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Abstract  
Organizations are usually uninterested in change and evolution, and a kind of idleness 

and laziness is seen in them. The majority of necessary and critical changes of the 

organizations and their ability to adapt to environmental uncertainties get afflicted with 

organizational inertia and fail. The purpose of this study was to investigate the effect 

of organizational inertia on organizational laziness and organizational anomie. This 

survey study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of research 

method. In the study, organizational inertia was the independent variable, while 

organizational laziness and anomie were the dependent variables. The statistical 

population was comprised of the employees of the University of Tehran. Based on the 

population size (i.e., 4000 individuals) and the sample size determination formula, the 

least sample size was determined to be 350 people, who were selected through 

stratified sampling method. The data collection instrument was a questionnaire whose 

reliability was determined using Chronbach’s alpha coefficient and whose validity was 

confirmed using content validity obtained from the opinions of experts familiar with 

the research question. Moreover, in order to run correlation and other analyses, SPSS 

22 and AMOS22 software packages were used. The results of data analysis led to the 

confirmation of all research hypotheses: organizational inertia has a significant, direct, 

positive effect on organizational laziness, and organizational inertia has a significant, 

positive effect on organizational anomie.  
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 چکیده

 ةعمـد  .شـود  می دیده ها سازمان در حالی بی و رخوت نوعی و دهند می نشان گقییعال بی خود از تحول و تغییر برای ها سازمان
 گرفتار سازمانی اینرسی باتالق در محیطی های اطمینان عدم با سازمان پذیری انطباق توان و سازمان حیاتی و ضروری تغییرات

ـ  سازمانی اینرسی تأثیر تحلیل حاضر پژوهش از هدف مانند. می ناکام و شوند می  .بـود  سـازمانی  آنـومی  و سـازمانی  تنبلـی  رب
 گقـرار  پیمایشـی  تحقیقات ةزمر در توصیفی یتحقیق روش جهت از و کاربردی تحقیقات گروه در هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 پـژوهش  آماری ةجامع .دان وابسته متغیرهای سازمانی آنومی و تنبلی و مستقل متغیر سازمانی اینرسی پژوهش این در .گیرد می
 تعـداد  انتخـابی  ةنمون حجم حداگقل گیری نمونه فرمول و (نفر 4000) ما ةجامع حجم به توجه با .بودند تهران دانشیاه نانکارک
 بـا  آن پایـایی  کـه  دبـو  پرسشـنامه  اطالعات گردآوری ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوان به ایطبقه صورت به که شد نفر 350

 ییدأت پژوهش موضوع به آشنا متخصصان نظر اساس بر محتوا روایی از استفاده با آن روایی و نباخوکر آلفای ضریب از استفاده
 حاصـل  نتایج .شد استفاده AMOS22 و SPSS22 افزار نرم از ها داده وتحلیل تجزیه و همبستیی تعیین برای ،همچنین .شد
 معنـادار  و مثبت تأثیر سازمانی تنبلی بر مانیساز اینرسی .1 :انجامید پژوهش های فرضیه ةهم ییدأت به ها داده وتحلیل تجزیه از
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 مقدمه

 سک   یک   از باید هاانسازم و است ضروری سازمان حیات ةادام برای تغییرات با سازگاری

 مطابق را خ د سازمانی ساختار دیگر س ی از و محیط تغییرات به ت جه با را خ د عملیات

 تحک ل  و تغییر اگر (.Král & Králová 2016: 5172) دهند تغییر جدید عملیاتی هایمدل با

 هکی   و مانکد می باقی خ د گیری شکل ةاولی مراحل در سازمان نداشت، ضرورت ن آوری و

 اصکح   و تغییرپکییری  خاصکیت  هاسازمان اگر .شدنمی حاصل سازمان در تح لی و تغییر

 Liao) شکد می مسدود آنان پیشرفت راه و ماندندمی باقی خ د ةاولی چارچ ب در نداشتند،

et al. 2008: 186.) خ د از تح ل و تغییر برای ها سازمان که ش د می دیده اغلب حال این با 

 عمکد  . شک د  مکی  دیکده  هکا  سازمان در حالی بی و رخ ت ن عی و دهند می نشان عحقگی بی

 محیطی های اطمینان عدم با سازمان پییری انطباق ت ان و سازمان حیاتی و ضروری تغییرات

 اینرسکی (95: 1394 ابراهیمکی ) مانند می ناکام و ش ند می گرفتار سازمانی اینرسی باتحق در

 بکروز  خ د از محیطی تح الت و تغییر برابر در سازمان که است مقاومتی و قدرت سازمانی

 Tsahuridu) اسکت  محیطکی  تغییکرات  بکا  م اجهکه  در نات انی معنای به همچنین و دهدمی

 تغییکرات  بکا  هکا سکازمان  ةم اجهک  از سک ن .دارد وج د ها سازمان بیشتر در سک ن (.2009

 اثکربش   طک ر  بکه  تغییکرات  هب ت انندنمی ها سازمان زیرا .کندمی جل گیری خارجی محیط

 (.Matthyssens 2006: 752) کنند سازمانی تح ل در درگیر را خ د و دهند پاسخ

 .اسکت  مکدیران  اصکلی  هکای دغدغکه  از یکی سازمانی و فردی وریبهره حاضر، قرن در

 شک د مکی  محسک ب  سکازمان  یک   ةسکرمای  ترین مهم کارآمد و پییرمسئ لیت انسانی نیروی

(Belenzon & Tsolmon 2015: 1284.) و انسکانی  نیروی خص صیات شناخت زمینه این در 

 .دشک  مکی  محسک ب  هکا سازمان مدیران هایمشغ لی دل از یکی آنان کارآیی بر مؤثر ع امل

 کارکنکان  روانکی  ک جسکمی  سکحمت  و وریبهره میزان در مهمی نق  که هاییمق له از یکی

 ةمق لک  ،شک د  نمکی  مبیول بدان کافی ت جه دولتی هایسازمان ویژه به هاسازمان در اما دارد،

 هکا سکازمان  ،21 قکرن  آغکاز  از (.Khodabakhshi et al. 2016: 209) اسکت  اجتمکاعی  تنبلی

 بکه  را هکا  سکازمان  تغییکرات  این .اندکرده تجربه خ د پیرام ن را شدیدی و اساسی تغییرات
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 هب را هاسازمان م فقیت و بقا ها آن به ت جه عدم که دنکنمی هدایت ن ین هایچال  سمت

 ککه  اسکت  شکده  آن به منجر حیاتی م قعیت این (.Steffi 2014) کندمی تهدید فزاینده ط ر

 تجدیکدنرر  خک د  راهبکردی  هکای دیدگاه و وکار کسب های اول یت در هاسازمان از بسیاری

 مشکتری  و بازار نیازهای به سریع پاسخ و وکار کسب محیط تغییرات با سازگاری بر و کنند

