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  چکیده

 نداشت، اصالح و تغییرپذیري سازمان خاصیت اگر .است تغییر امروز دنیاي در ثابت امر یگانه

شـد. بـه ایـن خاصـیت      مـی  مسـدود  آن پیشـرفت  و راه مانـد  مـی  باقی خود اولیه چارچوب در
گوینـد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف       سازمانی مـی تغییرناپذیري و سکون در سازمان، اینرسی 

هـاي دولتـی انجـام     بندي عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی در سـازمان  شناسایی و اولویت
است. جامعه آماري پـژوهش  ی از روش کیفی و کمترکیبی  ،پذیرفت. این تحقیق از نظر روش

گیـري   اسـتفاده از روش نمونـه  آباد هستند که بـا   هاي دولتی شهر خرم مدیران میانی سازمان
. در تحقیق حاضر بـا اسـتفاده از   شدنداعضاي نمونه انتخاب نفر از آنان به عنوان  30هدفمند 

دسـت آمـده از مطالعـات     ههـاي کیفـی بـ    با اسـتفاده از داده  نخستی و کیفی،ترکیب روش کم
ادکننـده  هـاي اکتشـافی عوامـل ایج    مصـاحبه  اکتشافی شامل بررسی متون اکتشـافی و انجـام  

شـود، سـپس بـا اسـتخراج عوامـل آنهـا را از طریـق تحقیـق          مـی  اینرسی سـازمانی مشـخص  
کـه در   شوند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش اسـت  یابی مورد ارزیابی قرار داده می زمینه

دوم میزان  نده اینرسی سازمانی شناسایی و در بخشاي از عوامل ایجادکن بخش اول مجموعه
 روحیه و دهند که ترس نتایج پژوهش نشان می شود. ین عوامل مشخص میاهمیت و اولویت ا

 تغییرات به درست نسبت درك کاري، تهدید موقعیت شغلی، استرس و اضطراب، عدم محافظه
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تـرین عوامـل ایجـاد     محیطی، انجماد فکري، دفاع روانشناختی و عدم آگاهی از علت تغییر مهم
 اینرسی سازمانی هستند.

 
 دلفی فازي. روشتغییر و تحول، تحرکی،  سکون و بی: اینرسی سازمانی، کلیديي ها واژه

  

  مقدمه -1
 و علـم  سـریع  پیشرفت با امروزه ].1نیست [ الزم تغییر باشد، نداشته ضرورت بقا اگر
پیـدا   اي ویژه اهمیت سازمانی تغییر ایجاد لزوم محیط سازمانی شدن پیچیده و وريافن

 هستند. تغییر و تحول حال در مانند بی شتابی با زندگی ابعاد تمامی امروزه است. کرده

 مـی ئو دا مسـتمر  تغییـرات  و نـوآوري  بـه  نـاگزیر  خـود  پویایی و بقا براي ها سازمان

 ثابت امر یگانه دراکر تعبیر به و است تحول و تغییر حال در مداوم طور به دنیا .هستند

 سازمان نداشت، ضرورت نوآوري و تحول تغییر، اگر]. 2[ است تغییر امروز دنیاي در

 سـازمان  در تحولی و تغییر هیچ و ماند می گیري خود باقی شکل اولیه مراحل در هنوز

 چـارچوب  در نداشـتند،  اصـالح  و تغییرپذیري خاصیت ها سازمان اگر .شد نمی حاصل

. بـه ایـن خاصـیت    شـد  مـی  مسـدود  آنـان  پیشـرفت  راه و ماندنـد  مـی  بـاقی  خـود  اولیه
اینرسـی سـازمانی    گوینـد.  مـی  1تغییرناپذیري و سکون در سازمان، اینرسی سازمانی

سازمان در برابر تغییر و تحـوالت محیطـی از خـود بـروز     مقاومتی است که  و درتق
 چـرا  که هستند رو به رو انتقاد این با همواره ایران در دولتی هاي سازمان]. 3[دهد  می

 دچـار  و کنند می استفاده مربوط امور انجام در تکراري بسیار هاي رویه و ها روش از

 و زمـان  در جـویی  صـرفه  بـراي  اغلـب  ها سازمان هستند. تحرکی بی و سکون نوع یک
 ایجـاد  أمنشـ  و دلیل کنند. می استفاده روتین حل مسئله رویکردهاي از ،خطر از پرهیز

 هـاي  حـل  راه همـین  از اسـتفاده  نتیجـه  در گذشـته  شـده  منسوخ تجارب ایستا و دانش

ال ؤلـذا سـ   ].4[است که به آن اینرسی سـازمانی گوینـد    قدیمی رویکردهاي و تکراري
هـایی   لفـه ؤچـه عوامـل و م  هاي دولتـی   اصلی پژوهش حاضر این است که در سازمان

 شوند؟ باعث ایجاد این پدیده می
 دگرگونی امروزه .است نداشته سابقه گذشته در تردید بی امروزي، دگرگونی چرخۀ

بحث تغییر ]. 5[ است گذشته در دیگري زمان هر از تر اساسی و تر معمول غیر تر،  سریع
 و کـالن  تغییـرات  ایجاد باشد. شده مطرح ایران در تازگی به که نیست اي مقوله تحول و
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 طوره ب که است دهه چند بیش از ما، کشور دیوانساالري یا دولت تشکیالت در بنیادین

 تغییر جهان کنونی، دنیاياست.  بوده امر متصدیان و صاحبنظران توجه مورد مستمر

 خـود  سازي آماده براي گام نخستین گوید: می 2دراکر پیتر. هاست دگرگونی و تحول و

 مگـر  رسـید،  فـردا  به توان نمی. باشد می دیروز سپردن فراموشی حاضر، به عصر در

 فرداي و امروز مشکالت پاسخگوي گذشته، هاي روش. ]6[ کنیم قربانی را دیروز اینکه

هاي منسوخ گذشته و  علت اصلی استفاده از روشدر حقیقت نیست.  اجتماع و سازمان
 و توانـایی  اینرسـی سـازمانی  عدم تمایل به تغییر و تحـول اینرسـی سـازمانی اسـت.     

 مشـکالت  و مسـائل  حـل  و یادگیري براي بروز خالقیت و نوآوري، را سازمان قابلیت

در حالـت اینرسـی سـازمانی در تالطـم تغییـرات روزافـزون        .دهد میقرار  ثیرأت تحت
تحرکـی اسـت و در تقابـل بـا موضـوعات و       محیطی، سازمان در حالت سـکون و بـی  

کند؛ ناگفته پیداسـت کـه    هاي گذشته خود استفاده می ها و تکنیک مسائل جدید از روش
م اسـت کـه اینرسـی    براي حل مسائل و مشکالت جدید بـروز خالقیـت و نـوآوري الز   

بـا توجـه بـه     از ایـن رو هاي خالقانه اسـت.   سازمانی سد مستحکمی پیش روي روش
اهمیت و ضرورت و همچنین نوظهور بودن مفهوم اینرسی سازمانی، پژوهش حاضـر  

هاي دولتی شناسایی و مورد  بر آن است تا عوامل ایجادکننده این پدیده را در سازمان
  بررسی قرار دهد.

