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با هدف طراحي مدل جامع اينرسي  پژوهشاين چکیده: 

 بهسازماني در دانشگاه لرستان انجام گرفته است. پژوهش 
ه مر، در زظ روشبه لحادی و بررکاف، هدظ لحا

ها با استفاده از روش داده .تاس يـکم -يـکيف هایپژوهش
وتحليل قرار زيهفازی مورد تج-سازی ساختاری تفسيریمدل

ز اازماني سعوامل ايجادکننده اينرسي  ،. در گام اولاندگرفته
 وعض 23وسيله مصاحبه با و بهشد استخراج  ،ادبيات نظری

های آموزشي مختلف که با استفاده از هيئت علمي گروه
 گيری هدفمند انتخاب شدند، مورد تأييد قرارروش نمونه

عامل اصلي بود.  12 گرفت. خروجي اين مرحله استخراج
 ين ابعاد ومنظور برقراری ارتباط و توالي ببعدی بهدر گام 

سازی ساختاری تفسيری از روش مدل ارائه مدل ساختاری
های منظور رفع ابهامات زباني قضاوتدر محيط فازی به

بندی عوامل مؤثر در خبرگان، بهره گرفته شد. سطح
له اينرسي در دانشگاه لرستان طي يازده مرح گيریشکل

ه نتايج تحقيق به طراحي مدل يکپارچه انجام گرفت ک
 ی رقابتيود فضانبشد. منجر اينرسي سازماني در پنج سطح 

عنوان سنگ زيربنای مدل محور بهو ارزيابي عملکرد تساوی
 دندو مؤثرترين عوامل در ايجاد اينرسي سازماني شناسايي ش

درت وابستگي با ق-و در خوشه مستقل ماتريس هدايت
 جای گرفتند. ،وابستگي کم هدايت باال و قدرت

Abstract: This research was done aiming at 
designing a comprehensive model of 
organizational inertia at Lorestan university. It 
is an applied research and in terms of the 
research method, it is qualitative-quantitative; 
the data were analyzed using the interpretive-
fuzzy structural modeling method. To this end, 
in the first step, factors causing organizational 
inertia were extracted from theoretical literature 
and were approved by interviewing 23 selected 
faculty members from different departments 
using a purposeful sampling method. The output 
of this stage was the extraction of 12 main 
factors. In the next step, to connect and 
sequence the dimensions and present their 
structural model, an interpretive structural 
modeling technique was used in the fuzzy 
environment to resolve the language ambiguity 
of the experts' judgments, which is based on 
expert opinions and analysis. In this study, the 
results of the research led to the design of an 
integrated organizational inertia model at five 
levels, in which leveling the factors influencing 
the inertia formation in the organizations of the 
Lorestan province were conducted at eleven 
stages. Lack of competitive space and equal-
based performance evaluation  were identified 
as a basis for the model and the most effective 
factors in creating organizational inertia; they 
were placed in MICMAC matrix with high 
conductivity and low dependency power. 
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 مقدمه
نخستين  گفته پيتر دراکر؛ هب است. ها، جهان تغيير و تحـول و دگرگـونيکنوني جهان

 بنابراين. استبه فراموشي سپردن ديروز  ،خود در عصر حاضر سازیآمادهگام بـرای 
دن منابع کمياب و از همه کرديروز به معنای درگير ادامه کار  در محيط پرتالطم امروز،

. ارددای نـهايي است کـه ديگر نتيجـهتر نيروی انساني توانمند در فعاليتمهم
ـردای ســازمان و گذشـته، پاسـخگوی مــشکالت امــروز و فـ هـایروش

در  ،تردر واکـنش بـه محـيط، منعطفايد بهای امروز و آينده سازماننيست. اجتمــاع 
اين  و تر باشنددر اِعمـال تغييرات اساسي توانا تـر وتبديل ايده به عمـل سـريع

ناختي در شمطالعات بوم (.1394ابراهيمي، ) استهای پويا و فعال سازمان هایويژگي
های محيط متغير، چگونگي شکست سازمان ها با الزاماتتطبيق سازمان خصوص

 شدهادراکدر پاسخ به نيازهای  هاسازماناين  چراکه ؛دهدشان ميساکن و منفعل را ن
(. اين 2002، 1الرسن و لومي) کنندميعمل  تأخيرواکنشي و با  صورتبهبرای تغيير 

اينرسي  .شودميناميده  2ناپذيری سازمان، اينرسي سازمانيتحرکي و تغييرحالت بي
ات محيطي از خود نشان بر تغييرها در برامقاومتي است که سازمان قدرت و ،سازماني

و های تکراری حل مسئله حله از راهاستفاد (.2008 ،3و همکاران ليائو) دهندمي
مقابله با ريسک و خطرپذيری، يکي از  برایها بيشتر سازمان درهای قديمي رويکرد

عالقگي برای همگامي با ايجاد دانش ايستا در سازمان است که اين بي داليل ترينمهم
 شودميها سبب گرفتار شدن آنها در باتالق اينرسي سازماني در سازمانتغييرات 

 آموزش عالي در توسعه کنندهتعييننقش  توجه به با ،ديگراز سوی  (.2002، 4ليائو)
اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور و تربيت نيروی انساني متخصص مورد نياز 

که پويايي و عملکرد مناسب توان گفت توسط اين نهاد، مي کشورهای مختلف بخش
با توجه به  تاکنوناگرچه  خواهد بود.ها اين بخش زيربنای توسعه در ساير بخش

ور شاهد رشد و توليد علم و های صورت گرفته در نظام آموزش عالي کشتالش
 آنچهاما  ؛ايمبندی جهاني بودهرتبه علمي مطرح و بهبود وضعيت کشور در هایمقاله

ود نشاط و پويايي نب ،دارند اذعانمندان اين حوزه بدان گاهان و دغدغهخبگان، آبيشتر ن
معيارهای اين مطلب با توجه صرف به  .استعلمي الزم در مراکز علمي و دانشگاهي 

دانشجويان و اعضای هيئت علمي  شاخص ارزيابي دانش و ترفيع عنوانبهکمي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Larsen & Lomi 
2. Organizational Inertia 
3. Liao et al 
4.  Liao 
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 ساززمينهو  کردهتر را تنگ عالي راه تنفس نظام زنده و پويای آموزش ،هادانشگاه
 (.1394محمدزاده و صالحي، ) استابتالی هر بيشتر اين نظام به سکون و اينرسي 

 ترينمهمروز و کارآمد با توجه به اينکه خلق، استفاده و انتشار دانش به حالدرعين
، ضروری است که اعضای هيئت علمي شودميوظيفه اعضای هيئت علمي محسوب 

با توجه به تغييرات مکرر محيطي و اجتناب  آموزش عاليهای اصلي ايهسرم عنوانبه
حل مسائل جديد و انطباق با محيط پويا،  برایهای کهنه از استفاده از دانش و روش

که اين مهم مستلزم شناسايي  کنندها اقدام اينرسي در دانشگاه گيریشکلبه مقابله با 
با . استمديريت و مقابله با آن  برایي اينرس گيریشکلدر  مؤثرعوامل  ترينمهم

مطالعات نبود ن مفهوم اينرسي و وظهور بودتوجه به اهميت و ضرورت و همچنين ن
دهنده اينرسي در مراکز دانشگاهي که نظام عوامل شکل ترينمهمشناسايي  برایعميق 

پژوهش حاضر با در رو ساخته است، آموزش عالي کشور را با معضالتي روبه
مدلي شود تالش مي، در دانشگاه لرستان اينرسي سازماني ايجادکنندهي عوامل شناساي

