم

ها چهار عدد از سازمان کیهر ی. براشودمی میتقس تعداد
 تیوضع دهندةکه نشان دیآدست میه ب مربوط به چهار بُعد

 است 37موجود در سال 
 

 دومة مرحل
 موجود ومربوط به حالت مطلوب  ریمقاد 3در جدول 

 شوند.می سهیمقا 37در سال  کنشیپیش

 
 در نظر بگیرید(. 81)اعداد را از  37مقادیر هریک از ابعاد در حالت مطلوب و موجود در سال . 4جدول 

 
 بُعد

 جهادسازمان 

استان  کشاورزی

 فارس

اری استاند

 استان فارس

ادارة کل امور اقتصادی 

 و دارايی استان فارس

ادارة کل ارشاد اسالمی 

 استان فارس

 روابط انسانی
 7 4 4 1 مقدار مطلوب

 7 1 1 7 مقدار موجود

 سیستم باز
 1 9 5 1 مقدار مطلوب

 1 1 1 7 مقدار موجود

 اهداف عقالئی
 1 7 7 1 مقدار مطلوب

 5 5 5 1 مقدار واقعی

 یند داخلیافر
 1 1 1 1 مقدار مطلوب

 4 4 4 5 مقدار موجود

 

 سومة مرحل
کار ه ب افزار متلبدر نرم یروش کنترل فاز ،هاداده لیتحل یبرا

 فیتعر تیعضو عتواب، هایها و خروجیورود پس از ثبت رفت.
 یهای داده شده به هر سؤال براپاسخ نیانگیو با توجه به م شد
یک قانون  ،یمان توسط خبرگان دانشگاهاز چهار ساز کیهر

. سپس، شدکنشی هر سازمان نوشته حالت مطلوب پیشبرای 
موجود  تی. چهار عدد مربوط به وضعدادالگو ارائه  کی افزارنرم

 از طریقساخته شده  یاز ابعاد را وارد الگو کیهر 37سال 

دهندة که نشان ی دادخروج کیالگو  نیو ا کردهافزار نرم
به شرح کنشی هر سازمان از نظر پیش 37 سال موجود تیوضع

ادارة کل ارشاد پیش کنشی  37 موجود سال تیوضع: ذیل بود
سازمان جهاد (، 4 شکل) 81از  5استان فارس،  یاسالم

ادارة کل امور (، 5)شکل  81از  11/1 استان فارس، یکشاورز
 یاستاندار(، 1)شکل  81از  5استان فارس،  ییو دارا یاقتصاد

 ( بود.7)شکل  81از  5استان فارس، 
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 کل ارشاد اسالمی استان فارس ةادار 37موجود در سال کنشی پیشمیزان . 0شکل 

 

 
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 37موجود در سال کنشی پیشمیزان . 4شکل 

 

 
 میزانکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس  ةادار 37کنشی موجود در سال پیش. 4شکل 

 

 
 استانداری استان فارس 37موجود در سال کنشی پیشمیزان . 7شکل 

 
الگوی تحلیلی  ی مطلوبکنشپیش شکل یبیآم یسطح منحن

سازمان جهاد  ،یاستاندار ،ییو دارا یسازمان امور اقتصاد یبرا
، 17، 19ی به ترتیب سازمان فرهنگ و ارشاد اسالم ،یکشاورز

 یان فرهنگ و ارشاد اسالمسازمدست آمد. ه ب 19و  71
و  یاقتصاد امورشکل و سازمان  یبیآم یسطح منحن نیشتریب

 .بودشکل  یبیآم یسطح منحن نیکمتر ییدارا
در کنش پیشمطلوب سازمان  یکه اشاره شد در الگو طورهمان

شکل سازمان  یبیآم یسطح منحن رانیا یدولتهای سازمان
 یبیآم یسطح منحنمقدار و  نیشتریب یفرهنگ و ارشاد اسالم

مقدار را دارد و  یکمتر ییو دارا یشکل سازمان امور اقتصاد
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 یاورزسازمان جهاد کش ،یشکل استاندار یبیآم یسطح منحن
. به نظر ردیگمی سطح قرار نیو کمتر نیشتریب نیب در ما

که در سازمان فرهنگ و  یفیو وظا تیمأمورمحقق، تفاوت 
وجود دارد  ییو دارا یدو سازمان امور اقتصا یارشاد اسالم

 شتریب یباعث شده است که سازمان فرهنگ و ارشاد اسالم
 ییاراو د یشکل و سازمان امور اقتصاد یبیآم یسطح منحن

که  ییز آنجااشکل را داشته باشد.  یبیآم یسطح منحن نیکمتر
 یسازمان فرهنگ و ارشاد اسالم فیاهداف و وظا تیماه
و  ینگرکنترل، درون ،یریپذفانعطااست که از نظر  یاگونهبه

