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 چکیده

و تنبلی اجتماعی یش اجتماعی ازمانی بر سااثر اینرسی س بررسیاین تحقیق،  هدف از انجام

پیمایشی و از نظر هدف کاربردی  -روش تحقیق توصیفی .دباشبدنی استان تهران میدبیران تربیت

بودند که از طریق  1399بدنی استان تهران در سال است. جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیت

از سه  هادهتخاب شدند. جهت گردآوری دانفر به عنوان نمونه ان 384 دفی،گیری تصانمونه

(، 2014(، اینرسی سازمانی هاگ )2002)همکاران  وسایش اجتماعی دافی  نامه استانداردپرسش

 کارگیریبه بر عالوه پرسشنامه، روایی از اطمینان استفاده شد. برای( 2008حسینی ) تنبلی اجتماعی

 روایی صوری و برای بررسی مدیریت حوزه گانخبر و اساتید نظرات از ندارد،تااسهای پرسشنامه

 از نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظور به همچنین .ار گرفترقیید گردید و مورد تأ محتوایی استفاده

ها، از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و تحلیل دادهبرای تجزیه  شد استفاده کرونباخ آلفای

بدنی ی پژوهش نشان داد از دیدگاه دبیران تربیتهاهیافت .دیدافزار لیزرل استفاده گریله نرموسبه

شود و تنبلی اجتماعی را در پی داشته باشد. سایش اجتماعی تواند موجب اینرسی سازمانی می

زمانی باید موانعی که سبب اینرسی سا ،بدنی در مدارسوری دبیران تربیت بنابراین در راستای بهره

 گونه از تنبلی و سایش اجتماعی جلوگیری کنیم.به اینشود را از بین برد تا می

 .، تنبلی اجتماعی، تربیت بدنی، تهرانسایش اجتماعی ،نیاماینرسی ساز: هایواژهکلید 
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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

ها بتوانند بـه حیـات خـود ادامـه دهند، باید بـا محـیط بیـرون خـود که سازمان برای این

تغییرات محیطی را به سازمان با اجازه تطبیق  ،1پذیریانعطافعدم  .ارتباط داشته باشند

در نتیجه موجب رکود فردی و در پی آن به وجود آمدن حالت اینرسی در کل  .دهدنمی

رو های دولتی در ایران همواره با این انتقاد روبهسازمان(. 1394 ،)ابراهیمی شودمیسازمان 

کنند و های بسیار تکراری در انجام امور مربوط استفاده میها و رویههستند که چرا از روش

جویی در زمـان و ها اغلـب بـرای صـرفهتحرکی هستند. سازماندچـار یک نوع سکون و بی

نند. دلیل و منشـأ تجارب کمیر، از رویکردهای حل مسئله روتین استفاده پرهیز از خط

های تکراری و رویکردهای حلمنسوخ شـده گذشـته در نتیجـه اسـتفاده از همین راه

های منسوخ در حقیقت علت اصلی استفاده از روش .(1394)ابراهیمی،  قدیمی است

است. اینرسی سازمانی توانایی و  2سازمانیاینرسی  ،گذشته و عدم تمایل به تغییر و تحـول

قابلیت سازمان را برای بروز خالقیت و نوآوری، یادگیری و حـل مسـائل و مشـکالت 

در حالـت اینرسـی سـازمانی در تالطـم تغییـرات روزافـزون . دهدتحت تأثیر قرار می

عات و مسائل محیطی، سازمان در حالت سکون و بی تحرکی اسـت و در تقابـل بـا موضـو

اینرسـی سازمانی سد  در واقعکند؛ های گذشته خود استفاده میها و تکنیکجدید از روش

ها به سازمان(. 1396)سپهوند و همکاران،  های خالقانه اسـتروی روشمستحکمی پیش

کننده صورت سیستم باز هستند که با محیط اطراف خود در ارتباط اند و این ارتباط تضمین

عاتی پیرامون خود را الها است. در صورتی که سازمان، مجاری ارتباطی و اطزمانبقای سا
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شود و موجبات نابودی و حذف خود از قطع کند از تغییر و تحول اطراف خود، آگاه نمی