 .شودجهت مديريت هرچه بهتر عوامل فوق ارائه  در
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارتباط  اند و اينکه با محيط اطراف خود در ارتباط هستند ي بازهايمنظاها سازمان
ورتي که سازمان، به قطع مجاری ارتباطي و ها است. در صکننده بقای سازمانتضمين

و موجبات  شودميخود آگاه ن پيراموند، از تحوالت کناقدام اطالعاتي پيرامون خود 
سازمان مانع  پذيریناانعطاف. کندميف خود از چرخه رقابت را فراهم نابودی و حذ

 درنتيجهتطبيق افراد با محيط متغير سازمان شده که اين امر موجب رکود فردی و 
دو واژه متضاد در  یريپذو انعطاف ينرسيا .شودمياينرسي سازماني  گيریشکل

 یريپذبا انعطاف يبار مثبت دارد و سازمان یريپذسازمان هستند. انعطاف اتيادب
 رـبابردر ت ـمومقا ،يـينرساز ا هدـش ئهارا تعريف بنا بر است. کاراتربهتر و  شتر،يب

(. با 2007، 1سلف) نامندحرکت را اينرسي يا سکون ميحول و ، ترـتغيي هـهرگون
وضعيت جاری و مقاومت در تمايل سازمان به باقي ماندن در  ،تعريفاين توجه به 
های مختلف گويند که در قالبرا اينرسي سازمان مي تحول وتغيير گونه برابر هر
تعهد  ،پذيرناانعطافخشک و  نياطالعات ارزشمند در سازمان، قوانسرکوب  ازجمله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Self 
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(. تعاريف مختلف 2006، 1)بوير و رابرت کندمينمود پيدا  به سازمان ازحدبيش
 شده است. ارائه (1)اينرسي سازمان از ديدگاه پژوهشگران مختلف در جدول 

 
 تعاریف ارائه شده از اینرسی سازمانی (1) جدول

 منبع تعریف ردیف

 نمازسا عليف ضعيتو حفظ به نمازسا تمايل مانيزسا ينرسيا 1
 ستا

 (2002) ليائو

2 
 اتتهديد شناسايي مانع که ملياعو مجموعه مانيزسا ينرسيا

 پذيریتطبيق سرعت شودمي باعثو  ستا نمازسا ایبر محيطي
 .دشو کند محيط با نمازسا

 2اسميت، النکوني و اوليو
(2005) 

3 

و  دموجو يتضعدر و نماند باقي به تمايل عنوانبه مانيزسا ينرسيا
 ریجا شکلاز  رجخا نمازسا یتژاسترا زینوسا مقابلدر  متومقا
 (2000) 3هاف و هاف .ستا هشد تعريفآن 

4 
و  ييرتغ برابردر  نمازسا که ستا متيومقاو  رتقد مانيزسا ينرسيا

 (2007) ليائو، چن و تانگ .دهدمي وزبر دخواز  محيطي تتحوال

يجاد بر سر راه ا از عوامل و موانع ایمجموعهاينرسي سازماني  5
 تغيير، تحول و اثربخشي سازمان است.

 (2011) 4عبداهلل و تبسممجيد، 

 
آيد اينرسي سازماني مفهومي معادل با مقاومت طور که از تعاريف باال برميهمان

اليل عدم موفقيت تغيير قلمداد ترين داز عمده عاملابر تغيير است که اين در بر
تغيير  نداشتن بها تمايل ب راستاهميير اقدامي واکنشي . مقاومت در برابر تغشودمي

، 5گادکين و آلکورن) شودتواند به منبع تضاد يا تعارض در سازمان تبديل است که مي
کارکنان به تغيير و مقاومت در برابر آن ذکر  نداشتن داليل زيادی برای تمايل (.2008

، نفساعتمادبه نداشتنبه امنيت و  توان به نيازاين عوامل مي ترينمهمشده است که از 
 (.2006)بوير و روبرت،  نبود کنترل اشاره کرد ها وترس از ناشناخته

فرايند تغييرات سازماني  فهم برایاری که چارچوب مناسبي را نظريه اينرسي ساخت
قابليت  عاملاين نظريه دو  ( ارائه شد.1984) 6آورد، توسط حنان و فريدمنفراهم مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Boyer & Robert 
2. Smith, Lancioni & Oliva 
3. Huff & Huff 
4. Majid, Abdullah & Tabassum 
5. Godkin & Allcorn 
6. Hannan & Freeman 
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های های رقابتي سازماننبع اصلي مزيتملکرد و پاسخگويي سازمان را ماطمينان ع
ها به مينان به اين معني است که سازمان. قابليت اطکندميمعرفي  مدرن وپيچيده 

 کردنبرآورده  توانارائه خدمات به مشتريان، خاطر کاهش تنوع محصوالت و 
را ت يا تحويل محصول ائه خدمانتظارات مشتری از نظر کيفيت، قيمت و زمان ار

ها و تصميمات ها با استفاده از رويهخگويي به اين معني است که سازمانپاس. دارند
قادر به توجيه و قانع کردن سهامداران، کارکنان و  ،عقاليي نهفته در پس نتايج سازماني

. تحقيقات نشان هستندبا نحوه تخصيص منابع سازماني  مشتريان خود در رابطه
شده در سازمان سبب افزايش  وجود ميل به بنيادگرايي و قواعد استاندارد هدهند کمي

اين دو عامل  ،ولي از سوی ديگر شودميمينان و قدرت پاسخگويي سازمان قابليت اط
الرسن و لومي، ) شوندسکون و اينرسي سازمان  گيریشکل ساززمينهتوانند مي

2002.) 
ی اينرسي ساختار ،(1984) ريدمنفنظريه اينرسي ساختاری حنان و  بر اساس

م ای مثبت و مستقيزندگي سازمان يکسان نيست و رابطهسازمان در مراحل مختلف 
نرسي اي يبين سن و اندازه سازمان با اينرسي ساختاری سازمان وجود دارد. در صورت

زمان بلي ساها، ساختارهای قو جهت انطباق با آن تغييراتيابد که همگام با کاهش مي
 با ماـهمگو  يـمحيط يطاشر سساا بر هشد زیسازبا ریساختااشي شوند و فروپ

 عنوانبهتوان را مي ساختاری اينرسي نظريه ،کلي طوربهکند.  رظهو آورینوو  خالقيت
در نظر  است نشان داده شده (1)که در شکل  حلقه بازخورد با چندين پويا نظريه يک

 (.2002الرسن و لومي، ) گرفت
 

 (2002الرنس و لومی، ) ساختاریهای بازخور اینرسی لقهح (1) شکل
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از منظر خاصي  ،در زمينه اينرسي سازماني گرفتههای انجام پژوهشدر هر کدام از 
در پژوهشي با عنوان شناسايي موانع  (2014) 1اگه. شده استبررسي اين پديده 

و تمايل  ي سازمانها با تکنولوژی، تمايل به سکون يا اينرسانطباق سازمان درموجود 
 ويژهبههای جديد عامل تطبيق کارکنان با فناوری ترينمهمرا  به يادگيرینداشتن 

خود  ( نيز در پژوهش2012) 2آبادی. کفچه، زماني و ابراهيمداندمي فناوری اطالعات
در تجربه و يادگيری کارکنان وری اطالعات در بروز اينرسي عوامل مرتبط با فنا