 آن با هاسازمان اخیراً که هاییچال  از یکی .کنند کیدأت همکاری ن ین هایروش طریق از

 Esther et) است حرکتی فقر با مترادف تنبلی .است تنبلی ةمسئل کنندمی نرم پنجه و دست

al. 2013: 132.) ک چ  ام ر دادن انجام برای کرده رخنه آن در تنبلی که سازمانی در افراد 

 ،اندازنکد مکی  فکردا  بکه  را امکروز  کار همیشه عم می و کاری و ششصی زندگی در بزرگ و

 کننکد می آرزو که را تح لی و تغییر گیارند، میوا دیگران به را گیریتصمیم و سازیتصمیم

 بکه  عکادت  ،دارنکد  انترکار  دیگران از و کنند می واگیار دیگران به اقدامی ترین ک چ  بدون

 (.2014 رضایی شاه) کنند می تعلل انتشابی هر رایب و ندارند کردن فکر

 لهئمس بیان

 تضکعی   را کارکنکان  ةروحی سازمان های ستاده و دستاوردها ةغیرمنصفان ت زیع و عدالتی بی

 کارکنکان  در روانکی  فشار و تن  ایجاد به و (Seyed-Javadein & Farahi 2008: 59) کند می

 نارضکایتی  بروز باعث شغل از ناشی استرس نیز، .(Bagherzadeh-Renani 2011) انجامد می

 ،خکان ادگی  و اجتمکاعی  و فکردی  از اعکم  ،زندگی های زمینه سایر در منفی تأثیر و کارکنان

 رعایکت  سکازمانی  الگ های و هنجارها اگر ،حال این با .(Vosuqi et al. 2017: 48) ش د می

 اًاصطحح مدیریت و سازمان مباحث در که ش د می گرفتار آن می  حالت به سازمان ،نش د

 و روانکی  فشکارهای  بکین  .(55 :2015 همککاران  و طکالبی ) گ ینکد  می سازمان آن می آن به

 ککه  میزانی به کارکنان عملکرد هادانشگاه در .دارد وج د تنگاتنگی ارتباط شغلی فرس دگی

 رفتار بر انسانی منابع مدیریت راهبردی اقدامات و نیست بش  رضایت دارند انترار مدیران

 و هکا نگرش ت اند می انسانی هایفعالیت ةت سع که آنجا از .نیست تأثیر بی کارکنان انترار و

 متکأثر  سکازمانی  اهداف به رسیدن برای را سازمان کارکنان رفتارهای و هاقابلیت، هاظرفیت

 و مسکالل  ابک  هادانشگاه .آید  بشمار کارکنان انگیزه افزای  راستای در اقدامیمی ت اند  ،کند
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 و دشک   سکازمان  در کارکنکان  تنبلکی  باعکث  ت انکد  می که ش ند می رو هروب زیادی مشکحت

 هکا رجک    اربکاب  ةمراجعک  هنگام کارکنان داخلی و اقتصادی مشکحت به عنایت با همچنین

 نتیجکه  در و کاری  انگیز کاه  به ت اند می که داشت خ اهد پی در پیامدهایی و مشکحت

 بکه  ککه  داشکت  آن بکر  را انمحققک  فککری  ةدغدغ این .ش د منجر سازمان در کارکنان تنبلی

 ت جه با .دنبپرداز تهران دانشگاه در سازمانی آن می و تنبلی بر سازمانی اینرسی تأثیر بررسی

 تنبلی بر یتأثیر چه سازمانی اینرسی که است این حاضر پژوه  ةمسئل شده بیان مطالب به

 ؟گیارد می تهران دانشگاه در سازمانی آن می و

 سازماني اينرسي مفهوم

 محیطکی  های چال  پاسشگ ی که هستند کارکنانی نیازمند خ د بقای حفظ برای ها سازمان

 بکا  و ،باشکند  پایبند تیمشان و خ د باورهای هب ،هراسندن دان  و اطحعات تسهیم از ،باشند

 دهنکد  مکی  تکرجی   گکاه  امکا  کنند. مشارکت سازمان ةت سع در خ د هایپیشنهاد و ها دیدگاه

 اینرسکی  (.Shahabi & Jalilian 2015: 133) نکد هند سکازمان  یرو پی  تغییرات به پاسشی

 پیشکنهادهای  و انتقادهکا  بکر  اگکر  چ ن .دارد سازمان برای ناپییری جبران پیامدهای سازمانی

 دانک   م لکد  م ت ر که ،کارکنان ذهن ش د، زده پاسشگ یی عدم و تحرکی بی مهر سازمانی

 ،سازمان راهبردی ةسرمای منزلة به کارکنان، وقتی و ایستاد خ اهد تکاپ  از ،هستند ازمانیس

 کنکد  همچک ن  ،خک د  مکدیریتی  بکزرگ  خطر باید مدیریت ند،هند نشان تغییرات به واکنشی

 Attri) کند حس را تغییر، برابر در کارکنان مقاومت از ناشی سازمان در تح ل سرعت شدن

et al. 2014: 6.) قکرار  تکأثیر  تحکت  سازمانی های ویژگی از بسیاری ت سط سازمانی ینرسیا 

 و فرهنگ مدیریت، یندهایافر گیری، تصمیم یندهایافر شامل سازمانی ویژگی این گیرد. می

 (.Majid et al. 2011: 386) است سازمانی اینرسی بر مؤثر ع امل از کارکنان ادراک

 شکناختی  روان و ،عمل بین ، بعد سه در سیاینر که اند آن بر (2003) وول  و 1هدبرگ

 ککحن  هکای  گیکری  جهکت  یاجکرا  و ت سعه برای سازمان  اراد راه سر کلیدی یمانع سازمان

                                                                                                                                                       
1. Hedberg 
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 قابکل  زمکانی  ةفاصکل  یک   که ش د می ظاهر زمانی بینشی اینرسی است. سازمان استراتژی 

 ایکن  بکروز  از سکازمان  شکدن  مطلع و سازمان محیط در اساسی تغییرات بروز میان مححره

 محکیط  وتحلیکل  تجزیه ةنتیج در که دهد می رخ زمانی عملی اینرسی آید. وج د به تغییرات

 سکازمان  واککن   و پاسکخ  اما؛ است شده ایجاد محیط م رد در مدیریتی بین  ی  سازمانی

 و مناسکب  زمکان  در شک د  مکی  اعمال تغییر برای که هایی تحش و است کند تغییرات این به

 در تحک ل  و تغییر م انع از دیگر یکی ت اند می هم شناختی روان اینرسی هد.د نمی رخ مفید

 هکای  مکانیسکم  و اضکطراب  و اسکترس  دهد می نشان شناسی روان های تحلیل باشد. سازمان

 .دهند می قرار تأثیر تحت را سازمانی عملکرد که هستند رفتاری پیامدهای روانی

 سازماني تنبلي

 و انکداختن  خیرأتک  بکه  آن از و است رفتار و کاردادن  انجام تنی بین شکاف سازمانی تنبلی