 شامل:ها تیمأمور یقرار دارد برخ ییدر سطح باال ینگربرون
 یاستقالل فرهنگ ،یو تقو مانیبراساس ا یفضائل اخالق رشد

های یآگاه یجامعه با نفوذ فرهنگ اجانب، اعتال تیو مصون
 ةیاستعدادها و روح ییمختلف و شکوفاهای نهیدر زم یعموم
 ،یفرهنگ و هنر اسالم جی، تروابتکار در جامعه تتبع و ق،یتحق
 ی. برخیو اهداف انقالب اسالم ینسبت به مبان یبخش یآگاه
 ،یمظاهر، اهداف انقالب اسالم ،یشامل: شناساندن مبان فیوظا

 ،یو بصر یو سمع یو امکانات هنر لیاز وسا یریگبا بهره
ات اقدام ریو سا یفرهنگ ییگردهما یو برگزار اتیکتب و نشر

تحقق  منظوربه. ربطیذ یهادستگاه ریسا یالزم با همکار
 ،آوریتاب ،یذهن آگاههای به مؤلفه دیبا فیاهداف و وظا

)مراجعان به دولت(، روابط  نفعانیبه منافع ذ تیحساس
در  یرندگیادگی ،یطیو کنکاش مح پایشگری ،سازمانیدرون

 ندیافر ،ییقالاهداف ع ،یباز، روابط انسان ستمیاز ابعاد س کیهر
باشد و  ریپذشود تا سازمان بتواند انعطاف یادیتوجه ز ،یداخل
 یکار یرویآورد و ن به وجودجذب منابع را در خود  ییتوانا

و اهداف ها را پرورش دهد و با توجه به طرح یمنسجم و ماهر
و با انتشار مناسب و  ابدی باالدست یورو بهره ییبه کارا ژهیو

 یثبات و نظم برسد. در سازمان امور اقتصاداطالعات به  یکاف
بینی پیشاست و سازمان بینی پیشقابل  طیمح ،ییو دارا

 یکیکسب کند و ساختار سازمان مکان ییکند که از کجا دارامی
است که از نظر  یاگونهبه فیاهداف و وظا تیاست و ماه

نسبت به سه  ینگرو برون ینگرکنترل، درون ،یریپذانعطاف
سازمان  فیوظا یقرار دارد و برخ ینییدر سطح پا گریان دسازم

 افتیبه ثبت و در ربوطامور م شامل: ییو دارا یامور اقتصاد
و مقررات مربوط.  نیدر چارچوب قوان یاستان یدرآمدها ةیکل

و  نیطبق قوان یو پرداخت سهم منابع مل افتیامور مربوط به در
نکته اشاره شود که  نیبه ا دیکشور. در ادامه با یمقررات مال

 زیبه اطالعات نها مصاحبه یمطالعه و در ط نیمحقق در ح
راه کار بهبود امور به  عنوانبهکرده است که  دایدست پ
 :شودمی هیتوص رانیا یدولتهای سازمان

 یدولتهای سازماندر  یذهن آگاهبهبود  یراهکارها

 یسادگبهها کوچک. شکستهای به شکست توجه :رانيا

. آگاه هاآناز  یریادگیو ها کامل شکست لینشود، تحل ریتفس
که  یطوربهسازمان  یجار اتیعمل اتیکردن کارکنان از جزئ

ها ییاز نارساای تواند نشانهمی که یبتوانند به اختالفات جزئ
 کی خرهاألتوجه داشته باشد که ب دیباشد توجه کنند. سازمان با

 یآمادگ دیبا نیو بنابرا خواهد آمد به وجود رمنتظرهیمشکل غ
 دیبا ستمیس نیالزم را در برخورد با آن داشته باشد و همچن

خود  تیبه فعال ها،بخش یشکست در برخ رغمیبتواند عل
 همچنان ادامه دهد.

 یدولتهای سازماندر  آوریتاببهبود  یراهکارها

کند می تیکه در آن فعال یطیسازمان از مح یآگاه :رانيا

 ی، آگاههاآن یامدهایپ یحوادث بالقوه و بررس ییشامل شناسا
منابع در دسترس سازمان در مواجهه با بحران  زانینسبت به م

. نفعانیذ یاز تعهدات سازمان در رابطه با تمام یو آگاه
. یدیکل ریپذبیآسنقاط  تیریو مد ییدر شناسا ییتوانا
 یسازمان ستمیس کیاز  ییبه اجزا یدیکل یهایریپذبیآس
آن، خسارت  دنید بیآس ایره دارد که با از دست دادن و اشا

در  یسازمان ی. توانمندشودمی به سازمان وارد یریناپذجبران
سازمان در  ییانطباق، توانا تی. ظرفیریپذانطباق جادیا

ساختار  ات،یلعم ها،یدادن استراتژ رییکردن و تغ نیگزیجا
 .است هایمقابله با آشفتگ منظوربه رهیو غ تیحاکم

