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سازمانی کارکنان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران میباشد.
روش شناسی : :این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر استراتژی همبستگی است که به روش میدانی
اجرا گردیده است .نمونه  169نفر می باشد به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامههای
استاندارد مهارتهای مدیریت کوانتومی عظیمی ثانوی ( ،)1393عملکرد سازمانی سرمد و همکاران()1390
و چابکی سازمانی ژانگ و شریفی ( )2000استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSSو  plsبرای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج :نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر
آماری تاثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری داشت.
نتیجه گیری  :مدیران تربیت بدنی اجا برای رهبری مؤثرتر باید به مهارتهای کوانتومی و بعد کاربردی
این مهارتها توجه ویژهای داشته باشند .چرا که مهارت مدیریت کوانتومی ،مدیران را قادر میسازد تا
آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند.

مقدمه

به منظور سازگاری الزم است ،ساختارها ،فرایندها ،ابزارها و

سازمانهای امروزی در محیطی فعالیت میکنند که تغییرات

مهارتهای مدیریتی نوینی در این دنیای متغیر داشته

سریع ،آنها را ملزم به داشتن استراتژیهای انطباقپذیر میکند.

باشند(سلیمی و همکاران .)1395 ،از ارکان اصلی هر سازمان

اندیشمندان معتقدند که در عصر حاضر محیط بیرونی ،محیط

دانش3،

احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و خواستهها است و سازمانها

رهبری1و مدیریت2آن است و از ویژگیهای اساسی مدیر،
"مهارتهای

فردی"4

و نفوذ بر نیروی انسانی تحت نظر اوست.

1. leadership
2. Management

نویسنده مسئول :عنایت زیبنده ،کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای ورزشی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
آدرس الکترونیکیe.zibandeh@yahoo.com :

3. Knowledge
4. Individual skills
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بدیهی است موفقیت و نیل به اهداف سازمان زمانی محقق خواهد