ینرسی سازمانی، مقاومتی است که (. ا2015، 1)دایتون کندچرخه رقابت را فراهم می

همچنین اینرسی (. 2002، 2)لیاوهد دمییطی از خود بروز سازمان در برابر تغییر و تحول مح

سازمانی مجموعه عواملی است که مانع شناسایی تهدیدات محیطی برای سازمان است و 

 (. 2018، 3)نصار پذیری سازمان با محیط کندتر شودشود سرعت تطبیقباعث می

دن در وضعیت موجود و عنوان تمایل به باقی مان ، اینرسی به4در زمینة تغییر استراتژیک

طراحی استراتژی سازمان خارج از شـکل جـاری آن تعریـف شـده  مقاومـت در مقابـل باز

پذیری دو واژة متضاد در ادبیات سازمان اینرسی و انعطاف(. 1391 ،)شهابی و جلیلیان اسـت

ن، هـای مختلـف مانند سرکوب اطالعـات ارزشـمند در سـازماهستند. اینرسـی بـه شـکل

(. 2006، 5کند )بویر و رابرت در سازمان نمود پیدا می یناپذیر انعطاف و قـوانین خشـک

اینرسـی شود. عنوان مختلفی تقسیم می( اینرسی به2012و کارهانا ) 6پوالیتساز دیدگاه 

های بهتر، مؤثرتر و کارآمدتری دانند جایگزینکه میمدیران کلیدی، با وجود این ؛شناختی

اینرسی دارند. های موجود، اصرار ، آگاهانه بر اسـتفاده از سیسـتم و رویهردوجود دا

-دهند، زیرا بـه این روشی موجود ادامه میهاشرفتاری؛ مـدیران سازمان به استفاده از رو

اجتماعی؛ مدیران سازمان، استفاده از فرایندها و  -اینرسی شناختی رند.هـا عـادت دا

ی موجود بـا هاهو روی هاشدهند، به این دلیل که تغییر روی موجود را ادامه میهاشرو
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اینرسی اقتصادی؛ تغییر فرایندهای موجود در سازمان . مقاومـت کارکنان مواجه است

های بـاالی آن با مشکل مواجه است. بنابراین، عمل طبق فرایندهای موجود از دلیل هزینهبه

ی هاهدلیل اینکه، تغییر رویها بهیران سازماننرسی سیاسی؛ مد. ایتر اسـتنظر مدیران راحت

شود، به استفاده از فرایندهای سنتی نفعان مواجه میموجود با مخالفـت یـا ممانعـت ذی

پدیده اینرسی سازمانی را شامل سه ( نیز 2008)گودکین و آلکورن  .کنندموجود اصرار می

اینرسی  .یرات محیطی سازمانعدم درک درست کارکنان نسبت به تغی ؛بعد اینرسی بینشی

 و زمانی اتفاق می افتد که پاسخ مدیریتی به فعالیت های محیطی کندتر گردد ؛در عمل

 دانند.، میهای سازمانی در برابر تغییراتمقاومت اینرسی روانشناختی:

پذیری و پاسخگویی یکی از انتقادهایی که بـه نظام اداری فعلی وارد است، عدم انطباق

پذیری، ریشه در ها با تغییر و تحوالت محیطی است. این عدم انطباقاین سازمانموقع  به

(. اینرسی 2002 سازمانی دارد )لیاو، عبارتی اینرسی تحرکی سازمانی یا بهسکون و بی

سایش اجتماعی ایجاد مانع توسط  .وجود آوردتواند سایش در سازمان را بهسازمانی می

 ،1)دافی بردن شهرت و اعتبار فرد دیگر استهدف از بینیک فرد از روی قصد و غرض با 

دارای دو بُعد سایش توسط همکار و سایش توسط سرپرست  سایش اجتماعی. (2002

 و کنندنند، در مورد فرد شایعه پراکنی میکمیاست. در سطح همکاران، به فرد توهین 

ح سرپرست، سرپرست، دهند. در سطی فرد را کم اهمیت و ساده لوحانه نشان میهاهاید

ی فرد برای رسیدن به اهدافش هاشالکند، به تفرد را در زمان بازخواست کاری تحقیر می
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، 1هرشکویس) کندطور آشکار به فرد توهین میجلوی دیگران به و زندآگاهانه آسیب می

