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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 interpretivefuzzy 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 equalbased 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.
Keyword:
Academic
Inertia,
Lorestan
University, Interpretative-Fuzzy Structural
Modeling

97/02/20 :تاريخ دريافت مقاله
رضا سپهوند
زهرا سلگی
فاطمه اکبری پشم
 اين پژوهش با هدف طراحي مدل جامع اينرسي:چکیده
 پژوهش به.سازماني در دانشگاه لرستان انجام گرفته است
 در زمره، ﮐاربردی و به لﺤاظ روش،لﺤاظ هدف
 دادهها با استفاده از روش. ﮐمـي است-پژوهشهای ﮐيفـي
فازی مورد تجزيهوتﺤليل قرار-مدلسازی ساختاری تفسيری
 عوامل ايجادﮐننده اينرسي سازماني از، در گام اول.گرفتهاند
 عضو23  استخراج شد و بهوسيله مصاحبه با،ادبيات نظری
هيئت علمي گروههای آموزشي مختلف ﮐه با استفاده از
 مورد تأييد قرار،روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند
. عامل اصلي بود12  خروجي اين مرحله استخراج.گرفت
در گام بعدی بهمنظور برقراری ارتباط و توالي بين ابعاد و
ارائه مدل ساختاری از روش مدلسازی ساختاری تفسيری
در مﺤيط فازی بهمنظور رفع ابهامات زباني قضاوتهای
 سطحبندی عوامل مؤثر در. بهره گرفته شد،خبرگان
شکلگيری اينرسي در دانشگاه لرستان طي يازده مرحله
انجام گرفت ﮐه نتايج تﺤقيق به طراحي مدل يکپارچه
 نبود فضای رقابتي.اينرسي سازماني در پنج سطح منجر شد
و ارزيابي عملکرد تساویمﺤور بهعنوان سنگ زيربنای مدل
و مؤثرترين عوامل در ايجاد اينرسي سازماني شناسايي شدند
وابستگي با قدرت-و در خوشه مستقل ماتريس هدايت
. جای گرفتند،هدايت باال و قدرت وابستگي ﮐم
، دانشگاه لرستان، اينرسي دانشگاهي:واژگان کلیدی
 فازی-مدلسازی ساختاری تفسيری
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مقدمه
جهان ﮐنوني ،جهان تغيير و تﺤـول و دگرگـونيها است .به گفته پيتر دراﮐر؛ نخستين
گام بـرای آمادهسازی خود در عصر حاضر ،به فراموشي سپردن ديروز است .بنابراين
در مﺤيط پرتالطم امروز ،ادامه ﮐار ديروز به معنای درگير ﮐردن منابع ﮐمياب و از همه
مهمتر نيروی انساني توانمند در فعاليتهايي است ﮐـه ديگر نتيجـهای نـدارد.
روشهـای گذشـته ،پاسـخگوی مــشکالت امــروز و فــردای ســازمان و
اجتمــاع نيست .سازمانهای امروز و آينده بايد در واﮐـنش بـه مﺤـيط ،منعطفتر ،در
تبديل ايده به عمـل سـريعتـر و در اِعمـال تغييرات اساسي تواناتر باشند و اين
ويژگيهای سازمانهای پويا و فعال است (ابراهيمي .)1394 ،مطالعات بومشناختي در
خصوص تطبيق سازمانها با الزامات مﺤيط متغير ،چگونگي شکست سازمانهای
ساﮐن و منفعل را نشان ميدهد؛ چراﮐه اين سازمانها در پاسخ به نيازهای ادراکشده
برای تغيير بهصورت واﮐنشي و با تأخير عمل ميﮐنند (الرسن و لومي .)2002 1،اين
حالت بيتﺤرﮐي و تغييرناپذيری سازمان ،اينرسي سازماني 2ناميده ميشود .اينرسي
سازماني ،قدرت و مقاومتي است ﮐه سازمانها در برابر تغييرات مﺤيطي از خود نشان
ميدهند (ليائو و همکاران .)2008 3،استفاده از راهحلهای تکراری حل مسئله و
رويکردهای قديمي در بيشتر سازمانها برای مقابله با ريسک و خطرپذيری ،يکي از
مهمترين داليل ايجاد دانش ايستا در سازمان است ﮐه اين بيعالقگي برای همگامي با
تغييرات در سازمانها سبب گرفتار شدن آنها در باتالق اينرسي سازماني ميشود
(ليائو .)2002 4،از سوی ديگر ،با توجه به نقش تعيينﮐننده آموزش عالي در توسعه
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ﮐشور و تربيت نيروی انساني متخصص مورد نياز
بخشهای مختلف ﮐشور توسط اين نهاد ،ميتوان گفت ﮐه پويايي و عملکرد مناسب
اين بخش زيربنای توسعه در ساير بخشها خواهد بود .اگرچه تاﮐنون با توجه به
تالشهای صورت گرفته در نظام آموزش عالي ﮐشور شاهد رشد و توليد علم و
مقالههای علمي مطرح و بهبود وضعيت ﮐشور در رتبهبندی جهاني بودهايم؛ اما آنچه
بيشتر نخبگان ،آگاهان و دغدغهمندان اين حوزه بدان اذعان دارند ،نبود نشاط و پويايي
علمي الزم در مراﮐز علمي و دانشگاهي است .اين مطلب با توجه صرف به معيارهای
ﮐمي بهعنوان شاخص ارزيابي دانش و ترفيع دانشجويان و اعضای هيئت علمي
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دانشگاهها ،راه تنفس نظام زنده و پويای آموزش عالي را تنگتر ﮐرده و زمينهساز
ابتالی هر بيشتر اين نظام به سکون و اينرسي است (مﺤمدزاده و صالﺤي.)1394 ،
درعينحال با توجه به اينکه خلق ،استفاده و انتشار دانش بهروز و ﮐارآمد مهمترين
وظيفه اعضای هيئت علمي مﺤسوب ميشود ،ضروری است ﮐه اعضای هيئت علمي
بهعنوان سرمايههای اصلي آموزش عالي با توجه به تغييرات مکرر مﺤيطي و اجتناب
از استفاده از دانش و روشهای ﮐهنه برای حل مسائل جديد و انطباق با مﺤيط پويا،
به مقابله با شکلگيری اينرسي در دانشگاهها اقدام ﮐنند ﮐه اين مهم مستلزم شناسايي
مهمترين عوامل مؤثر در شکلگيری اينرسي برای مديريت و مقابله با آن است .با
توجه به اهميت و ضرورت و همچنين نوظهور بودن مفهوم اينرسي و نبود مطالعات
عميق برای شناسايي مهمترين عوامل شکلدهنده اينرسي در مراﮐز دانشگاهي ﮐه نظام
آموزش عالي ﮐشور را با معضالتي روبهرو ساخته است ،در پژوهش حاضر با
شناسايي عوامل ايجادﮐننده اينرسي سازماني در دانشگاه لرستان ،تالش ميشود مدلي
در جهت مديريت هرچه بهتر عوامل فوق ارائه شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمانها نظامهايي باز هستند ﮐه با مﺤيط اطراف خود در ارتباطاند و اين ارتباط
تضمينﮐننده بقای سازمانها است .در صورتي ﮐه سازمان ،به قطع مجاری ارتباطي و
اطالعاتي پيرامون خود اقدام ﮐند ،از تﺤوالت پيرامون خود آگاه نميشود و موجبات
نابودی و حذف خود از چرخه رقابت را فراهم ميﮐند .انعطافناپذيری سازمان مانع
تطبيق افراد با مﺤيط متغير سازمان شده ﮐه اين امر موجب رﮐود فردی و درنتيجه
شکلگيری اينرسي سازماني ميشود .اينرسي و انعطافپذيری دو واژه متضاد در
ادبيات سازمان هستند .انعطافپذيری بار مثبت دارد و سازماني با انعطافپذيری
بيشتر ،بهتر و ﮐاراتر است .بنا بر تعريف ارائه شـده از اينرسـي ،مقاومـت در برابـر
هرگونـه تغييـر ،تﺤول و حرﮐت را اينرسي يا سکون مينامند (سلف .)2007 1،با
توجه به اين تعريف ،تمايل سازمان به باقي ماندن در وضعيت جاری و مقاومت در
برابر هرگونه تغيير و تﺤول را اينرسي سازمان ميگويند ﮐه در قالبهای مختلف
ازجمله سرﮐوب اطالعات ارزشمند در سازمان ،قوانين خشک و انعطافناپذير ،تعهد
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بيشازحد به سازمان نمود پيدا ميﮐند (بوير و رابرت .)2006 1،تعاريف مختلف
اينرسي سازمان از ديدگاه پژوهشگران مختلف در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( )1تعاریف ارائه شده از اینرسی سازمانی
ردیف
1
2