 ش د. می تعبیر دیگر غیرضروری های فعالیتدادن  انجام با ضروری تکالی  کردن جایگزین

 در اجتمکاعی  تنبلکی  اینککه  اول :دشک   مکی  متمایز اساسیة لفؤم دو اساس بر اجتماعی تنبلی

 آنککه  دوم و انجامد می فرد روحی و میجس وانافر های آسیب به که است سندرمی سازمان

 Vincent) کند می اجتناب مششص ای وظیفه یا کاردادن  انجام از غیرعقحیی ص رته ب فرد

 یکا  منطقکی  دلیل هر به که است کاری کردن م ک ل آینده به تنبلی مجم  ، در (.531 :2013

 رنک   با ها تنبلی اغلب دلیل همین به کنیم. می خالی شانه آندادن  انجام بار زیر از غیرمنطقی

آثکار   سکازمان  در تنبلی که اند داده نشان اخیر مطالعات است. همراه شناختی روان ناراحتی و

 :Chu & Choi 2005) دارد ... و، ککار  نک    افکراد،  ششصکیت  ن   جسمی، سحمت بر منفی

 بکا  هکایی  مانسکاز  بکه  و انکد  یافتکه  تغییکر  معناداری ط ر به ها سازمان اخیر ةده دو رد (.247

 گ نکه  ایکن  در .انکد  هشد تبدیل تیم بر مبتنی رهبری و شدن جهانی و تمرکز عدم های ویژگی

 در ها سازمان لحاظ بدین و ش د می محس ب سازمان اصلی ةسرمای انسانی نیروی ها سازمان

 خک د  وری بهکره  و ککارایی  دنکر بهینه جهت افراد های مهارت و ها قابلیت از گیری بهره پی

 رشکد  مکانع  و سکازمان  دشکمن  تنبلکی  سکازمانی،  دیکدگاه  از (.203 :2008 وزیکری ) ندهست

 الگ  عن ان به کهت اس کار به مرب ط سازمان در اجتماعی تنبلی است. خحقیت و وری بهره
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 طک ر ه بک  دهکد  انجکام  را کار است قادر که فردی آن در که ش د می ت صی  ای دوره یا پایا

 انجام معین مدت ی  در باید که ،کاری های فعالیت یا تکالی  اماتم و م قع به آغاز از مکرر

 تککالی   تکمیکل  یکا  شکرو   هدفمنکد  انداختن خیرأت به اجتماعی تنبلی کند. می امتنا  ش د،

 (.Spada et al. 2006) است شغلی مشتل 

 سازماني آنومي

 هانکه آگا طک ر  بکه  مشکترک  اهکداف  بکه  دستیابی جهت که است اجتماعی ای پدیده سازمان

 واقکع  در. (1393 رضکایی  شکاه ) اسکت  مششصکی  ثغک ر  و حدود دارای وش د  می هماهنگ

 و ،آشکفتگی  هنجکاری،  بکی  نرمی، بی دچار ت انند می اجتماعی هایی پدیدهمثابة  به ها سازمان

 .Spada et al) شک د  مکی  گفته سازمانی آن می پدیده این به نرری لحاظ از که ش ند ش بآ

 و هکا  آن میکان  تعکار  و  هنجارهکا  حاکمیت در ضع  دلیل به می ،آن  شرایط در. (2006

 سازمانی و اخحقی ق اعد به التزام عدم روشن، هنجارهای فاقد هایی عرصه آمدن پدید حتی

 دیگر، عبارت به. نیستند کارکنان رفتارهای راهنمای خ بی به الگ ها آن طی که آید می پدید

 هنجکاری  بکی  هکا  زمینکه  برخکی  در و ،هنجارهکا  ریناپایکدا  تعار ، اختحل، شرایط این در

 تک ان  می دیگر عبارت به .(164 :2011 همکاران و زاده عباس) است مشاهده قابل وض   به

 و هنجارهکا  و شک د  می اداره خ د هنجارهایة واسط به و نرم اساس بر سازمان چ ن گفت

 هکا  آن از پیکروی  هسکتند  کارکنکان  میان متقابل کن  در رفتار  دنکن تعیین سازمانی الگ های

 (.8 :2015 سفیدچیان و مرل می) دش  می سازمان در نرم و تعادل م جب

 پژوهشة پیشین

 تنبلکی  ةمثابک   به دانشگاهی تنبلی تحلیل» عن ان با ،پژوهشی در (2017) شریفی و فیروزجالیان

 متغیرهکای  بکا  دانشکگاهی  تنبلکی  دادند نشان ،«مازندران دانشگاه دانشج یان میان در اجتماعی

 متغیرهکای  ککه  دارد معنکادار  رابطة (دانشگاه برون و درون) ابعادش و نرام سط  در نابسامانی

 آم زشکی  روی طفکره  دانشکگاه،  در ریکزی  برنامکه  ضکع   دانشکگاه،  در کنتکرل  و نرارت نب د)

 متغیرهکای  جکز ه بک  (جامعه در تنبلی های هزینه ب دن پایین جامعه، در تنبلی فرهنگ سیستمی،



  615     تهران دانشگاه در سازماني آنومي و سازماني تنبلي بر سازماني اينرسي تأثیر رسيبر

 نیکا  رسکتم  و غفاری .ش د می شامل را شغلی آیند  نب د و دانشگاه در تجهیزات و امکانات نب د

 فرهنکگ  کژکارکردهکای  اجتمکاعی؛  تنبلکی  و سکازمانی  اینرسکی » عن ان با تحقیقی در (2017)

 فرهنککگة لفککؤم پیشنهادشککده مککدل ییککدأت بککر عککحوه اعککحم کردنککد «ب روکراتیکک  سککازمانی

 مثبکت  تأثیر سیاسی و ،اقتصادی اجتماعی،ک  شناختی رفتاری، ختی،شنا اینرسی بر کراتی وب ر

 بکین ة رابطک  در نیز فرد ادراک و ،گروه های ویژگی کار، های ویژگی متغیرهای و دارد معنادار و

  همککاران  و جک ادی  کننکد.  می ایفا را میانجی نق  سازمانی اینرسی و ب روکراتی  فرهنگ

 پزشککی  علک م  دانشکگاه  در سازمانی اینرسی مدیریت مدل ةارال» عن ان با تحقیقی در (2017)

 مکدیریت  عامکل  چهار دارای سازمانی اینرسی مدیریت مدل که نتیجه گرفتند «شمالی خراسان

 ککه  اسکت  شکناختی  روان مححرات و ،تغییر مدیریت تغییر، مدیریت ساز زمینه اقدامات دان ،

 و تغییکر  ساز زمینه اقدامات بهب د اعثب شناختی روان مححرات و دان  مدیریت ع امل آن در

 و 1ریک   گیارنکد. تأثیر تغییکر  مکدیریت  بر نیز تغییر ساز زمینه اقدامات ش ند. می تغییر مدیریت