  

 ادبیاتمرور  -2
 و دنـ کن مـی  تغییـر  سـرعت  بـه  محیط هاست. سازمان تمام نیاز ترینمهم بقا، و استمرار

 در شـدید  رقابـت  چـون  عـواملی  و است تصاعدي سرعتی با و شتابان تغییرات، آهنگ

 خـدمات،  کیفیـت  بـراي  جدیـد  تقاضاي و نکردنی، باور و سریع تغییرات جهانی، سطح

سازمانی که در پاسخگویی  ].1[د کن می طلب ها سازمان جانب از را سریعی پاسخگویی
توان باشد به اینرسـی سـازمانی دچـار شـده     مشتریان و محیط اطراف خود نابه نیاز 

پیش از آنکه . نیست امروزي پاسخگوي مسائل پیشین هاي حل راه شرایط، این در است.
گـردد.   به تعریف اینرسی سازمانی پرداخته شود، الزم است تا واژه اینرسـی تعریـف  

، تحـول و  در برابـر هرگونـه تغییـر   مقاومـت  بر یک تعریف ارائه شـده از اینرسـی،    بنا
گرفتـه   با توجه به تعریف صـورت   ].212، ص 7[نامند  اینرسی می یاسکون  راحرکت 

وضـعیت   در مانـدن  بـاقی  سـازمان بـه   تمایـل  توان اینرسی سازمانی را بـه عنـوان   می
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در تعریفـی دیگـر   ]. 8[مقابـل هرگونـه تغییـر و تحـول دانسـت       در مقاومـت  و موجود
و  تغییـر  ایجـاد  راه سـر  بـر  اي از عوامل و موانـع  مجموعه اینرسی سازمانی به عنوان

 صـورت  بـه  هـا  سـازمان  ].9[سازمانی تعریف شده است  اثربخشی و سازمانی تحول

 سازمان بقاي ضامن این و کنند می برقرار ارتباط محیط خود با و هستند باز سیستمی

 کنـد،  قطع را پیرامون خود اطالعاتی و ارتباطی مجاري سازمان، که صورتی در .است

 عـدم  .گـردد می آن نـابودي  موجـب  امـر  و ایـن  دشـو  نمـی  آگاه خود اطراف تحوالت از

تغییـرات   بـا  را خـود  کـه  دهـد  نمـی  آن افـراد  و سـازمان  به را این اجازه پذیري انعطاف
 حالـت  آمـدن  وجـود  آن به پی در و فردي رکود موجب نتیجه در دهند، تطبیق محیطی

 وسـیله  بـه اي از تعـاریف انجـام شـده     مجموعـه ]. 4[شـود   مـی  سازمان کل در اینرسی
  نشان داده شده است.  1پژوهشگران مختلف در جدول 

 
  تعاریف صورت گرفته از اینرسی سازمانی  1جدول 

  منبع  تعریف  ردیف

1  
 تهدیدات شناسایی مانع که است عواملیاینرسی سازمانی مجموعه 

پذیري  تطبیق سرعت شود می باعث واست  سازمان براي محیطی
  .شود کند محیط با سازمان

  
]10.[  

2  
و  تغییر ایجاد راه سر بر اي از عوامل و موانع مجموعه سازمانی اینرسی

  سازمانی است. اثربخشی و سازمانی تحول
]9.[  

3  
اینرسی  تغییر مقابل در سازمانی موجد مقاومتاي از عوامل  به مجموعه

  سازمانی گویند.
]11.[  

4  
 و موجود وضعیت در ماندن باقی به تمایل عنوان به سازمانی اینرسی
 آن جاري شکل از خارج سازمان استراتژينوسازي  مقابل در مقاومت

  شده است. تعریف
  ]. 142، ص 12[

  ].13[  .است سازمان به حفظ وضعیت فعلی سازمانتمایل اینرسی سازمانی   5

6  
سازمان در برابر تغییر و مقاومتی است که  و درتاینرسی سازمانی ق

  دهد. تحوالت محیطی از خود بروز می
]3.[  

  

  هاي اینرسی سازمانی لفهؤابعاد و م -3
 ممکن که شد خواهد انتظار مورد رفتارهاي و نوآوري نبود به اینرسی سازمانی منجر

 یـک  در را سـازمان  رقابتی مزیت و بیندازد خطر به را سازمان یک بقاي و حیات است
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 منفـی  اثر از که است مهم شرکت یا سازمان براي رو این از ببرد. بین از رقابتی محیط

به  را دانش باید نوآوري، خالقیت و و کند اجتناب یادگیري براي آن توانایی بر اینرسی
مقـاالت متعـدد    ،از این رو با استفاده از مرور کتب .بگیرد به کار اثربخش و مؤثر طور

  هاي اینرسی سازمانی به شکل زیر است: لفهؤابعاد و م
 اینرسی تأثیر دانش تحت یادگیري در سازمان اعضاي که زمانی: 3اینرسی یادگیري

 جدیـد  و رو پـیش  مسـائل  حـل  بـراي  جدیـد  دانـش  از معموالً افراد این گیرند، می قرار

 دانش و بر تکیه با و بیشتر نوآوري فاقد آنها مسئله حل هاي روش و کنند نمی استفاده

  ].3[گویند  اینرسی یادگیري می پدیده این به که است شده منسوخ و گذشته تجربه
 در زمان سازمان اعضاي دهد که می رخ زمانی نیز تجربه : اینرسی4اینرسی تجربه

مبـادرت بـه   خـود   گذشـته  دانش و تجربه از استفاده با اي جدید و متفاوت مسئله بروز
 در خود گذشته تجربه و دانش از افراد به عبارت دیگر، کنند برخورد با مسئله جدید می

  ].3[کنند  جدید استفاده می مسائل حل جهت
 محیطـی  تغییـرات  به نسبت درست درك عدم بینشی اینرسی از : منظور5اینرسی بینشی

 و هـا  نشـانه  به نسبت خوبی دید و تفسیر است ممکن مدیریت دیگر عبارت به ،است سازمان
 بـا  مواجهـه  جهت در سازمان رفتارهاي تطبیق و تعیین براي بیرونی و درونی محیط میعال

  ].539، ص 14[باشد  نداشته تغییر براي درونی تقاضاهاي یا بیرونی محیط
 پاسخ که دهد می رخ زمانی اقدام در اینرسی یا عملی یا اقدام: اینرسی 6اینرسی عملی

 شـده  گـردآوري  اطالعـات  اینکـه  یـا  و است کند بسیار محیطی هاي فعالیت به مدیریتی

 اینرسـی  بـا  تقابـل  در اسـت.  ناکـافی  سازمان براي مفید آگاهانه اقدام یک اجراي براي

 کنکـاش  و محـیط  تحلیـل  و تجزیـه  از بعـد  اقدام و عمل در اینرسی که گفت باید بینشی

  ].539، ص 14[گیرد  می شکل محیطی
 اینرسی عنوان به اغلب تغییر مقابل در سازمانی هاي : مقاومت7اینرسی روانشناختی

 صرفظر تغییر برابر در شدت به اغلب سازمان اعضاي د.نشو می شناخته روانشناختی

 اي پدیده تغییر برابر در مقاومت کنند. می مقاومت خیر یا است نیاز مورد تغییر اینکه از