3

4
5

تعریف
اينرسي سازماني تمايل سازمان به حفﻆ وضعيت فعلي سازمان
است
اينرسي سازماني مجموعه عواملي ﮐه مانع شناسايي تهديدات
مﺤيطي برای سازمان است و باعﺚ ميشود سرعت تطبيقپذيری
سازمان با مﺤيط ﮐند شود.
اينرسي سازماني بهعنوان تمايل به باقي ماندن در وضعيت موجود و
مقاومت در مقابل نوسازی استراتژی سازمان خارج از شکل جاری
آن تعريف شده است.
اينرسي سازماني قدرت و مقاومتي است ﮐه سازمان در برابر تغيير و
تﺤوالت مﺤيطي از خود بروز ميدهد.
اينرسي سازماني مجموعهای از عوامل و موانع بر سر راه ايجاد
تغيير ،تﺤول و اثربخشي سازمان است.

منبع
ليائو ()2002
اسميت ،النکوني و اوليو
()2005

2

هاف و هاف)2000(3

ليائو ،چن و تانگ ()2007
مجيد ،عبداهلل و تبسم)2011(4

همانطور ﮐه از تعاريف باال برميآيد اينرسي سازماني مفهومي معادل با مقاومت
در برابر تغيير است ﮐه اين عامل از عمدهترين داليل عدم موفقيت تغيير قلمداد
ميشود .مقاومت در برابر تغيير اقدامي واﮐنشي همراستا با تمايل نداشتن به تغيير
5
است ﮐه ميتواند به منبع تضاد يا تعارض در سازمان تبديل شود (گادﮐين و آلکورن،
 .)2008داليل زيادی برای تمايل نداشتن ﮐارﮐنان به تغيير و مقاومت در برابر آن ذﮐر
شده است ﮐه از مهمترين اين عوامل ميتوان به نياز به امنيت و نداشتن اعتمادبهنفس،
ترس از ناشناختهها و نبود ﮐنترل اشاره ﮐرد (بوير و روبرت.)2006 ،
نظريه اينرسي ساختاری ﮐه چارچوب مناسبي را برای فهم فرايند تغييرات سازماني
فراهم ميآورد ،توسط حنان و فريدمن )1984(6ارائه شد .اين نظريه دو عامل قابليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اطمينان عملکرد و پاسخگويي سازمان را منبع اصلي مزيتهای رقابتي سازمانهای
پيچيده و مدرن معرفي ميﮐند .قابليت اطمينان به اين معني است ﮐه سازمانها به
خاطر ﮐاهش تنوع مﺤصوالت و ارائه خدمات به مشتريان ،توان برآورده ﮐردن
انتظارات مشتری از نظر ﮐيفيت ،قيمت و زمان ارائه خدمت يا تﺤويل مﺤصول را
دارند .پاسخگويي به اين معني است ﮐه سازمانها با استفاده از رويهها و تصميمات
عقاليي نهفته در پس نتايج سازماني ،قادر به توجيه و قانع ﮐردن سهامداران ،ﮐارﮐنان و
مشتريان خود در رابطه با نﺤوه تخصيص منابع سازماني هستند .تﺤقيقات نشان
ميدهند ﮐه وجود ميل به بنيادگرايي و قواعد استاندارد شده در سازمان سبب افزايش
قابليت اطمينان و قدرت پاسخگويي سازمان ميشود ولي از سوی ديگر ،اين دو عامل
ميتوانند زمينهساز شکلگيری سکون و اينرسي سازمان شوند (الرسن و لومي،
.)2002
بر اساس نظريه اينرسي ساختاری حنان و فريدمن ( ،)1984اينرسي ساختاری
سازمان در مراحل مختلف زندگي سازمان يکسان نيست و رابطهای مثبت و مستقيم
بين سن و اندازه سازمان با اينرسي ساختاری سازمان وجود دارد .در صورتي اينرسي
ﮐاهش مييابد ﮐه همگام با تغييرات و جهت انطباق با آنها ،ساختارهای قبلي سازمان
فروپاشي شوند و ساختاری بازسازی شده بر اساس شرايط مﺤيطـي و همگـام با
خالقيت و نوآوری ظهور ﮐند .بهطور ﮐلي ،نظريه اينرسي ساختاری را ميتوان بهعنوان
يک نظريه پويا با چندين حلقه بازخورد ﮐه در شکل ( )1نشان داده شده است در نظر
گرفت (الرسن و لومي.)2002 ،