 در اجتماعی تنبلی کاه  برای راهبردهایی تعری » عن ان با پژوهشی در (2014)  همکاران

 و یکپارچهو  دهد می کاه  را تنبلی گروه  انداز کردن محدود دادند نشان «گروهی های طر 

 ککار  در اشکشا   سکهم  دسکتاوردها،  بک دن  ارزشکمند  عملکرد، مقیاس ها، گروه ب دن منسجم

 و 2عبدالمجیکد  شک د.  مکی  گکروه  در اجتمکاعی  تنبلکی  کاه  سبب ساالنه هم ارزیابی گروهی،

 فهکم  اگر اعحم کردند «تغییر سبد و سازمانی اینرسی» عن ان با تحقیقی در (2011)  همکاران

 نتکای   .اسکت  گیارتأثیر تغییر یندافر در رود باال سازمانی اینرسی نیروهایة مجم ع از عم می

 بکازنگری  مک رد  را خک د  انداز چشمد بای اینرسی نیروهای شکست برای سازمان دهد می نشان

 رد (2008) 3لین کند. آماده تغییر وج هة همة مطالع طریق از درک قابلة برنام ی  و دهد قرار

 نشکان  «درس کحس در دانشج یان فرهنگی گیری جهت و اجتماعی تنبلی» عن ان با پژوهشی

 دچکار  کمتر دانشج یانی و است اجتماعی تنبلی  کنند تبیین ترین مهم فرهنگی گیری جهت داد

 دارند. گروهی کار به گرای  که ش ند می تنبلی

                                                                                                                                                       
1. Rich 

2. Abdul Majid 

3. Lin 
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 پژوهش نظری چارچوب

 تحک الت  از کنکد،  قطع را خ د پیرام ن اطحعاتی و ارتباطی مجاری سازمان که ص رتیدر 

 ایکن  پکییری  انعطکاف  عدم ش د. می آن ناب دی م جب امر این و دش  نمی آگاه خ د اطراف

 نتیجه در. دهند تطبیق محیطی تغییراتا ب را خ د که دهد نمی آن افراد و سازمان به را اجازه

 و )ابراهیمکی  آیکد  وجک د مکی  بکه   سکازمان  ککل  در اینرسکی  حالت آن پی در و فردی رک د

 در برابکر  ککه  هسکتند  کارکنکانی  نیازمنکد  خک د  بقای حفظ برای ها سازمان (.2015 همکاران

 بکر  و باشکند  نداشکته  هکراس  دانک   و اطحعکات  تسکهیم  از و پاسشگ  محیطی های چال 

ة ت سکع  جهکت  در خک د های پیشنهاد و ها دیدگاه با و باشند پایبند تیمشان و خ دباورهای 

 یرو پکی   تغییکرات  بکه  پاسکشی  دهنکد  مکی  ترجی  ها آن گاهی اما کنند. مشارکت انسازم

 برای ناپییری جبران پیامدهای سازمانی اینرسی (.Shahabi & Jalilian 2015) ندهند سازمان

 پاسکشگ یی  عدم و تحرکی بی مهر سازمانی پیشنهادهای و انتقادها بر اگر . زیرادارد سازمان

 و ایسکتاد  خ اهکد  تککاپ   ازاسکت،   سازمانی دان  م لد م ت ر که ،کارکنان ذهن ش د، زده

 باشند، نداشته تغییراتدر برابر  واکنشی ،سازمان راهبردیة سرمای در جایگاه کارکنان، وقتی

 ناشی سازمان در تح ل سرعت شدن کند همچ ن ،خ د مدیریتی بزرگ خطر باید مدیریت

  (.Attie et al. 2014) کند حس را تغییر، برابر در کارکنان مقاومت از

 از، شک د  مکی  گفتکه  دارد. هکا  سکازمان  در کارکنکان  تنبلی بر مؤثر ینقش سازمانی اینرسی

 .اسکت  خحقیکت  و وری بهکره  رشکد  مانع و سازمان دشمن اجتماعی تنبلی سازمانی، دیدگاه

 زیکر  از غیرمنطقی یا منطقی دلیل هر به که است کاری کردن م ک ل آینده به تنبلی مجم  ،

 نکاراحتی  و رنک   بکا  هکا  تنبلکی  اغلکب  دلیکل  همین به کنیم. می خالی شانه آن دادن انجام بار

 سکحمت  بکر  سکازمان  در تنبلکی  ککه  انکد  داده نشان اخیر مطالعات است. همراه شناختی روان

 رد (.Cho & Choi 2005)گکیارد   می تأثیر منفی ... و ،کار ن   افراد، ششصیت ن   جسمی،

 عدم های ویژگی با هایی سازمان به و اند یافته تغییر معناداری ط ر به ها سازمان ،اخیر ةده دو

 نیکروی  هکا  سازمان گ نه این در .اند هشد تبدیل تیم بر مبتنی رهبری و شدن جهانی و تمرکز

 از گیری بهره پی در ها سازمان لحاظ بدین و ش د می محس ب سازمان اصلی ةسرمای انسانی
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 وزیکری ) هستند خ د وری بهره و کارایی دنکر بهینه جهت در افراد های مهارت و ها قابلیت

 از و یاری رساند مشتل  های بحران در سازمان از حفاظت به ت اند می م ض   این (.2008

آنچکه   به ت جه با .(2015 همکاران، و حاتم) کند جل گیری روی واپس ةمرحل در آن ت ق 

 :دش  می مطر پژوه   های فرضیه، شد بیان

 دارد. معنادار تأثیر سازمانی آن می بر سازمانی اینرسیک 

 دارد. معنادار تأثیر سازمانی تنبلی بر سازمانی اینرسیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 نمودار

 تحقیق روش

 تحقیقکات  نک    از هکا  داده آوری جمکع  نرکر  از و ککاربردی  هکدف  لحاظ از حاضر پژوه 

 یعل ک  نک    از پکژوه   متغیرهکای  بین ارتباط حیث از و انیمید مطالعات ةشاخ از ت صیفی

ة جامع .است نتای  تعمیم قابلیت آن مزایای ترین مهم که ب د پیمایشی پژوه  روش .است

 بکه  ت جکه  بکا  .ب دنکد  ،نفکر  4000 تعداد به ،تهران دانشگاه کارکنان همة پژوه  این آماری

 نم نکه  حجکم  تعیکین  بکرای  انکک کر  فرمک ل  از نم نه حجم ب دن مششص و ب دن محدود

 با:ب د  برابر نم نه حجم ترتیب بدین .شد استفاده

 سازمانی اینرسی

 سازمانیتنبلی 

 زمانیساآنومی 
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 پکن   بکرآوردی  خطکای  e نرمال، ت زیع با تصادفی متغیر Z جامعه، حجم  انداز N آن در که