عوامل فردی و نشان دادند که  را بررسي کردندي و خصوصي در ايران های دولتبانک
اينرسي يادگيری و تجربه دارند. همچنين عوامل  گيریشکلمستقيمي در  تأثير

مستقيم و  صورتبهسازماني و ترس از ناتواني در استفاده صحيح از فناوری اطالعات 
توان به ر مي. در مورد ديگندهست تأثيرگذارغير مستقيم بر اينرسي يادگيری و تجربه 

( اشاره کرد که بر پايه تحليل محيط سازماني در 2011و همکاران ) پژوهش مجيد
 عنوانبهاينرسي سازماني  ،پژوهشدر اين  .صورت گرفته است يافتهتوسعهکشورهای 

در ( 2010) 3تــيو را فــکياعامل مهمي در تقابل با نياز به تغيير معرفي شده است. 
نتايج . کردند سيربر تژيکاسترا یتصميمگيردر را  مانيزاــس اينرسيخود  پژوهش
در  محيط بهنکردن  توجهو  نمازسا ریجا یاـهیتژاترـسانشان داد که آنها  پژوهش

 درنهايت و تغيير به یزنيابي ساـحسو ا دعملکراز  ضايتر موجب نماز لطو
چند بانک بزرگ ورشکستگي  ( در پي2005) 4توا. آسانو و شودمي مانيزسا ينرسيا

دند اجرا کر يپژوهش ،کشور نيا ييوزارت دارا کارايينا صيتشخبرای در کشور ژاپن 
 رغمعليوزارتخانه است.  نيدر ا يسازمان ينرسيا ليبه دل ناکارايي نيکه ا افتنديو در

بر  يلرو داشت، و شيپ هايشسياست رييتغ یبرا ييهاوزارتخانه فرصت نيا نکهيا
 با عنوان پژوهشي( در 1394ابراهيمي )کرد. يم یخود پافشار پيشين هایسياست

 لتيدو بخش یهانمازساآن در  رب ارتأثيرگذ ملاعوو  مانيزسا ينرسيا بر یمددرآ»
 هشوپژ ينا نتايج. را بررسي کردند مانيزسا يـينرسو ا شـندا يـينرسا هـبطرا «انيرا

 مانيزسا ينرسيا و نشيدا ينرسيا بطهار ،مانيزاـس شـندا بجذ ظرفيت که داد ننشا
و  شناسايي» ( در پژوهشي با عنوان1396سپهوند و همکاران )کند. مي تعديلرا 
به ، «زیفا لفياز روش د دهستفاا با مانيزسا ينرسيا ايجادکننده ملاعو یبندلويتاو

های دولتي ايران اينرسي سازمان در سازمان گيریشکلدر  مؤثرعوامل  بندیرتبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Haag 
2.  Kafcheh, Zamani & Ebrahimabadi 
3. O’keefe & Wright 
4. Asano & Eto 
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 ،شغلي موقعيت تهديد ،کاریمحافظه حيهو رو ستر داد ننشا هشوپژ نتايج .پرداختند
 عفاد ی،فکر دنجماا ،محيطي اتتغيير از ستدرک در نداشتن اب،ضطرو ا سسترا

 مانيزسا ينرسيا داـيجا لـماعو ترينمهم تغيير علتاز  نداشتن گاهيو آ شناختيروان
 .هستند

ايل کلي به تم طوربهاد که مفهوم اينرسي سازمان مرور مباني نظری پژوهش نشان د
امر  اين سازمان به حفظ وضع موجود و مقاومت آن در برابر تغييرات اشاره دارد که

ي برای موانع کسب مزيت رقابت ترينمهمتواند از در دنيای متغير و پرتالطم امروز مي
ين انجام گرفته در ا هایپژوهشاينرسي قلمداد شود. همچنين مرور  مبتالبهسازمان 

دهنده عوامل متفاوتي شکل مختلف، آماریجوامع  زمينه نشان داد که در شرايط و
طراحي مدل اينرسي  منظوربه حاضرپژوهش  بنابراين،اند. اينرسي در سازمان بوده

عوامل  ترينمهمانجام گرفته است که؛  اين پرسشبه  پاسخ برایدانشگاهي 
 ؟اندکدماه لرستان دهنده اينرسي در دانشگشکل
 
 پژوهش روش

 - يـکيف ،روش ظلحا بهو  دیبررکا هایپژوهش قالبدر  ف،هد از حيث مطالعه ينا
های ترکيبي قرار ( در زمره طرح2009) 1کرسولبندی است که بر اساس تقسيم يـکم
های داده عنوانبههای کيفي ها در کنار تحليل دادهتحليل کمي داده چراکهگيرد؛ مي
شده منجر های کيفي و کمي گيری کلي بر اساس هر دو دادهلي پژوهش به نتيجهاص

 ،هشوپژ مکاني وقلمر. ستا استراتژی پژوهش پيمايشي است. الزم به ذکر است که
 که بودعلمي دانشگاه لرستان  هيئتاعضای شامل  آماری جامعه .است لرستان دانشگاه

 باـنتخا نمونه یعضاا عنوانبهنفر  23 تيوقضا عنواز  هدفمند تصادفي غيرروش  با
با انجام مصاحبه مقدماتي، آشنايي و تسلط افراد با موضوع اينرسي سازماني  که شدند

اعضا در نظر گرفته  نهايي معيار انتخاب عنوانبهو تمايل ايشان به شرکت در پژوهش 
ونه مورد اعضای نم تعداد کنندهتعيينبه اشباع نظری،  هايج مصاحبهرسيدن نتا .شد

از طريق  دهندگانپاسخ هدگاـيد و اختهـسقـمحق پرسشنامه با هاداده .بررسي بود
 ن،هندگادها توسط پاسخنامهپرسش تکميلاز  پس .شد دآوریرـگ 2عبارات کالمي

 ادعدا به با استفاده از اعداد طيف فازی مثلثي عبارات کالمي ت،محاسبا ماـنجا برای
اعداد فازی نشان داده طيف از  حاضر پژوهشدر  ر،ظومن بدين. شدند تبديل زیفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Creswell 
2. Linguistic terms 
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شد که نمايانگر رابطه عبارات کالمي، کد آنها و اعداد استفاده  (2)شده در جدول 
 است. 1فازی مثلثي

 
 (2015، 2مربوط به آنها )آکیوز فازی اعدادعبارات کالمی، کدها و  (2) جدول

 عدد فازی کد عبارت کالمی
 NO (25/0 ،0 ،0) تأثيربدون 
 L (5/0 ،25/0 ،0) کم تأثير

 M (75/0 ،5/0 ،25/0) متوسط تأثير
 ،V (1 ،75/0 ،5/0) زياد تأثير

 VH (1 ،1 ،75/0) بسيار زياد تأثير
 

در  مؤثرانجام مقايسات زوجي بين عوامل  منظوربهتدوين پرسشنامه  برای
 مؤثرعوامل  ،ضوعبا استفاده از مرور ادبيات مو نخستاينرسي سازماني؛  گيریشکل

سازی اين بومي برایي شدند که در مرحله بعد بر ايجاد اينرسي سازماني شناساي
 هاييمؤلفهآشنا با موضوع  خبرگانلرستان، از طريق مصاحبه با  دانشگاهعوامل در 

سنجش روايي پرسشنامه از روايي محتوا  برایاضافه يا حذف شدند. در مرحله بعد 
رسشنامه مورد استفاده از طريق محاسبه نرخ ناسازگاری ماتريس استفاده شد و پايايي پ