 در است. مقاومـت  تغییر پذیرش در افراد درونی گرایش نشانگر که است روانشناختی

 افراد شخصی عالقه اگر که اي گونه به است تغییر مخصوص هايویژگی از تغییر برابر

بـه   افـراد  مقاومـت  پدیـده  شود. می مواجه مقاومت با تغییر شود، تهدید تغییر به نسبت
 دسـت  از برابـر  در مقاومـت  بیشتر بلکه نیست تغییر خود برابر در مقاومت لزومطور 
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از است،  تهدیدکننده و مشکل است. تغییر امري تغییر فرایند طی ارزش با چیزهاي دادن
  ]. 8[بمانند  باقی خود قبلی وضعیت در دارند تمایل افراداین رو 

  

 گیري و اثرگذاري اینرسی سازمانی فرایند شکل -4
اینرسی سازمانی میل به عدم تغییر و تحول و مقاومت در برابـر خالقیـت و نـوآوري    

 ) عمومـاً 2005( 8از الرسـن و لـومی   انجـام شـده  در سازمان است. بر اسـاس تحقیـق   
ت ألفـه قواعـد اسـتاندارد شـده و میـل بـه بنیـادگرایی نشـ        ؤاینرسی سازمانی از دو م

زمان و قـدمت سـازمان میـل بـه اینرسـی      لفه دیگر با عنوان اندازه سـا ؤگیرد. دو م می
کنند، به طوري که تحقیقات نشان داده است که انـدازه و قـدمت    سازمانی را تشدید می

در صورتی که سـاختارهاي   ].308، ص 21[سازمان رابطه مستقیمی با اینرسی دارند 
قبلی فروپاشـی شـود و تـالش از سـوي مـدیران بـراي تغییـر و مبـارزه بـا اینرسـی           

و همگـام  سازمانی صورت گیرد، ساختاري بازسازي شده بر اساس شرایط محیطـی  
با توجه به مطالب پـیش گفتـه،   ]. 308، ص 21[با خالقیت و نوآوري ظهور خواهد کرد 

) مطرح شده 1991اري اینرسی سازمانی که توسط بریجز (فرایند شکل گیري و اثر گذ
  ) نشان داده می شود.1است، در شکل شماره (

  
 ].309، ص 21شکل گیري اینرسی سازمانی [  1شکل 
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  مقاومت در برابر تغییر -4-1
سـازمان در برابـر تغییـر و تحـوالت     مقـاومتی اسـت کـه     و درتاینرسی سـازمانی قـ  

]. اینرسـی سـازمانی مفهـومی معـادل بـا مقاومـت در       3[دهد  محیطی از خود بروز می
 اجـراي  عـدم  عمده دلیل و تغییر اصلی مانع تغییر، برابر در برابر تغییر است. مقاومت

 واکـنش  عنـوان  بـه  تـوان  مـی  را تغییر برابر در مقاومت شود. می قلمداد تغییر موفقیت

شـود   مبـدل  سـازمان  درتعـارض   یا تضاد منبع به دارد امکان که نامید تغییر به نسبت
 بـه  مقاومـت  تغییـر  برابر در ها سازمان در افراد چرا که دارند وجود زیادي ]. دالیل8[

هـا،   در برابر تغییر تـرس از ناشـناخته   مقاومت ایجاد ترین عوامل مهم دهند که می خرج
   .]21کنترل، نیاز به امنیت و عدم وجود اعتماد به نفس است [ نبود

  

  پیشینه پژوهش -5
 منظـر  از کـدام  هـر  که است شده انجام سازمان در اینرسی مورد در متنوعی هاي پژوهش

در پژوهشی صورت گرفته بر مفهوم اینرسی سـازمانی،   .اند کرده نگاه پدیده این به خاصی
 بـر  گذار ثیرأت عوامل و سازمانی اینرسی بر ) در تحقیقی با عنوان درآمدي1394ابراهیمی (

ایران به بررسـی رابطـه میـان اینرسـی دانـش و اینرسـی        دولتی بخش هاي سازمان در آن
 سـازمانی  دانـش  جذب ظرفیت دهد که سازمانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

 در پژوهشی دیگر اسـمیت  .کند می تعدیل را سازمانی اینرسی و دانشی اینرسی میان رابطه

 ایـن  کهآثاري  نیز و مینأت زنجیره مدیریت بر را سازمانی اینرسی اثر )2005( 9همکاران و

مـدیریت   در ،دارد صحیح هاي استراتژي توسعه و خارجی بازار فشارهاي به واکنش به امر
 فشـار  سازمانی، طراحی در اینرسی و کردند طراحی را مدلی آنها کردند. بررسی لجستیک

 چگونـه  کـه  ه اسـت داد نشـان  نتـایج  دادنـد.  قـرار  آزمون مورد را رقابتی واکنش و رقابتی

 بـودن  پاسخگو بر توانست مینأت زنجیره رکود و مشتري فشارهاي نظیر پنهان متغیرهاي

) در تحقیقـی بـا محوریـت    2006( 10بگـذارد. بـویر و رابـرت    اثـر  مینأتـ  زنجیـره  مـدیریت 
اي  ال که چرا یک سازمان میل به جلـوگیري از تغییـر دارد، مجموعـه   ؤپاسخگویی به این س

تحـت لـواي اینرسـی سـازمانی معرفـی کردنـد کـه باعـث مقاومـت در برابـر           از عوامل را 
مـدي  ا) نیز در پژوهشی با عنـوان در 2008گودکین و آلکورن (شود.  تغییرات سازمانی می

بر اینرسی سازمانی، مدلی را براي خروج از این حالت طراحـی کردنـد. نتـایج ایـن تحقیـق      
مشتمل بر ارائه روشی از تغییرات استراتژیک است که مبتنی بر سـه بعـد اینرسـی بیـنش،     
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 شناسـایی  بـه  اقـدام  )2014( 11هـاگ  استفی باشد. اینرسی اقدام و اینرسی روانشناختی می

 بـا  را کارکنان تطبیق که ترین عاملی مهم که بود معتقد وي .کرد مانیساز اینرسی پیامدهاي

بـه   تمایـل  و اینرسـی  سـازد،  مـی  دشـوار  اطالعـات  خصوص فنـاوري  هب جدید هاي فناوري
 و پویـایی  نیازمنـد  سـازمان  به اطالعات وريافن وروداز این رو  است. سازمان در سکون
 .کـرد  خواهـد  مقاومت تغییرات این برابر در، اینرسی باشد دچار سازمان اگر و است تحرك

) 2011است، پژوهش عبدالمجیـد و همکـاران (   انجام شدهپژوهش دیگري که در این حوزه 
باشد. در این تحقیق که بر پایـه تحلیـل محـیط سـازمانی در کشـورهاي توسـعه یافتـه         می

تغییـر  صورت گرفته است، اینرسی سازمانی به عنـوان عـاملی مهـم در تقابـل بـا نیـاز بـه        
 اینرسـی  کـه  ) معتقدنـد 1997( 12معرفی شـده اسـت. از طـرف دیگـر هـدبرگ و اریکسـون      