 یدولتهای سازماندر  یرندگیادگيبهبود  یراهکارها

بلند و  یهامراتببه ساختار مناسب: سلسله توجه :رانيا

هستند،  یریادگیمانع  ر،ینفوذناپذ یهابخشخشک، همراه با 
و  هیدانش که پا موقع بهو  عیسر انیاز جر هاآن نکهیا یبرا

ر مقابل ساختار کند و دمی یریبودن است، جلوگ یاساس رقابت
. ساختار ساندرمی را به حداکثر یریادگیدانش و  انیتخت، جر

کند می تیرا تقوای تک حلقه یریادگیمتمرکز، رفتار گذشته و 
و سه ای حلقه دو یریادگی ا،یو پو کیکه ساختار ارگان یدر حال
 یرقابت تی: کسب مزطیدهند. توجه به محمی را ارتقاای حلقه

مستمر کارکنان با  یریادگیبر  دیتأک، شدنیجهاندر عصر  داریپا
و  رندیبگ ادیتر عیبهتر و سر هاسازماناست تا  یحداکثر اثربخش

: یاز رقبا از خود نشان دهد. توجه به تکنولوژ ترعیسر یواکنش
آن های تیاز قابل یتکنولوژ نیبهتر یریکارگبهبا کسب و 

 ،یریگمیتصم سرعت انتقال اطالعات و سرعت شیافزا ازجمله
کارکنان  یمندسازدر سازمان، توانها و طرحها برنامه یدائم یابیارز

 شیکنترل گسترده و افزا ةطیانتقال دانش و امکان ح قیاز طر
کنکاش و  ،یکارکنان، بهبود ارتباطات سازمان یاستقالل کار

 یریادگی تیفیبردن سرعت و ک و باال یاثربخش یطینظارت مح



 نرایا یهای دولتکنش در سازمانسازمان پیش یالگو یطراحمرادی و همکاران:      04

 

دانش،  تیریمد یدر اجرا لیو با تسه دیاده نماآن در آموزش، استف
 فراهم شود. رندهیادگیسازمان  جادیا طیشرا

در  سازمانیدرونبهبود ارتباطات  یراهکارها

واحدها و  انیسازنده، م تعامل :رانيا یدولتهای سازمان

 ی. بررسیکاهش اصطکاک و ناهماهنگ منظوربهافراد سازمان 
سازمان و  تیبا توجه به موقع یارتباطات سازمان یسطح اثربخش

و  یعناصر ارتباطات سازمانة بر ارتباطات اثربخش. مطالع دیتأک
، دارهدفحفظ و گسترش روابط  ،یبر آن. برقرار مؤثرعوامل 

تا سازمان بتواند با  سازمان کی یاعضا نیدر ب دوجانبه و ایپو
تفاهم، احساس  جادیافراد، سبب ا یمعنو یماد یازهاین نیتأم
زمینة شده و  گریکدیمتقابل کارکنان با  یو خرسند تیارض
به اهداف  دنیافراد را در جهت رس یافتگیو رشد  زشیانگ

 سازمان فراهم سازد.

 نفعانیبه منافع ذ تیبهبود حساس یراهکارها

و تعامل با  قیو دق عیسر یرساناطالع )مراجعان به دولت(:

 نفعانیر مورد ذد دی)مراجعان به دولت(. سازمان با نفعانیذ
تیاز آنان نسبت به فعال یبداند چه واکنش دیبداند، با شتریخود ب

با  یقیسازمان انتظار داشته باشد و چگونه و از چه طر یها
 نفعانیبر ذ یرگذاریتأثهای ارتباط برقرار کند. روشها آن

 نیا یخالقانه اما منطق یدباسازمان متفاوت است، سازمان 
چه  نکهیاستفاده کند. توجه به ا هاآنو از  ییرا شناساها روش

 ی)مراجعان به دولت( در گرو نفعانیذ یرمالیو غ یمنافع مال
 کار سازمان است.

در  یطیو کنکاش مح پايشگریبهبود  یراهکارها

 میت یکردن اعضا مشخص :رانيا یدولتهای سازمان

. هاآنبه  فیوظا یو واگذار یطیو کنکاش مح پایشگری
کردن  میو کامل. تنظ حیاطالعات صح یبرا ازین صیتشخ

اطالعات. بکار ة منابع بالقو یی. شناساازهاینة یبر پا یسؤاالت
صورت  نیاطالعات مناسب به ا یجستجوهای یبردن استراتژ

آوری جمعشود و آوری جمعکه اطالعات، کجا و چگونه 
 اطالعات چه موقع متوقف شود.