برای آمده  دست بهمقايسات زوجي مورد سنجش قرار گرفت که با توجه به مقدار 
 ، برایدرنهايتشد.  تأييد( پايايي پرسشنامه 05/0 از کمتر، 0425/0) ناسازگارینرخ 

 ديکراز رو ازمانياينرسي س گيریدر شکل مؤثرعوامل  ریاختاـس لدـم يـحاطر
وابط ر ،سازی ساختاری تفسيری. مدلشد دهستفاا زیفا یتفسير ریساختا سازیمدل

 تنهايکرد رواين . دهدنمايش ميدر قالب يک مدل ساختاری را پيچيده بين متغيرها 
رابطه متقابل( بحث  دوـجو و ،طرفهيک بطهرا دجوو ،بطهرا دنبو) عناصر بطهرا رهبادر
؛ اما شدت شودميامر بر اساس طيف دو ارزشي صفر و يک محقق  که اين کندمي

 تيرعبا به (.2013، 3پرامد و بانوت) شودمييک متغير بر متغير ديگر لحاظ ن تأثير
 ادفرا قعيوا هـنديشا انگرـبي کامل طوربه ساختاری تفسيری ديکررو که گفت توانمي

از  ،خأل ينا دنکر فرطرب برای حاضر در پژوهش(. 2013، 4و چيئو نگتس) نيست
 برایاست.  بهره گرفته شده زیفا محيطدر  یيرـتفس ریاختاـس سازیمدل ديکررو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Triangular fuzzy numbers 
2. Akyuz 
3. Pramod & Banwet 
4. Tseng & Chiu 
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از نيز عوامل از  کـي رـه تگيـبسوا انزـميو  ذوـنف رتدـق انميز وتحليلتجزيه
 .شده استاستفاده  1مکميک وتحليلتجزيه
بر  مؤثرريت عوامل بهبود مدي جتطراحي مدلي در  برایالزم به ذکر است که  
به های پژوهش طي يازده مرحله مطابق شکل زير اينرسي سازماني، يافته گيریشکل

 .انددست آمده

 
 مراحل طراحی مدل پژوهش (2)شکل 

 
 هایافته

 در ایجاد اینرسی سازمان مؤثرمرحله اول: شناسایی عوامل 
مرتبط،  هایرسي و مطالعه ادبيات نظری و مقالهبا بر پژوهش، نخستدر اين 

اينرسي سازمان شناسايي شد. در مرحله بعد عوامل  گيریشکلبر ايجاد و  مؤثرعوامل 
اعضای هيئت نفر از  23 تأييدمورد ارزيابي و  مصاحبه با اعضای نمونه وسيلهبهفوق 

کسب اجماع  بر اساس قضاوت کلي ودر آخر  .لرستان قرار گرفتند علمي دانشگاه
 دانشگاهاينرسي در  گيریشکلدر  مؤثرعامل  12به، مورد مصاح خبرگانگروهي 

الزم به توضيح است که کدهای ارجاع  .ارائه شده است (3)نهايي شد که در جدول 
، ه با عبارت مصاحبه نشان داده شدهک (3)در جدول  هاعاملداده شده در ستون مقابل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. MICMAC 

در  مؤثرشناسايي عوامل 
 ايجاد اينرسي سازماني

 ماتريس تشکيل
جيزو تمقايسا  

 ماتريس تشکيل
وتقضا  

 ماتريس ديجاا
 نرمااليز

 ماتريس دننمو زیيفاد
هشد نرمااليز  

 حد محاسبه
ستانهآ  

 ماتريس تشکيل
عقوو  

 ماتريس تشکيل
ليهاو پذيریدسترس  

 ماتريس تشکيل
نهايي پذيریدسترس  

بندی متغيرهاسطح  
 مرحله بندیسطح و

همد  

ترسيم مدل 
 ساختاری
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 شوندهمصاحبهکه شماره  استبا آن شاخص  شوندهمصاحبهبيانگر اشاره يک يا چند 
 ذکر شده است.

 
 در ایجاد اینرسی سازمانی مؤثرعوامل  (3) جدول

 منبع نماد تعریف مفهومی عامل ردیف

ترس و روحيه  1
 کاریمحافظه

ايدئولوژی است که هدف آن حفظ اساس 
 𝐹1 موجود در سازمان است هایارزشو 

 :(2008) گودکين و آلکورن
 1،5،11،19،20 همصاحب

2 

ل حل مسائ
جديد با 
استفاده از 

 تجربيات قبلي

 مختلف منابع یسواز  ئميدا یتهديدها
 𝐹2 سازمانيبرونو  سازمانيدرون

سپهوند و (، 2008آلکورن )گودکين و 
، 3 ،23مصاحبه  :(1396همکاران )

7،8،13 

استرس و  3
 اضطراب تغيير

پيامد رفتاری منفي در خصوص تغييرات 
 𝐹3 سازماني

، 5مصاحبه  (:2000)هاف هاف و 
22،12،17 

4 

درک  نداشتن
درست از 
تغييرات 
 محيطي

عدم کسب اطالعات مناسب از علت و 
 𝐹4 پيامدهای تغيير در کارکنان

، 4مصاحبه  (:2000هاف )هاف و 
6،9،10،18،21،19 

محدود کردن تحرکات سيال ذهني و  انجماد فکری 5
 𝐹5 انديشيدن بسته

(، الرسن و 2008آلکورن )گودکين و 
، 9، 3مصاحبه  (:2002) لومي

12،15،17،23 
 

تهديد موقعيت  6
 شغلي

تهديدهای دائمي از سوی منابع مختلف 
 𝐹6 سازمانيبروندرون و 

 يميابراه، (2000هاف )هاف و 
 16،17، 10، 1،4،7مصاحبه  :(1394)

7 
 نداشتن تمايل

 به يادگيری
 برایانگيزشي  هایمحرکود نب

 𝐹7 نو ایهيادگيری
، 2مصاحبه  :(2002) يلومالرسن و 

3،6،13،18،20 
 

ود فضای نب 8
 رقابتي

رخوت و سکون به خاطر شرايط ثابت 
 𝐹8 سازماني

(، اسانو 2001) 1آهرن و پاپکوستاس
 (،2009) ف و رايتي(، اوک2005) اتوئو

 15،16، 12، 4،9،10 مصاحبه

در  مومجز مفاهيمدادن  ارقر رمحو بنيادگرايي 9
 𝐹9 نديشهو ا ژیيدئولوا

مصاحبه  :(2001آهرن و پاپکوستاس )
3 ،7،18 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ahrne & Papakostas 
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 منبع نماد تعریف مفهومی عامل ردیف

قوانين و  10
 الزامات قانوني

 هایچارچوبمجموعه هنجارها و 
سازماني که آزادی عمل کارکنان را تحت 

 دهد.ميقرار  تأثير
 
 
 
 
 

𝐹10 

سپهوند و  ،(2002) يلومالرسن و 
 1،3مصاحبه  :(1396همکاران )

 

دفاع  11
 شناختيروان

 سساا بر نو مسائلو  مباحث تفسير به ميل
 𝐹11 کنوني تطالعاا

(، الرسن و 2008آلکورن )گودکين و 
همکاران سپهوند و (، 2002) يلوم

 4،9،17مصاحبه  (1396)
 

12 
ارزيابي 
عملکرد 

 تساوی محور

ج تمرکز بر استانداردها به جای مقايسه نتاي
 2،4،6،11،15،17مصاحبه  𝐹12 فيعپاداش و تر هایبرنامهدر 