های شخص شالها و تها و فعالیتارزشیابی منفی از نگرش(. در سایش اجتماعی، 2011

کنند  جلوگیریاز توانایی او برای رسیدن به اهداف به این صورت تا شود م میانجا

بیان مطالب تحقیرآمیز در مورد فرد و . در سایش اجتماعی با (2015، 2داراونگ و تای)

 شودتالش انجام میتضعیف فرد ، برای در محیط کار ویعات مهم از الکردن اط مخفی

دهند رفتارهای این که مطالعات گوناگون نشان میا وجود (. ب 2012 ،دافی و همکاران)

کنند که هسـتند، اما از سوی دیگر، گاهی رفتارهایی بروز می هانفرانقشی، مطلوب سازما

شوند افراد حتی آورند، بلکه سبب مینقشی ممانعت بـه عمل می نه تنها انجام وظایف درون

را کاهش دهند. از  یی عملکرد تیمکمتر از آنچه موظف به انجام هستند، تالش کنند و حت

معنای خودداری عمدی از پذیرش  ای تنبلی اجتماعی است که بهجمله این رفتارها، پدیده

تغییر و تحوالت سازمانی بوده و دربرگیرندة رفتارهایی است که باعث ایجاد سکون و 

پور،  دهد )محمدحسینوری سازمان را کاهش میرخوت در سازمان شده و در نهایت بهره

اجتماعی، تمایل افراد به تالش کمتر در کار گروهی نسبت به کار  (. تنبلی1393اسکندری، 

-فردی است. دلیل اصلی طفرة اجتماعی این است که افراد در کار تیمی احساس بی

)دامغانیان،  ا در نظر گرفته نخواهد شدهکنند تالش آنکنند، زیرا فکر میانگیزگی می

ها بـه کارکنان سازمان حالی در سازمانرخـوت و بی(. 1394 ـاش،موسـوی داودی و فرت

افراد برای انجام در تنبلی اجتماعی  .شودکند و موجب تنبلی کارکنان مینیز سرایت می

امور کوچک و بزرگ در زندگی شخصی و کاری و عمومی، همیشه کار امروز را به فردا 
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طبع در چنین  کنند. بهدیگران واگذار می گیری را بهسازی و تصمیماندازند و تصمیممی

 سازمانی، میزان تولید و بازده شغلی بسـیار پـایین و عالقـه و اشتیاق به کار کم اسـت

 (. 2013)وینسنت، 

یی انجام شده است. فریدی زنگیر هاشدر خصوص روابط بین متغیرهای پژوهش پژوه

ینرسی سازمانی براساس طراحی مدل ا(، در تحقیقی با عنوان 1399و همکاران )

به این نتیجه  ورزش و جوانان شمال غرب کشور توانمندسازی کارکنان در ادارات کل

های ورزشی به دنبال کاهش اینرسی سازمانی هستند باید در اگر مدیران سازمانرسیدند که 

که نشان داد (، 1398های بیاتی و همکاران )یافته .جهت توانمندسازی کارکنان گام بردارند

کاری کارکنان سایش اجتماعی و کم طور مستقیم اثر معناداری برمتغیر اینرسی سازمانی به

توان گفت هر چند اینرسی سازمانی به خودی خود ی پژوهش میهاهدارد. براساس یافت

اما در صورتی که متغیرهای  ؛تواند منجر به رفتارسازمانی منفی مانند ریاکاری شودمی

ان امینی و همکار .تواند بسیار شدیدتر باشدر کنترل نشود این اثر میمیانجی و مداخله گ