شکل ( )1حلقههای بازخور اینرسی ساختاری (الرنس و لومی)2002 ،
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در هر ﮐدام از پژوهشهای انجام گرفته در زمينه اينرسي سازماني ،از منظر خاصي
اين پديده بررسي شده است .هاگ )2014( 1در پژوهشي با عنوان شناسايي موانع
موجود در انطباق سازمانها با تکنولوژی ،تمايل به سکون يا اينرسي سازمان و تمايل
نداشتن به يادگيری را مهمترين عامل تطبيق ﮐارﮐنان با فناوریهای جديد بهويژه
فناوری اطالعات ميداند .ﮐفچه ،زماني و ابراهيمآبادی )2012( 2نيز در پژوهش خود
عوامل مرتبط با فناوری اطالعات در بروز اينرسي در تجربه و يادگيری ﮐارﮐنان
بانکهای دولتي و خصوصي در ايران را بررسي ﮐردند و نشان دادند ﮐه عوامل فردی
تأثير مستقيمي در شکلگيری اينرسي يادگيری و تجربه دارند .همچنين عوامل
سازماني و ترس از ناتواني در استفاده صﺤيح از فناوری اطالعات بهصورت مستقيم و
غير مستقيم بر اينرسي يادگيری و تجربه تأثيرگذار هستند .در مورد ديگر ميتوان به
پژوهش مجيد و همکاران ( )2011اشاره ﮐرد ﮐه بر پايه تﺤليل مﺤيط سازماني در
ﮐشورهای توسعهيافته صورت گرفته است .در اين پژوهش ،اينرسي سازماني بهعنوان
عامل مهمي در تقابل با نياز به تغيير معرفي شده است .اﮐيــف و رايــت )2010(3در
پژوهش خود اينرسي ســازماني را در تصميمگيری استراتژيک بررسي ﮐردند .نتايج
پژوهش آنها نشان داد ﮐه اسـتراتژیهـای جاری سازمان و توجه نکردن به مﺤيط در
طول زمان موجب رضايت از عملکرد و احسـاس بينيازی به تغيير و درنهايت
اينرسي سازماني ميشود .آسانو و اتو )2005( 4در پي ورشکستگي چند بانک بزرگ
در ﮐشور ژاپن برای تشخيص ناﮐارايي وزارت دارايي اين ﮐشور ،پژوهشي اجرا ﮐردند
و دريافتند ﮐه اين ناﮐارايي به دليل اينرسي سازماني در اين وزارتخانه است .عليرغم
اينکه اين وزارتخانه فرصتهايي برای تغيير سياستهايش پيش رو داشت ،ولي بر
سياستهای پيشين خود پافشاری ميﮐرد .ابراهيمي ( )1394در پژوهشي با عنوان
«درآمدی بر اينرسي سازماني و عوامل تأثيرگذار بر آن در سازمانهای بخش دولتي
ايران» رابطـه اينرسـي دانـش و اينرسـي سازماني را بررسي ﮐردند .نتايج اين پژوهش
نشان داد ﮐه ظرفيت جذب دانـش سـازماني ،رابطه اينرسي دانشي و اينرسي سازماني
را تعديل ميﮐند .سپهوند و همکاران ( )1396در پژوهشي با عنوان «شناسايي و
اولويتبندی عوامل ايجادﮐننده اينرسي سازماني با استفاده از روش دلفي فازی» ،به
رتبهبندی عوامل مؤثر در شکلگيری اينرسي سازمان در سازمانهای دولتي ايران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Haag
. Kafcheh, Zamani & Ebrahimabadi
3
. O’keefe & Wright
4
. Asano & Eto
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پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد ترس و روحيه مﺤافظهﮐاری ،تهديد موقعيت شغلي،
استرس و اضطراب ،نداشتن درک درست از تغييرات مﺤيطي ،انجماد فکری ،دفاع
روانشناختي و آگاهي نداشتن از علت تغيير مهمترين عوامـل ايجـاد اينرسي سازماني
هستند.
مرور مباني نظری پژوهش نشان داد ﮐه مفهوم اينرسي سازمان بهطور ﮐلي به تمايل
سازمان به حفﻆ وضع موجود و مقاومت آن در برابر تغييرات اشاره دارد ﮐه اين امر
در دنيای متغير و پرتالطم امروز ميتواند از مهمترين موانع ﮐسب مزيت رقابتي برای
سازمان مبتالبه اينرسي قلمداد شود .همچنين مرور پژوهشهای انجام گرفته در اين
زمينه نشان داد ﮐه در شرايط و جوامع آماری مختلف ،عوامل متفاوتي شکلدهنده
اينرسي در سازمان بودهاند .بنابراين ،پژوهش حاضر بهمنظور طراحي مدل اينرسي
دانشگاهي برای پاسخ به اين پرسش انجام گرفته است ﮐه؛ مهمترين عوامل
شکلدهنده اينرسي در دانشگاه لرستان ﮐدماند؟
روش پژوهش
اين مطالعه از حيﺚ هدف ،در قالب پژوهشهای ﮐاربردی و به لﺤاظ روش ،ﮐيفـي -
ﮐمـي است ﮐه بر اساس تقسيمبندی ﮐرسول )2009(1در زمره طرحهای ترﮐيبي قرار
ميگيرد؛ چراﮐه تﺤليل ﮐمي دادهها در ﮐنار تﺤليل دادههای ﮐيفي بهعنوان دادههای
اصلي پژوهش به نتيجهگيری ﮐلي بر اساس هر دو دادههای ﮐيفي و ﮐمي منجر شده
است .الزم به ذﮐر است ﮐه استراتژی پژوهش پيمايشي است .قلمرو مکاني پژوهش،
دانشگاه لرستان است .جامعه آماری شامل اعضای هيئت علمي دانشگاه لرستان بود ﮐه
با روش غير تصادفي هدفمند از نوع قضاوتي  23نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخـاب
شدند ﮐه با انجام مصاحبه مقدماتي ،آشنايي و تسلط افراد با موضوع اينرسي سازماني
و تمايل ايشان به شرﮐت در پژوهش بهعنوان معيار انتخاب نهايي اعضا در نظر گرفته
شد .رسيدن نتايج مصاحبهها به اشباع نظری ،تعيينﮐننده تعداد اعضای نمونه مورد
بررسي بود .دادهها با پرسشنامه مﺤقـقسـاخته و ديـدگاه پاسخدهندگان از طريق
عبارات ﮐالمي 2گـردآوری شد .پس از تکميل پرسشنامهها توسط پاسخدهندگان،
برای انجـام مﺤاسبات ،عبارات ﮐالمي با استفاده از اعداد طيف فازی مثلثي به اعداد
فازی تبديل شدند .بدين منظور ،در پژوهش حاضر از طيف اعداد فازی نشان داده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Creswell
. Linguistic terms
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شده در جدول ( )2استفاده شد ﮐه نمايانگر رابطه عبارات ﮐالمي ،ﮐد آنها و اعداد
فازی مثلثي1است.
جدول ( )2عبارات کالمی ،کدها و اعداد فازی مربوط به آنها (آکیوز)2015 2،
عبارت کالمی
بدون تأثير
تأثير ﮐم
تأثير متوسط
تأثير زياد
تأثير بسيار زياد

کد
NO
L
M
V
VH

عدد فازی
()0 ،0 ،0/25
()0 ،0/25 ،0/5
()0/25 ،0/5 ،0/75
()،0/5 ،0/75 ،1
()0/75 ،1 ،1

برای تدوين پرسشنامه بهمنظور انجام مقايسات زوجي بين عوامل مؤثر در
شکلگيری اينرسي سازماني؛ نخست با استفاده از مرور ادبيات موضوع ،عوامل مؤثر
بر ايجاد اينرسي سازماني شناسايي شدند ﮐه در مرحله بعد برای بوميسازی اين
عوامل در دانشگاه لرستان ،از طريق مصاحبه با خبرگان آشنا با موضوع مؤلفههايي
اضافه يا حذف شدند .در مرحله بعد برای سنجش روايي پرسشنامه از روايي مﺤتوا
استفاده شد و پايايي پ رسشنامه مورد استفاده از طريق مﺤاسبه نرخ ناسازگاری ماتريس
مقايسات زوجي مورد سنجش قرار گرفت ﮐه با توجه به مقدار به دست آمده برای
نرخ ناسازگاری ( ،0/0425ﮐمتر از  )0/05پايايي پرسشنامه تأييد شد .درنهايت ،برای
طراحـي مـدل سـاختاری عوامل مؤثر در شکلگيری اينرسي سازماني از رويکرد
مدلسازی ساختاری تفسيری فازی استفاده شد .مدلسازی ساختاری تفسيری ،روابط
پيچيده بين متغيرها را در قالب يک مدل ساختاری نمايش ميدهد .اين رويکرد تنها
درباره رابطه عناصر (نبود رابطه ،وجود رابطه يکطرفه ،و وجـود رابطه متقابل) بﺤﺚ
ميﮐند ﮐه اين امر بر اساس طيف دو ارزشي صفر و يک مﺤقق ميشود؛ اما شدت
تأثير يک متغير بر متغير ديگر لﺤاظ نميشود (پرامد و بانوت .)2013 3،به عبارتي
ميتوان گفت ﮐه رويکرد ساختاری تفسيری بهطور ﮐامل بيـانگر انديشـه واقعي افراد
نيست (تسنگ و چيئو .)2013 4،در پژوهش حاضر برای برطرف ﮐردن اين خأل ،از
رويکرد مدلسازی سـاختاری تفسـيری در مﺤيط فازی بهره گرفته شده است .برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Triangular fuzzy numbers
. Akyuz
3
. Pramod & Banwet
4
. Tseng & Chiu
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تجزيهوتﺤليل ميزان قـدرت نفـوذ و ميـزان وابسـتگي هـر يـک از عوامل نيز از
تجزيهوتﺤليل ميکمک1استفاده شده است.
الزم به ذﮐر است ﮐه برای طراحي مدلي در جت بهبود مديريت عوامل مؤثر بر
شکلگيری اينرسي سازماني ،يافتههای پژوهش طي يازده مرحله مطابق شکل زير به
دست آمدهاند.
ايجاد ماتريس
نرمااليز