 سـازمان  اراده راه سـر  بـر  کلیدي موانع کنش و بینش درروانشناختی  اینرسی و سازمانی

در  ].6[ هسـتند  سـازمان  اسـتراتژیک  کـالن  هـاي گیـري جهـت  سـازي پیـاده  و توسعه براي
 در ســازمانی ) اینرســی2009( 13و رایــتپژوهشــی صــورت گرفتــه از ســوي اکیــف  

هـاي   اسـتراتژي  از استفاده معتقدند قرار گرفت. آنها مورد بررسی استراتژیک گیري تصمیم
 احسـاس  و عملکرد از موجب رضایت زمان طول در محیط به توجه عدم و سازمان جاري

پایبنـدي   پدیـده،  ایـن  دیگر دالیل از شود. می سازمانی اینرسی  نهایت درو تغییر به نیاز عدم
 سیاسی محدودکننده عوامل و همچنین ضعیف اقتضایی ریزي برنامه و محدود اطالعات به

پدیده مقاومت در برابر تغییر که مفهومی بـا مقاربـت معنـایی بـا پدیـده      در ارتباط با . است
اینرسی سازمانی است نیز تحقیقات متعدد و گوناگونی انجام شده است. در پژوهشـی کـه   

ثر بـر مقاومـت در برابـر تغییـر در     ؤ) انجام شد، عوامل م1392فرهادپور و نظري (توسط 
هاي عمومی آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. نتـایج مبـین آن اسـت کـه عـدم       کتابخانه

ترین عوامل مقاومـت در برابـر تغییـر هسـتند.      آگاهی کارکنان و نگرانی از نتیجه تغییر مهم
 هـاي  تـالش  درصد فتاده از بیشتر عمل در ین نتیجه رسید که) در تحقیقی به ا1991بریج (

 در ایـن تحقیـق   .رسند می خود انتظار مورد نتایج به کم خیلی یا خورندمی شکست یا تغییر
 کـس  هـیچ  کـه  اسـت  ایـن  خورنـد،  می شکست سازمانی تغییرات چرا اینکه دلیل ترین بزرگ

کـه  در تحقیـق دیگـري    .اندیشـد  نمی افراد بر آن آثار و شده گرفته هاي تصمیم پایان درباره
، الگوهاي رفتاري در ارتباط با مقاومـت در برابـر تغییـر    شدانجام   )2007( 14توسط سلف

 هـاي  الـزام  زمینـه  در بـه طـور   الزم تغییرات است که وقتیبررسی شد. نتایج حاکی از آن 
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 کمتر پـذیراي  افراد، ذهنی قالب و رفتار فرهنگ، زمینه در نه و کار باشند و کسب و سازمانی
  .است مطلوب تغییر

  

 روش تحقیق -6
طـور  ه بـ  شناسی از نوع تحقیقات با روش ترکیبی است که از نظر روش تحقیق حاضر

هـا و شـرایط اسـتفاده     ی بـا توجـه بـه نـوع داده    از دو رویکرد تحقیق کیفی و کم مأتو
مطالعات اکتشـافی شـامل    دست آمده از ههاي کیفی ب با استفاده از دادهنخست . کند می

کننـده اینرسـی    هـاي اکتشـافی عوامـل ایجـاد     مصـاحبه  بررسی متون اکتشافی و انجام
شــود، ســپس بــا اســتخراج عوامــل آنهــا را از طریــق تحقیــق  مــی ســازمانی مشــخص

شوند. پس از آن با استخراج نتـایج پیمـایش بـه     یابی مورد ارزیابی قرار داده می زمینه
نخستدر جریان تحقیق حاضر  شود. تحقیق پاسخ داده می يها الؤی به سصورت کم 

کننـده اینرسـی    با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظر خبرگان درباره عوامـل ایجـاد  
بعــد از مصــاحبه بــا خبرگــان و شناســایی عوامــل  و شــوند ســازمانی شناســایی مــی

بنـدي   اولویـت کننده اینرسی سازمانی از پرسشنامه و روش دلفی فـازي عوامـل    ایجاد
تحقیـق حاضـر از حیـث هـدف، تحقیقـی اکتشـافی       ، با توجه به مطالـب فـوق   شوند. می
هاي دولتـی در شـهر    میانی سازمان باشد. جامعه آماري این تحقیق مدیران عالی و می

گیري در این تحقیق بـه صـورت    نمونه ،با توجه به هدف تحقیق که باشند می بادآخرم 
از  نفـر  30گیـري هدفمنـد    بـا توجـه بـه روش نمونـه     نیـز  حجم نمونه باشد. هدفمند می

  باشد.   می آباد هاي دولتی شهر خرم مدیران عالی و میانی سازمان
  

  هاي پژوهش یافته -7
  شناختی هاي جمعیت یافته -7-1

  شناختی اعضاي نمونه ارائه شده است. هاي جمعیت ویژگی 2در جدول 
  

  شناختی هاي جعمیت ویژگی  2جدول 

 فراوانی تحصیالت فراوانی جنسیت
 11 کارشناسی 24 مرد
 19 کارشناسی ارشد 6 زن
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  کننده اینرسی سازمانی عوامل ایجاد -7-2
کننـده اینرسـی شناسـایی     پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان عوامل ایجاده

  است. 3شدند که شرح کامل آن به شکل جدول 
  

  عوامل شناسایی شده اینرسی سازمانی  3جدول 

 ردیف  تعریف عملیاتی عوامل شناسایی شده ردیف
عوامل شناسایی 

 شده
  تعریف عملیاتی

1 
تهدید موقعیت شغلی و 

 امنیت شغلی

سوي  تهدیدهاي دائمی از
درون سازمانی  منابع مختلف

  و برون سازمانی
11 

  به تمایل عدم
 یادگیري

هاي انگیزشی  عدم وجود محرك
  کارکنان براي یادگیري در

 دفاع روانشناختی 2
میل به تفسیر مباحث و 

مسائل نو بر اساس اطالعات 
  کنونی

 تنبلی و رخوت 12

اي از عوامل  مجموعه
کننده که موجب تثبیت  محدود

وضعیت و عدم تمایل به تغییر 
  است.

