دوفصلنامه جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان  ،99صفحات 73-53

تاریخ دریافت1399/08/15 :

تاریخ پذیرش نهایی1399/12/01 :

اثر اینرسیسازمانی بر سایشاجتماعی و تنبلیاجتماعی
دبیران تربیتبدنی استان تهران
بهاره حسینآبادی

1

احمدرضا ظهرابی

2

محمدرضا محمدی

3

چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی
اجتماعی دبیران تربیتبدنی استان تهران میباشد .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی و از نظر
هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیتبدنی استان تهران در سال
 1399بودند که از طریق نمونهگیری تصادفی 384 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت
گردآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (،)2002
اینرسی سازمانی هاگ ( ،)2014تنبلی اجتماعی حسینی ( )2008استفاده شد .برای اطمینان از
روایی پرسشنامه ،عالوه بر بهکارگیری پرسشنامههای استاندارد ،از نظرات اساتید و خبرگان
حوزه مدیریت برای بررسی روایی صوری و محتوایی استفاده گردید و مورد تأیید قرار
 .1کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)b.hosseinabadi69@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

ahmadrezazohrabi@gmail.com
mrezam1990@gmail.com

 54

جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 99

گرفت .همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد برای
تجزیه و تحلیل دادهها ،از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر بهوسیله نرمافزار لیزرل
استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان داد از دیدگاه دبیران تربیتبدنی اینرسی سازمانی می-
تواند موجب سایش اجتماعی شود و تنبلی اجتماعی را در پی داشته باشد .بنابراین در راستای
بهرهوری دبیران تربیت بدنی در مدارس ،باید موانعی که سبب اینرسی سازمانی میشود را از
بین برد تا به اینگونه از تنبلی و سایش اجتماعی جلوگیری کنیم.
کلید واژههای :اینرسی سازمانی ،سایش اجتماعی ،تنبلی اجتماعی ،تربیت بدنی ،تهران.
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The effect of organizational inertia on social wear and
social laziness of physical education teachers in Tehran
province
B. Hosseinabadi1
A. R Zahrabi2
M. R. Mohammadi3