 .است صدم

 
ة نم نک  حجم حداقل گیری نم نه فرم ل و نفر( 4000)ة پژوه  جامع حجم به ت جه با

 شد. نفر 350 انتشابی

 دارای جامعکه  عض  هر شد. استفاده ای طبقه تصادفی گیری نم نه روش از پژوه  این در

 بک دن  )معکرف(  نماینکده  آنککه  دلیکل  به .ب د شدن انتشاب جهت دیگر عض  با برابر احتمالی

 روش بهتکرین  تصکادفی  گیکری  نم نکه  است، اهمیت حالز پییری تعمیم اهدافسبب  به نم نه

 ایکن  بنکدی  لیسکت  امککان  و نرر م ردة جامع ب دن محدود به ت جه با است. گیری نم نه برای

 پایکه،  )علک م  هکا  دانشککده  تعداد اساس بر ابتدا د.ش استفاده ای طبقه تصادفی روش از ،جامعه

 بکه  بنکا  هکا  دانشکده بین از سپس و شد تشکیل طبقات ...( و زبان، تربیتی، عل م انسانی، عل م

 بکرای  شکد.  ت زیکع  کارکنان بین پرسشنامه و تشکیل طبقاتزیر ها آن در م ج د های رشته ن  

 شد. بازگرداندهپرسشنامه  330 تعداد که دش ت زیع پرسشنامه 380 تعداد بیشتر اطمینان

 اینرسکی  ةپرسشکنام  .شکد  اسکتفاده  اسکتاندارد  ةپرسشکنام  از اطحعکات  آوری جمع برای

 رفتکاری،  اینرسکی  تی،شکناخ  اینرسکی ) ةلفک ؤم 5 و الؤسک  15 دارای (2014) هاگ سازمانی

 آنک می  ةپرسشکنام  .اسکت  (سیاسکی  اینرسکی  ،اقتصادی اینرسی اجتماعی، ک شناختی اینرسی

 تنبلکی  ةپرسشکنام  .اسکت  شکده  تنرکیم  الؤسک  9 در (1396) همککاران  و م سک ی  سازمانی

 ،گکروه  هکای  ویژگکی  فکرد،  ادراک هکای  )ویژگکی  لفکه ؤم 3 شکامل  (1393) گراوند سازمانی

 تعیکین  بکرای  که متعددی های روش میان از است. شده تنریم الؤس 20 در کار( های ویژگی

بکه ککار    پکژوه   ایکن  برای محت ایی روایی و ص ری روایی دارد وج د گیری اندازه اعتبار

 روایکی  تا شد اراله محققان و نرران صاحب از تعدادی به پرسشنامه که ص رت بدینرفت؛ 
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 ارالکه  دانشکگاه سکتادان  ا از برخی به پرسشنامه نیز تحقیق این در .کنند بررسی را پرسشنامه

 از پرسشکنامه  پایکایی  آزم ن برای و کردند تأیید را پرسشنامه ب دن مناسب و رواییکه  دش

 ارالکه  1 جکدول  در پژوه  متغیرهای برای پایایی ضریب .شد استفاده کرونباخ آلفای  شی 

 .است شده

 پژوهش متغیرهای پایایی. 1 جدول

 ونباخکر آلفای متغیر

 911/0 سازمانی اینرسی

 878/0 سازمانی آن می

 799/0 سازمانی تنبلی

 

 سکؤاالت  بکین  درونکی  همبسکتگی  باشد، تر نزدی  1 به کرونباخ آلفای شاخص قدر هر

 ککم،  رادرصد  45 پایایی ضریب کرونباخ .ب د خ اهند تر همگن ها پرس  نتیجه در و بیشتر

 زیکاد  را درصکد  95 پایکایی  ضکریب  و قبک ل،  لقابک  و مت سکط  را درصد 75 پایایی ضریب

 مطل ب آزم ن در 7/0 باالی آمده دست به مقادیر نیز منابع از بسیاری در .است کرده پیشنهاد

 برخ ردارند. مطل ب پایایی از پژوه  های شاخص 1 جدول به ت جه با . ش د می تلقی

 پژوهش های يافته

 ،Amos22 و SPSS22 افکزار  نکرم  از استفاده اب پرسشنامه، طریق از ها داده آوری جمع از پس

 بکرای  اسمیرن فک  ک لم گروف های آزم ن از و ندشد وتحلیل تجزیه آمده دست به اطحعات

 بکین ة رابطک  بررسکی  بکرای  همبسکتگی  آزم ناز  متغیرها، ت زیع ب دن نرمال کردن مششص

 بکرای  سکاختاری  معکادالت  مکدل  از و ،متغیرهکا  وضکعیت  بررسی برای t آزم ن از متغیرها،

 .دش استفاده پژوه  های فرضیه سنج 

 مکردان  رادرصد  90 و زنان را جامعه این درصد 10 داد نشان شناختی جمعیت های یافته

 دهنکدگان  پاسکخ  درصد 1 ب دند. متاهل درصد 67 و مجرد آنان درصد 33 دهند. می تشکیل

 دهنکدگان  پاسکخ  درصکد  39 سال، 35 تا 26 بین دهندگان پاسخ درصد 47 سال، 25 از کمتر
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 دارای دهنکدگان  پاسکخ  درصد 72 .ندشتدا سال 45 از بی  درصد 13 و ،سال 45 تا 36 بین

 دکتکری  مکدرک  دارایدرصکد   4 و ،لیسکانس  ف ق مدرک دارایدرصد  24 لیسانس، مدرک

 237 تعکداد  بکه  لیسانس مقطع در تحصیحت با مرتبط فراوانی بیشترین ترتیب این به ب دند.

 ب د. مشه د نفر

 یکا  ویلک  ک  شکاپیرو  آزمک ن  از آمده دست به های عامل  نمر ب دن نرمالاطمینان از  برای

 0 فر  ،ها داده ب دن نرمال بررسی هنگام ش د. می استفاده اسمیرن فک  ک لم گروف آزم ن

  آمکار  اگر .ش د می تستدرصد  5 خطای سط  در است نرمال ها داده ت زیع اینکه بر مبتنی

 داده اینککه  بکر  مبتنکی  0 فکر   رد بکرای  دلیلی آید، دسته ب 05/0 مساوی تر بزرگ آزم ن

 ایکن  نتکای   .اسکت  نرمکال  هکا  داده ت زیع دیگر عبارت به .داشت نش اهد وج د است نرمال

 است. آمده 2 جدول در آزم ن

 اسمیرونوفـ  کولموگروف آزمون از حاصل نتایج. 2 جدول

Sig ها شاخص اسمیرنوف ـ کولموگروف 

 سازمانی اینرسی 024/1 114/0

 سازمانی آن می 331/1 078/0

 سازمانی تنبلی 978/0 109/0

 

 نتکای   ککه  آنجا از ،همچنین .است 05/0 از بیشتر تحقیق های شاخص (sig) معناداری سط 

 سکایر  و هکا  فرضیه آزم ن برای کرد، ییدأت را ها داده ب دن نرمال اسمیروفک  ک لم گروف آزم ن