3 
استفاده از تجربیات قبلی 

 در حل مسائل جدید

ارائه راهکارهاي منشعب از 
تجربیات قبل مرتبط با مسائل 

  نو
13 

درست  درك عدم
 تغییرات به نسبت

 محیطی

عدم وجود اطالعات کافی در 
خصوص روندهاي محیطی که 

رهنمون تغییرات سازمانی 
  شوند. می

 ترس از ابهام 4

سوگیري  وعین
است که در  شناختی

تحت تأثیر  گیري تصمیم آن،
قرار » ابهام«فقدان اطالعات یا 

  .گیرد می

14 
قوانین و مقررات و 

استانداردهاي 
 سازمانی

ز هنجارها، ااي  مجموعه
هاي  مشی ها و خط ارچوبچ

سازمانی که آزادي عمل 
ثیر قرار أکارکنان را تحت ت

  دهد. می

 مفروضات مدیران 5
هاي  فرض اي از پیش مجموعه

 هاي ذهنی مدیران که تصمیم
  دهد. ثیر قرار میأآنها را تحت ت

15 
فرهنگ و آداب و 

 رسوم
الگوي یکپارچه از دانش، عقاید و 

  کارکنان است.رفتار 

 عادت به امور روزمره 6
میل به عدم تغییر و حرکت 

  در کالبد عادات همیشگی
16 

 روحیه و ترس

 کاري محافظه

است که هدف نوعی جهانبینی 
و  اساساصلی آن نگهداري 

در سازمان هاي موجود  ارزش
  .است

7 
ذهنیت بد کارکنان از مفهوم 

 تغییر
مفروضات منفی کارکنان از 
  پیامدهاي تغییرات سازمانی

 پذیري خطرعدم  17
تمایل به حفظ وضعیت موجود 

  و نگهداشت شرایط فعلی

 استرس و اضطراب تغییر 8
رفتاري منفی در پیامد 

  خصوص تغییرات سازمانی
18 

توقف به خاطر حفظ 
 استانداردها

عدم تحرکات الزم در سازمان 
  واسطه رعایت استانداردها به

 عدم آگاهی از علت تغییر 9
اطالعات کافی از علت و  نبود

  پیامد تغییر در کارکنان
19 

 عدم وجود فضاي

 رقابتی

خمودگی و رخوت به خاطر 
شرایط ثابت انحصار و 

  سازمانی

 بنیادگرایی 10
حور قرار دادن مفاهیم م

 وایدئولوژي  مجزوم در
  .اندیشه است

 انجماد فکري 20
محدود کردن تحرکات سیال 
  ذهنی و بسته اندیشیدن است.
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  زبانی متغیرهاي تعریف -7-3
، کننـده اینرسـی سـازمانی   عوامـل ایجاد شناسـایی   بعد از مصاحبه با اعضاي نمونه و

 بـا  آنها موافقت میزان به راجع خبرگان نظر کسب هدف با پرسشنامهها در قالب  لفهؤم

 متوسـط،  کـم،  کم، خیلی کالمی متغیرهاي طریق از خبرگان شود، می طراحی  ها لفهؤم

 خصوصـیات  کـه  جـایی  آن از کننـد.  ابراز می را خود میزان موافقت زیاد خیلی و زیاد

 بـا  از این رو ،است اثرگذار متغیرهاي کیفی به نسبت آنها ذهنی تعابیر بر افراد متفاوت

 ]15[ دهند می پاسخ ها الؤس به یکسان ذهنیت با خبرگان کیفی، متغیرهاي دامنه تعریف
  .اند شده تعریف مثلثی فازي اعداد شکل به 2 جدول شکل و به توجه با این متغیرها.

  

  
 ]15[ تعریف متغیرهاي زبانی  2شکل 

 
نحوه تبدیل متغیرهاي کالمـی بـه عـدد فـازي مثلثـی و عـدد فـازي        نیز  4در جدول 

  قطعی شده نشان داده شده است.
 

 ]15[ جدول اعداد فازي مثلثی  4جدول 

 عدد فازي قطعی شده عدد فازي مثلثی متغیرهاي کالمی

 75/0  )1،1،75/0( خیلی زیاد

 5625/0 )5/0، 1،75/0( زیاد

 3125/0 )5/0،25/0، 75/0( متوسط

 0625/0 )5/0،25/0،0( کم

 0625/0 )0، 0، 25/0(  خیلی کم
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مینکووسکی به شکل زیر  اعداد فازي قطعی شده در جدول فوق با استفاده از رابطۀ
  اند. محاسبه شده

  
 

  اول مرحله نظرسنجی -7-4
کننـده اینرسـی سـازمانی کـه بـا اسـتفاده از مصـاحبه         عوامـل ایجـاد   مرحلـه  ایـن  در

گیـرد   شناسایی شده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار می یافته ساختار نیمه
نتـایج حاصـل از   ، با توجه بـه گزینـه پیشـنهادي و متغیرهـاي زبـانی تعریـف شـده        و

دسـت آوردن میـانگین فـازي    ه هاي قیدي شـده در پرسشـنامه بـراي بـ     بررسی پاسخ
براي محاسبه میانگین گیرند.  مورد تحلیل قرار میکننده اینرسی سازمانی  عوامل ایجاد

  ]5[ شود فازي از روابط زیر استفاده می
 

  
  

 
 

هـاي خبرگـان    بیانگر میانگین دیدگاه Aaveام و i بیانگر دیدگاه خبره Ai در این رابطه
مورد  عاملهاي داده شده به هر  ها، تعداد پاسخ آوري پرسشنامه پس از جمع]. 5[ است

هـاي   نظرسنجی مرحله اول نتـایج شـمارش پاسـخ   گرفت که در تحلیل قرار شمارش و 
  است. 5داده شده به شرح جدول 

کننـده اینرسـی    هـاي داده شـده بـه عوامـل ایجـاد      پس از مشخص شدن تعداد پاسخ
سازمانی و بعد از محاسبه میانگین فازي مثلثی براي عوامل از فرمول مینکووسـکی و  

]. نتایج حاصل از میـانگین  16[شود  اعداد فازي قطعی شده براي هر عامل محاسبه می
  است.  6ها به شرح جدول  زدایی مؤلفه فازي و فازي
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  نظرسنجی نخست مرحله هاي پاسخ شمارش نتایج  5 جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد متغیرها

 0 0 1 3 26 تهدید موقعیت شغلی و امنیت شغلی

 0 0 0 9 21 دفاع روانشناختی

قبلی در حل  استفاده از تجربیات
 مسائل جدید

18 4 5 3 0  

 0 3 1 10 16 ترس از ابهام

 0 1 2 12 15 مفروضات مدیران

 1 1 3  2 24 عادت به امور روزمره

 0 0 0 2 28 ذهنیت بد کارکنان از مفهوم تغییر

 0 0 1 3 26 استرس و اضطراب تغییر

 0 1 3 4 22 عدم آگاهی از علت تغییر

 0 0 0 5 26 بنیادگرایی

 0 2 4 6 19 به یادگیري تمایل عدم

 0 0 3 10 17 تنبلی و رخوت

 تغییرات به درست نسبت درك عدم

 محیطی
21 5 3 1 0 

قوانین و مقررات و استانداردهاي 
 سازمانی

26 1 3 0 0 

 0 0 5 15 10 فرهنگ و آداب و رسوم

  0 0 0 4 26 کاري محافظه روحیه و ترس

 0 1 5 1 23 پذیريخطر عدم 

 0 3 3 4 20 به خاطر حفظ استانداردها توقف

 0 0 3 5 22 رقابتی عدم وجود فضاي

 0 0 1 2 27 انجماد فکري
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  هاي خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول میانگین دیدگاه  6 جدول

 میانگین فازي مثلثی متغیرها
(m, α, β) 

 میانگین فازي مثلثی متغیرها زادیی فازي
(m, α, β) 