ثیر توانمندسازی کارکنان بر اینرسی سازمانی در شرکت أبا هدف بررسی ت ( تحقیقی2019)

نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی  دادند.مخابرات شهرستان گلپایگان انجام 

(، در 1396. غفاری و رستم نیا )سازمانی دارد داری بر اینرسیکارکنان اثر منفی و معنی

های فرهنگ سازمانی اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکردتحقیقی با عنوان 

تأثیر مثبت و  بوروکراتیک بر اینرسی لفة فرهنگبه این نتیجه رسیدند که مؤ بوروکراتیک

ادراک فرد نیز در رابطة  های گروه وهای کار، ویژگیمعناداری دارد و متغیرهای ویژگی

شود کنند. پیشنهاد میسازمانی نقش میانجی را ایفا میبوروکراتیک و اینرسی  بین فرهنگ
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ها برای منظور مشارکت بهتر کارکنان در امور سازمان و افزایش تعهد و تالش آن به

ن با تشویق و ترغیب شود. همچنین مدیرا ،مشارکتی دستیابی به اهداف سازمان، فرهنگ

های مهم سازمانی زمینة کاهش گیریها در تصمیمافزایش مشارکت کارکنان و دخالت آن

با عنوان ( 2015)هانگ ی تحقی هاه. یافتسازمانی را فراهم کننداجتماعی و اینرسی تنبلی 

دنبال حفظ مزیت رقابتی با به هانحفظ مزیت رقابتی و اینرسی سازمانی نشان داد که سازما

. ودشمیدانش سازمانی است و اینرسی سازمانی موجب تضعیف مدیریت دانش  تکیه بر

اقدام به شناسایی پیامدهای اینرسی سازمانی نموده و معتقد است که اینرسی ( 2014)هاگ 

های و تمایل به سکون در سازمان مهمترین عاملی است که تطبیق کارکنان را با فناوری

اگر سازمان . عات به سازمان نیازمند پویایی استالاطسازد. ورود فناوری جدید دشوار می

لذا بر اساس مطالب ارائه شده  .دچار اینرسی شود در برابر این تغییرات مقاومت خواهد کرد

تواند سایش اجتماعی را در پی داشته توان این گونه بیان کرد که اینرسی سازمان میمی

کنند. ها را سد میراه رسیدن به موفقیتکند که باشد. سایش اجتماعی گروهی را ایجاد می

این امر نه تنها باعث عدم کارایی شده، بلکه تنبلی دبیران تربیت بدنی را نیز به دنبال دارد. 

اثر اینرسی سازمانی بر سایش بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف 

 انجام شد.و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران اجتماعی 

 روش تحقیق

گیرد. و می قرار پیمایشی -تحقیقات توصیفی زمره در تحقیق این تحقیق، روش لحاظبه

تمام دبیران تربیت بدنی استان  تحقیق شامل این آماری از نظر هدف کاربردی است. جامعه
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 یآمار نمونه عنوان نمونه انتخاب شدند.به نفر 384 بودند که تعداد 1399در سال  تهران

 شد.  گرفته نظر تصادفی در صورت به تحقیق

پرسشنامه استاندارد که عبارتند از  .نامه استفاده شدها از پرسشجهت گردآوری داده

گویه که دو بُعد سایش توسط  14دارای ( 2002)سایش اجتماعی دافی و همکاران 

شنامه اینرسی پرس .سنجدگویه، می 7گویه و سایش توسط سرپرست را نیز با  7همکاران با 

برای سنجش بعد اینرسی  3تا  1های پرسش که گویه 15(. دارای 2014سازمانی هاگ )