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of organizational
inertia on social wear and social laziness of physical education teachers in
Tehran province. The research method a descriptive survey and applied in
terms of purpose. The statistical population included all physical education
teachers in Tehran province that 384 people were selected as a sample
through random sampling. To collect data, three standard questionnaires of
social wear Duffy et al. (2002), Hogg organizational inertia (2014), Hosseini
social laziness (2008) were used. To ensure the validity of the questionnaire,
in addition to using standard questionnaires, the opinions of professors and
experts in the field of management were used to check the face and content
validity and were approved. Cronbach's alpha was also used to determine
the reliability of the questionnaire. Structural equation modeling and path
analysis by LISREL software was used to analyze the data. Findings showed
that from the perspective of physical education teachers, organizational
inertia can cause social wear and tear and lead to social laziness. Therefore,
it is concluded that to increase the productivity of physical education
teachers in schools, we must remove the barriers that cause organizational
inertia to prevent laziness and social wear.
Keywords: Organizational Inertia, Social Wear, Social Laziness, Physical
Education, Tehran.
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مقدمه
برای این که سازمانها بتوانند بـه حیـات خـود ادامـه دهند ،باید بـا محـیط بیـرون
خـود ارتباط داشته باشند .عدم انعطافپذیری ،1اجازه تطبیق با تغییرات محیطی را به
سازمان نمیدهد .در نتیجه موجب رکود فردی و در پی آن به وجود آمدن حالت
اینرسی در کل سازمان میشود (ابراهیمی .)1394 ،سازمانهای دولتی در ایران همواره
با این انتقاد روبهرو هستند که چرا از روشها و رویههای بسیار تکراری در انجام امور
مربوط استفاده میکنند و دچـار یک نوع سکون و بیتحرکی هستند .سازمانها اغلـب
بـرای صـرفهجویی در زمـان و پرهیز از خطر ،از رویکردهای حل مسئله روتین استفاده
میک نند .دلیل و منشـأ تجارب منسوخ شـده گذشـته در نتیجـه اسـتفاده از همین راه-
حلهای تکراری و رویکردهای قدیمی است (ابراهیمی .)1394 ،در حقیقت علت
اصلی استفاده از روشهای منسوخ گذشته و عدم تمایل به تغییر و تحـول ،اینرسی
سازمانی 2است .اینرسی سازمانی توانایی و قابلیت سازمان را برای بروز خالقیت و
نوآوری ،یادگیری و حـل مسـائل و مشـکالت تحت تأثیر قرار میدهد .در حالـت
اینرسـی سـازمانی در تالطـم تغییـرات روزافـزون محیطی ،سازمان در حالت سکون و
بی تحرکی اسـت و در تقابـل بـا موضـوعات و مسائل جدید از روشها و تکنیکهای
گذشته خود استفاده میکند؛ در واقع اینرسـی سازمانی سد مستحکمی پیشروی
روشهای خالقانه اسـت (سپهوند و همکاران .)1396 ،سازمانها به صورت سیستم باز
هستند که با محیط اطراف خود در ارتباط اند و این ارتباط تضمینکننده بقای
سازمانها است .در صورتی که سازمان ،مجاری ارتباطی و اطالعاتی پیرامون خود را
1. Inflexibility
2. Organizational inertia
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قطع کند از تغییر و تحول اطراف خود ،آگاه نمیشود و موجبات نابودی و حذف خود
از چرخه رقابت را فراهم میکند (دایتون .)2015 ،1اینرسی سازمانی ،مقاومتی است که
سازمان در برابر تغییر و تحول محیطی از خود بروز میدهد (لیاو .)2002 ،2همچنین
اینرسی سازمانی مجموعه عواملی است که مانع شناسایی تهدیدات محیطی برای
سازمان است و باعث میشود سرعت تطبیقپذیری سازمان با محیط کندتر شود
(نصار.)2018 ،3
در زمینة تغییر استراتژیک ،4اینرسی به عنوان تمایل به باقی ماندن در وضعیت
موجود و مقاومـت در مقابـل باز طراحی استراتژی سازمان خارج از شـکل جـاری آن
تعریـف شـده اسـت (شهابی و جلیلیان .)1391 ،اینرسی و انعطافپذیری دو واژة