 
 جیزو تمقایسا ماتریس تشکیل: دوم مرحله
 کردن پر مهنگا در .شودمي مقايسه دودوبه تمااقدا جيزو تمقايسا ماتريسدر 

نگ و چيئو، تس) ندکنمي دهستفاا کالمي راتعبا فمعر یدهاـکاز  دهندگانپاسخآن، 
 (4) مطابق جدول 1مبنای نظر خبره  (. ماتريس مقايسات زوجي حاصل شده بر2013
 .است

 
 1حاصل از نظرات خبره  ماتریس مقایسات زوجی (4) جدول

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  

NO M M L NO NO M M M V V - F1 

NO VH VH VH NO L V M M VH - VH F2 

NO NO NO NO NO NO NO NO L - L M F3 

NO NO NO NO NO NO M NO - V NO M F4 

NO VH V V NO L VH - V M L M F5 

NO V V V NO VH - V VH L L L F6 

NO V V VH NO - VH V VH M M M F7 

VH V VH VH - VH VH VH VH V V M F8 

NO V V - NO V V V V M M M F9 

NO V - M NO L V V V L L M F10 

NO - V V NO V V V V L L L 11F 

- V VH VH V VH VH V V M M M 12F 
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 مرحله سوم: تشکیل ماتریس قضاوت
 يا وتقضا ماتريس ات،نظر مغااد با جيزو تمقايسا هایماتريس تشکيل از پس

ات بر از ميانگين هندسي نظر وتقضا ماتريس تشکيل برای. دشومي تشکيل غامياد
 استتعداد خبرگان  نشانگر K . در رابطه فوقشودمي( استفاده 1اساس رابطه )

 (.2015، 1جنگ)

𝑔𝑖𝑗 = (𝑑𝑖𝑗
1 , 𝑑𝑖𝑗

2 , 𝑑𝑖𝑗
𝑘 , … )

1

𝑘 
 

ت آوری شده خبرگان که بر مبنای عباراگرددر اين مرحله از پژوهش نظرات 
 همهدند و به اعداد فازی تبديل ش (2)کالمي بودند، طبق اعداد ارائه شده در جدول 

 کيل دادند.( تجميع شدند و ماتريس قضاوت را تش1رابطه ) بر بنانظرات 
 

 مرحله چهارم: ایجاد ماتریس نرمالیزه شده
 . بدينشودميآورده  ستد به وتقضا ماتريس با استفاده از هشد نرمااليز ماتريس

 .کنيممي( محاسبه 2) رابطهرا به کمک  ر امقد ابتدا ر،منظو

𝛾 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛∑𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 
. در اين استاالی اعداد فازی ماتريس قضاوت نمايانگر حد ب 𝑢𝑖𝑗در رابطه فوق

تقسيم  محاسبه ماتريس نرمال تمامي اعداد ماتريس قضاوت بر  ، برایمرحله
آمد که  دست به =11. با توجه به اعداد موجود در ماتريس قضاوت، مقدار شوندمي

 شده حاصل شد، ماتريس نرمال 11های ماتريس قضاوت بر عدد با تقسيم تمامي درايه
 .در تعداد صفحات مقاله از ارائه آن معذوريم محدوديتکه به دليل 

 
 دن ماتریس نرمالیزهمرحله پنجم: دیفازی کر

بر  پژوهشگراند که دار دوـجو مختلفي هایروش زیفا ادعدا دنکر زیيفاد برای
و  گوموش) دارند تأکيددن اعداد فازی ديفازی کربهترين روش  عنوانبه( 3رابطه )

 (.2013 ،2همکاران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jeng 
2. gümüş et al 

 (2رابطه )

 (1رابطه )
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𝐵𝑁𝑃𝑖𝑗 =
𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 +𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗

3
+ 𝑙𝑖𝑗 

 
ايم که نتيجه هدکراقدام دن ماتريس نرمال به ديفازی کر( 3حال با استفاده از رابطه )

 نشان داده شده است. (5)عمليات فوق در جدول 
 

 شده دیفازیماتریس  (5) جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1مرحله ششم: محاسبه حد آستانه
 تـسد هـبو  هدـش االيزـنرم اتريسـمدر  دموجو زیفا ادعدا دنکر زیيفااز د پس
 ميانگين طريقاز  ماتريس ديفازی شدهستانه آ حد ،هشد زیاـيفد اتريسـمآوردن 
 (.2016، 2باکوديا) شودميمحاسبه  4 بطهرا مطابق حسابي

 

𝑐 =
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛2
 

 مقادير ديفازی شده اعداد فازی ماتريس نرمال،  دهندهنشان 𝑎𝑖𝑗در رابطه فوق 

n نمايانگر تعداد عناصر وc  الزم به ذکر است که با استفاده . استنشانگر حد آستانه
 آمد. به دست 043/0، حد آستانه در اين پژوهش 4از رابطه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Threshold 
2. Bacudioa 

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  
006/0 030/0 046/0 03/0 006/0 006/0 030/0 023/0 033/0 036/0 036/0 00/0 F1 
006/0 040/0 040/0 040/0 006/0 026/0 040/0 036/0 036/0 076/0 00/0 076/0 F2 
006/0 010/0 010/0 013/0 013/0 013/0 010/0 010/0 026/0 00/0 026/0 033/0 F3 
006/0 013/0 013/0 010/0 006/0 013/0 053/0 013/0 00/0 053/0 013/0 060/0 F4 
006/0 063/0 056/0 073/0 006/0 036/0 063/0 00/0 060/0 033/0 033/0 053/0 F5 
006/0 053/0 053/0 053/0 006/0 073/0 00/0 073/0 073/0 033/0 033/0 033/0 F6 
013/0 073/0 073/0 073/0 010/0 00/0 073/0 073/0 073/0 060/0 060/0 060/0 F7 
076/0 073/0 083/0 076/0 00/0 073/0 076/0 076/0 076/0 076/0 076/0 073/0 F8 
006/0 073/0 070/0 00/0 010/0 016/0 070/0 070/0 070/0 026/0 026/0 026/0 F9 
006/0 036/0 00/0 016/0 006/0 026/0 026/0 026/0 026/0 026/0 026/0 053/0 F10 

006/0 00/0 036/0 020/0 006/0 026/0 036/0 036/0 036/0 026/0 026/0 026/0 11F 

00/0 073/0 076/0 076/0 060/0 073/0 073/0 073/0 070/0 053/0 053/0 053/0 12F 

(3رابطه )  

(4رابطه )  
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 1مرحله هفتم: تشکیل ماتریس وقوع
 عناصر ر،منظو . بديندشومي تشکيل ستانهآ حد محاسبهاز  پس عقوو سماتري
 یعنصر گرا .شوندمي مقايسه ستانهآ حد ارمقد با يکبهيک هشد زیيفاد ماتريس
 يک دعد ،آن با متناظر يهدر درا هاـگنآ بيشتر يا مساوی حد آستانه بود اریمقددارای 

آستانه بود، عدد صفر جايگزين  حد و اگر دارای مقدار کمتر از شودميداده  ارقر
 (6)جدول  صورتبهفوق ماتريس وقوع  دستور(. مطابق با 2011، 2اکسونگ) شودمي

 ايجاد شد.
 