نماید .همچنین سازمانهای کنونی در محیطی فعالیت میکنند

شد که سازمان همپا و همسو با سرعت حرکت جهان از بعد دانش

که تغییرات سریع ،آنها را ملزم به داشتن استراتژیهای

و تئوریهای مختلف حرکت کرده و از قالبها و سبکهای سنتی و

انطباقپذیر می کند .لذا اندیشمندان معتقدند که در عصر حاضر

بیاثر خود را رها کند .حال این مهم در سایه دانش و آگاهی

محیط بیرونی ،محیط احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و

رهبران و مدیران نسبت به جدیدترین متدهای مدیریتی روز دنیا

خواستهها است و سازمانها به منظور سازگاری الزم است،

جهت ایجاد سازمانهای رقابتی و بهرهوری هرچه بیشتر از نیروهای

ساختارها ،فرایندها ،ابزارها و مهارتهای مدیریتی نوینی در این

انسانی و مالی سازمان و نیز اتخاذ روشهای نوین جهت پیاده کردن

دنیای متغیر داشته باشند(سلیمی و همکاران .)1395 ،از طرف

این سبکهای مدیریتی در سطح سازمان بدست خواهد آمد .یکی

دیگر ،از ارکان اصلی هر سازمان رهبری و مدیریت آن است و از

از جدیدترین و کارآمدترین این سبکها" ،مدیریت

کوانتومی"1

ویژگیهای اساسی مدیر ،دانش ،مهارتهای فردی و نفوذ بر نیروی

است .آگاهی مدیران از این تکنیک ها بطور قطع در اداره سازمان

انسانی تحت نظر اوست .بدیهی است موفقیت و نیل به اهداف

تاثیرگذار خواهد بود(عظیمی ثانوی .)1391 ،یکی از اهداف اصلی

سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان همپا و همسو با

هر سازمان ،دستیابی به عملکرد 2است .هر سازمانی به منظور

سرعت حرکت جهان از بعد دانش و تئوریهای مختلف حرکت

تحقق هدف یا اهدافی به وجود میآید و تمامی کارکردها و

کرده و از قالبها و سبکهای سنتی و بیاثر خود را رها کند .حال

وظایفی که برای نقشهای مختلف پیش بینی میشود ،در راستای

این مهم در سایه دانش و آگاهی رهبران و مدیران نسبت به

تحقق همین اهداف میباشد .یکی از عواملی که میتواند تحقق

جدیدترین متدهای مدیریتی روز دنیا جهت ایجاد سازمانهای

اهداف سازمان و رسیدن به کارایی3و اثربخشی4را تضمین نماید،

رقابتی و بهرهوری هرچه بیشتر از نیروهای انسانی و مالی سازمان

توجه به عملکرد سازمان5است(محمدی.)1396،به عالوه امروزه

و نیز اتخاذ روشهای نوین جهت پیاده کردن این سبکهای مدیریتی

سازمانهای ورزشی در معرض تغییرات مداوم هستند .در واقع

در سطح سازمان بدست خواهد آمد .یکی از جدیدترین و

این مشکل که سازمانها چگونه میتوانند در محیطی پویا و غیر

کارآمدترین این سبکها تئوری کوانتومی است .آگاهی مدیران از

قابل پیشبینی موفق شوند ،موضوعی است که به عنوان مهمترین

این تکنیک ها بطور قطع در اداره سازمان تاثیرگذار خواهد

چالش دنیای امروز شناخته میشود ،هر چند راهکارهای مختلفی

بود(عظیمی ثانوی و رضوی .)1393 ،یکی از عواملی که میتواند

مثل ،تولید به هنگام" ،مهندسی مجدد" 6و سازمانهای مجازی

تحقق اهداف سازمان و رسیدن به کارایی و اثربخشی را تضمین

معرفی شدهاند ،اما چابکی سازمان ،از بهترین راهکارها است .در

نماید ،توجه به عملکرد سازمان است(محمدی .)1396،همچنین

چنینی محیطی ،چابکی یک قابلیت مهمی است که تاثیرات

عملکرد یک سازمان ،گویای وضعیت بقای آن در محیط است و

بسیاری بر عملکرد سازمان دارد(نظری و خسروی.)1395،

تاکید مدیریت بر نقش کارکنان در بهبود عملکرد اهمیت آن را

تغییرات سریع و مستمر جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات

آشکار ساخته که میتواند به شکل سرمایه گذاریهای زیر بنایی

و قابلیت پیش بینی خارج کرده است .در چنین جهانی توانایی

در بخش منابع انسانی صورت پذیرد(جعفری و همکاران.)1392،

مدیران برای برنامهریزی ،سازماندهی  ،هدایت و کنترل به طور

به عالوه امروزه سازمانهای ورزشی در معرض تغییرات مداوم

فزاینده ای به مخاطره افتاده است .لذا مدیران ملزم به فراگیری

هستند .در واقع این مشکل که سازمانها چگونه میتوانند در

مهارت نوین مدیریتی فراوانی از جمله مهارت های مدیریتی

محیطی پویا و غیر قابل پیشبینی موفق شوند ،موضوعی است که

کوانتومی در سازمان شده اند ( شلتون .)2001 ،هدف مدیریت

به عنوان مهمترین چالش دنیای امروز شناخته میشود .لذا چابکی

کوانتومی باال بردن توان و اثربخشی سازمان ،مدیران و کارکنان

سازمان ،از بهترین راهکارها است .در چنینی محیطی ،چابکی یک

است که سعی دارد از آن به منزله رهنمودی جهت توصیف و

قابلیت مهمی است که تاثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان

تبیین پدیدههای سازمانی و حل مسایل مدیریتی مورد استفاده

دارد(نظری و خسروی .)1395،مهارتهای کوانتومی رهبران را

1. Quantum management
2. Performance
3. Efficiency

4. Effectiveness
5. Organization
6. Reengineering
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مطالعه نقش مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی...