متضاد در ادبیات سازمان هستند .اینرسـی بـه شـکلهـای مختلـف مانند سرکوب
اطالعـات ارزشـمند در سـازمان ،قـوانین خشـک و انعطاف ناپذیری در سازمان نمود
پیدا می کند (بویر و رابرت .)2006 ،5از دیدگاه پوالیتس 6و کارهانا ( )2012اینرسی
بهعنوان مختلفی تقسیم میشود .اینرسـی شناختی؛ مدیران کلیدی ،با وجود اینکه
میدانند جایگزینهای بهتر ،مؤثرتر و کارآمدتری وجود دارد ،آگاهانه بر اسـتفاده از
سیسـتم و رویههای موجود ،اصرار دارند .اینرسی رفتاری؛ مـدیران سازمان به استفاده
از روشهای موجود ادامه میدهند ،زیرا بـه این روشهـا عـادت دارند .اینرسی
شناختی -اجتماعی؛ مدیران سازمان ،استفاده از فرایندها و روشهای موجود را ادامه
1. Dainton
2. Liao
3. nasar
4. Strategic change
5. Boyer
6. Polites
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میدهند ،به این دلیل که تغییر روشها و رویههای موجود بـا مقاومـت کارکنان مواجه
است .اینرسی اقتصادی؛ تغییر فرایندهای موجود در سازمان بهدلیل هزینههای بـاالی
آن با مشکل مواجه است .بنابراین ،عمل طبق فرایندهای موجود از نظر مدیران
راحتتر اسـت .اینرسی سیاسی؛ مدیران سازمانها بهدلیل اینکه ،تغییر رویههای موجود
با مخالفـت یـا ممانعـت ذینفعان مواجه میشود ،به استفاده از فرایندهای سنتی موجود
اصرار میکنند .گودکین و آلکورن ( )2008نیز پدیده اینرسی سازمانی را شامل سه
بعد اینرسی بینشی؛ عدم درک درست کارکنان نسبت به تغییرات محیطی سازمان.
اینرسی در عمل؛ زمانی اتفاق می افتد که پاسخ مدیریتی به فعالیت های محیطی کندتر
گردد و اینرسی روانشناختی :مقاومتهای سازمانی در برابر تغییرات ،میدانند.
یکی از انتقادهایی که بـه نظام اداری فعلی وارد است ،عدم انطباقپذیری و
پاسخگویی به موقع این سازمانها با تغییر و تحوالت محیطی است .این عدم انطباق-
پذیری ،ریشه در سکون و بیتحرکی سازمانی یا به عبارتی اینرسی سازمانی دارد (لیاو،
 .)2002اینرسی سازمانی میتواند سایش در سازمان را بهوجود آورد .سایش اجتماعی
ایجاد مانع توسط یک فرد از روی قصد و غرض با هدف از بینبردن شهرت و اعتبار
فرد دیگر است (دافی .)2002 ،1سایش اجتماعی دارای دو بُعد سایش توسط همکار و
سایش توسط سرپرست است .در سطح همکاران ،به فرد توهین میکنند ،در مورد فرد
شایعه پراکنی میکنند و ایدههای فرد را کم اهمیت و ساده لوحانه نشان میدهند .در
سط ح سرپرست ،سرپرست ،فرد را در زمان بازخواست کاری تحقیر میکند ،به
تالشهای فرد برای رسیدن به اهدافش آگاهانه آسیب میزند و جلوی دیگران بهطور
1. Duffy
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آشکار به فرد توهین میکند (هرشکویس .)2011 ،1در سایش اجتماعی ،ارزشیابی
منفی از نگرشها و فعالیتها و تالشهای شخص انجام میشود تا به این صورت از
توانایی او برای رسیدن به اهداف جلوگیری کنند (داراونگ و تای .)2015 ،2در سایش
اجتماعی با بیان مطالب تحقیرآمیز در مورد فرد و مخفی کردن اطالعات مهم از وی
در محیط کار ،برای تضعیف فرد تالش انجام میشود (دافی و همکاران .) 2012 ،با
وجود این که مطالعات گوناگون نشان میدهند رفتارهای فرانقشی ،مطلوب سازمانها
هسـتند ،اما از سوی دیگر ،گاهی رفتارهایی بروز میکنند که نه تنها انجام وظایف
درون نقشی ممانعت بـه عمل میآورند ،بلکه سبب میشوند افراد حتی کمتر از آنچه
موظف به انجام هستند ،تالش کنند و حتی عملکرد تیمی را کاهش دهند .از جمله این
رفتارها ،پدیدهای تنبلی اجتماعی است که به معنای خودداری عمدی از پذیرش تغییر
و تحوالت سازمانی بوده و دربرگیرندة رفتارهایی است که باعث ایجاد سکون و
رخوت در سازمان شده و در نهایت بهرهوری سازمان را کاهش میدهد (محمدحسین
پور ،اسکندری .)1393 ،تنبلی اجتماعی ،تمایل افراد به تالش کمتر در کار گروهی
نسبت به کار فردی است .دلیل اصلی طفرة اجتماعی این است که افراد در کار تیمی
احساس بیانگیزگی میکنند ،زیرا فکر میکنند تالش آنها در نظر گرفته نخواهد شد
(دامغانیان ،موسـوی داودی و فرتـاش .)1394 ،رخـوت و بیحالی در سازمانها بـه
کارکنان سازمان نیز سرایت میکند و موجب تنبلی کارکنان میشود .در تنبلی
اجتماعی افراد برای انجام امور کوچک و بزرگ در زندگی شخصی و کاری و