 

 یريگجهينتبحث و 
 یسییازمان جهییاد کشییاورز 37د در سییال کنشییی موجییوپیش

کنشییی موجییود اسییتان فییارس در رتبییة اول قییرار دارد و پیش
د. در نیطیور مشیترک در رتبیة دوم قیرار داربیه گریسه سازمان د

 37کنشییی سییال موجییود پیش ومطلییوب  تی، وضییع1شییکل 
 ابعیاددر  .دشی سیهیاسیتان فیارس مقا یسازمان جهیاد کشیاورز

کنشییی موجییود پیش تیوضییع ،ی و سیسییتم بییازروابییط انسییان

در بُعید اهیداف بیود.  کنشییمطلیوب پیش تیضیعتیر از وبزرگ
مطلییوب  تیکنشییی و وضییعموجییود پیش تیوضییع ،ییییعقال
 ،یداخلیی نییدیادر بُعیید فرو  دبودنیی کنشییی بییا هییم برابییرپیش
 مطلییوب تیوضییعتییر از وچییکککنشییی موجییود پیش تیوضییع

و  سکیوایهنربود. نتیایج ایین پیژوهش بیا بخشیی از پیژوهش 
 همسو بود. (8331) 8یسادرسکا

کنشیییی موجیییود پیشو  مطلیییوب تی، وضیییع3در شیییکل 
اسییتان فییارس  ییییو دارا یادارة کییل امییور اقتصییاد 37سییال 

 تیوضییع ،ی و سیسییتم بییازروابییط انسییان ابعییاددر . شیید سییهیمقا
کنشییی ت مطلیوب پیشیتییر از وضیعکنشیی بیزرگموجیود پیش

 ،ینیید داخلیییاو فریییی اهییداف عقالکییه در ابعییاد  بییود در حییالی
مطلییوب  تیاز وضییع تییرکوچییککنشییی موجییود پیش تیوضییع
ژو، بود. نتیایج ایین پیژوهش بیا بخشیی از پیژوهش  کنشیپیش
 (3119و وربیییک ) یباسیییو  (3183) 3سیو سیییارک رویییییکرد

 همسو بود.
موجود ی و کنششیمطلوب پ تی، وضع81در شکل 

 ابعادر د. شد سهیاستان فارس مقا یاستاندار 37کنشی سال پیش
از  تربزرگکنشی موجود پیش تیوضع ،ی و سیستم بازروابط انسان

اهداف  ابعاددر که  بود در حالی کنشیمطلوب پیش تیوضع
از  ترکوچککنشی موجود پیش تیوضع ،یند داخلیایی و فرعقال
بود. نتایج این پژوهش با بخشی از کنشی مطلوب پیش تیوضع

و  کواسینردارنال، ه و (3184) 9وریو فا نیمارتپژوهش 
 همسو بود. (3181) 4یسادرسکا

موجود ی و کنششیمطلوب پ تی، وضع88در شکل 
 سهیاستان فارس مقا یادارة کل ارشاد اسالم 37کنشی سال پیش

یند داخلی و اهداف ای، سیستم باز، فرروابط انسان ابعادشد. در 
مطلوب  تیتر از وضعکنشی کوچکموجود پیش تیوضع ،عقالئی

 -دلگادوبود. نتایج پژوهش با بخشی از پژوهش کنشی شپی
 همسو بود.( 3114) 1آنتن، دلتاز و کاناو  (3183و دیگران ) 5سبالس

 ة، اداراستان فارس یدر سازمان جهاد کشاورز نکهیا توجه به اب
و  استان فارس یاستاندار، استان فارس ییو دارا یامور اقتصادکل 

موجود، مطابق با  تیوضع فارس استان یادارة کل ارشاد اسالم
 هاسازمان نیکه در ا شدحاصل  جهینت نیا نبود،مطلوب  تیوضع

 وجود دارد. یکنششیضعف در پ

                                                                      
1. Henriques & Sadorsky 

2. Zhu, Cordeiro & Sarkis 

3. Martin & Faivre 

4. Darnall, Henriques & Sadorsky 

5. Delgado-Ceballos 

6. Anton, Deltas & Khanna 
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 مقایسة الگوی تحلیلی )وضعیت مطلوب پیش کنشی( با وضعیت موجود. 4شکل 

 ، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس37کنشی در سال پیش
 

 
 وضعیت مطلوب پیش کنشی( با وضعیت موجود) یلیتحلمقایسة الگوی . 9شکل 

 ، ادارة امور اقتصادی و دارایی استان فارس79کنشی در سال پیش 
 

 
 کنشی(وضعیت مطلوب پیش) یلیتحلمقایسة . 44استان فارس شکل 

 ، استانداری37کنشی در سال پیش با وضعیت موجود
 

 
شی( با وضعیت موجودکن)وضعیت مطلوب پیش الگوی تحلیلیة مقایس. 44شکل   

کل ارشاد اسالمی استان فارسة ، ادار37در سال کنشی پیش   
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 پيشنهادها
استان فارس، با توجه به شکل  یدر سازمان جهاد کشاورز -8
 یکار یرویدر قالب ن یکه اثربخش یدر بُعد روابط انسان 1