برای تغییر اساسی در روش تفکر و مدلهای ذهنیشان به چالش

اختیار مدیران و مسئولین و برنامه ریزان ستاد مشترک ارتش و

میطلبند .هنگامی که رهبران این مهارتها را مورد استفاده قرار

تربیت بدنی آجا به عنوان مسئله پژوهش این تحقیق تلقی شده

میدهند آنها اعتماد بسیار بیشتری به تغییرات پیدا نموده و

و در زمره اهداف این پژوهش قرارگرفت؛ بنابراین در این تحقیق

پذیرای یادگیری مستمر میشوند .رهبرانی که شهامت تلفیق این

به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که :نقش مهارتهای مدیریت

مهارتها را با فرآیندها و عملکردهای سازمانی دارند ،روشهای

کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی در تربیت بدنی ارتش

نوینی را برای حرکت فراسوی ناتوانیهای سازمانی کشف

جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

میکنند(زرگر .)1389،مهارتهای کوانتومی و داشتن نگاه

روش شناسی

هدفمند ،تفکر متناقض ،احساس زنده و حیاتبخش ،دانش به شیوه
خالقانه و شهودی ،عمل به شیوه مسئوالنه ،اعتماد به فرایند

با توجه به هدف اصلی تحقیق که نقش مهارت های مدیریت

زندگی و برقراری ارتباط مستمر از جمله مهارتهایی هستند که

کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی میباشد ،این تحقیق از

باعث افزایش کارایی مدیران امروزی میگردد .پژوهشهای

نظر هدف کاربردی ،از نظر استراتژی همبستگی مبتنی بر

کوانتومی مشخص میکند که ارزشیابی مدیران و خواستههای

الگوی معادالت ساختاری است که به روش میدانی اجرا

آنان بر نتیجه کار تاثیر میگذارد .در این دیدگاه جدید ،تعارض نه

می گردد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره

تنها ضروری است بلکه مزیتهای نیز دارد و ما را به سطح باالتری

تربیت بدنی آ جا در سال  1397که  169نفر می باشد (=169
.) Nبه علت محدود بودن جامعه آماری ،تعداد نمونه آنها با

از عملکرد فردی و سازمانی سوق میدهد(نوبریان.)1395،

جامعه آماری برابر در نظر گرفته میشود ( .)n=N =169در

مهارتهای کوانتومی رهبران را برای تغییر اساسی در روش تفکر
و مدلهای ذهنیشان به چالش میطلبند .هنگامی که رهبران

این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق از پرسشنامه های

این مهارتها را مورد استفاده قرار میدهند آنها اعتماد بسیار

استاندارد استفاده شد  .پرسشنامههای این تحق یق با توجه به

بیشتری به تغییرات پیدا نموده و پذیرای یادگیری مستمر

تعداد کارکنان اداره تربیت بدنی آجا تهیه و بعد از کسب مجوز

میشوند .رهبرانی که شهامت تلفیق این مهارتها را با فرآیندها و

از مسئولین اداره تربیت بدنی آجا

به صورت حضوری و به

عملکردهای سازمانی دارند ،روشهای نوینی را برای حرکت

تعداد الزم به آنها تحویل داده شد تا پس از تکمیل جمعآوری

فراسوی ناتوانیهای سازمانی کشف میکنند(زرگر .)1389،چرا که

گردد  .پس از جمع آوری پرسشنامه های تحقیق ،طبق

باعث ،افزایش توان سازمان در ادراک و پیشبینی تغییرات موجود

دستورالعمل های مربوط به هر کدام ،اطالعات استخراج،

در دنیای پویا و رقابتی امروز شده و باعث رشد و شکوفایی سازمان

امتیازگذاری و به مقیاسهای اندازه گیری تبدیل گردید  .پس از

میگردد .همچنین موجب افزایش قدرت سازمان در پاسخگویی

جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه ها ،تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  plsبرای آمار توصیفی

به تغییرات ،انعطافپذیری و سرعت در پاسخگویی به تغییرات و
در نهایت افزایش کارایی و بهرهوری سازمان میگردد .لذا الزمه