ديفازی نمودن ماتريس
نرمااليز شده

تشکيل ماتريس
قضاوت

مﺤاسبه حد
آستانه

ترسيم مدل
ساختاری

تشکيل ماتريس
مقايسات زوجي

تشکيل ماتريس
وقوع

سطحبندی متغيرها
و سطحبندی مرحله
دهم

شناسايي عوامل مؤثر در
ايجاد اينرسي سازماني

تشکيل ماتريس
دسترسپذيری اوليه

تشکيل ماتريس
دسترسپذيری نهايي

شکل ( )2مراحل طراحی مدل پژوهش

یافتهها
مرحله اول :شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اینرسی سازمان
در اين پژوهش ،نخست با بررسي و مطالعه ادبيات نظری و مقالههای مرتبط،
عوامل مؤثر بر ايجاد و شکلگيری اينرسي سازمان شناسايي شد .در مرحله بعد عوامل
فوق بهوسيله مصاحبه با اعضای نمونه مورد ارزيابي و تأييد  23نفر از اعضای هيئت
علمي دانشگاه لرستان قرار گرفتند .در آخر بر اساس قضاوت ﮐلي و ﮐسب اجماع
گروهي خبرگان مورد مصاحبه 12 ،عامل مؤثر در شکلگيری اينرسي در دانشگاه
نهايي شد ﮐه در جدول ( )3ارائه شده است .الزم به توضيح است ﮐه ﮐدهای ارجاع
داده شده در ستون مقابل عاملها در جدول ( )3ﮐه با عبارت مصاحبه نشان داده شده،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. MICMAC
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بيانگر اشاره يک يا چند مصاحبهشونده با آن شاخص است ﮐه شماره مصاحبهشونده
ذﮐر شده است.
جدول ( )3عوامل مؤثر در ایجاد اینرسی سازمانی
ردیف

عامل

تعریف مفهومی

ترس و روحيه ايدئولوژی است ﮐه هدف آن حفﻆ اساس
1
مﺤافظهﮐاری و ارزشهای موجود در سازمان است

2

حل مسائل
جديد با
استفاده از
تجربيات قبلي

تهديدهای دائمي از سوی منابع مختلف
درونسازماني و برونسازماني

نماد

منبع

𝐹1

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

گودﮐين و آلکورن ( ،)2008سپهوند و
 𝐹2همکاران ( :)1396مصاحبه ،3 ،23
7،8،13

استرس و پيامد رفتاری منفي در خصوص تغييرات
3
سازماني
اضطراب تغيير

𝐹3

4

نداشتن درک
درست از
تغييرات
مﺤيطي

عدم ﮐسب اطالعات مناسب از علت و
پيامدهای تغيير در ﮐارﮐنان

𝐹4

5

انجماد فکری

مﺤدود ﮐردن تﺤرﮐات سيال ذهني و
انديشيدن بسته

تهديد موقعيت تهديدهای دائمي از سوی منابع مختلف
6
درون و برونسازماني
شغلي

هاف و هاف ( :)2000مصاحبه ،5
22،12،17
هاف و هاف ( :)2000مصاحبه ،4
6،9،10،18،21،19

گودﮐين و آلکورن ( ،)2008الرسن و
𝐹5
لومي ( :)2002مصاحبه ،9 ،3
12،15،17،23
هاف و هاف ( ،)2000ابراهيمي
 :)1394( 𝐹6مصاحبه 16،17 ،10 ،1،4،7
الرسن و لومي ( :)2002مصاحبه ،2
3،6،13،18،20

7

تمايل نداشتن
به يادگيری

نبود مﺤرکهای انگيزشي برای
يادگيریهای نو

8

نبود فضای
رقابتي

رخوت و سکون به خاطر شرايط ثابت
سازماني

آهرن و پاپکوستاس ،)2001(1اسانو
 𝐹8اتوئو ( ،)2005اوﮐيف و رايت (،)2009
مصاحبه 15،16 ،12 ،4،9،10

9

بنيادگرايي

مﺤور قرار دادن مفاهيم مجزوم در
ايدئولوژی و انديشه

آهرن و پاپکوستاس ( :)2001مصاحبه
𝐹9
7،18 ،3

𝐹7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Ahrne & Papakostas
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عامل

نماد

تعریف مفهومی

مجموعه هنجارها و چارچوبهای
قوانين و سازماني ﮐه آزادی عمل ﮐارﮐنان را تﺤت
10
الزامات قانوني
تأثير قرار ميدهد.
11

𝐹10

63

منبع
الرسن و لومي ( ،)2002سپهوند و
همکاران ( :)1396مصاحبه 1،3

گودﮐين و آلکورن ( ،)2008الرسن و
ميل به تفسير مباحﺚ و مسائل نو بر اساس
دفاع
 𝐹11لومي ( ،)2002سپهوند و همکاران
اطالعات ﮐنوني
روانشناختي
( )1396مصاحبه 4،9،17

ارزيابي
عملکرد
12
تساوی مﺤور

تمرﮐز بر استانداردها به جای مقايسه نتايج
در برنامههای پاداش و ترفيع

𝐹12

مصاحبه 2،4،6،11،15،17

مرحله دوم :تشکیل ماتریس مقایسات زوجی
در ماتريس مقايسات زوجي اقدامات دوبهدو مقايسه ميشود .در هنگام پر ﮐردن
آن ،پاسخدهندگان از ﮐـدهای معرف عبارات ﮐالمي استفاده ميﮐنند (تسنگ و چيئو،
 .)2013ماتريس مقايسات زوجي حاصل شده بر مبنای نظر خبره  1مطابق جدول ()4
است.
جدول ( )4ماتریس مقایسات زوجی حاصل از نظرات خبره 1
F12
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VH
NO
NO