زاد فازي
 یی

تهدید موقعیت 
شغلی و امنیت 

 شغلی
 )708/0 ،958/0 ،991/0( 716/0 

به  تمایل عدم
 یادگیري

933/0 ،591/0 ،841/0(  ) 614/0 

دفاع 
 روانشناختی

 643/0 )616/0، 866/0، 975/0( تنبلی و رخوت 693/0 )1، 925/0، 675/0( 

اده از ااستف
تجربیات قبلی 
در حل مسائل 

 جدید

 )558/0 ،808/0 ،908(  

 
583/0 

درست  درك عدم
 تغییرات به نسبت

 محیطی
)958/0 ،883/0 ،633/0(  652/0 

 604/0 )941/0، 825/0، 575/0(  ترس از ابهام
قوانین و مقررات 
و استاندارد هاي 

 سازمانی
)975/0 ،941/0 ،691/0(  7/0 

مفروضات 
 مدیران

 )733/0 ،983/0 ،1( 622/0 
فرهنگ و آداب و 

 رسوم
)958/0 ،791/0 ،541/0( 583/0 

عادت به امور 
 روزمره

 )650/0 ،891/0 ،941/0( 622/0 
 روحیه و ترس

 کاري محافظه
)1 ،966/0 ،716/0( 725/0 

ذهنیت بد 
کارکنان از 
 مفهوم تغییر

 647/0  )633/0، 883/0، 941/0( پذیري عدم ریسک 717/0 )1، 95/0، 700/0( 

استرس و 
 اضطراب تغییر

 )708/0 ،958/0 ،991/0( 716/0 
توقف به خاطر 
 حفظ استانداردها

)925/0 ،841/0 ،591/0( 612/0 

عدم آگاهی از 
 علت تغییر

  )641/0 ،891/0 ،958/0( 658/0 
 عدم وجود فضاي

 رقابتی
)975/0 ،908/0 ،653/0( 675/0 

 721/0 )716/0، 966/0، 991/0( انجماد فکري 725/0  )1، 966/0، 716/0(  بنیادگرایی
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مرحله اول نظرسنجی الزم است مرحله دوم نیز انجام شـود تـا نتـایج     پس از انجام
  هر دو مرحله با هم مقایسه و نتیجه مشخص شود.

  
 دوم مرحله سنجی نظر -7-5

کننـده   عوامـل ایجـاد  هاي داده شده بـه   در نظر سنجی مرحله دوم نتایج شمارش پاسخ
  است. 7به شرح جدول اینرسی سازمانی 

  
  نظرسنجی دوم مرحله هاي پاسخ شمارش نتایج  7 جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد متغیرها
تهدید موقعیت شغلی و امنیت 

 شغلی
27 2 1 0 0 

 0 0 1 6 23 دفاع روانشناختی
ده از تجربیات قبلی در حل ااستف

 مسائل جدید
21 4 5 0 0 

 0 3 1 8 18 ترس از ابهام
 0 1 1 9 19 مفروضات مدیران

  1 1 1 2 25 امور روزمرهعادت به 

 0 0 0 2 28 ذهنیت بد کارکنان از مفهوم تغییر
 0 0 1 2 27 استرس و اضطراب تغییر
 0 0 3 4 23 عدم آگاهی از علت تغییر

 0 0 1 4 25 بنیادگرایی
 0 2 2 5 21 به یادگیري تمایل عدم

 0 0 2 8 20 تنبلی و رخوت
 تغییرات به درست نسبت درك عدم

 محیطی
25 5 0 0 0 

قوانین و مقررات و استانداردهاي 
 سازمانی

26 3 1 0 0 

 0 0 2 10 18 فرهنگ و آداب و رسوم
 0 0 0 4 26 کاري محافظه روحیه و ترس

 0 0 2 3 25 پذیري عدم ریسک
 0 0 4 5 21 توقف به خاطر حفظ استانداردها

 0 0  0 5 25 رقابتی عدم وجود فضاي
 0 0 0 3 27 انجماد فکري



 1396، بهار 1، شماره 2دوره   __________________________________ گیري  هاي نوین در تصمیم پژوهش

110 

کننـده اینرسـی    عوامـل ایجـاد  هـاي داده شـده بـه     از مشخص شدن تعداد پاسخپس 
از فرمـول   عواملدر مرحله دوم و بعد از محاسبه میانگین فازي مثلثی براي سازمانی 

شود. نتایج حاصـل   لفه محاسبه میؤاعداد فازي قطعی شده براي هر مو  مینکووسکی
  است. 8جدول در مرحله دوم به شرح ، عواملزدایی  از میانگین فازي و فازي

 
  هاي خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم میانگین دیدگاه  8 جدول

 میانگین فازي مثلثی متغیرها
(m, α, β) 

میانگین 
فازي زدایی 

 شده
 میانگین فازي مثلثی متغیرها

(m, α, β) 
میانگین فازي 

 زدایی شده

تهدید موقعیت شغلی 

 و امنیت شغلی
 )991/0 ،96/0 ،716/0( )625/0، 857/0، 95/0( به یادگیري تمایل عدم 722/0   643/0 

)683/0، 933/0، 991/0(  دفاع روانشناختی  تنبلی و رخوت 697/0 
 

)983/0 ،9/0 ،65/0(  670/0 

استفاده از تجربیات 
قبلی در حل مسائل 

 جدید
 )1 ،991/0 ،633(  652/0 

درست  درك عدم
 تغییرات به نسبت

 محیطی
 )1 ،958/0 ،708(  718/0 

)591/0، 841/0، 941/0(  ترس از ابهام  616/0 
قوانین و مقررات و 

استانداردهاي 
 سازمانی

 )991/0 ،958/0 ،708/0(  716/0 

)633/0، 883/0، 975/0( مفروضات مدیران  656/0 
فرهنگ و آداب و 

 رسوم
 )983/0 ،883/0 ،633/0(  658/0 

عادت به امور 
 روزمره

 )95/0 ،908/0 ،666/0(  677/0 
 روحیه و ترس

 کاري محافظه
 )1 ،966/0 ،716(  725/0 

ذهنیت بد کارکنان از 
 مفهوم تغییر

 )1 ،983/0،733/0( )691، 941/0، 983/0(  پذیري عدم ریسک 707/0   702/0 

استرس و اضطراب 
 تغییر

 )991/0 ،966/0 ،716/0(  722/0 
توقف به خاطر حفظ 

 استانداردها
 )966/0 ،891/0 ،641(  660/0 

عدم آگاهی از علت 

 تغییر
 )975/0 ،916/0 ،666/0(  681/0 

 عدم وجود فضاي

 رقابتی
)1 ،958/0 ،708/0(  718/0 

)7/0، 95/0، 991/0(  بنیادگرایی )725/0، 975/0، 1(  انجماد فکري 710/0   711/0 

  
اخـتالف میـان   دو مرحلـه نظرسـنجی انجـام شـد، الزم اسـت کـه        پس از اینکه هـر 

کننده اینرسی سازمانی مورد بررسـی و تحلیـل    زدایی شده عوامل ایجاد میانگین فازي
کننـده اینرسـی    زدایی شده عوامل ایجاد  بررسی اختالف میانگین فازي]. 16[ قرار گیرد

  است. 9جدول سازمانی در مرحله اول و دوم به شرح 
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  اول و دوم نظرسنجیمرحله  زدایی شده اختالف میانگین فازي  9 جدول