 فیتعر یینها جیعنوان نتاماهر به یکار یرویمنسجم و ن
 یریپذبرحسب انعطاف یکه اثربخش باز ستمیشود و بُعد سمی
 جیعنوان نتابه بعجذب منا ییو امکانات و توانا لیعنوان وسابه
 37کنشی در سال پیش موجود تیشود، وضعمی فیتعر یینها

سازمان  ،نیبنابرا .بودکنشی مطلوب پیش تیتر از وضعبزرگ
د ابعا نیکنشی در ااستان فارس درزمینة پیش یجهاد کشاورز

و  یریپذمنسجم و ماهر و انعطاف یکار یرویبه ن یستیکه با
از اتالف منابع  یریجلوگ یبرا دیجذب منابع توجه شود با

که بر  یداخل ندیاموجود را به مطلوب برساند. در بُعد فر تیوضع
اطالعات  یدارد و به انتشار مناسب و کاف دیافراد و کنترل تأک

 جیعنوان نتابات و نظم بهو امکانات و به ث لیعنوان وسابه
 جودمو تیسازمان توجه دارد، وضع یاثربخش یابیدر ارز یینها

مطلوب  تیتر از وضعکوچک 37کنشی در سال پیش
استان فارس  یسازمان جهاد کشاورز جهی. درنتبودکنشی پیش

به افراد و کنترل، انتشار  دیبُعد که با نیکنشی در ادرزمینة پیش
 تیت، ثبات و نظم، توجه شود وضعاطالعا یمناسب و کاف

 یهاتیبه فعال دیبا ت،یوضع نیبهبود ا یو برا نداشته یمطلوب
به منافع  تی، حساسیرندگیادگی ،یذهن آگاهمربوط به 

پایشگری و کنکاش  ،آوری)مراجعان به دولت(، تاب نفعانیذ
از گذشته  شتریب ه،یناح نیدر ا ،یسازماندرونارتباطات  ،یطیمح

 شود.پرداخته 
استان فارس، با  ییو دارا یدر ادارة کل امور اقتصاد -3

 تیوضع باز ستمیو س یروابط انسان ابعاددر  3توجه به شکل 
مطلوب  تیتر از وضعبزرگ 37کنشی سال موجود پیش

 ییو دارا یادارة کل امور اقتصاد ،نیبنابرا .بودکنشی پیش
 یبرا دیابعاد با نیکنشی در ااستان فارس درزمینة پیش

موجود را به مطلوب برساند.  تیاز اتالف منابع وضع یریجلوگ
 تیوضع یداخل ندیاو فر ییاهداف عقال ابعاددر مقابل، در 

مطلوب  تیتر از وضعکوچک 37کنشی سال موجود پیش
 ییو دارا یادارة کل امور اقتصاد جهیدرنت. بودکنشی پیش

 یمطلوب تیوضع ابعاد نیکنشی در ااستان فارس درزمینة پیش
مربوط به  یهاتیبه فعال دیبا ت،یوضع نیبهبود ا یندارد و برا
 نفعانیبه منافع ذ تیحساس ،یرندگیادگی ،یذهن آگاه

 ،یطیپایشگری و کنکاش مح ،آوری)مراجعان به دولت(، تاب
از گذشته پرداخته  شتریب ه،یناح نیدر ا ،یسازمانارتباطات درون

 شود.

 ابعاددر  81ارس، با توجه به شکل استان ف یدر استاندار -9
 37کنشی سال موجود پیش تیوضع باز ستمیو س یروابط انسان

 یاستاندار ،نیبنابرا .بودکنشی مطلوب پیش تیتر از وضعبزرگ
از  یریوگجل یابعاد برا نیکنشی در ااستان فارس درزمینة پیش

کند. در  کیرا به مطلوب نزد یواقع تیوضع دیاتالف منابع با
موجود  تیوضع یداخل ندیافرو  ییاهداف عقال ابعادابل، در مق

کنشی مطلوب پیش تیتر از وضع، کوچک37کنشی سال پیش
 استان فارس  یاستاندار جهیت. درنبود

 بهمربوط  یهاتیبه فعال دیابعاد با نیکنشی در ادرزمینة پیش
)مراجعان  نفعانیبه منافع ذ تیحساس ،یرندگیادگی ،یآگاه ذهن

ارتباطات  ،یطیپایشگری و کنکاش مح ،آوریدولت(، تاب به
 از گذشته پرداخته شود. شتریب ه،یناح نیدر ا ،یسازماندرون
استان فارس، با توجه به  یدر ادارة کل ارشاد اسالم -4
 و ییاهداف عقال، باز ستمیس ی،روابط انسان ابعاددر  88شکل 

چکتر از کو 37کنشی سال پیش موجود تیوضعی داخل ندیافر
 یادارة کل ارشاد اسالم جهی. درنتبودکنشی مطلوب پیش تیوضع

 یمطلوب تیابعاد وضع نیکنشی در ااستان فارس درزمینة پیش
 به دیبا ت،یوضع نیبهبود ا یندارد و برا