F11
M
VH
NO
NO
VH
V
V
V
V
V

F10
M
VH
NO
NO
V
V
V
VH
V
-

NO

-

V

-

F6
M
V
NO
M
VH
VH
VH
V
V

F5
M
M
NO
NO
V
V
VH
V
V

F4
M
M
L
V
VH
VH
VH
V
V

F3
V
VH
V
M
L
M
V
M
L

F2
V
L
NO
L
L
M
V
M
L

F1
VH
M
M
M
L
M
M
M
M

F9
L
VH
NO
NO
V
V
VH
VH
M

F8
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

F7
NO
L
NO
NO
L
VH
VH
V
L

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

V

V

V

L

L

L

F11

V VH VH V VH VH V

V

M

M

F12 M

V NO V
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مرحله سوم :تشکیل ماتریس قضاوت
پس از تشکيل ماتريسهای مقايسات زوجي با ادغام نظرات ،ماتريس قضاوت يا
ادغامي تشکيل ميشود .برای تشکيل ماتريس قضاوت از ميانگين هندسي نظرات بر
اساس رابطه ( )1استفاده ميشود .در رابطه فوق  Kنشانگر تعداد خبرگان است
(جنگ.)2015 1،
1

رابطه ()1

1
2
𝑘
𝑗𝑖𝑑(
𝑗𝑖𝑑 ,
𝑗𝑖𝑑 ,
𝑘) … ,

= 𝑗𝑖𝑔

در اين مرحله از پژوهش نظرات گردآوری شده خبرگان ﮐه بر مبنای عبارات
ﮐالمي بودند ،طبق اعداد ارائه شده در جدول ( )2به اعداد فازی تبديل شدند و همه
نظرات بنا بر رابطه ( )1تجميع شدند و ماتريس قضاوت را تشکيل دادند.
مرحله چهارم :ایجاد ماتریس نرمالیزه شده
ماتريس نرمااليز شده با استفاده از ماتريس قضاوت به دست آورده ميشود .بدين
منظور ،ابتدا مقدار  را به ﮐمک رابطه ( )2مﺤاسبه ميﮐنيم.
𝑛

رابطه ()2

𝑗𝑖𝑢 ∑ 𝑛≤𝑖≤𝛾 = 𝑚𝑎𝑥1
𝑗=1

در رابطه فوق 𝑗𝑖𝑢 نمايانگر حد باالی اعداد فازی ماتريس قضاوت است .در اين
مرحله ،برای مﺤاسبه ماتريس نرمال تمامي اعداد ماتريس قضاوت بر  تقسيم
ميشوند .با توجه به اعداد موجود در ماتريس قضاوت ،مقدار  =11به دست آمد ﮐه
با تقسيم تمامي درايههای ماتريس قضاوت بر عدد  ،11ماتريس نرمال شده حاصل شد
ﮐه به دليل مﺤدوديت در تعداد صفﺤات مقاله از ارائه آن معذوريم.
مرحله پنجم :دیفازی کردن ماتریس نرمالیزه
برای ديفازی ﮐردن اعداد فازی روشهای مختلفي وجـود دارد ﮐه پژوهشگران بر
رابطه ( )3بهعنوان بهترين روش ديفازی ﮐردن اعداد فازی تأﮐيد دارند (گوموش و
همکاران.)2013 2،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Jeng
. gümüş et al

1
2

ارزیابی عوامل مؤثر بر شکلگیری اینرسی دانشگاهی با استفاده از رویکرد ...
𝑗𝑖𝑙 𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 + 𝑚𝑖𝑗 −
𝑗𝑖𝑙 +
3

رابطه ()3

65
= 𝑗𝑖𝑃𝑁𝐵

حال با استفاده از رابطه ( )3به ديفازی ﮐردن ماتريس نرمال اقدام ﮐردهايم ﮐه نتيجه
عمليات فوق در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول ( )5ماتریس دیفازی شده
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
F1 0/00 0/036 0/036 0/033 0/023 0/030 0/006 0/006 0/03 0/046 0/030 0/006
F2 0/076 0/00 0/076 0/036 0/036 0/040 0/026 0/006 0/040 0/040 0/040 0/006
F3 0/033 0/026 0/00 0/026 0/010 0/010 0/013 0/013 0/013 0/010 0/010 0/006
F4 0/060 0/013 0/053 0/00 0/013 0/053 0/013 0/006 0/010 0/013 0/013 0/006
F5 0/053 0/033 0/033 0/060 0/00 0/063 0/036 0/006 0/073 0/056 0/063 0/006
F6 0/033 0/033 0/033 0/073 0/073 0/00 0/073 0/006 0/053 0/053 0/053 0/006
F7 0/060 0/060 0/060 0/073 0/073 0/073 0/00 0/010 0/073 0/073 0/073 0/013
F8 0/073 0/076 0/076 0/076 0/076 0/076 0/073 0/00 0/076 0/083 0/073 0/076
F9 0/026 0/026 0/026 0/070 0/070 0/070 0/016 0/010 0/00 0/070 0/073 0/006
F10 0/053 0/026 0/026 0/026 0/026 0/026 0/026 0/006 0/016 0/00 0/036 0/006
F11 0/026 0/026 0/026 0/036 0/036 0/036 0/026 0/006 0/020 0/036 0/00 0/006
F12 0/053 0/053 0/053 0/070 0/073 0/073 0/073 0/060 0/076 0/076 0/073 0/00
1

مرحله ششم :محاسبه حد آستانه
پس از ديفازی ﮐردن اعداد فازی موجود در مـاتريس نرمـااليز شـده و بـه دسـت
آوردن مـاتريس ديفـازی شده ،حد آستانه ماتريس ديفازی شده از طريق ميانگين
حسابي مطابق رابطه  4مﺤاسبه ميشود (باﮐوديا.)2016 2،
رابطه ()4

𝑛
𝑛∑
𝑗𝑖𝑎 𝑗=1 ∑𝑖=1

=𝑐

𝑛2
در رابطه فوق 𝑗𝑖𝑎 نشاندهنده مقادير ديفازی شده اعداد فازی ماتريس نرمال،
nنمايانگر تعداد عناصر و  cنشانگر حد آستانه است .الزم به ذﮐر است ﮐه با استفاده
از رابطه  ،4حد آستانه در اين پژوهش  0/043به دست آمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Threshold
. Bacudioa

2
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مرحله هفتم :تشکیل ماتریس وقوع
ماتريس وقوع پس از مﺤاسبه حد آستانه تشکيل ميشود .بدين منظور ،عناصر
ماتريس ديفازی شده يکبهيک با مقدار حد آستانه مقايسه ميشوند .اگر عنصری
دارای مقداری بيشتر يا مساوی حد آستانه بود آنگـاه در درايه متناظر با آن ،عدد يک
قرار داده ميشود و اگر دارای مقدار ﮐمتر از حد آستانه بود ،عدد صفر جايگزين
ميشود (اﮐسونگ .)2011 2،مطابق با دستور فوق ماتريس وقوع بهصورت جدول ()6
ايجاد شد.
جدول ( )6ماتریس وقوع عوامل مؤثر در شکلگیری اینرسی سازمانی
F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0