برای  9تا  7های بـرای سـنجش بعـد اینرسی رفتاری، پرسش 6تـا  4هـای شناختی، پرسش

برای سنجش بعد اینرسی  12تا  10های اجتماعی، پرسـش -سنجش بعد اینرسی شناختی

بـرای سـنجش بعد اینرسی سیاسی مطرح شده  15تـا  13های ت پرسشاقتصادی و در نهای

االت سؤ. باشدمیسوال  15شامل  (2008حسینی ) تنبلی اجتماعی پرسشنامه. است

 . اندهای تنظیم شددرجه 5در طیف لیکرت  هاهپرسشنام

 از استاندارد، یهاهسشنامپر کارگیریبه بر عالوه پرسشنامه، روایی از اطمینان برای

 محتوایی استفاده روایی صوری و برای بررسی مدیریت حوزه خبرگان و اساتید نظرات

 آلفای از نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظور به همچنین .یید قرار گرفتگردید و مورد تأ

 که هدبو 88/0و  89/0، 92/0به ترتیب  هاهپرسشنام کرونباخ آلفای .شد استفاده کرونباخ

ها، از وتحلیل دادهبرای تجزیه  باشد.می هاپرسشنامه قبول قابل و مناسب دهنده پایایینشان

 .استفاده گردید LISRELافزاروسیله نرممدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به

 ی تحقیقهاهیافت

https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 70 دبیران مرد و درصد 30ی توصیفی نمونه تحقیق نشان داده شد که هاهدر بررسی یافت

سال قرار گرفت و  35تا  31اند. بیشترین رده سنی دبیران، در رده سنی ها زن بودهدرصد آن

باشد. در ادامه به بررسی ترین درصد مقطع تحصیلی مرتبط با مقطع لیسانس میبیش

 پردازیم.اطالعات توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق می

ز و نوع پرسشنامه از تحلیل عاملی جهت ورود به بحث در معادالت ساختاری بنابر نیا

ها، تحلیل آوری دادهگردد. در این پژوهش نیز پس از جمعمرتبه اول و دوم استفاده می

ها به جز سه عامل تنبلی عاملی برای هریک از متغیرهای تحقق انجام گرفت که تمامی عامل

االت دند. لذا این سه عامل از مجموع سؤبو 40/0تر از اجتماعی دارای بار عاملی بیش

 حذف و مدل نهایی مورد آزمون قرار گرفت. 

سنجش  برای باید قرار گرفت، آزمون مورد افزارنرم وسیلهبه نهایی مدل که هنگامی

متعددی  هایشاخص از نیز تحقیق این کرد. در مختلفی استفاده معیارهای از مدل برازش

 ورطهمان .است ( نمایان1در جدول ) آن نتایج که است ده شدهاستفا مدل برازش تعیین برای

-ها مدل مورد تأیید میو با توجه به خروجی نهایی مدل، تمامی شاخص است مشخص که

 از برازش خوبی مدل باشد 9/0از  تربزرگ GFI, NFI, CFI, RFIاگر ارزش  کلی طورباشد. به

 در آماری شاخص مهمترین آزادی که هدرج دو به کای اگر نسبت است. همچنین برخوردار

است. مقدار  خوبی برخوردار برازش از مدل باشد 3از  مدل است کمتر تعیین برازش

RMSEA باشد.قابل قبول می مدل برازش باشد 08/0از  کمتر اگر نیز 

 برازش مدل یهاشاخص :1جدول 
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 تفسیر مقدار برازش شاخص

 مطلوب 94/0 برازش نیکویی شاخص

 مطلوب 93/0 فزاینده زشبرا شاخص

 مطلوب 94/0 برازش تعدیل شده نیکویی شاخص

 مطلوب 93/0 برازش هنجار شده شاخص

 مطلوب 92/0 شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 071/0 برآورد خطای مربعات میانگین ریشة

 مطلوب 89/2 کای مربع بهنجار شده/درجه آزادی
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 اردمدل ساختاری تحقیق در حالت استاند :1شکل 
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری :2شکل 
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خروجی نتایج لیزرل مقادیر شاخص های برازش مدل را به شرح جدول زیر نشان داده 

 است.