 اینرسی سازمانی گیریشکلدر  مؤثرماتریس وقوع عوامل  (6) جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3اولیه پذیریدسترسیمرحله هشتم: تشکیل ماتریس 
اوليه از جمع ماتريس وقوع با جمع ماتريس هماني  پذيریدسترسيماتريس 

( که در نتيجه اين عمل عناصر موجود در قطر 2014، 4و همکاران جيا) شودميحاصل 
 .شوندمياصلي ماتريس وقوع همگي به عدد يک تبديل 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Incidence matrix 
2. Xiong 
3. Initial Reachability Matrix 
4. Jia et al 

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 F2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 F4 
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 F5 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 F6 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 F7 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 F8 
0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 F9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 F10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11F 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12F 
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 نهایی پذیریدسترسیمرحله نهم: تشکیل ماتریس 
 اشد.پس از تشکيل ماتريس دستيابي اوليه، بايد سازگاری دروني آن برقرار ب

شود، پس منجر  3تغير به م 2شود و متغير منجر  2به متغير  1نمونه اگر متغير  عنوانبه
 ،رقرار نبودبشود و اگر در ماتريس دستيابي اين حالت منجر  3بايد به متغير  1متغير 

اتريس ماين پژوهش سازگاری در (. 2014)جيا و همکاران، ريس اصالح شود بايد مات
ستيابي نهايي دماتريس  برقرار شده است. Matlab افزارنرمدستيابي با استفاده از 

ت. الزم به ارائه شده اس (7)اينرسي سازماني در جدول  گيریشکلدر  مؤثرعوامل 
ي ر ماتريس دستيابکه د دهندمينشان ، اندگرفتهتوضيح است که اعدادی که عالمت * 

 اند.ند و پس از سازگاری عدد يک گرفتهااوليه صفر بوده
 

 اینرسی سازمانی گیریشکلبر  مؤثرماتریس دستیابی نهایی عوامل  (7) جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل بندیسطحمرحله دهم: تعیین روابط و 
 برای نيازپيشمجموعه ابي و يبرای تعيين سطح و اولويت متغيرها، مجموعه دست

يابي هر متغير شامل (. مجموعه دست1994، 1مندل و دشماک) شودمين يهر متغير تعي
 نيازپيشموعه توان به آنها رسيد و مجغير ميکه از طريق اين مت شودميمتغيرهايي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mandal & Deshmukh 

F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 F1 
0 *1 *1 0 0 0 0 0 0 *1 1 1 F2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 F3 
0 *1 *1 *1 0 *1 *1 *1 1 1 *1 1 F4 
0 1 1 1 0 *1 1 1 1 *1 *1 1 F5 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 *1 *1 *1 F6 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 F7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F8 
0 1 1 1 0 *1 1 1 1 *1 *1 *1 F9 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 F10 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11F 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12F 
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توان به اين متغير رسيد. اين کار با که از طريق آنها مي شودميشامل متغيرهايي 
 نيازپيشمجموعه دستيابي و  . پس از تعيينشودميفاده از ماتريس دستيابي انجام است

. متغيرهايي که شوندميمشترک بين دو مجموعه شناسايي  برای هر متغير، عناصر
اول اولويت را به خود  شان يکي باشد، سطحشان با مجموعه دستيابيمجموعه مشترک

دهند. پس از تعيين اين متغير يا متغيرها، آنها را از جدول حذف کرده و اختصاص مي
دهيم. در جدول دوم هم همانند باقيمانده جدول بعدی را تشکيل ميمتغيرهای  با بقيه

تعيين سطح همه  کنيم و اين کار را تاطح دوم را مشخص ميجدول اول، متغير س
 پژوهش(. بدين ترتيب در اين 2007، 1آگروال، شنکر و تيوری) دهيممتغيرها ادامه مي
که به  به دست آمداينرسي سازماني  مدل ساختاری گانهپنجسطوح  ،طي پنج مرحله

 است. ارائه شده (8)ي اين مراحل در جدول دليل اختصار، نتيجه نهاي
 

 اینرسی سازمانی گیریشکلبر  مؤثرعوامل  بندیسطحنتایج  (8) جدول
 سطح مجموعه مشترک مجموعه دسترسی نیازمجموعه پیش نماد
F1 1اول 10و1 10و1 12و10و9و8و7و6و5و4و2و 
F2 2دوم 2 11و10و3و2و1 12و9و8و7و6و5و4و 
F3 2اول 3 3 12و9و8و7و6و5و4و3و 
F4 4سوم 9و7و6و5و4 12و10و9و7و6و5و4و3و2و1 12و9و8و7و6و5و 
F5 4سوم 9و7و6و5و4 12و10و9و7و6و5و4و3و2و1 12و9و8و7و6و5و 
F6 4سوم 9و7و6و5و4 12و10و9و7و6و5و4و3و2و1 12و9و8و7و6و5و 
F7 4سوم 9و7و6و5و4 12و10و9و7و6و5و4و3و2و1 12و9و8و7و6و5و 
F8 8پنجم 12و8 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 12و 
F9 4چهارم 9و8و7و6و5و4 11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 12و9و8و7و6و5و 
F10 1اول 10و1 10و1 12و9و8و7و6و5و4و2و 

11F 4اول 11 11 12و11و9و8و7و6و5و 
12F 8پنجم 12و8 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 12و 
 

 مرحله یازدهم: ترسیم مدل

را به شکل مدلي ترسيم کرد. به  آنهاتوان از تعيين روابط و سطح متغيرها ميپس 
و با  شوندميآنها از باال به پايين تنظيم  سطح برحسبهمين منظور ابتدا متغيرها 

 گيریشکلبر  مؤثروامل انجام شده دياگرامي با عنوان مدل ع بندیسطحاستفاده از 
و پس از ترسيم مدل، روابط بين عوامل با توجه به  شودميترسيم  سازمانياينرسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Agarwal, Shanker, Tiwari 
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دار ترسيم هايي جهتگراف صورتبه هاپذيریانتقالسترسي نهايي با حذف ماتريس د
قابل  (3)( که نتيجه مراحل فوق در شکل 1،2013نورالحقمتيازگان و ) شوندمي

 مشاهده است.

 
 اینرسی سازمانی گیریشکلبر  مؤثرمدل یکپارچه عوامل  (3)کلش

 
بر  مؤثرعوامل  بندیسطح دهندهنشانکه  (8)جدول  دربا توجه به نتايج 

آنها از  سطح برحسب؛ متغيرها استلرستان  دانشگاهاينرسي سازماني در  گيریشکل
دياگرامي با عنوان  رفتهگانجام  بندیسطحو با استفاده از  شوندميباال به پايين تنظيم 

. به اين صورت که ترس و شودميترسيم  (3)سي سازماني مطابق شکل مدل اينر
 عنوانبهکه  شناختيروانو دفاع  قوانين و مقررات، استرس تغيير، کارانهمحافظهروحيه 

عاد در و به همين ترتيب ساير ابد، در اولين سطح دياگرام انسطح اول شناخته شده
يي گيرند. الزم به توضيح است که هر چه از سطوح باالدياگرام جای مي سطوح ديگر

ها کاسته و بر شاخص تأثيرپذيریکنيم، از ميزان حرکت مي ترپايينبه سمت سطوح 
 به دستتوان گفت مطابق با نتايج مي . بنابراينشودميآنها افزوده  تأثيرگذاریان ميز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mathiyazhagan & Noorul Haq 
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در سطح يک دياگرام دارای بيشترين ميزان چهار عامل قرار گرفته  (3)آمده در شکل 
محور به دليل قرار گرفتن و ارزيابي عملکرد تساوی ود فضای رقابتينبو  تأثيرپذيری