1

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

1
1

1
1

1
1

0

0

0

0

1
0
1
1
1
0

0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0

0
1
0
1

0
0
0

0
1
0
1
1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

F9 F10 F11 F12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F12

1
0
1
0

0

3

مرحله هشتم :تشکیل ماتریس دسترسیپذیری اولیه
ماتريس دسترسيپذيری اوليه از جمع ماتريس وقوع با جمع ماتريس هماني
حاصل ميشود (جيا و همکاران ) 2014 4،ﮐه در نتيجه اين عمل عناصر موجود در قطر
اصلي ماتريس وقوع همگي به عدد يک تبديل ميشوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Incidence matrix
. Xiong
3
. Initial Reachability Matrix
4
. Jia et al
2
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مرحله نهم :تشکیل ماتریس دسترسیپذیری نهایی
پس از تشکيل ماتريس دستيابي اوليه ،بايد سازگاری دروني آن برقرار باشد.
بهعنوان نمونه اگر متغير  1به متغير  2منجر شود و متغير  2به متغير  3منجر شود ،پس
متغير  1بايد به متغير  3منجر شود و اگر در ماتريس دستيابي اين حالت برقرار نبود،
بايد ماتريس اصالح شود (جيا و همکاران .)2014 ،اين پژوهش سازگاری در ماتريس
دستيابي با استفاده از نرمافزار  Matlabبرقرار شده است .ماتريس دستيابي نهايي
عوامل مؤثر در شکلگيری اينرسي سازماني در جدول ( )7ارائه شده است .الزم به
توضيح است ﮐه اعدادی ﮐه عالمت * گرفتهاند ،نشان ميدهند ﮐه در ماتريس دستيابي
اوليه صفر بودهاند و پس از سازگاری عدد يک گرفتهاند.
جدول ( )7ماتریس دستیابی نهایی عوامل مؤثر بر شکلگیری اینرسی سازمانی
F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F9 F10 F11 F12
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
*1
0
*1
1
1
1
1
1
0

1
*1
0
*1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
*1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
*1
*1
1
1
1
*1
0

0
0
0
*1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
*1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

0
*1
1
1
*1
*1
1
1
*1
0

0
1
0
*1
*1
*1
1
1
*1
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F1
F1 1
F2 1
F3 0
F4 1
F5 1
*F 6 1
F7 1
F8 1
*F 9 1
F10 1
F11 0
F12 1

مرحله دهم :تعیین روابط و سطحبندی عوامل
برای تعيين سطح و اولويت متغيرها ،مجموعه دستيابي و مجموعه پيشنياز برای
هر متغير تعيين ميشود (مندل و دشماک .)1994 1،مجموعه دستيابي هر متغير شامل
متغيرهايي ميشود ﮐه از طريق اين متغير ميتوان به آنها رسيد و مجموعه پيشنياز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Mandal & Deshmukh
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شامل متغيرهايي ميشود ﮐه از طريق آنها ميتوان به اين متغير رسيد .اين ﮐار با
استفاده از ماتريس دستيابي انجام ميشود .پس از تعيين مجموعه دستيابي و پيشنياز
برای هر متغير ،عناصر مشترک بين دو مجموعه شناسايي ميشوند .متغيرهايي ﮐه
مجموعه مشترکشان با مجموعه دستيابيشان يکي باشد ،سطح اول اولويت را به خود
اختصاص مي دهند .پس از تعيين اين متغير يا متغيرها ،آنها را از جدول حذف ﮐرده و
با بقيه متغيرهای باقيمانده جدول بعدی را تشکيل ميدهيم .در جدول دوم هم همانند
جدول اول ،متغير سطح دوم را مشخص ميﮐنيم و اين ﮐار را تا تعيين سطح همه
متغيرها ادامه ميدهيم (آگروال ،شنکر و تيوری .)2007 1،بدين ترتيب در اين پژوهش
طي پنج مرحله ،سطوح پنجگانه مدل ساختاری اينرسي سازماني به دست آمد ﮐه به
دليل اختصار ،نتيجه نهايي اين مراحل در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول ( )8نتایج سطحبندی عوامل مؤثر بر شکلگیری اینرسی سازمانی
نماد
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

مجموعه پیشنیاز
1و2و4و5و6و7و8و9و10و12
2و4و5و6و7و8و9و12
2و3و4و5و6و7و8و9و12
4و5و6و7و8و9و12
4و5و6و7و8و9و12
4و5و6و7و8و9و12
4و5و6و7و8و9و12
8و12
4و5و6و7و8و9و12
1و2و4و5و6و7و8و9و12
4و5و6و7و8و9و11و12
8و12

مجموعه دسترسی
1و10
1و2و3و10و11
3
1و2و3و4و5و6و7و9و10و12
1و2و3و4و5و6و7و9و10و12
1و2و3و4و5و6و7و9و10و12
1و2و3و4و5و6و7و9و10و12
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11
1و10
11
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12

مجموعه مشترک سطح
اول
1و10
دوم
2
اول
3
سوم
4و5و6و7و9
سوم
4و5و6و7و9
سوم
4و5و6و7و9
سوم
4و5و6و7و9
پنجم
8و12
4و5و6و7و8و 9چهارم
اول
1و10
اول
11
پنجم
8و12

مرحله یازدهم :ترسیم مدل
پس از تعيين روابط و سطح متغيرها ميتوان آنها را به شکل مدلي ترسيم ﮐرد .به
همين منظور ابتدا متغيرها برحسب سطح آنها از باال به پايين تنظيم ميشوند و با
استفاده از سطحبندی انجام شده دياگرامي با عنوان مدل عوامل مؤثر بر شکلگيری
اينرسي سازماني ترسيم ميشود و پس از ترسيم مدل ،روابط بين عوامل با توجه به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Agarwal, Shanker, Tiwari

1
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ماتريس دسترسي نهايي با حذف انتقالپذيریها بهصورت گرافهايي جهتدار ترسيم
ميشوند (متيازگان و نورالﺤق )20131،ﮐه نتيجه مراحل فوق در شکل ( )3قابل
مشاهده است.

شکل( )3مدل یکپارچه عوامل مؤثر بر شکلگیری اینرسی سازمانی

با توجه به نتايج در جدول ( )8ﮐه نشاندهنده سطحبندی عوامل مؤثر بر
شکلگيری اينرسي سازماني در دانشگاه لرستان است؛ متغيرها برحسب سطح آنها از
باال به پايين تنظيم ميشوند و با استفاده از سطحبندی انجام گرفته دياگرامي با عنوان
مدل اينرسي سازماني مطابق شکل ( )3ترسيم ميشود .به اين صورت ﮐه ترس و
روحيه مﺤافظهﮐارانه ،استرس تغيير ،قوانين و مقررات و دفاع روانشناختي ﮐه بهعنوان
سطح اول شناخته شدهاند ،در اولين سطح دياگرام و به همين ترتيب ساير ابعاد در
سطوح ديگر دياگرام جای ميگيرند .الزم به توضيح است ﮐه هر چه از سطوح بااليي
به سمت سطوح پايينتر حرﮐت ميﮐنيم ،از ميزان تأثيرپذيری شاخصها ﮐاسته و بر
ميزان تأثيرگذاری آنها افزوده ميشود .بنابراين ميتوان گفت مطابق با نتايج به دست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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آمده در شکل ( )3چهار عامل قرار گرفته در سطح يک دياگرام دارای بيشترين ميزان
تأثيرپذيری و نبود فضای رقابتي و ارزيابي عملکرد تساویمﺤور به دليل قرار گرفتن
در سطح زيرين مدل ،همانند سنگ زيربنای مدل عمل ميﮐند و از بين دوازده عامل
ارائه شده دارای بيشترين ميزان تأثيرگذاری بر ساير عوامل مؤثر بر شکلگيری اينرسي
در دانشگاه لرستان هستند.
1