 وضکعیت  ب دن مناسب جهت پژوه  این در .دش استفاده پارامتری  آمار از اریآم های آزم ن

 معنکاداری  عکدد  جکا  هکر  آزمک ن،  ایکن  طبکق  شد. استفاده جامعه ی  میانگین آزم ن از ها عامل

 وجک د  معنکاداری  تفاوت شده درنررگرفته میانگین و متغیر وضعیت میان باشد 05/0 از تر بزرگ

 بکدان  باشکد  05/0 از تکر  ک چ  معناداری عدد چنانچه اما دارد. مت سط وضعیت متغیر و ندارد

 اگکر  دارد. وجک د  معنکاداری  تفاوت شده درنررگرفته میانگین و متغیر وضعیت میان که معناست

 ،باشکد  منفی پایین و باال حد اگر و مناسب متغیرها وضعیت ،باشد مثبت پایین و باال حد مقادیر

 دهد. می نشان را آزم ن این نتای  3 جدول .است نامناسب متغیرها وضعیت
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 بودن مناسب لحاظ از پژوهش های شاخص نتایج. 3 جدول

 t df Sig ها شاخص
 میانگین

 اختالف

 درصد 95 اطمینانفاصلة 

 پایین حد باال حد

 3.102 3.381 3.242 0.000 329 5.783 سازمانی اینرسی

 2.789 3.064 2.926 0.000 329 4.963 سازمانی تنبلی

 3.113 3.355 3.234 0.000 329 5.596 سازمانی آن می

 

 همبسکتگی  آزمک ن  از هکا  شاخص میانة رابط بررسی منر ر به پژوه  این در همچنین

 حجکم  به ای نم نه همبستگی ضریب و ρ جامعه همبستگی ضریب اگر شد. استفاده پیرس ن

n جامعه از r ،است ممکن باشد r از منرک ر  یندبک  .باشکد  آمکده  دسته ب اتفاقی و تصادفی 

 دو آیکا  شک د  مکی  بررسی آزم ن این در .ش د می استفاده همبستگی ضریب داریامعن آزم ن

 است 0 جامعه همبستگی ضریب آیا دیگر عبارت به .خیر یا هستند مستقل و تصادفی متغیر

 د وکنک  مکی  محاسکبه  را نسبی یا ای فاصله متغیر دو بین همبستگی میزان ضریب این خیر. یا

 ککه  اسکت  ایکن  معنکی  بکه  باشد مثبت آمده دست هب مقدار اگر است. -1 و +1 بین آن مقدار

 دیگکر  متغیکر   متغیر هر در افزای  با یعنی ؛افتد می اتفاق جهت هم ط ر به متغیر دو تغییرات

 دو به معنی ایکن اسکت ککه    باشد منفی آمده دست به مقدار اگر ،برعکس .یابد می افزای  نیز

 دیگر متغیر مقادیر متغیر ی  مقدار افزای  با یعنی ؛کنند می عمل هم عکس جهت در متغیر

 متغیکر  دو بکین  ای رابطکه  هکی   دهکد  مکی  نشان شد 0 آمده دست هب مقدار اگر .یابد می کاه 

 است. آمده 4 جدول در پیرس ن آزم ن نتای  ندارد. وج د

 پژوهش متغیرهای میان همبستگی آزمون نتایج. 4 جدول

 همبستگی ضریب معناداری سطح خطا سطح وابسته متغیر مستقل تغیرم ردیف

 0.678 0.000 0.01 سازمانی آن می سازمانی اینرسی 1

 0.574 0.000 0.01 سازمانی تنبلی سازمانی اینرسی 2

 0.559 0.000 0.01 سازمانی تنبلی سازمانی آن می 3
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 99 اطمینان سط  در پژوه  ایمتغیره بین دهند می نشان ها یافته ،4 جدول به ت جه با

 رابطه معناداری وج د دارد. درصد

 هکای  مکدل  پکژوه ،  مفهک می  هکای  مدل و ها فرضیه آزم نة مرحل به شدن وارد از قبل

 از پکس  دیگر، عبارت به شد. سنجیده عاملی تحلیل روشبا  پژوه  متغیرهای گیری اندازه

 متغیرهکای ) گیکری  دازهانک  هکای  شکاخص  اینککه  کردن مششص جهت اطحعات آوری جمع

 همکة  ابتدا است الزم هستند قب ل قابل پنهان متغیرهای سنج  برای اندازه چه تا (مشاهده

 کلکی  هکای  شکاخص  ،رو ایکن  از .گیرنکد  قکرار  آزم ن م رد مجزا ط ره ب مشاهده متغیرهای

 م نآز .گرفتند قرار ارزیابی م رد (ییدیأت عاملی تحلیل) گیری اندازه الگ های برای برازش

 هکای  شکاخص  که ب د آن از حاکی ییدیأت عاملی تحلیل های مدل برای برازش های شاخص

 .کنند گیری اندازه را پنهان متغیرهای ت انند می خ بی به (آشکار متغیرهای) گیری اندازه

 سؤال هر برای P جزئی شاخص همراهتأییدی  عاملی تحلیل نتایج .5 جدول

 آشکار متغیر پنهان متغیر
 بار

 لیعام
P 

 متغیر

 پنهان
 آشکار متغیر

 بار

 عاملی
P 

 

 

 سازمانی اینرسی

 

 

 0.000 0.72 شناختی اینرسی

 

 

 

 

 

 

 آن می

 سازمانی

Q1 0.80 0.000 

 Q2 0.23 0.021 0.000 0.58 رفتاری اینرسی

 اینرسی

ک  شناختی

 اجتماعی

0.84 0.000 

Q3 0.38 0.018 

Q4 0.50 0.000 

 Q5 0.71 0.000 0.000 0.65 اقتصادی اینرسی

 Q6 0.35 0.015 0.000 0.82 سیاسی اینرسی

 سازمانی تنبلی

 های ویژگی

 فرد ادراک
0.75 0.000 Q7 0.63 0.000 

 های ویژگی

 گروه
0.75 0.000 

Q8 0.65 0.000 

 0.000 0.58 کار های ویژگی
Q9 0.29 0.011 
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 )بکار  رگرسکی نی  وزن مقکدار  دارای های عامل ش د می پیشنهاد آماری نرر از که آنجا از

 ةهمک  (،1392 اسکفندیانی  و )محسنین ش ند تلقی قب ل قابل و معنادار 40/0 از بی  عاملی(

 مقادیر q2، q3، q6، q9 آیتم عاملی بارهای جز به بررسی م رد مدل در رگرسی نی های وزن

 معنکادار  P<0/01 سکط   رد (t-valueبحرانکی)  هکای  نسکبت  ةهمک  و شتنددا 40/0 از تر بزرگ

 کلکی  برازش و شدند ییدأت ،شدهیاد ع امل جز ،شده درنررگرفته ع امل همة بنابراین ب دند.