عمومی ،همیشه کار امروز را به فردا میاندازند و تصمیمسازی و تصمیمگیری را به
1. Hershcovis
2. DarOng
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دیگران واگذار میکنند .به طبع در چنین سازمانی ،میزان تولید و بازده شغلی بسـیار
پـایین و عالقـه و اشتیاق به کار کم اسـت (وینسنت.)2013 ،
در خصوص روابط بین متغیرهای پژوهش پژوهشهایی انجام شده است .فریدی
زنگیر و همکاران ( ،)1399در تحقیقی با عنوان طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس
توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور به این نتیجه
رسیدند که اگر مدیران سازمانهای ورزشی به دنبال کاهش اینرسی سازمانی هستند
باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بردارند .یافتههای بیاتی و همکاران (،)1398
نشان داد که متغیر اینرسی سازمانی بهطور مستقیم اثر معناداری بر سایش اجتماعی و
کمکاری کارکنان دارد .براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت هر چند اینرسی
سازمانی به خودی خود میتواند منجر به رفتارسازمانی منفی مانند ریاکاری شود؛ اما
در صورتی که متغیرهای میانجی و مداخله گر کنترل نشود این اثر میتواند بسیار
شدیدتر باشد .امینی و همکاران ( )2019تحقیقی با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی
کارکنان بر اینرسی سازمانی در شرکت مخابرات شهرستان گلپایگان انجام دادند .نتایج
حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان اثر منفی و معنیداری بر اینرسی سازمانی
دارد .غفاری و رستم نیا ( ،)1396در تحقیقی با عنوان اینرسی سازمانی و تنبلی
اجتماعی؛ کژکارکردهای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک به این نتیجه رسیدند که
مؤلفة فرهنگ بوروکراتیک بر اینرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای
ویژگیهای کار ،ویژگیهای گروه و ادراک فرد نیز در رابطة بین فرهنگ
بوروکراتیک و اینرسی سازمانی نقش میانجی را ایفا میکنند .پیشنهاد میشود به منظور
مشارکت بهتر کارکنان در امور سازمان و افزایش تعهد و تالش آنها برای دستیابی به
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اهداف سازمان ،فرهنگ مشارکتی ،تشویق و ترغیب شود .همچنین مدیران با افزایش
مشارکت کارکنان و دخالت آنها در تصمیمگیریهای مهم سازمانی زمینة کاهش
تنبلی اجتماعی و اینرسی سازمانی را فراهم کنند .یافتههای تحقی هانگ ( )2015با
عنوان حفظ مزیت رقابتی و اینرسی سازمانی نشان داد که سازمانها بهدنبال حفظ
مزیت رقابتی با تکیه بر دانش سازمانی است و اینرسی سازمانی موجب تضعیف
مدیریت دانش میشود .هاگ ( )2014اقدام به شناسایی پیامدهای اینرسی سازمانی
نموده و معتقد است که اینرسی و تمایل به سکون در سازمان مهمترین عاملی است که
تطبیق کارکنان را با فناوریهای جدید دشوار میسازد .ورود فناوری اطالعات به
سازمان نیازمند پویایی است .اگر سازمان دچار اینرسی شود در برابر این تغییرات
مقاومت خواهد کرد .لذا بر اساس مطالب ارائه شده میتوان این گونه بیان کرد که
اینرسی سازمان میتواند سایش اجتماعی را در پی داشته باشد .سایش اجتماعی
گروهی را ایجاد میکند که راه رسیدن به موفقیتها را سد میکنند .این امر نه تنها
باعث عدم کارایی شده ،بلکه تنبلی دبیران تربیت بدنی را نیز به دنبال دارد .بنابراین با
توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و
تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران انجام شد.
روش تحقیق
بهلحاظ روش تحقیق ،این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی -پیمایشی قرار
میگیرد .و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دبیران
تربیت بدنی استان تهران در سال  1399بودند که تعداد  384نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی در نظر گرفته شد.
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جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .که عبارتند از پرسشنامه
استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران ( )2002دارای  14گویه که دو بُعد سایش
توسط همکاران با  7گویه و سایش توسط سرپرست را نیز با  7گویه ،میسنجد.