و استنباطی استفاده گردید .از روشهای آمار توصیفی نظیر

دستیابی به عملکرد مطلوب و چابکی سازمانی نیاز به درک

میانگین ،شاخص های فراوانی ،درصد فراوانی ،انحراف

رویکردهای جدید و ارتقاء مهارتهای مدیریتی ازقبیل مهارتهای

استاندارد ،نما ،جدول ها و نمودارها برای بیان اطالعات توصیفی

مدیریت کوانتومی مدیران میباشد(سلیمی و همکاران .)1395،از

تحقیق از جمله تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی

طرف دیگر ،نیروهای نظامی نقش حیاتی در اقتدار و حفظ تمامیت

استفاده خواهد شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون

عرضی هر کشور بر عهده دارند ،شناخت و پایش مشکالت شغلی

کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها،

آنان با نگاه ویژهای همراه است؛ زیرا که ارتقای سالمت جسمانی

 ،آزمون پیرسون جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای مهارتهای

و روانی کارکنان این نهاد باعزت و افتخار ملی در دفاع از مرز و

مدیریت کوانتومی و عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی و از

بوم و امنیت مردمان این سرزمین در ارتباط خواهد بود .لذا

مدل معادالت ساختاری جهت تعیین میزان اثر متغیر پیش

مدیریت کوانتومی و ارتباط آن با چابکی و عملکرد سازمانی در

بین مهارتهای مدیریت کوانتومی با متغیر مالک عملکرد و
چابکی سازمانی استفاده شد.
45
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نتایج
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به متغیر مدیریت کوانتومی و مولفه های آن
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

نگاه کوانتومی

3/24

0/158

1

5

تفکر کوانتومی

3/07

1/45

1

5

احساس کوانتومی

3/15

0/983

1

5

دانش کوانتومی

3/17

1/03

1

5

عمل کوانتومی

3/27

0/954

1

5

اعتماد کوانتومی

3/22

0/933

1

5

زیستن کوانتومی

3/31

1/04

1

5

مدیریت کوانتومی

3/21

0/837

1

5

زیستن کوانتومی با میانگین  3/31باالترین میانگین و مولفه تفکر

جدول 1نشان دهنده متغیر مدیریت کوانتومی و مولفه های آن

کوانتومی کمترین میانگین را دارا میباشد.

می باشد .همچنین در بین مولفههای مدیریت کوانتومی ،مولفه

جدول  .2آمار توصیفی مربوط به متغیر چابکی سازمانی و مولفه های آن
مؤلفه ها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

سرعت

3/31

0/1595

1

5

شایستگی

3/13

0/989

1

5

انعطاف پذیری

3/41

0/822

1

5

پاسخگویی

3/32

0/869

1

5

چابکی سازمانی

3/29

0/1595

2

5

انعطاف پذیری با میانگین  3/41باالترین میانگین و مولفه شایستگی

جدول 2نشان دهنده میانگین و انحراف معیار مؤلفههای چابکی

با میانگین  3/13پایینترین میانگین را داراست.

سازمانی میباشد .همچنین در بین مولفههای چابکی سازمانی ،مؤلفه

جدول .3آمار توصیفی مربوط به متغیر عملکرد سازمانی
مؤلفه ها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

عملکرد سازمانی

3/47

0/1595

1

5

جدول .4بررسی وضعیت طبیعی بودن داده ها
مؤلفهها

توزیع

چابکی سازمانی

Z
0/853

P
0/461

طبیعی

مدیریت کوانتومی

0/662

0/773

طبیعی

عملکرد

0/961

0/315

طبیعی

یکی از روش ها ی بررسی وضعیت طبیعی بودن داده ها آزمون

 α= 0/05نشان داده شده است .همان طور که جدول نشان

کولموگروف -اسمیرنوف) (K-Sاست .در جدول  9نتایج

می دهد ،توزیع متغیرهای تحقیق نرمال می باشد.

آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه های تحقیق در سطح معناداری
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جدول  .5ماتریس همبستگی بین مدیریت کوانتومی و عملکرد سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا
آماره

میزان همبستگی

تعداد

سطح معناداری

نگاه کوانتومی

0/582

159

0/001

تفکر کوانتومی

0/556

159

0/001

احساس کوانتومی

0/557

159

0/001

دانش کوانتومی

0/524

159

0/001

عمل کوانتومی

0/534

159

0/001

اعتماد کوانتومی

0/479

159

0/001

زیستن کوانتومی

0/513

159

0/001

مدیریت کوانتومی

0/598

159

0/001

جدول  ،5نمایش دهنده آزمون همبستگی بین مولفه های

سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی اجا از نظر آماری ارتباط

مدیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی کارکنان اداره تربیت

معنادار وجود دارد .بنابراین فرضیه صفر رد میشود .همچنین

بدنی آجا می باشد  .با توجه به آزمون پیرسون به عمل آمده و

باالترین همبستگی ب ین مولفه نگاه کوانتومی با

عملکرد

نتایج ارائه شده در جدول با توجه به ( sig= 0/001و 0/598

سازمانی (  sig= 0/001و  )r= 0/582وجود دارد.

= )rمشاهده میشود که بین مدیریت کوانتومی با عملکرد
جدول  .6ماتریس همبستگی بین مدیریت کوانتومی و چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا
آماره

سرعت

انعطاف پذیری

شایستگی

پاسخگویی

چابکی سازمانی

نگاه کوانتومی

0/569

0/621

0/338

0/513

0/621

سطح معناداری

0/001

0/001

0/041

0/031

0/001

تفکر کوانتومی

0/668

0/692

0/326

0/521

0/681

سطح معناداری

0/225

0/001

0/001

0/015

0/001

احساس کوانتومی

0/671

0/670

0/333

0/475

0/651

سطح معناداری

0/475

0/081

0/076

0/007

0/024

دانش کوانتومی

0/609

0/668

0/301

0/505

0/636

سطح معناداری

0/034

0/005

0/004

0/002

0/001

عمل کوانتومی

0/574

0/683

0/338

0/515

0/637

سطح معناداری

0/001

0/001

0/053

0/018

0/001

اعتماد کوانتومی

0/539

0/678

0/295

0/498

0/607

سطح معناداری

0/001

0/001

0/002

0/001

0/001

زیستن کوانتومی

0/553

0/592

0/332

0/480

0/595

سطح معناداری

0/002

0/124

0/013

0/012

0/001

مدیریت کوانتومی

0/669

0/745

0/363

0/564

0/710

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

جدول  ،6نمایش دهنده آزمون همبستگی بین مولفههای

کارکنان اداره تربیت بدنی آجا از نظر آماری ارتباط معنادار وجود

مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی

دارد .بنابراین فرضیه صفر رد میشود .همچنین باالترین

آجا میباشد .با توجه به آزمون پیرسون به عمل آمده و نتایج

همبستگی بین مولفه تفکر کوانتومی با مولفه انعطاف پذیری (

ارائه شده در جدول با توجه به ( sig= 0/001و )r= 0/710

 sig= 0/001و  )r= 0/692وجود دارد.

مشاهده میشود که بین مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی
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شکل  .1نمودار نتایج اثرگذاری مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا در حالت
ضرایب معناداری

شکل  .2نمودار نتایج اثرگذاری مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا در حالت
ضرایب استاندارد
جدول  .7نتایج اثرگذاری مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا
مدیریت کوانتومی  >-چابکی سازمانی
مدیریت کوانتومی  >-عملکرد سازمانی

ضریب مسیر
0/738
0/622

در جدول  7ضریب تاثیر یا ضریب مسیر مدیریت کوانتومی بر

آماره تی
12/25
8/80

سطح معنی داری
0/001
0/001

نتیجه فرضیه
تایید
تایید

که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت
بدنی از نظر آماری تاثیر مستقیم ،مثبت و معنی داری دارد.

عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی آجا مورد
بررسی قرار گرفته شده است .اثر مدیریت کوانتومی بر عملکرد

بحث

سازمانی کارکنان تربیت بدنی 0/622محاسبه شده است همچنین

بین مدیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی ( )r= 0/598کارکنان

مقدار آماره تی  8/80و سطح معنی داری نیز  0/001به دست
آمده است .همچنین اثر مدیریت کوانتومی برچابکی سازمانی

اداره تربیت بدنی آجا از نظر آماری ارتباط معنادار وجود دارد.