 .ب د شده مشاهده های داده با مطالعه م رد گیری اندازه مدل خ ب برازش از حاکی

 از حاضر پژوه  های فرضیه ییدأت یا رد برای ،شد بیان قبل های بش  در که ط ر همان

 حاضکر  وه ژپک  در شکد.  اسکتفاده  ایمک س  افکزار  نرم از استفاده با ساختاری معادالت لمد

 ش د. می مشاهده 1 شکل در ایم س افزار نرم خروجی

 
 ساختاری معادالت مدل خروجی. 1 شکل

 و سازمانی اینرسی متغیر دو بین استاندارد ضریب مقدار که آنجا از ،1 شکل به ت جه با

 بکا  برابکر ) اسکت  تکر  بکزرگ  96/1 عدد از (t-value) معناداری مقدار و 55/0 سازمانی آن می

 بنکابراین  .اسکت  معنکادار  متغیکر  دو این بین ةرابط گفت ت ان می درصد 95 سط  در (22/6
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 .دارد معنکادار  و مثبکت  تکأثیر  سکازمانی  آن می بر سازمانی اینرسی و ش د نمی ییدأت 0 فر 

 مقکدار  و 40/0 سکازمانی  تنبلکی  و سکازمانی  سکی اینر متغیکر  دو بین استاندارد ضریب مقدار

 درصکد  95 سکط   در .(53/4 بکا  برابکر ) اسکت  تکر  بکزرگ  96/1 عدد از (t-value) معناداری

 و شک د  نمکی  ییکد أت 0 فکر   بنکابراین  .اسکت  معنادار متغیر دو این بین ةرابط گفت ت ان می

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر سازمانی تنبلی بر سازمانی اینرسی

 بکا  برابر هنجار به دو کای است، شده اراله 6 جدول در که ،ایم س خروجی به ت جه با

 قابکل  مقکدار  078/0 با برابر RMSEA شاخص است. قب لی قابل مقدار و 3 از کمتر و 96/2

 از تحقیکق  مکدل  هسکتند  مطلک ب  حالکت  در شکاخص  3 از بکی   که آنجا از و است قب لی

 است. برخ ردار مناسب برازندگی

 تحقیق مدل کلی برازش نتایج. 6 جدول

 نتیجه قبول قابل حد مقدار شاخص

Χ2/df 96/2 قب ل قابل 5 تا 1 بین 

 قب ل قابل >90/0 9/0 (NFI) هنجارشده برازش شاخص

 قب ل قابل غیر >75/0 9/0 (GFI) برازش نیک یی شاخص

 قب ل قابل غیر 1 به نزدی  72/0 (AGFI) شده اصح  برازش نیک یی شاخص

 قب ل قابل )>93/0 9/0 (NNFI) هنجارنشده برازش اخصش

 قب ل قابل >93/0 9/0 (IFI) افزایشی برازش شاخص

 قب ل قابل >93/0 9/0 (CFI) تطبیقی برازش شاخص

 قب ل قابل >84/0 6/0 (PNFI) مقتصد  هنجارشد برازش شاخص

 ب لق قابل <078/0 08/0 (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین دوم ةریش

 قب ل قابل غیر >89/0 9/0 (RFI) نسبی برازش شاخص

 قب ل قابل 0 به نزدی  055/0 (RMR) مانده باقی مربعات میانگین ریشه

 نتیجه و بحث

 ضکامن  ایکن  و کنند می برقرار ارتباط خ د محیط با و هستند باز سیستمی ص رت به ها سازمان

 قطکع  را خک د  پیرام ن اطحعاتی و باطیارت مجاری سازمان که ص رتی در است. سازمان بقای

 عکدم  شک د.  مکی سکازمان   نکاب دی  م جکب  این وش د  نمی آگاه خ د اطراف تح الت از کند،
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 محیطکی  تغییکرات ا بک  را خک د  ککه  دهد نمی آن افراد و سازمان به را اجازه این پییری انعطاف

 .آیکد  وجک د مکی   بکه  سکازمان  ککل  در اینرسکی  آن پی در و فردی رک د نتیجه در .دهند تطبیق

 ،دهند پاسخ محیطی های چال  به که هستند کارکنانی نیازمند خ د بقای حفظ برای ها سازمان

 و ،باشکند  پایبنکد  تیمشان و خ د اعتقادات بر ،باشند نداشته هراس دان  و اطحعات تسهیم از

 گکاهی  اامک  کننکد.  مشارکت سازمانة ت سع جهت در خ دهای پیشنهاد وها  و دیدگاه ها ایده با

 بررسکی  هکدف  بکا  پژوه  این .هندند رو پی  تغییرات به پاسشی دهند می ترجی  ها سازمان

 پکژوه   نتکای   .انجام شد تهران دانشگاه در سازمانی آن می و تنبلی بر سازمانی اینرسی تأثیر

 سکازمانی  آنک می  و سازمانی اینرسی متغیر دو بین استاندارد ضریب مقدار که آنجا از نشان داد

 95 سکط   در (22/6 بکا  برابکر ) است تر بزرگ 96/1 عدد از (t-value) معناداری مقدار و 55/0

 و شک د  نمی ییدأت 0 فر  بنابراین .است معنادار متغیر دو این بین ةرابط گفت ت ان می درصد

 دو بکین  استاندارد ضریب مقدار .دارد معنادار و مثبت تأثیر سازمانی آن می بر سازمانی اینرسی

 96/1 عکدد  از (t-value) معنکاداری  مقکدار  و 40/0 سکازمانی  تنبلکی  و سکازمانی  اینرسی رمتغی

 متغیکر  دو ایکن  بکین  ةرابطک  گفکت  ت ان می درصد 95 سط  در .(53/4 با برابر) است تر بزرگ

 مثبکت  تأثیر سازمانی تنبلی بر سازمانی اینرسی و ش د نمی تایید 0 فر  بنابراین .است معنادار

 و جک ادی  (،2017) نیکا  رسکتم  و غفکاری  تحقیقکات  نتای  با پژوه  این نتای  د.دار معنادار و

 ... و (،2011)  همکککاران و عبدالمجیککد (،2014)  همکککاران و ریکک  (،2017)  همکککاران

 انجام برای افراد کرده رخنهدر آن  تنبلی که سازمانی در گفت ت ان می بنابراین دارد. همش انی

 بکه  را امکروز  کار همیشه عم میو  کاریو  ششصی زندگی در بزرگ و ک چ کارهای  دادن

 را تحک لی  و تغییکر  کنند، می واگیار دیگران به را گیری تصمیم و سازی تصمیم اندازند، می فردا

 ککردن  فککر  بکه  عکادت  کشند، می انترار دیگران از اقدامی ترین ک چ  بدون کنند می آرزو که