خوشهبندی ابعاد
بهمنظور بخشبندی عوامل ،در ماتريس دستيابي نهايي بايد برای هر يک از معيارها
قدرت هدايت 2و وابستگي 3مﺤاسبه شود .قدرت هدايت يک معيار ،تعداد معيارهايي
است ﮐه متأثر از معيار مربوطه ميشوند ازجمله خود آن معيار .قدرت وابستگي نيز
تعداد معيارهايي است ﮐه بر معيار مربوطه تأثير ميگذارند و به دستيابي به آن منجر
ميشوند .قدرت های هدايت و وابستگي در تﺤليل ماتريس اثر ضرب ارجاع متقابل
ﮐاربردی ) (MICMACدستهبندی و استفاده ميشوند ﮐه در آن ،معيارها به چهار
گروه خودمختار ،وابسته ،پيوندی و مستقل دستهبندی ميشوند (آذر و همکاران،
 .)1389بنابراين با توجه به جدول ( )7و با جمع تعداد 1های موجود در هر سطر،
قدرت هدايت يا نفوذ هر عامل و با جمع تعداد 1های موجود در هر ستون قدرت
وابستگي هر عامل مﺤاسبه شده است ﮐه مقادير به دست آمده در جدول ( )9ديده
ميشود.
جدول( )9قدرت هدایت-وابستگی عوامل مؤثر بر شکلگیری اینرسی سازمانی
نماد
قدرت هدايت
قدرت وابستگي

F1
2
10

F2
5
8

F3
1
9

F4
10
7

F5
10
7

F6
10
7

F7
10
7

F8
12
2

F9
10
7

F12 F11 F10
12 1
2
2
9 10

حال مطابق اعداد به دست آمده برای قدرت هدايت و وابستگي هر يک از
شاخصها ،شاخصهای مذﮐور در چهار خوشه؛ خودمختار ،وابسته ،پيوندی و مستقل
دستهبندی و ماتريس هدايت-وابستگي برای مدل اينرسي سازماني مطابق شکل ()4
ترسيم ميشود .الزم به توضيح است ﮐه برای ترسيم اين ماتريس ،تعداد خانههای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Clustering
. Driving power
3
. Dependence power
2
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سطر و ستون ماتريس برابر با تعداد عوامل ،و خطوط تقسيمﮐننده اين ماتريس به
چهار خوشه مستقل ،خودمختار ،پيوندی و وابسته برحسب عدد ميانه حاصل شده از
قدرت هدايت و قدرت وابستگي عوامل مورد بررسي ترسيم ميشوند (آذر ،خسرواني
و جاللي.)1392 ،