به  تی، حساسیرندگیادگی، یذهن آگاهمربوط به  یهاتیفعال
و  یشگریپا ،آوری)مراجعان به دولت(، تاب نفعانیمنافع ذ

 ه،یناح چهار نی، در ایسازماندرونارتباطات  ،یطیکنکاش مح
 از گذشته پرداخته شود. شتریب

ها و کامل شکست لیبا تحل شودیم شنهادیپ ،نیبنابرا
نشده  ریتفس یسادگبه زیکوچک ن یها، شکستهاآناز  یریادگی

ذهن سازمان،  یجار اتیعمل اتیو با آگاه کردن کارکنان از جزئ
نقاط  تیریو مد ییدر شناسا ییتوانا ن،ی. همچنابدیبهبود  یآگاه
 جادیدر ا یمانساز یسازمان و توانمند یدیکل ریپذبیآس

خود شده و  تیفعال طیسازمان از مح یموجب آگاه یریپذانطباق
 دیبا ،یرندگیادگی شیافزا ی. براشودیم یآورتاب یباعث ارتقا

 ؛یگ و ساختار سازمانو فرهن یفناور ط،یبر توجه به محعالوه
واحدها  انیکار گرفته شود تا با تعامل سازنده مه راهبرد مناسب ب

و ارتباطات  افتهیواحدها کاهش  نیب یناهماهنگ ن،و افراد سازما
از  یاثربخش نیا یاثربخش محقق شود. نمود ظاهر یسازمان

)مراجعان(  نفعانیو تعامل با ذ قیو دق عیسر یرساناطالع قیطر
با  یقیسازمان بداند از چه طر نکهیا یواهد شد. براحاصل خ

 ابردر بر یخود ارتباط برقرار کند و چه واکنش نفعانیذ
دانسته و با  شتریها بدر مورد آن دیداشته باشد با شانیهاتیفعال

و  یکار یهاگروه یکردن اعضاو مشخص یطیکنکاش مح
 یشگریپاو  حیاطالعات صح افتیها به دربه آن فیوظا یواگذار

 مناسب بپردازد.



 44         8931 زیی، پا4شماره  7دوره  ،یدولت یهاسازمان تیریمد یفصلنامه علم

 

 منابع
(. چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، مترجم علیرضا طیب، 8918و پاول، بینگهام ) یج آلموند، گابریل آبراهام؛ مونت، رابرت.

 .تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
کوچک و  عیدر صنا یسازمان یآورتاببر  مؤثرجامع عوامل  لیتحل» .(8931) سینکران، ح تیو چ اود؛د ض،یف ید عباس؛س ،یمیابراه

 .59-97 ،(7)9 ،یمنابع انسان تیریمدهای پژوهش. «متوسط
تحقق قرارداد  یانجیسازمان: نقش م آوریتاببر  کیاستعداد استراتژ تیریمد یهاتیفعالاثر  یبررس. (8935)اطمه ف ار،یباز یجعفر

 ارشد. دانشگاه مازندران. یکارشناس نامهانیپا. دانش میو تسه یشناختروان
علوم . «یپژوهندهیآبر مبحث  دیدر هزاره سوم با تأک یدر نظام آموزشای حرفه یگذاراستیس». (8931) ربیاف ،یمیو کر مار؛ع ،یجعفر

 .11-47 ،(9)81: شباک، یاجتماع
عملکرد سازمان  درروندرو  شیپ یهاویسنار». (8935) حمدحسینم ،یو صائب مهدی یدسمقدم،  یعلو یحانه؛ر ،یعالئلی؛ خوشاب، ع 

 .19-45 ،8 ،شرفتیپ تیری: مدرتیمد. «3187مشهد در افق  یشهردار یرانیو نظارت بر تاکس تیریمد
، در هاسازمان یبرا یرقابت تیمز جادیدر ا تیریمد ینقش حسابدار لیتحل»(. 8933) نیمهرآذ را،یو سم نیحس ،یآباددولت ییرضا

 .811-13 ،(9)8 ،یپژوهش حسابدار. «ایو پو ریمتغ یهاطیمح
ای در شرکت برق منطقه یریگمیتصمنظام  یدر اثربخش یارتباطات سازمان ریتأث یبررس». (8913) المرضاغ ،یلیو سه تاح، فزادهفیشر

 .59-83، 83، و توسعه تیریمد .«وابسته یهاشرکتفارس و 
 آوریتابو ابعاد ها یژگیو نییتب». (8937) لیرضاع ان،یو خوراک رضا؛الم، غزادهملک ریبرز؛ف ا،ین میرح امد؛ح ،یمحمد یدنشهرو

 .831-888 (،8)5. دانش مخاطرات .«هاچالشمواجه با مخاطرات و  یدیتولهای سازماندر  یسازمان
 یو آزاد اسالم یلتدو یهادانشگاهدر  رندهیادگیسازمان های استفاده از مؤلفه زانیم»(. 8911مژگان ) ،یسامان یو بهرام یعل عطافر،