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری در خصوص متغیرهای تحقیق :2جدول 

 اینرسی سازمانی اینرسی سازمانی متغیر مستقل

 تنبلی اجتماعی یش اجتماعیسا متغیر وابسته

 66/0 80/0 تأثیرضریب 

 T 39/13 44/10نمره 

اینرسی سازمانی و سایش ، ضریب استاندارد بین دو متغیر 2بر اساس نتایج جدول 

است، با  66/0برابر  اینریس اجتماعی و تنبلی اجتماعیو بین دو متغیر  80/0برابر با  اجتماعی

-قرار نگرفته 96/1مامی مسیرها در بازه مابین منفی و مثبت توجه به مقدار نمره معناداری ت

 توان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و معنی دار هستند. اند، لذا می

 گیریبحث و نتیجه

 وندشمیکه مانع شناسایی تهدیدات محیطی برای سازمان  وجود دارند مجموعه عواملی

وند و شرایطی را ایجاد شمی ی سازمان با محیطپذیرتطبیق عدمباعث  به این صورت و

لذا با توجه به وجود چنین عواملی این  .نند که عملکرد فردی و تیمی را کاهش دهندکمی

اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی انجام شد.  تأثیرپژوهش با هدف 

توانند دستخوش این یعنوان عضوی از سازمان آموزش و پرورش مدبیران تربیت بدنی به

 موارد منفی شوند. بنابراین جامعه مورد نظر این پژوهش را به خود اختصاص دادند. 
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ای بر سایش ی پژوهش نشان داد که اینرسی سازمانی می تواند اثر قابل مالحظههاهیافت

ل و کید بر اصوپذیری با محیط و تأتواند ناشی از عدم تطبیقمی تأثیراجتماعی بگذارد. این 

( و 1398ی بیاتی و همکاران )هاشی منسوخ گذشته باشد. این یافته با نتایج پژوههاهبرنام

اینرسی کید دارند که ( تأ1398) ( همسو است. در این باره بیاتی و همکاران2014)هاگ 

نقش اما در صورتی که  ؛تواند منجر به رفتارسازمانی منفی شودسازمانی به خودی خود می

دهنده . این امر نشانتواند بسیار شدیدتر باشدکنترل نشود این اثر می یسایش اجتماع

توانند اهمیت کنترل اینرسی سازمانی و سایش اجتماعی است. چون هر دو این موارد می

باعث  ،برای سازمان اثراتی منفی داشته باشند. اینرسی با ایجاد محیطی غیرقابل انعطاف

در واقع بردن شهرت و اعتبار فرد دیگر است. ز بینمانع توسط یک فرد با هدف ا ایجاد

از  زمانی که ابتکار عملی در سازمان وجود نداشته باشد و سازمان دچار اینرسی شده باشد

 . (2015داراونگ و تای، ) ودشمی جلوگیریبرای رسیدن به اهداف فراد توانایی ا

تنبلی اجتماعی را نیز  تواندهد که اینرسی سازمانی میدمیدیگر یافته تحقیق نشان 

ان امینی و همکار (،1399ی فریدی زنگیر و همکاران )هاشوجود آورد. این یافته با پژوهبه

باشد. لذا با قدرت باال و با (، همسو و هم جهت می1396نیا )(، غفاری و رستم2019)

د، سازمان و وجود آیتوان بیان نمود زمانی که اینرسی در سازمان بهپشتوانه مبانی نظری می

تواند باعث وجود خواهد آورد. لذا اینرسی در آموزش و پرورش میکارکنان تنبلی را به

تواند داشته کم کاری و تنبلی دبیران تربیت بدنی در جامعه شود. این امر دالیل مختلفی می

شوند افراد حتی کمتر از آنچه کنند که سبب میگاهی رفتارهایی بروز می باشد. در واقع

 در این حالترا کاهش دهند.  یوظف به انجام هستند، تالش کنند و حتی عملکرد تیمم
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بوده و  آیدوجود میدر افراد به خودداری عمدی از پذیرش تغییر و تحوالت سازمانی