و از بين دوازده عامل  کندمينای مدل عمل در سطح زيرين مدل، همانند سنگ زيرب
اينرسي  يریگشکلبر  مؤثرعوامل  ساير بر تأثيرگذاریارائه شده دارای بيشترين ميزان 

 .هستند دانشگاه لرستاندر 
 
 1ابعاد بندیخوشه

عوامل، در ماتريس دستيابي نهايي بايد برای هر يک از معيارها  بندیبخش منظوربه
محاسبه شود. قدرت هدايت يک معيار، تعداد معيارهايي  3و وابستگي 2قدرت هدايت

ار. قدرت وابستگي نيز خود آن معي ازجمله شوندمياز معيار مربوطه  متأثراست که 
منجر ارند و به دستيابي به آن گذمي تأثيراست که بر معيار مربوطه تعداد معيارهايي 

های هدايت و وابستگي در تحليل ماتريس اثر ضرب ارجاع متقابل قدرت .شوندمي
 چهارکه در آن، معيارها به  شوندميو استفاده  بندیدسته (MICMAC) کاربردی

 آذر و همکاران،) شوندمي بندیدستهپيوندی و مستقل  وابسته، خودمختار، گروه
های موجود در هر سطر، 1( و با جمع تعداد 7)با توجه به جدول  بنابراين(. 1389

های موجود در هر ستون قدرت 1و با جمع تعداد  عامل هرقدرت هدايت يا نفوذ 
ديده  (9)جدول آمده در  به دستکه مقادير است وابستگي هر عامل محاسبه شده 

 .شودمي
 

 اینرسی سازمانی گیریشکلبر  ؤثرموابستگی عوامل -قدرت هدایت (9)جدول
 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F نماد

 12 1 2 10 12 10 10 10 10 1 5 2 قدرت هدايت
 2 9 10 7 2 7 7 7 7 9 8 10 قدرت وابستگي

 
دايت و وابستگي هر يک از ت هآمده برای قدر به دستحال مطابق اعداد 

مستقل  های مذکور در چهار خوشه؛ خودمختار، وابسته، پيوندی وشاخص ها،شاخص
 (4)سي سازماني مطابق شکل وابستگي برای مدل اينر-هدايت ماتريس وبندی دسته

های ترسيم اين ماتريس، تعداد خانه برای. الزم به توضيح است که شودميترسيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Clustering 
2. Driving power 
3. Dependence power 
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اين ماتريس به  کنندهتقسيمبرابر با تعداد عوامل، و خطوط  سطر و ستون ماتريس
عدد ميانه حاصل شده از  برحسبچهار خوشه مستقل، خودمختار، پيوندی و وابسته 

 آذر، خسرواني) شوندميقدرت هدايت و قدرت وابستگي عوامل مورد بررسي ترسيم 
 (.1392جاللي،  و

 
 وابستگی -ماتریس هدایت (4)شکل

 
ای قدرت شامل معيارهايي است که دار ،که خوشه اول شودمي ديده (4)شکل  در

درک درست از  نداشتن ،حاضر پژوهشهدايت و وابستگي ضعيف هستند. در 
يل تما(، 6عامل) شغلي( تهديد موقعيت 5عامل) فکری(، انجماد 4عامل) تغييرات
و  10( با کسب قدرت هدايت 9عامل) بنيادگرايي( و 7عامل) يادگيریبه نداشتن 

 اند.خودمختار جای گرفته خوشه اول يعني خوشه در 7قدرت وابستگي 
گيرند که قدرت هدايت ضعيف اما قدرت رهای وابسته در خوشه دوم قرار ميمتغي

جديد با  مسائل، حل کاریمحافظهپنج عامل ترس و روحيه  .وابستگي بااليي دارند
در اين  شناختيروانو دفاع  مقرراتقوانين و استفاده از تجربيات فعلي، استرس تغيير، 

باالی عوامل فوق، مديران  تأثيرپذيریاند. با توجه به درجه خوشه جای گرفته
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اينرسي  ايجادکنندهعوامل  مؤثرترينبا تمرکز بر  توانندميبنيان های دانششرکت
 عوامل گام بردارند.اين خوشه چهارم( در جهت مقابله و کنترل ) سازماني

امل معيارهای پيوندی است که هم قدرت هدايت و هم قدرت ش ،خوشه سوم
و  درت هدايتقزيرا به دليل  غير ايستا هستند، هاشاخصوابستگي بااليي دارند. اين 

قرار  رتأثيا تحت سيستم ر تواندميوابستگي بااليي که دارند، هر نوع تغيير در آنها 
توجه به  سازماني و بااينرسي  دهندهشکلبين عوامل  از حاضر پژوهشدهد. در 

از عوامل  کدامهيچکه  شودمي ديدهها، قدرت هدايت و وابستگي حاصل شده برای آن
 اند.خوشه قرار نگرفتهدر اين 

درت قشامل معيارهای مستقل است که قدرت هدايت باال به همراه  ،خوشه چهارم
 محورویتسا عملکرد ارزيابي و( 8عامل) رقابتيود فضای نبوابستگي پاييني دارند. 

 عنوانبهدر اين خوشه جا دارند که  2 و وابستگي 12 با قدرت هدايت (12عامل )
ني ازماسدهنده اينرسي عوامل کليدی و بنيادی اثر قابل توجهي بر ساير عوامل شکل

ين ا .دندشعوامل از ميان دوازده عامل شناسايي شده، شناخته  مؤثرترينبه  دارند و
 شپيرحله اينرسي سازماني در م ايجادکنندهحاصل شده عوامل مدل  تأييدکنندهنتيجه 
 عنوانبهمحور و ارزيابي عملکرد تساوی ود فضای رقابتينبدو عامل  چراکهاست 

 شناسايي شدند. در دانشگاه لرستاناينرسي  ايجادکنندهعوامل  مؤثرترين
 

 گیریبحث و نتیجه
ود فضای نب ل شناسايي شده،است که از بين عوام مطلب بيانگر اينپژوهش نتايج  

های بنيادين مدل اينرسي محور پايهتساوی صورتبهو نحوه ارزيابي عملکرد  رقابتي
ارزيابي  نظام تأثيرگذاریدر رابطه با نقش و . دهندميلرستان را تشکيل  در دانشگاه

اينرسي در دانشگاه  گيریشکلعوامل  ترينمهميکي از  عنوانبهمحور عملکرد تساوی
انداز و برنامه گيری استراتژيک تمايز در چشمرغم جهتتوان گفت که علييم

که ارزيابي عملکرد کارکنان و اعضای  شودميها، مشاهده راهبردی اغلب دانشگاه
در  ،گيردمحور انجام ميهای تساویمنظاهای فوق بر اساس علمي در دانشگاه هيئت

مستلزم گيری استراتژی تمايز با جهت هاييصورتي که ارتقا و پيشرفت در سازمان
ارزيابي  هایمنظااين امر در  .است تر از ديگرانعملکرد بهتر و کسب نتايج مطلوب

استفاده از  روش ايناساس کار  زيرا ؛شودميمحور ناديده گرفته عملکرد تساوی
بر طبق  به جای مقايسه با يکديگر، استادانو  که کارکنان ایگونهبهارزيابي مطلق است 

با توزيع آزاد هماهنگ است  غالباًکه اين امر  شوندمياستانداردهای مشخصي ارزيابي 
 .با عملکرد باال قرار بگيرند افرادتوانند در طبقه مي استادانو  و هر درصدی از کارکنان
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 حساببهمي داشتن عملکردی بهتر از ديگران مزيت خاصي نظادر چنين  بنابراين
در جهت  بااستعدادافراد  نداشتن به کاهش انگيزه و تمايل تواندميمر آيد که اين انمي