 .873-818 (،8) 3 ،رانیا یفصلنامه انجمن آموزش عال. «شهرکرد
 یتعادل استراتژ میدر تنظ یطیمح لیو تحل هیتجز یهاروشو  هاهینظرکاربرد »(. 8915) امرزیک ،ی، اسدرضایعل ،یاحمد یعل

 .83-5 ،(81و  85 )4 ،فردا تیریمد. «یسازمان
 یدانشگاه آزاد اسالم ،یدکتر نامهانیپا ،رانیا یدولتهای سازمان رانیمد یبراکنش پیش -ل بوممد یطراح. (8934) میه، سیقجر

 .رانیا ،نیقزو
 دگاهی)د رندهیادگیسازمان  هایویژگیمدارس شهر بر اساس  تیوضع یبررس». (8914) حمدرضام ان،یو آهنچ ید محمدس ،یقدمگاه

 .841-893، (4)84 ،یآموزشهای یفصلنامه نوآور .«سنگه( تریپ
در ها یژگیو نیا نهیبه بیترک زانیم نییو تعکنش پیش رانیاثربخش مد هایویژگیمدل  یطراح. (8937) یرینراد، ش یکاظم

 .رانیا ،نیقزو یدانشگاه آزاد اسالم ،یدکتر نامهانیپا. رانیا یدولتهای سازمان
. «کارکنان یاجتماع ةیو جذب سرما یریگشکلبر  یاطات سازماننقش ارتب یبررس». (8931) هرهز ه،یجوادسیم و ن ،یقهرود یدیمج

 .838-815(، 4)8 ،فصلنامه فرهنگ و ارتباطات
 .73-55 (،84و  89) ،بهبود و تحول ،تیریمطالعات مد. «(طیسازمان و تعامل با مح) یسازمان طیمح تیریمد»(. 8979) عفرزاده، جیمم

 یارتباطات سازمان ةنیدرزم المیو کارکنان دانشگاه ا رانیمد ،یعلمئتیه یاعضا دگاهید یبررس». (8911) حمدو تاب، مهدی م ،یمهدو
 .811-11، 8، یآموزشهای فصلنامه پژوهش در نظام .«در آن دانشگاه

 تیریمد. «رانیا یاسالم یجمهور یمایدر سازمان صدا و س رندهیادگیسازمان  یارائه الگو»(. 8911) هما ،یو درودرضا  ،یگیب نجف
 .33-8 (،1)9 ،یفرهنگ

 یدر نهادها رندهیادگیهای سازمان جادیا ییربنایموانع ز ییشناسا»(. 8915) ، زهرایاردکان ییو پور آقا مجید ،یوصال علیرضا؛ ،یاله
 .99-38 ،94، حرکت. «رانیا یاسالم یجمهور یورزش

Alrazi, B., De Villiers, C. & Van Staden, C. J. (2015). “A comprehensive literature review 

on, and the construction of a framework for, environmental legitimacy, accountability 

and proactivity”. Journal of Cleaner Production, 102, 44-57. 

Anton, W. R. Q., Deltas, G. & Khanna, M. (2004). “Incentives for Environmental Self-

Regulation and Implications for Environmental Performance”. Journal of 



 نرایا یهای دولتکنش در سازمانسازمان پیش یالگو یطراحمرادی و همکاران:      44

 

Environmental Economics and Management, 48(1), 632-654. 

Aragón-Correa, J. A. (1998). “Strategic proactivity and firm approach to the natural 

environment”. Academy of management Journal, 41(5), 556-567. 

Arda, O. A., Bayraktar, E. & Tatoglu, E. (2019). “How do integrated quality and 

environmental management practices affect firm performance? Mediating roles of 

quality performance and environmental proactivity”. Business Strategy and the 

Environment, 28(1), 64-78. 

Berry, M. A. & Rondinelli, D. A. (1998). “Proactive corporate environmental 

management: A new industrial revolution”. Academy of Management 

Perspectives, 12(2), 38-50. 

Burke, S. & Gaughran, W. F. (2006). “Intelligent environmental management for SMEs in 

manufacturing”. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 22(5-6), 566-575. 

Butler, T. (2011). “Compliance with institutional imperatives on environmental 

sustainability: Building theory on the role of Green IS”. The Journal of Strategic 

Information Systems, 20(1), 6-26. 

Buysse, K. & Verbeke, A. (2003). “Proactive environmental strategies: A stakeholder 

management perspective”. Strategic management journal, 24(5), 453-470. 

Chang, C. H. (2015). “Proactive and reactive corporate social responsibility: antecedent 

and consequence”. Management Decision, 53(2), 451-468. 

Darnall, N., Henriques, I. & Sadorsky, P. (2010). “Adopting proactive environmental 

strategy: The influence of stakeholders and firm size”. Journal of management 

studies, 47(6), 1072-1094. 