پرسشنامه اینرسی سازمانی هاگ ( .)2014دارای  15گویه که پرسشهای  1تا  3برای
سنجش بعد اینرسی شناختی ،پرسشهـای  4تـا  6بـرای سـنجش بعـد اینرسی رفتاری،
پرسشهای  7تا  9برای سنجش بعد اینرسی شناختی -اجتماعی ،پرسـشهای  10تا 12
برای سنجش بعد اینرسی اقتصادی و در نهایت پرسشهای  13تـا  15بـرای سـنجش
بعد اینرسی سیاسی مطرح شده است .پرسشنامه تنبلی اجتماعی حسینی ( )2008شامل
 15سوال میباشد .سؤاالت پرسشنامهها در طیف لیکرت  5درجهای تنظیم شدهاند.
برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،عالوه بر بهکارگیری پرسشنامههای استاندارد ،از
نظرات اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی صوری و محتوایی
استفاده گردید و مورد تأیید قرار گرفت .همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز
از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ پرسشنامهها به ترتیب  0/89 ،0/92و
 0/88بوده که نشاندهنده پایایی مناسب و قابل قبول پرسشنامهها میباشد .برای تجزیه
وتحلیل دادهها ،از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر بهوسیله نرمافزارLISREL
استفاده گردید.