-وری سازمان را کاهش میباعث ایجاد سکون و رخوت در سازمان شده و در نهایت بهره

دبیران  ودشمی(. بنابراین اینرسیی سازمانی باعث 1393)محمدحسین پور، اسکندری،  دهد

نجام دهند و یکی از دالیل در کار گروهی نسبت به کار فردی ا یتالش کمترتربیت بدنی 

در واقع . ی منسوخ باشدهاهها و برنامتواند نداشتن انگیزه کافی بدلیل سیاستاصلی آن می

و  ن شودبـه کارکنا سازمان ازحالی رخوت و بیتواند باعث انتقال اینرسی سازمانی می

 در چنین سازمانی، عالقـه و اشتیاق به کار کم است .داشته باشدرا در پیتنبلی کارکنان 

و  تیسازمان را برای بروز خالق تیو قابل ییتوانا یسازمان ینرسیا(. 2013)وینسنت، 

 و پهوندس) دهدیقرار م ریو حـل مسـائل و مشـکالت تحت تأث رییادگینوآوری، 

گیری با محیط اطراف عدم ارتباط هانیکی از مشکالت اصلی سازما(. 1396 همکاران،

و حذف  یو موجبات نابودود تغییرات محیطی را نادیده بگیرند شمیاست. این امر باعث 

 (. 2015 تون،ی)دا کنندخود از چرخه رقابت را فراهم 

رفتارهای منفی سازمانی که ی پژوهش پیشنهادهایی برای کاهش هاهبر اساس یافت

اینرسی سازمانی، سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی از این موراد هستند برای دبیران تربیت 

کارهای کاهش اینرسی سازمانی باید بیان شود. در خصوص راهبدنی استان تهران ارائه می

 هاهلفمؤفی است تمرکز بر تک تک این ی مختلهاهلفجا که اینرسی دارای مؤکرد از آن

 ضروری است. 

لذا در جهت کاهش اینرسی شناختی باید مدیران بدانند و آموزش ببینند که رسیدن به 

ها و بنابراین استفاده از بهترین سیستم .اهداف سازمانی یکی از ضروریات هر سازمانی است
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 باید در دستور کار قرار بگیرید. در خصوص اینرسی رفتاری، مدیران باید در هاهروی

ی جدید و منطبق با محیط را برای رفع هاشهای سازمان خود، روراستای تحقق سیاست

کار ببرند. در خصوص اینرسی اجتماعی، مشکالت سازمانی و رسیدن به بهترین نتیجه به

وری مدیر باید توانایی تقناع کارکنان را داشته باشد و بر اصول سازمان برای رسیدن به بهره

 ید. کید نماسازمانی تأ

مدیر باید دالیل کافی برای ایجاد تصمیم و استفاده از فرایندهای جدید را داشته باشد تا 

عنوان کارکنان نیز با او همراه شوند. در خصوص اینرسی اقتصادی، مدیران باید به تغییر به

ی زیادی برای هاهیک سرمایه نگاه کنند. اگر دیدگاه یک مدیر این باشد که تغییرات هزین

مان دارد و به این دلیل از تغییرات اساسی و الزم برای سازمان جلوگیری کند، نه تنها ساز

وجود را نتواسته کنترل کند بلکه مسائل و مشکالت بیشتری را برای سازمان خود به هاههزین

هر  ؛نندکمیآورده است. بنابراین تغییرات گاهی از مشکالت مالی در آینده جلوگیری 

 اد آن نیاز به مخارجی باشد. چند که برای ایج

 ،در نهایت در خصوص اینرسی سیاسی، مدیر باید برای کنار گذاشتن فرایندهای سنتی

های دقیق و ریزینغعان و شکای سازمان را قانع سازد که تغییرات با برنامهبتوانند ذی

د نغعان با تصمیمات مدیر همراستا شوند بایکارشناسانه بوده است. برای اینکه ذی

و موفق  اندهی متفاوت ونوینی را به کار بردهاهی موفق که رویهانیی از سازماهاهنمون

 را مثال زد.  اندهشد
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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 

ی سازمان بدانند و در راستای اهداف آن بیشترین تالش و هانرا متعهد به آرما خود

 ممارست را داشته باشند. 
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