Dahlmann, F., Brammer, S. & Millington, A. (2008). “Barriers to proactive environmental 

management in the United Kingdom: Implications for business and public 

policy”. Journal of General Management, 33(3), 1-20. 

Delgado-Ceballos, J., Aragón-Correa, J. A., Ortiz-de-Mandojana, N. & Rueda-

Manzanares, A. (2012). “The effect of internal barriers on the connection between 

stakeholder integration and proactive environmental strategies”. Journal of Business 

Ethics, 107(3), 281-293. 

Emerson, R. M. (1962). “Power-dependence relations”. American sociological review,27 

(1), 31-41. 

Garcés-Ayerbe, C. & Cañón-de-Francia, J. (2017). “The relevance of complementarities in 

the study of the economic consequences of environmental proactivity: analysis of the 

moderating effect of innovation efforts”. Ecological Economics, 142, 21-30. 

González‐Benito, J. & González‐Benito, Ó. (2006). “A review of determinant factors of 

environmental proactivity”. Business Strategy and the environment, 15(2), 87-102. 

Henriques, I. & Sadorsky, P. (1996). “The determinants of an environmentally responsive 

firm: An empirical approach”. Journal of environmental economics and 

management, 30(3), 381-395. 

Jiang, Y., Xue, X. & Xue, W. (2018). “Proactive Corporate Environmental Responsibility 

and Financial Performance: Evidence from Chinese Energy 

Enterprises”. Sustainability, 10(4), 964. 

Kerriel U. & Sharon P. (2003). Proactivity and Innovation: Promoting a New Workforce 

for the New Workplace. Workplace: In: Holman, David and Wall, Toby D. And Clegg, 

Chris W. And Sparrow, Paul and Howard, Ann, (Eds). The New Workplace: A Guide to 

the Human Impact of Modern Working Practices, John Wiley, Sons, Chichester, 175-

196. 

Liu, X., Liu, B., Shishime, T., Yu, Q., Bi, J. & Fujitsuka, T. (2010). “An empirical study 



 44         8931 زیی، پا4شماره  7دوره  ،یدولت یهاسازمان تیریمد یفصلنامه علم

 

on the driving mechanism of proactive corporate environmental management in 

China”. Journal of environmental management, 91(8), 1707-1717. 

Mandal, U. K. & Sarkar, B. A. (2012). “Exploratory analysis of intelligent manufacturing 

system (Ims) under fuzzy utopian environment”. IOSR J of Eng, 2, 129-140. 

Martin, J. P. & Faivre, C. (2014). Walking the Talk: Proactive Corporate Social 

Responsibility Management in Oil and Gas Operations. Society of Petroleum 

Engineers. This paper was prepared for presentation at the SPE International 

Conference on Health, Safety and Environment gelding long Beach, California, USA, 

17-19. 

Menque, B. Auh, S. & Ozanne, L. (2010). “The Interaction Effect on Internet and External 

Factors on a Proactive Environmental Strategy and Its Influence on a Firm's 

Performance”. Journal of Business Ethics, 44(2), 279-298. 

Peppers & Rogers Group. (2012). Being Proactive and Generating Results. 1 to 1 Tips & 

Takeaways. From Peppers & Rogers Group. 

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). The external control of organizations: A resource 

dependence perspective. Stanford University Press. 

Quinn, R. E & Cameron, K, S (1999). Diagnosing and changing organization culture 

based on the competing values framework. READING MA,Addision- wisely. 152-173. 

Sammut‐Bonnici, T. & Galea, D. (2015). PEST analysis. Wiley Encyclopedia of 

management,12, 1-1. 

Sharma, S., Aragón‐Correa, J. A. & Rueda‐Manzanares, A. (2007). “The contingent 

influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the 

service sector: An analysis of North American and European ski resorts”. Canadian 

Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de 

l'Administration, 24(4), 268-283. 

Vishwakarma, A. K., Nema, A. K. & Sangle, S. (2018). “Study of determinants of 

proactive environmental strategies in India's power sector”. Journal of cleaner 

production, 194, 43-53. 

Wijethilake, C. (2017). “Proactive sustainability strategy and corporate sustainability 

performance: The mediating effect of sustainability control systems”. Journal of 

environmental management, 196, 569-582. 

Wu, C. H., Parker, S. K. & Bindl, U. K. (2013). “Who is proactive and why? Unpacking 

individual differences in employee proactivity”. In Advances in positive organizational 

psychology (pp. 261-280). Emerald Group Publishing Limited. 

Yang. W. & Meyer. K. E. (2019). Alliace proactiveness and firm performance in an 

emerging economy. Industrial Marketing Management. From: www.sciencedirect.com. 

Zhu, Q., Cordeiro, J. & Sarkis, J. (2012). “International and domestic pressures and 

responses of Chinese firms to greening”. Ecological Economics, 83, 144-153. 

 
 