یافتههای تحقیق
در بررسی یافتههای توصیفی نمونه تحقیق نشان داده شد که  30درصد دبیران مرد
و  70درصد آنها زن بودهاند .بیشترین رده سنی دبیران ،در رده سنی  31تا  35سال
قرار گرفت و بیشترین درصد مقطع تحصیلی مرتبط با مقطع لیسانس میباشد .در
ادامه به بررسی اطالعات توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق میپردازیم.
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جهت ورود به بحث در معادالت ساختاری بنابر نیاز و نوع پرسشنامه از تحلیل
عاملی مرتبه اول و دوم استفاده میگردد .در این پژوهش نیز پس از جمعآوری دادهها،
تحلیل عاملی برای هریک از متغیرهای تحقق انجام گرفت که تمامی عاملها به جز سه
عامل تنبلی اجتماعی دارای بار عاملی بیشتر از  0/40بودند .لذا این سه عامل از
مجموع سؤاالت حذف و مدل نهایی مورد آزمون قرار گرفت.
هنگامی که مدل نهایی بهوسیله نرمافزار مورد آزمون قرار گرفت ،باید برای
سنجش برازش مدل از معیارهای مختلفی استفاده کرد .در این تحقیق نیز از
شاخصهای متعددی برای تعیین برازش مدل استفاده شده است که نتایج آن در
جدول ( )1نمایان است .همانطور که مشخص است و با توجه به خروجی نهایی مدل،
تمامی شاخصها مدل مورد تأیید میباشد .بهطور کلی اگر ارزش GFI, NFI, CFI,