کارکنان تربیت بدنی 0/738محاسبه شده است ،همچنین مقدار

همچنین باالترین همبستگی بین مولفه نگاه کوانتومی با عملکرد
سازمانی ( )r= 0/582وجود دارد .بانتایج تحقیقات هادوی و رجب

آماره تی  12/25و سطح معنی داری نیز  0/001به دست آمده

نوبریان( ،)1395ریچماواتی( ،)2012لی و البرت ()2009

است .لذا با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی می توان گفت
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همخوانی دارد .بنظر میرسد دلیل احتمالی نتایج تحقیق حاضر با

و قابلیت پیش بینی خارج کرده است .در چنین جهانی توانایی

تحقیقات انجام شده به این خاطر باشد که مهارت مدیریت

مدیران برای برنامهریزی ،سازماندهی  ،هدایت و کنترل به طور

کوانتومی ،مدیران را قادر میسازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود

فزاینده ای به مخاطره افتاده است .لذا مدیران ملزم به فراگیری

را انتخاب کنند .عالوه بر این ،رهبری کوانتومی باعث افزایش

مهارت نوین مدیریتی فراوانی از جمله مهارت های مدیریتی

اعتماد ،امنیت ،ارتباط پویا و یادگیری میان مدیران و کارکنان

کوانتومی در سازمان شده اند .از طرف دیگر ،الزمه دستیابی به

گشته و از ارتباطات عمودی کاسته و به ارتباطات افقی افزوده می

عملکرد مطلوب و چابکی سازمانی نیاز به درک رویکردهای جدید

شود .همچنین با استفاده از مهارت های کوانتومی رهبران و

و ارتقاء مهارتهای مدیریتی ازقبیل مهارتهای مدیریت کوانتومی

مدیران به متخصصان تغییر تبدیل شده و موجب تغییر خود و

مدیران میباشد .چرا که در عصر حاضر ،سازمان های ورزشی نیز

سازمانشان به صورت عمیق می شوند که همین امر باعث افزایش

در معرض تغییرات مداوم قرار دارند و باید مانند سایر سازمان ها

عملکرد سازمان میگردد .بین مدیریت کوانتومی با چابکی

برای پاسخگویی به این تغییرات چابک باشند تا بتوانند برای آیندۀ

سازمانی( )r= 0/710کارکنان اداره تربیت بدنی اجا از نظر آماری

مبهم و ناشناخته تصمیمگیری و واکنش به موقع و مناسب داشته

ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین باالترین همبستگی بین مولفه

باشند.همچنین مدیران با استفاده از مهارتهای کوانتومی و

تفکر کوانتومی با مولفه انعطاف پذیری ( )r= 0/692وجود دارد.

رویکردهای جدید عالوه بر استفاده از مشارکت کارکنان باعث

با نتایج تحقیقات نظری و خسروی ،سلیمی و همکاران(،)1395

تسهیل در امور و باال رفتن کیفیت کار شده و زمینه افزایش عملکرد

پلونکا( ،)2013ساموکادس و ساونی( )2012همخوانی دارد .بنظر

را فراهم نمایند.عالوه بر این ،مهارتهای مدیریت کوانتومی میتواند

میرسد دلیل احتمالی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده

باعث دید وسیعتر و درک بهتر مدیران در سازمان و درنتیجه،

به این خاطر باشد که مهارت تفکر کوانتومی متفاوت فکر کردن

افزایش عملکرد سازمانی و بهرهوری بیشتر سازمان گردد.

را تشویق میکند و جهشهای بزرگ برای یافتن راههای جدید

نتیجهگیری

واقعیت است .چرا که متفاوت فکر کردن و خلق راههای جدید
باعث حل مشکالت و چالشهای پیش روی سازمان میگردد و

میتوان گفت که مدیران تربیت بدنی آجا برای رهبری مؤثرتر

این خود نوعی برنامهریزی بوده و باعث بهبود عملکرد سازمان

باید به مهارتهای کوانتومی و بعد کاربردی این مهارتها توجه

میگردد .ازسویی دیگر سازمانهای کنونی در محیطی فعالیت

ویژهای داشته باشند .چرا که مهارت مدیریت کوانتومی ،مدیران

میکنند که تغییرات سریع ،آنها را ملزم به داشتن استراتژیهای

را قادر میسازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند.