شکل( )4ماتریس هدایت -وابستگی

در شکل ( )4ديده ميشود ﮐه خوشه اول ،شامل معيارهايي است ﮐه دارای قدرت
هدايت و وابستگي ضعيف هستند .در پژوهش حاضر ،نداشتن درک درست از
تغييرات (عامل ،)4انجماد فکری (عامل )5تهديد موقعيت شغلي (عامل ،)6تمايل
نداشتن به يادگيری (عامل )7و بنيادگرايي (عامل )9با ﮐسب قدرت هدايت  10و
قدرت وابستگي  7در خوشه اول يعني خوشه خودمختار جای گرفتهاند.
متغيرهای وابسته در خوشه دوم قرار مي گيرند ﮐه قدرت هدايت ضعيف اما قدرت
وابستگي بااليي دارند .پنج عامل ترس و روحيه مﺤافظهﮐاری ،حل مسائل جديد با
استفاده از تجربيات فعلي ،استرس تغيير ،قوانين و مقررات و دفاع روانشناختي در اين
خوشه جای گرفتهاند .با توجه به درجه تأثيرپذيری باالی عوامل فوق ،مديران
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شرﮐتهای دانشبنيان ميتوانند با تمرﮐز بر مؤثرترين عوامل ايجادﮐننده اينرسي
سازماني (خوشه چهارم) در جهت مقابله و ﮐنترل اين عوامل گام بردارند.
خوشه سوم ،شامل معيارهای پيوندی است ﮐه هم قدرت هدايت و هم قدرت
وابستگي بااليي دارند .اين شاخصها غير ايستا هستند ،زيرا به دليل قدرت هدايت و
وابستگي بااليي ﮐه دارند ،هر نوع تغيير در آنها ميتواند سيستم را تﺤت تأثير قرار
دهد .در پژوهش حاضر از بين عوامل شکلدهنده اينرسي سازماني و با توجه به
قدرت هدايت و وابستگي حاصل شده برای آنها ،ديده ميشود ﮐه هيچﮐدام از عوامل
در اين خوشه قرار نگرفتهاند.
خوشه چهارم ،شامل معيارهای مستقل است ﮐه قدرت هدايت باال به همراه قدرت
وابستگي پاييني دارند .نبود فضای رقابتي (عامل )8و ارزيابي عملکرد تساویمﺤور
(عامل  )12با قدرت هدايت  12و وابستگي  2در اين خوشه جا دارند ﮐه بهعنوان
عوامل ﮐليدی و بنيادی اثر قابل توجهي بر ساير عوامل شکلدهنده اينرسي سازماني
دارند و به مؤثرترين عوامل از ميان دوازده عامل شناسايي شده ،شناخته شدند .اين
نتيجه تأييدﮐننده مدل حاصل شده عوامل ايجادﮐننده اينرسي سازماني در مرحله پيش
است چراﮐه دو عامل نبود فضای رقابتي و ارزيابي عملکرد تساویمﺤور بهعنوان
مؤثرترين عوامل ايجادﮐننده اينرسي در دانشگاه لرستان شناسايي شدند.
بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب است ﮐه از بين عوامل شناسايي شده ،نبود فضای
رقابتي و نﺤوه ارزيابي عملکرد بهصورت تساویمﺤور پايههای بنيادين مدل اينرسي
در دانشگاه لرستان را تشکيل ميدهند .در رابطه با نقش و تأثيرگذاری نظام ارزيابي
عملکرد تساویمﺤور بهعنوان يکي از مهمترين عوامل شکلگيری اينرسي در دانشگاه
ميتوان گفت ﮐه عليرغم جهتگيری استراتژيک تمايز در چشمانداز و برنامه
راهبردی اغلب دانشگاهها ،مشاهده ميشود ﮐه ارزيابي عملکرد ﮐارﮐنان و اعضای
هيئت علمي در دانشگاههای فوق بر اساس نظامهای تساویمﺤور انجام ميگيرد ،در
صورتي ﮐه ارتقا و پيشرفت در سازمانهايي با جهتگيری استراتژی تمايز مستلزم
عملکرد بهتر و ﮐسب نتايج مطلوبتر از ديگران است .اين امر در نظامهای ارزيابي
عملکرد تساویمﺤور ناديده گرفته ميشود؛ زيرا اساس ﮐار اين روش استفاده از
ارزيابي مطلق است بهگونهای ﮐه ﮐارﮐنان و استادان به جای مقايسه با يکديگر ،بر طبق
استانداردهای مشخصي ارزيابي ميشوند ﮐه اين امر غالباً با توزيع آزاد هماهنگ است
و هر درصدی از ﮐارﮐنان و استادان ميتوانند در طبقه افراد با عملکرد باال قرار بگيرند.
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بنابراين در چنين نظامي داشتن عملکردی بهتر از ديگران مزيت خاصي بهحساب
نميآيد ﮐه اين امر ميتواند به ﮐاهش انگيزه و تمايل نداشتن افراد بااستعداد در جهت
بروز خالقيت ،نوآوری و تغييرات اساسي و درنتيجه شکلگيری اينرسي در دانشگاه
منجر شود.
بر اساس نتايج پژوهش ،عامل مؤثر ديگر در شکلگيری اينرسي در دانشگاه ،نبود
فضای رقابتي در دانشگاه شناسايي شد ﮐه اين عامل خود ميتواند نشئت گرفته از
عوامل درون و بيرون از دانشگاه باشد .در زمينه عوامل داخلي ميتوان به جو سياسي
حاﮐم بر دانشگاهها و همچنين استفاده نکردن از نظامهای شايستگيمﺤور جهت
ارتقای اعضای هيئت علمي اشاره ﮐرد .همانگونه ﮐه پيشتر عنوان شد ،معيار دستيابي
به حدی از استانداردهای از پيش تعيين شده ﮐه معموالً سهلالوصول نيز هستند
بهعنوان عامل ارتقا و پيشرفت در دانشگاه و همچنين حاﮐميت سياسي در عزل و
نصبها ميتواند عاملي سبب از بين رفتن انگيزه و جو رقابتي بين استادان شود .در
بعد عوامل برونسازماني نيز ميتوان به اين مطلب اشاره ﮐرد ﮐه اغلب معيارهای
سنجش عملکرد واحدهای دانشگاهي تأﮐيد بر ﮐميت ازجمله تعداد اعضای هيئت
علمي ،تجهيزات و تسهيالت مورد نياز آموزش و مواردی از اين قبيل دارند ﮐه اين
امر ميتواند زمينهساز حرﮐت واحدهای دانشگاهي به مستندسازی و توجه صرف به
عوامل ﮐمي برای ارتقای رتبه خود در بين ساير واحدهای دانشگاهي و به عبارتي
ﮐمرنگ شدن جو رقابتي بين اعضای هيئت علمي در جهت پويايي واحد دانشگاهي
شود.
عامل تأثيرگذار سوم ﮐه در سطح چهارم مدل طراحي شده پژوهش جای گرفت؛
بنيادگرايي در نظام دانشگاهي است ﮐه به مﺤور قرار دادن مفاهيم مجزوم در
ايدئولوژی و انديشه اشاره دارد .نداشتن درک درست از تغييرات مﺤيطي ،انجماد
فکری ،تهديد موقعيت شغلي و تمايل نداشتن به يادگيری بهعنوان چهار عامل
تأثيرگذار در سطح بعدی ( سطح سوم) مدل پژوهش شناسايي شدند .حل مسائل
جديد با استفاده از تجربيات جديد نيز در سطح دوم جای گرفت و درنهايت چهار
عامل ترس و روحيه مﺤافظه ﮐاری ،استرس و اضطراب تغيير ،قوانين و الزامات قانوني
و دفاع روانشناختي در باالترين سطح مدل بهعنوان عواملي با بيشترين تأثيرپذيری و
ﮐمترين تأثيرگذاری بر شکلگيری اينرسي سازماني جای گرفتند .بر اساس نتايج
پژوهشهای پيشين همچون پژوهش آسانو و اتو ( )2005وجود بروﮐراسي اداری در
بانکها مهمترين عامل در ايجاد اينرسي سازمان شناخته شد .سپهوند و همکاران
( )1395نيز ترس و روحيه مﺤافظهﮐاری ،تهديد موقعيت شغلي و امنيت شغلي را
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بهعنوان مهمترين عوامل ايجادﮐننده اينرسي در سازمانهای دولتي شناسايي ﮐردند ﮐه
اين تفاوت در نتايج ميتواند به دليل تفاوت موجود بين هدفها و استراتژیهای
جامعههای مورد مطالعه قابل توجيه باشد.
از ديگر نتايج اين پژوهش ،ترسيم ماتريس هدايت-وابستگي بود ﮐه عوامل
تأثيرگذار بر اينرسي سازمان را در چهار خوشه خودمختار ،وابسته ،مستقل و پيوندی
جای داد .اين امر نشان داد دو عامل نبود فضای رقابتي و ارزيابي عملکرد
تساوی مﺤور در خوشه مستقل با قدرت هدايت باال و قدرت وابستگي ﮐم قرار دارند.
همچنين پنج عامل عدم درک درست از تغييرات ،انجماد فکری ،تهديد موقعيت
شغلي ،تمايل نداشتن به يادگيری و بنيادگرايي در خوشه خودمختار با قدرت هدايت
و وابستگي ﮐم و عوامل ترس و روحيه مﺤافظهﮐاری ،حل مسائل جديد با تجربيات
فعلي ،قوانين و مقررات و دفاع روانشناختي در خوشه وابسته با قدرت هدايت ﮐم و
قدرت وابستگي باال جای گرفتند ﮐه نتايج حاصل از ماتريس هدايت -وابستگي مؤيد
مدل طراحي شده بود.
در آخر بر اساس مهمترين نتايج پژوهش ،پيشنهادهای ﮐاربردی زير برای مقابله
هر بيشتر با شکلگيری اينرسي در مراﮐز علمي و دانشگاهي ارائه ميشود:
 با توجه به وجود نظام ارزيابي عملکرد ﮐاذب و تساویمﺤور در نظام فعليآموزش عالي ،استفاده از نظام ارزيابي عملکرد شايستگيمﺤور پيشنهاد
ميشود؛ بهگونهای ﮐه دستورالعمل پرداخت حقوق و مزايا با فاصله گرفتن از
رويکرد پوزيتويستي و ﮐمي فعلي ،مبتني بر شايستگيها و ارزش افزوده
توسط استادان ،تدوين و اجرا شود تا چشماندازهای موجود در اسناد
باالدستي با ماهيت مراﮐز علمي و دانشگاهي و رسالتهای آنها سازگاری
بيشتری يابد.
 ايجاد فضای رقابتي در مراﮐز آموزش عالي با تدوين معيارهای ﮐيفي شفافجهت ترفيع و ارتقای رتبه علمي اعضای هيئت علمي مراﮐز فوق.
 ترويج ،تشويق و حمايت از فرهنگ خالقيت و نوآوری در نظام آموزشعالي ﮐشور برای مقابله با بنيادگرايي ،انجماد فکری و انطباق با تغييرات
پويای مﺤيطي.
 فراهم ﮐردن زمينههای سختافزاری و نرمافزاری توليد علم در مراﮐز آموزشعالي بهمنظور تﺤريک و تشويق پويايي و افزايش يادگيری.
 ﮐاهش بوروﮐراسي و قوانين دستوپا گير برای فعاليتهای پژوهشي موردنياز جامعه علمي و اجتماعي و درعينحال استقرار نظام نظارتي مناسب در
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جهت تشخيص صﺤتوسقم انجام فعاليتهای پژوهشي در مراﮐز آموزش
عالي.
در آخر با توجه به اهميت موضوع اينرسي سازماني و نوظهور بودن اين موضوع
پيشنهاد ميشود ﮐه ديگر پژوهشگران با بهﮐارگيری فرايند تﺤليل شبکهای ) (ANPبه
مﺤاسبه ضرايب اهميت عوامل شناسايي شده اقدام ﮐنند .بنابراين يکي از پژوهشهای
نو و جذاب برای ديگر پژوهشگران ترﮐيب روشهای مدلسازی ساختاری تفسيری با
فرايند تﺤليل شبکهای در بررسي عوامل مؤثر بر شکلگيری اينرسي در اينرسي
سازماني است.
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