 RFIبزرگتر از  0/9باشد مدل از برازش خوبی برخوردار است .همچنین اگر نسبت
کای دو به درجه آزادی که مهمترین شاخص آماری در تعیین برازش مدل است کمتر
از  3باشد مدل از برازش خوبی برخوردار است .مقدار  RMSEAنیز اگر کمتر از
 0/08باشد برازش مدل قابل قبول میباشد.
جدول  :1شاخصهای برازش مدل

شاخص برازش

مقدار
0/94

تفسیر
مطلوب

شاخص برازش فزاینده

0/93

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

0/94

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده

0/93

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی

0/92

مطلوب

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

0/071

مطلوب

کای مربع بهنجار شده/درجه آزادی

2/89

مطلوب

شاخص نیکویی برازش
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شکل  :1مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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خروجی نتایج لیزرل مقادیر شاخص های برازش مدل را به شرح جدول زیر نشان
داده است.
جدول  :2نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری در خصوص متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

متغیر وابسته

سایش اجتماعی

تنبلی اجتماعی

ضریب تأثیر

0/80

0/66

نمره T

13/39

10/44

بر اساس نتایج جدول  ،2ضریب استاندارد بین دو متغیر اینرسی سازمانی و سایش
اجتماعی برابر با  0/80و بین دو متغیر اینریس اجتماعی و تنبلی اجتماعی برابر 0/66
است ،با توجه به مقدار نمره معناداری تمامی مسیرها در بازه مابین منفی و مثبت 1/96
قرار نگرفتهاند ،لذا میتوان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و معنی دار
هستند.
بحث و نتیجهگیری
مجموعه عواملی وجود دارند که مانع شناسایی تهدیدات محیطی برای سازمان
میشوند و به این صورت باعث عدم تطبیقپذیری سازمان با محیط میشوند و شرایطی
را ایجاد میکنند که عملکرد فردی و تیمی را کاهش دهند .لذا با توجه به وجود چنین
عواملی این پژوهش با هدف تأثیر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی
اجتماعی انجام شد .دبیران تربیت بدنی بهعنوان عضوی از سازمان آموزش و پرورش
می توانند دستخوش این موارد منفی شوند .بنابراین جامعه مورد نظر این پژوهش را به
خود اختصاص دادند.
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یافتههای پژوهش نشان داد که اینرسی سازمانی می تواند اثر قابل مالحظهای بر
سایش اجتماعی بگذارد .این تأثیر میتواند ناشی از عدم تطبیقپذیری با محیط و تأکید
بر اصول و برنامههای منسوخ گذشته باشد .این یافته با نتایج پژوهشهای بیاتی و
همکاران ( )1398و هاگ ( )2014همسو است .در این باره بیاتی و همکاران ()1398
تأکید دارند که اینرسی سازمانی به خودی خود میتواند منجر به رفتارسازمانی منفی
شود؛ اما در صورتی که نقش سایش اجتماعی کنترل نشود این اثر میتواند بسیار
شدیدتر باشد .این امر نشاندهنده اهمیت کنترل اینرسی سازمانی و سایش اجتماعی
است .چون هر دو این موارد می توانند برای سازمان اثراتی منفی داشته باشند .اینرسی با
ایجاد محیطی غیرقابل انعطاف ،باعث ایجاد مانع توسط یک فرد با هدف از بینبردن
شهرت و اعتبار فرد دیگر است .در واقع زمانی که ابتکار عملی در سازمان وجود
نداشته باشد و سازمان دچار اینرسی شده باشد از توانایی افراد برای رسیدن به اهداف
جلوگیری میشود (داراونگ و تای.)2015 ،
دیگر یافته تحقیق نشان میدهد که اینرسی سازمانی میتواند تنبلی اجتماعی را نیز
بهوجود آورد .این یافته با پژوهشهای فریدی زنگیر و همکاران ( ،)1399امینی و
همکاران ( ،)2019غفاری و رستمنیا ( ،)1396همسو و هم جهت میباشد .لذا با قدرت
باال و با پشتوانه مبانی نظری میتوان بیان نمود زمانی که اینرسی در سازمان بهوجود
آید ،سازمان و کارکنان تنبلی را به وجود خواهد آورد .لذا اینرسی در آموزش و
پرورش میتواند باعث کم کاری و تنبلی دبیران تربیت بدنی در جامعه شود .این امر
دالیل مختلفی میتواند داشته باشد .در واقع گاهی رفتارهایی بروز میکنند که سبب
میشوند افراد حتی کمتر از آنچه موظف به انجام هستند ،تالش کنند و حتی عملکرد
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تیمی را کاهش دهند .در این حالت خودداری عمدی از پذیرش تغییر و تحوالت
سازمانی در افراد بهوجود میآید بوده و باعث ایجاد سکون و رخوت در سازمان شده
و در نهایت بهرهوری سازمان را کاهش میدهد (محمدحسین پور ،اسکندری.)1393 ،
بنابراین اینرسیی سازمانی باعث میشود دبیران تربیت بدنی تالش کمتری در کار
گروهی نسبت به کار فردی انجام دهند و یکی از دالیل اصلی آن میتواند نداشتن
انگیزه کافی بدلیل سیاستها و برنامههای منسوخ باشد .در واقع اینرسی سازمانی
میتواند باعث انتقال رخوت و بیحالی از سازمان بـه کارکنان شود و تنبلی کارکنان
را در پیداشته باشد .در چنین سازمانی ،عالقـه و اشتیاق به کار کم است (وینسنت،
 .)2013اینرسی سازمانی توانایی و قابلیت سازمان را برای بروز خالقیت و نوآوری،
یادگیری و حـل مسـائل و مشـکالت تحت تأثیر قرار میدهد (سپهوند و همکاران،
 .)1396یکی از مشکالت اصلی سازمانها عدم ارتباطگیری با محیط اطراف است .این
امر باعث میشود تغییرات محیطی را نادیده بگیرند و موجبات نابودی و حذف خود از
چرخه رقابت را فراهم کنند (دایتون.)2015 ،
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهایی برای کاهش رفتارهای منفی سازمانی که
اینرسی سازمانی ،سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی از این موراد هستند برای دبیران
تربیت بدنی استان تهران ارائه میشود .در خصوص راهکارهای کاهش اینرسی
سازمانی باید بیان کرد از آنجا که اینرسی دارای مؤلفههای مختلفی است تمرکز بر
تک تک این مؤلفهها ضروری است.
لذا در جهت کاهش اینرسی شناختی باید مدیران بدانند و آموزش ببینند که
رسیدن به اهداف سازمانی یکی از ضروریات هر سازمانی است .بنابراین استفاده از
بهترین سیستمها و رویهها باید در دستور کار قرار بگیرید .در خصوص اینرسی
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رفتاری ،مدیران باید در راستای تحقق سیاستهای سازمان خود ،روشهای جدید و
منطبق با محیط را برای رفع مشکالت سازمانی و رسیدن به بهترین نتیجه بهکار ببرند.
در خصوص اینرسی اجتماعی ،مدیر باید توانایی تقناع کارکنان را داشته باشد و بر
اصول سازمان برای رسیدن به بهرهوری سازمانی تأکید نماید.
مدیر باید دالیل کافی برای ایجاد تصمیم و استفاده از فرایندهای جدید را داشته
باشد تا کارکنان نیز با او همراه شوند .در خصوص اینرسی اقتصادی ،مدیران باید به
تغییر به عنوان یک سرمایه نگاه کنند .اگر دیدگاه یک مدیر این باشد که تغییرات
هزینههای زیادی برای ساز مان دارد و به این دلیل از تغییرات اساسی و الزم برای
سازمان جلوگیری کند ،نه تنها هزینهها را نتواسته کنترل کند بلکه مسائل و مشکالت
بیشتری را برای سازمان خود به وجود آورده است .بنابراین تغییرات گاهی از مشکالت
مالی در آینده جلوگیری میکنند؛ هر چند که برای ایجاد آن نیاز به مخارجی باشد.
در نهایت در خصوص اینرسی سیاسی ،مدیر باید برای کنار گذاشتن فرایندهای
سنتی ،بتوانند ذینغعان و شکای سازمان را قانع سازد که تغییرات با برنامهریزیهای
دقیق و کارشناسانه بوده است .برای اینکه ذینغعان با تصمیمات مدیر همراستا شوند
باید نمونههایی از سازمانهای موفق که رویههای متفاوت ونوینی را به کار بردهاند و
موفق شدهاند را مثال زد.
در پایان باید گفت در راستای کاهش سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی و دوری
از سازمان کم کار و رخوت آلود نیاز به حمایت مدیر توسط کارکنان است .کارکنان
باید خود را متعهد به آرمانهای سازمان بدانند و در راستای اهداف آن بیشترین تالش
و ممارست را داشته باشند.
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