 متغیرها

میانگین 
زدایی  فازي

شده مرحله 
 اول

میانگین 
فازي زدایی 
شده مرحله 

 دوم

اختالف 
میانگین 

زدایی  فازي
شده مرحله 

 اول و دوم

 متغیرها

میانگین 
زدایی  فازي

شده مرحله 
 اول

میانگین 
زدایی  فازي

شده مرحله 
 دوم

اختالف 
میانگین 

زدایی  فازي
شده  مرحله 

 دوماول و 
تهدید موقعیت شغلی و 

 امنیت شغلی
716/0 722/0 006/0 

به  تمایل عدم
 یادگیري

614/0 643/0 029/0 

 027/0 670/0 643/0 تنبلی و رخوت 004/0 697/0 693/0 دفاع روانشناختی
استفاده از تجربیات 
قبلی در حل مسائل 

 جدید
583/0 652/0 069/0 

درست  درك عدم
 تغییرات به نسبت

 محیطی
652/0 718/0 066/0 

 012/0 616/0 604/0 ترس از ابهام
قوانین و مقررات و 

استانداردهاي 
 سازمانی

7/0 716/0 016/0 

 034/0 656/0 622/0 مفروضات مدیران
فرهنگ و آداب و 

 رسوم
583/0 658/0 075/0  

 015/0 677/0 622/0 عادت به امور روزمره
 روحیه و ترس

 کاري محافظه
725/0 725/0 0 

ذهنیت بد کارکنان از 

 مفهوم تغییر
 055/0 702/0 647/0 پذیريخطر عدم  1/0 707/0 717/0

استرس و اضطراب 
 تغییر

716/0 722/0 006/0 
توقف به خاطر 
 حفظ استانداردها

612/0 660/0 048/0 

عدم آگاهی از علت 
 تغییر

658/0 681/0 023/0 
 عدم وجود فضاي

 رقابتی
675/0 718/0 043/0 

 009/0 711/0 721/0 انجماد فکري 0 725/0 725/0 بنیادگرایی

  
هاي ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتـایج مرحلـه دوم،    با توجه به دیدگاه

/.) 1میـانگین فـازي زدایـی شـده در دو مرحلـه کمتـر از (       در صورتی که اختالف بین
شـود. بـا توجـه بـه اینکـه اخـتالف        یند نظرسنجی متوقف میادر این صورت فر. باشد

باشد، خبرگان در  می 1/0کمتر از  دو مرحله در زدایی شده نظر خبرگان میانگین فازي
بـه اجمـاع رسـیدند و نظرسـنجی در ایـن      کننده اینرسـی سـازمانی    عوامل ایجادمورد 

ها و ابعـاد شناسـایی    لفهؤاست که خبرگان به م ان معنه آاین ب شود. مرحله متوقف می
  اند. یکسانی داشته ده در پژوهش نگاه تقریبًاش
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  گیري نتیجه -8
در گـرو   هـا  سازمانهمواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات  محیط سازمان

جریـان دارد و ایـن تنهـا بـه طیـف       ابعـاد سـازمانی  همین تغییرات است. تغییر در همه 
ر تغییـرات  همیشه درصـدد ایجـاد تغییـرات مثبـت، مهـا      مدیرانخاصی محدود نیست. 
کـه تغییـرات را مـدیریت     کنند میو سعی  در سازمان هستندآن  منفی و مبارزه با آثار

تـرین علـل مقاومـت در برابـر      یکـی از مهـم   د.ند تا از آثار زیانبار آن در امان بمانننمای
اسـت   سازمانتمایل تغییرات مثبت اینرسی سازمانی است. در واقع اینرسی سازمانی 

در حالت اینرسی، سازمان به صورتی ساکن و راکد بـاقی  ]. 3[ به حفظ وضعیت فعلی
ماند و از نشان دادن واکنش مناسب و در خـور تغییـرات محیطـی عـاجز و نـاتوان       می

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، پـژوهش حاضـر در پـی شناسـایی و            از این رواست. 
  کننده اینرسی سازمانی برآمد.  بندي عوامل ایجاد اولویت

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به صورت ترکیبی از مصاحبه نتایج پژوهش حاضر 
کننده اینرسی سازمانی انجام شده اسـت، در   و پرسشنامه براي شناسایی عوامل ایجاد

کننـده   شود. قسمت اول مطالعه اکتشافی و شناسایی عوامـل ایجـاد   قسمت ارائه میدو 
بندي این عوامـل. از ایـن    اینرسی سازمانی و قسمت دوم تعیین میزان اهمیت و اولویت

دسـت آمـده از مطالعـات اکتشـافی شـامل      ه هاي کیفی بـ  با استفاده از داده نخسترو 
کننـده اینرسـی    اکتشـافی عوامـل ایجـاد    هـاي  مصـاحبه  بررسی متون اکتشافی و انجام

یـابی   سپس با استخراج عوامل آنها را از طریق تحقیق زمینـه  د وش سازمانی مشخص
ی بـه  . پس از آن با استخراج نتایج پیمایش به صـورت کمـ  شدمورد ارزیابی قرار داده 

با اسـتفاده از روش   نخستدر جریان تحقیق حاضر  .شدتحقیق پاسخ داده  هاي الؤس
کننـده اینرسـی سـازمانی شناسـایی      قیق پیمایشی نظر خبرگان درباره عوامل ایجادتح
کننـده اینرسـی سـازمانی از     و بعد از مصاحبه با خبرگان و شناسایی عوامل ایجاد دش

، با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد      .شدبندي  پرسشنامه و روش دلفی فازي عوامل اولویت
تهدیـد موقعیـت    اینرسی در سازمان عبارتند ازوجود آورنده  هعوامل شناسایی شده ب

شغلی و امنیت شغلی، دفاع روانشـناختی، اسـتفاده از تجربیـات قبلـی در حـل مسـائل       
جدید، ترس از ابهام، مفروضات مدیران، عادت به امور روزمره، ذهنیت بد کارکنان از 

 ایی، عـدم مفهوم تغییر، استرس و اضطراب تغییر، عدم آگاهی از علت تغییـر، بنیـادگر  

محیطی، قـوانین   تغییرات به درست نسبت درك به یادگیري، تنبلی و رخوت، عدم تمایل
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 محافظه روحیه و و مقررات و استانداردهاي سازمانی، فرهنگ و آداب و رسوم، ترس

رقابتی  پذیري، توقف به خاطر حفظ استانداردها، عدم وجود فضاي  کاري، عدم ریسک
کننـده   ی نظرات اعضاي نمونـه و اکتشـاف عوامـل ایجـاد    و انجماد فکري. پس از بررس

ــت و     ــزان اهمی ــین می ــه تعی ــازي ب ــی ف ــک دلف ــا اســتفاده از تکنی اینرســی ســازمانی ب
کننـده اینرسـی سـازمانی پرداختـه شـد. نتـایج ایـن قسـمت          بندي عوامل ایجـاد  اولویت

تـرین   کاري مهـم  محافظه روحیه و عوامل ترس تمامکه از میان  دهد نشان میپژوهش 
 ،امنیت شـغلی  ،تهدید موقعیت شغلیاست. پس از آن نیز  ایجاد اینرسی سازمانی عامل