 دستاوردهاة غیرمنصفان ت زیع و عدالتی بی طرفی از ند.ورز می تعلل انتشابی هر برای و ،ندارند

 در روانکی  فشکار  و تکن   ایجکاد  بکه  وکند  می تضعی  را کارکنانة روحی سازمان های ستاده و

شک د   مکی  کارکنان در نارضایتی بروز باعث شغل از ناشی استرس همچنین انجامد. می کارکنان

 .گکیارد  مکی  منفکی تکأثیر   ،خان ادگی و تماعیاجو  فردی از اعم ،زندگی های زمینه سایر رکه ب
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 آگاهانکه  طک ر  بکه  مشکترک  اهکداف  بکه  دسکتیابی  جهکت  که است اجتماعی ای پدیده سازمان

 هکایی  پدیکده منزلکة   بکه  هکا  سکازمان  واقکع  در .دارد مششصکی  ثغک ر  و حدود و شده هماهنگ

 نرکری  لحکاظ  از ککه  ش ند ش بآ و ،آشفتگی هنجاری، بی نرمی، بی دچار ت انند می اجتماعی

 حاکمیکت  در ضکع   دلیکل  به آن می ، شرایط در ش د. می گفته سازمانی آن می پدیده این به

 عکدم  روشکن،  هنجارهکای  فاقکد  هایی عرصه آمدن پدید حتی و ها آن میان تعار و  هنجارها

 رفتارهکای  راهنمکای  خ بی به الگ ها آن طی که آید می پدید سازمانی و اخحقی ق اعد به التزام

 در و هنجارهکا  ناپایکداری و  تعار و  اختحل شرایط این در دیگر، عبارت به. نیستند نانکارک

هایی پیشکنهاد  ،شکد  بیانآنچه  به ت جه با .ش د می مشاهده وض   به هنجاری بی ها زمینه برخی

 :ش د اراله می

 مالز های حمایت و ابزارها که باشند داشته ت جه باید دانشگاه ریزان برنامه و مدیران 

 بکه  تک ان  مکی  م رد این برای مناسب راهکارهای . ازدهند قرار کارکنان اختیار در را

 .دکر اشاره انگیزشی های پاداش اعطای

 و مدیران بین همچنین و کارکنان بین داخلی ارتباطات داشتن ها سازمان گ نه این در 

 هکا  آن بکین  تماداع مثحًکه  ش د داده ترتیباتی ش د می پیشنهادش د.  می ییدأت کارکنان

 مرل سکی  و رلیسی وظای  ش د می باعث صداقت و مثبت هنجارهای افزای  یابد.

 گیرد. ص رت بهتر

 بکا  ککه  گماشکته شک د   رجک    اربکاب  بکه  پاسکشگ یی  قسکمت  در کارکنانی م ارهه 

 رویکی  گشاده بارا  ها نآ مشکحت و مسالل و رفتار مناسب داشته باشند رج   ارباب

 اسکتفاده  ها آن مسالل و نیازها به پاسشگ یی برای مناسب های روش از و کنند درک

 تق یکت  جهکت  آم زشی های برنامه ش د می پیشنهاد مدیران بهدیگر  عبارت به .کنند

 کنند. برگزار سازمان در ها آن های واکن  آنالیز و رج   ارباب با کارکنان تعامحت

 را کارکنان و نهادینه سازمان رد را مناسبی اخحقی منش ر ش د می پیشنهاد مدیران به 

 باشکد  شده تعری  خ بی هب وظای  و روابطکه  زمانی زیرا .کنند آن رعایت به ملزم

 .رسید خ اهد خ د حد کمترین به ظن س ء امکان
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 کارکنکان  ویژگکی هکای فکردی    به کارکنان عملکرد ارزیابی زمان در هم اره مدیران 

 بکا  بکزرگ  هکای  سکازمان  در ت انکد  نمکی  فردگرا ویژگی با کارمندی زیرا .کنند ت جه

 .ش د کار مشغ ل گرا جمع ةروحی

 رسیدن جهت را کارکنان و ترسیم سازمان برای بلندمدتی انداز چشم هم اره مدیران 

 .کنند تش یق آن به

 داشکته  مفهک م  و معنا کارکنان برای کهکنند  تبیین را اندازی چشمکنند  سعی مدیران 

 .کنند دور خ د از را خیاالت و باشند بین واقع دکنن سعی مسیر این در و باشد

 حکد  چکه تا  ش د مششص تاکنند  ارزیابی را کارکنان بار ی  وقت چند هر مدیران 

 .کنند تحش سازمان رسالت به رسیدن در و برآورده را انترارات ندا هت انست کارکنان
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  منابع
 در آن بکر  تأثیرگکیار   امکل ع و سکازمانی  اینرسکی  بکر  درآمدی(. »1394) عباس سید ابراهیمی،

 .108 ک 91 صص ،(1)4 دولتی، های سازمان مدیریت ،«ایران دولتی بش  های سازمان

 ،«آن بکر  مکؤثر  ع امکل  و اجتمکاعی  تنبلکی (. »1391) مجید ف الدین، محمدرضا؛ یگانه، ج ادی

 .137 ک 109 صص ،4 ش ،12 د ایران، شناسی جامعه

 .52   ،222 ش دریا، پیام ،«ها سازمان در لیتنب بررسی(. »1393) مرضیه رضایی، شاه

 بکر  آنک می  احسکاس  تکأثیر  بررسی(. »1394) فرید پارسا، طل   ؛ سعیده امینی، اب تراب؛ طالبی،

 .70 ک 51 صص ،(1) ایران، اجتماعی مسالل بررسی ،«ارتباطی کن  امکان

 سرمایة بین رابطة سیبرر(. »1390) رضا سید اسحمی، ؛ محمدباقر زاده، علی محمد؛ زاده، عباس

 .175 ک 160 صص ،(1)3 اجتماعی، تحقیقات و مطالعات ،«اجتماعی آن می و اجتماعی

 کژکارکردهکای  اجتمکاعی؛  تنبلکی  و سازمانی اینرسی(. »1396) یحیی نیا، رستم رحمان؛ غفاری،

 ،(2)9 تهکران،  دانشکگاه  مکدیریت  دانشکد  دولتی، مدیریت ،«ب روکراتی  سازمانی فرهنگ

 .332 ک 307 صص

 تنبلکی  مثابکة   بکه  دانشکگاهی  تنبلکی  تحلیکل (. »1396) پرویکز  شکریفی،  اصغر؛ علی فیروزجالیان،

 ،4 ش ،28 د ککاربردی،  شناسکی  جامعکه  ،«مازنکدران  دانشکگاه  دانشج یان میان در اجتماعی

 .70 ک 53 صص

  میآنک  گیکری  شککل  در تغییر ظرفیت نق  بررسی(. »1394) سلمان سفیدچیان، نادر؛ مرل می،

 .26 ک 1 صص ،(2)4 سازمانی، رفتار مطالعات ،«کیفی رویکرد با سازمانی
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