انطباقپذیر میکند .چرا که چابکی ،نتیجه هوشیار بودن نسبت به

همچنین از طریق رهبری ومدیریت کوانتومی مدیران میتوانند

تغییرات ،به صورتی همه جانبه (تشخیص فرصتها و چالشها) هم

تفکر و اعتماد را در میان کارکنان تربیت بدنی بوجود آورند ،که

در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است .مدیریت کوانتومی

این مهم به نوبه خود موجب نگرش نو به مسائل ارتباطات متقابل،

بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر آماری

پیشرفت و در نهایت افزایش بهرهوری و عملکرد باالتر

تاثیر مستقیم ،مثبت و معنیداری دارد .با نتایج تحقیقات نظری

میشود.عالوه بر این ،رهبری کوانتومی باعث افزایش اعتماد،

و خسروی ،سلیمی و همکاران ،هادوی و رجب نوبریان(،)1395

امنیت ،ارتباط پویا و یادگیری میان مدیران و کارکنان گشته و از

پلونکا( ،)2013ساموکادس و ساونی ،ریچماواتی( ،)2012لی و

ارتباطات عمودی کاسته و به ارتباطات افقی افزوده می شود.از

البرت ( )2009همخوانی دارد .بنظر میرسد دلیل احتمالی نتایج

طرف دیگر ،نیروهای نظامی نقش حیاتی در اقتدار و حفظ تمامیت

تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده به این خاطر باشد که در

عرضی هر کشور بر عهده دارند ،شناخت و پایش مشکالت شغلی

دنیای پر تالطم و محیط ناآرام امروزی ،به شدت به مدیرانی

آنان با نگاه ویژهای همراه است؛ زیرا که ارتقای سالمت جسمانی

هوشمند و چابک و با مهارت نیاز دارد تا با هر تغییر و پیشامد

و روانی کارکنان این نهاد باعزت و افتخار ملی در دفاع از مرز و

ناگهانی بنحو مطلوب انعطاف الزم و عکس العمل نشان دهند.

بوم و امنیت مردمان این سرزمین در ارتباط خواهد بود.لذا توجه

تغییرات سریع و مستمر جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات

ویژه و مهم به مهارتهای مدیریت کوانتومی ،عملکرد سازمانی و
چابکی سازمانی و نحوه ارتباط بین آنها که در موفقیت و عدم
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موفقیت تربیت بدنی آجا نقش بسزایی دارند و از اهمیت باالیی
 به عالوه امروزه سازمانهای ورزشی.برخوردار میباشد
.علیالخصوص تریت بدنی آجا در معرض تغییرات مداوم هستند
، در چنینی محیطی. از بهترین راهکارها است،لذا چابکی سازمان
چابکی یک قابلیت مهمی است که تاثیرات بسیاری بر عملکرد
 لذا الزمه دستیابی به عملکرد مطلوب و چابکی.سازمان دارد
سازمانی در تربیت بدنی اجا نیاز به درک رویکردهای جدید و
ارتقاء مهارتهای مدیریتی ازقبیل مهارتهای مدیریت کوانتومی
.مدیران میباشد
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ABSTRACT
Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate
the role of quantum management skills on organizational performance
and agility of Iranian Army physical education staff.
Methodology: This research is an applied goal in terms of correlation
strategy implemented by field method. The statistical population of this
study includes all employees of Ajay physical education department in
197 which is 169 persons. To measure the research variables, standard
questionnaires of Secondary Huge Quantity Management Skills (1393),
organizational performance of Sarmad et al. (2011) and organizational
agility of Zhang and Sharifi (2000) were used.
Results: The results showed that there was a significant relationship
between quantum management and organizational performance (r =
0.898). There was a significant relationship between quantum
management and organizational agility (r = 0.710). Also, there was the
highest correlation between the quantum thinking component and the
flexibility component (r = 0.692).
Conclusion: EJA managers should pay particular attention to the
quantum and applied aspects of these skills in order to lead more
effectively. Because quantum management skills enable managers to
make their own intentions and intentions.
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