انـد.   رتبـه دوم را بـه خـود اختصـاص داده     مشتركبه طور استرس و اضطراب تغییر 
رقـابتی نیـز در رتبـه     محیطی و عدم وجود فضاي تغییرات به درست نسبت درك عدم

قـرار دارنـد. رتبـه چهـارم بـه قـوانین و        کننـده اینرسـی سـازمانی    سوم عوامل ایجـاد 
شـود.   استانداردهاي سازمانی و رتبه پـنجم بـه انجمـاد فکـري منحصـر مـی       ،مقررات

پذیري، دفاع روانشناختی، عـدم آگـاهی    ذهنیت بد کارکنان از مفهوم تغییر، عدم ریسک
توقــف بــه خــاطر حفــظ از علــت تغییــر، عــادت بــه امــور روزمــره، تنبلــی و رخــوت،  

استانداردها، فرهنگ و آداب و رسوم، مفروضات مدیران، اسـتفاده از تجربیـات قبلـی    
به یادگیري و ترس از ابهـام در رتبـه هفـت تـا بیسـت       تمایل در حل مسائل جدید، عدم

در خصـوص جنبـه    از طرف دیگـر  گیرند. کننده اینرسی سازمانی قرار می عوامل ایجاد
کـرد کـه در ادبیـات مـدیریت، مفهـوم اینرسـی        نوآوري تحقیق باید به این نکته اشاره

ویـژه آنکـه بـا توجـه بـه مـرور ادبیـات         هنوظهور اسـت، بـ   نسبت به سازمانی مفهومی
کننده اینرسی سازمانی را در داخل کشور انجام داده  پژوهش، تحقیقی که عوامل ایجاد

بـا   هـاي تحقیـق   یافت نشد. از طرف دیگـر و بـه منظـور مقایسـه نتـایج و یافتـه      ، باشد
تحقیقات صورت گرفته و ابراز وجوه تشابه آنها باید خاطر نشان کرد کـه گـودکین و   

) نیز همانند پـژوهش حاضـر بنیـادگرایی و مفروضـات مـدیران را بـه       2008آلکورن (
انـد. همچنـین عبدالمجیـد و همکـاران      عنوان عوامل ایجاد اینرسی سازمانی عنوان کرده

اینرسـی سـازمانی نـام    ترین عوامل ایجـاد   وان مهم) نیز از عوامل فرهنگی به عن2011(
هاي پژوهش حاضـر نیـز بایـد گفـت کـه بـا        اند. در نهایت در ارتباط با محدودیت برده

که این امـر محـدودیت در    شد توجه به هدف و نوع تحقیق باید از خبرگان استفاده می
ي بـه عنـوان   گیـر  از محـدودیت در نمونـه  بـه ایـن ترتیـب    داشت.  بر تعداد نمونه را در

  شود. ترین محدودیت پژوهش حاضر ذکر می مهم
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  کاربردي هايپیشنهاد -8-1
کند کـه چرایـی تـرس از     ها و مدیران سازمانی پیشنهاد می پژوهش حاضر به سازمان

کـه   ، زیـرا کاري در سازمان را مورد بررسی قرار دهند تغییر و ترویج روحیه محافظه
سازمانی شـناخته شـده اسـت. البتـه از میـان عوامـل       مترین علت اینرسی  این عامل مه

توان به بنیادگرایی و انجماد فکري که عوامل موجد ترس از تغییر و  شناسایی شده می
کند که  د. از این رو پژوهش حاضر پیشنهاد میکرکاري هستند، اشاره  روحیه محافظه

وجـود آوردن امنیـت    هایجاد فضاي رقابتی اما دوستانه در سـازمان و بـ   استفاده از با
شغلی و ایجاد ثبات در وضعیت شغلی، سازمان باعث زدودن احساس ترس از تغییـر  

  کاري کارکنان شود. و از بین بردن روحیه محافظه
کند که عوامـل   فعال پیشنهاد می هاي شرکتها و  پژوهش حاضر به تمامی سازمان

ه اسایی کننـد تـا بـ   و علل اینرسی و سکون سازمانی را در سازمان و شرکت خود شن
و بـه نحـو مقتضـی در برابـر      پیـدا کننـد  راحتی بتوانند علل مقاومت در برابر تغییر را 

  نیازهاي محیطی واکنش نشان دهند.
کنـد   پژوهش حاضر پیشنهاد مـی ، در راستاي مبارزه با اینرسی و سکون سازمانی

 جدید و متفـاوت، اي  مسئله بروز در زمانها به کارکنان خود بیاموزند که  که سازمان

  خود با مسئله جدید برخورد نکنند. گذشته دانش و تجربه از استفاده با
 بـراي  جدید دانش از معموالً افرادشود که  در مواجهه با اینرسی سازمانی دیده می

 نوآوري فاقد آنها مسئله حل هاي روش و کنند نمی استفاده جدید و رو پیش مسائل حل

 ؛ از ایـن رو پیشـنهاد  اسـت  شـده  منسـوخ  و گذشـته  تجربه دانش و بر تکیه با و بیشتر
  شود که براي هر مسئله یک روش نوآورانه و خالقانه استفاده شود. می

شود که علل و عوامل تغییر در سازمان براي  با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می
که این موضوع باعث کـاهش اینرسـی سـازمان     زیراذینفعان توضیح داده شود،  تمام

تهدیـد موقعیـت شـغلی، امنیـت شـغلی و دفـاع روانشـناختی        در ابعاد شناسایی شـده  
  شود.  می

با توجه به عوامل شناسایی شده ذهنیت بـد کارکنـان از مفهـوم تغییـر، اسـترس و      
شود که با استفاده  اضطراب تغییر و عدم درك مناسب از تغییرات محیطی پیشنهاد می

یکی از استراتژي هـاي ویـژه مقاومـت در برابـر     از استراتژي آموزش و ارتباطات که 
هاي الزم در برابر تحول داده شود تا آنها  ها و آموزش تغییر است، به کارکنان مهارت
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وجـود آمـده در برابـر تغییـر و تحـول      ه بتوانند بر استرس، اضطراب و ذهنیت منفی ب
  اداري غلبه کنند.   

د بـه عنـوان عـاملی اثرگـذار بـر      قوانین و مقررات و استانداردهاي کاري بیش از ح
از  تـا حـد امکـان   شـود کـه    پیشنهاد می از این رواینرسی سازمان شناخته شده است، 

رسمیت بیش از حد در برخورد با مسائل سازمانی احتراز شود و بـا مشـکالت پـیش    
  رو به نحوي مقتضی و خالقانه برخورد شود.

شود  پیشنهاد می یندهحقیقات آدر نهایت به پژوهشگران در راستاي پیشنهاد براي ت
هاي صـنعتی و رقـابتی را شناسـایی     هاي اثرگذار بر اینرسی سازمانی در محیط لفهؤم

ثیر اینرسی سازمان را بر متغیرهاي با قرابت معنایی مناسـب مفهـوم   أکنند و یا اینکه ت
شود با توجه به عدم وجود مدلی بـراي اینرسـی    اینرسی بسنجند. همچنین پیشنهاد می

ازمانی با استفاده از تکنیک مدلسازي سـاختاري تفسـیري، مـدلی بـومی بـراي ایـن       س
  ند.کنپدیده ارائه 
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