 دانشگاهدر  اينرسي گيریشکل درنتيجهو  بروز خالقيت، نوآوری و تغييرات اساسي
 شود.منجر 

د نبونشگاه، اينرسي در دا گيریشکلديگر در  مؤثر، عامل پژوهشنتايج  بر اساس
ز ت گرفته ائتواند نشاين عامل خود مي ی رقابتي در دانشگاه شناسايي شد کهفضا

ياسي ستوان به جو عوامل درون و بيرون از دانشگاه باشد. در زمينه عوامل داخلي مي
محور جهت های شايستگيمنکردن از نظااستفاده ها و همچنين حاکم بر دانشگاه

يابي دستتر عنوان شد، معيار که پيش گونههماناعضای هيئت علمي اشاره کرد.  رتقایا
 هستندالوصول نيز سهل معموالًبه حدی از استانداردهای از پيش تعيين شده که 

در عزل و  عامل ارتقا و پيشرفت در دانشگاه و همچنين حاکميت سياسي عنوانبه
در . شود استادانتواند عاملي سبب از بين رفتن انگيزه و جو رقابتي بين ها مينصب

 توان به اين مطلب اشاره کرد که اغلب معيارهایمينيز  سازمانيبرونبعد عوامل 
 تعداد اعضای هيئت ازجملهبر کميت  تأکيدسنجش عملکرد واحدهای دانشگاهي 

ين اکه  علمي، تجهيزات و تسهيالت مورد نياز آموزش و مواردی از اين قبيل دارند
به  ساز حرکت واحدهای دانشگاهي به مستندسازی و توجه صرفتواند زمينهامر مي

ي های دانشگاهي و به عبارتر بين ساير واحدرتبه خود د برای ارتقایعوامل کمي 
ي کمرنگ شدن جو رقابتي بين اعضای هيئت علمي در جهت پويايي واحد دانشگاه

 شود.
سوم که در سطح چهارم مدل طراحي شده پژوهش جای گرفت؛  تأثيرگذارعامل 

در  وممجز مفاهيمدادن  ارقر رمحواست که به  دانشگاهي نظامبنيادگرايي در 
درک درست از تغييرات محيطي، انجماد  نداشتندارد. اشاره نديشه و ا ژیيدئولوا

چهار عامل  عنوانبهبه يادگيری نداشتن فکری، تهديد موقعيت شغلي و تمايل 
سطح سوم( مدل پژوهش شناسايي شدند. حل مسائل ) بعدیدر سطح  تأثيرگذار

چهار  درنهايتبيات جديد نيز در سطح دوم جای گرفت و جديد با استفاده از تجر
کاری، استرس و اضطراب تغيير، قوانين و الزامات قانوني عامل ترس و روحيه محافظه

و  تأثيرپذيریعواملي با بيشترين  عنوانبهدر باالترين سطح مدل  شناختيروانو دفاع 
نتايج بر اساس تند. اينرسي سازماني جای گرف گيریشکلبر  تأثيرگذاریکمترين 
( وجود بروکراسي اداری در 2005تو )اپژوهش آسانو و  همچون پيشين هایپژوهش

 همکارانسپهوند و  .عامل در ايجاد اينرسي سازمان شناخته شد ترينمهمها بانک
کاری، تهديد موقعيت شغلي و امنيت شغلي را ترس و روحيه محافظه ( نيز1395)
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دولتي شناسايي کردند که  هایسازمانايجادکننده اينرسي در عوامل  ترينمهم عنوانبه

های و استراتژی هابه دليل تفاوت موجود بين هدف تواندمياين تفاوت در نتايج 
 های مورد مطالعه قابل توجيه باشد.جامعه
ه عوامل کوابستگي بود -ترسيم ماتريس هدايت پژوهش،ديگر نتايج اين  از

وندی و پي ، وابسته، مستقلخودمختارمان را در چهار خوشه بر اينرسي ساز تأثيرگذار
 عملکرد ارزيابي و ود فضای رقابتينبعامل اين امر نشان داد دو  .جای داد

. ارنددمحور در خوشه مستقل با قدرت هدايت باال و قدرت وابستگي کم قرار تساوی
وقعيت عدم درک درست از تغييرات، انجماد فکری، تهديد مهمچنين پنج عامل 

هدايت  با قدرت خودمختارخوشه  در بنيادگراييبه يادگيری و نداشتن شغلي، تمايل 
جربيات تجديد با  مسائل، حل کاریمحافظهو وابستگي کم و عوامل ترس و روحيه 

و  درت هدايت کمدر خوشه وابسته با ق شناختيروانو دفاع  قوانين و مقرراتفعلي، 
 مؤيدوابستگي  -ه نتايج حاصل از ماتريس هدايتقدرت وابستگي باال جای گرفتند ک

 بود. مدل طراحي شده
مقابله  برایير کاربردی ز هایپيشنهاد، پژوهشنتايج  ترينمهم در آخر بر اساس

 :شودمياينرسي در مراکز علمي و دانشگاهي ارائه  گيریشکلهر بيشتر با 
 در نظام فعليمحور تساوی وبا توجه به وجود نظام ارزيابي عملکرد کاذب  -

محور پيشنهاد ارزيابي عملکرد شايستگي نظامآموزش عالي، استفاده از 
ز اايا با فاصله گرفتن که دستورالعمل پرداخت حقوق و مز ایگونهبه ؛شودمي

ها و ارزش افزوده رويکرد پوزيتويستي و کمي فعلي، مبتني بر شايستگي
سناد اای موجود در اندازهتا چشم شود، تدوين و اجرا استادانتوسط 

های آنها سازگاری باالدستي با ماهيت مراکز علمي و دانشگاهي و رسالت
 بيشتری يابد.

 فافهای کيفي شايجاد فضای رقابتي در مراکز آموزش عالي با تدوين معيار -
 .رتبه علمي اعضای هيئت علمي مراکز فوق جهت ترفيع و ارتقای

نوآوری در نظام آموزش  ترويج، تشويق و حمايت از فرهنگ خالقيت و -
ت غييراتو انطباق با  ، انجماد فکریمقابله با بنيادگرايي برایعالي کشور 

 .پويای محيطي

افزاری توليد علم در مراکز آموزش افزاری و نرمهای سختکردن زمينه فراهم -
 .تحريک و تشويق پويايي و افزايش يادگيری منظوربهعالي 

های پژوهشي مورد فعاليت برای گير وپادستکاهش بوروکراسي و قوانين  -
در استقرار نظام نظارتي مناسب  حالدرعيننياز جامعه علمي و اجتماعي و 
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های پژوهشي در مراکز آموزش انجام فعاليت وسقمصحتجهت تشخيص 
 .عالي

ضوع بودن اين مو نوظهوربا توجه به اهميت موضوع اينرسي سازماني و در آخر 
به  (ANP) ایيل شبکهايند تحلفر کارگيریبهبا  پژوهشگرانگر که دي شودميپيشنهاد 

 هایوهشپژ. بنابراين يکي از کنندمحاسبه ضرايب اهميت عوامل شناسايي شده اقدام 
سازی ساختاری تفسيری با های مدلترکيب روش پژوهشگران ديگرجذاب برای  نو و

ر اينرسي اينرسي د گيریشکلبر  مؤثربررسي عوامل در  ایفرايند تحليل شبکه
 سازماني است.
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