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 یچابک بر عملکرد و یکوانتوم تیریمد  یهانقش  مهارتهدف از اجرای این تحقیق،  مقدمه و هدف:

 .باشدجمهوری اسالمی ایران میی کارکنان تربیت بدنی ارتش سازمان

یدانی ماین تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی است که به روش  : روش شناسی:

های سشنامهبه منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرباشد  ینفر م 169 نمونه  ه است.اجرا گردید

 (1390)کارانو هم سرمد یعملکرد سازمان ،(1393) یثانو یمیعظ یکوانتوم یریتمد یمهارتها استاندارد

ها با استفاده از نرم داده لیو تحل هیتجز استفاده شد. به منظور (2000) یفیژانگ و شر یسازمان یچابکو 

 . گردیداستفاده  یو استنباط یفیآمار توص یبرا  plsو  SPSSافزار 

دنی از نظر بو چابکی سازمانی کارکنان تربیت  نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر عملکرد نتایج:

 .داری داشتآماری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی

کاربردی  بعد و کوانتومی هایمهارت باید به مؤثرتر رهبری برای تربیت بدنی اجا  مدیران نتیجه گیری :

تا  سازدیدر مرا قا رانیمد ،یکوانتوم تیریمهارت مد باشند. چرا که داشته ایویژه توجهها مهارت این

 .خود را انتخاب کنند اتیآگاهانه مقاصد و ن

 کلید واژگان 
 یکوانتوم تیریمد

 یعملکرد سازمان

 یسازمان یچابک

 تربیت بدنی

 ارتش

 

 مقدمه

 راتییکه تغ کنندیم تیفعال یطیدر مح امروزی یهاازمانس

. کندیم ریپذانطباق یهایآنها را ملزم به داشتن استراتژ ع،یسر

 طیمح ،یرونیب طیمعتقدند که در عصر حاضر مح شمندانیاند

ها ها است و سازمانو خواسته ازهایاحتماالت گوناگون و تنوع در ن

                                                           
1. leadership 

2. Management 

ابزارها و  ندها،یالزم است، ساختارها، فرا یگاربه منظور ساز

داشته  ریمتغ یایدن نیدر ا ینینو یتیریمد یهامهارت

هر سازمان  یاز ارکان اصل   (.1395و همکاران،  یمیباشند)سل

، 3دانش ر،یمد یاساس هاییژگیآن است و از و 2تیریو مد 1رهبری

تحت نظر اوست.  یانسان روییو نفوذ بر ن  4"مهارتهای فردی"

3. Knowledge 

4. Individual skills 
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محقق خواهد  یبه اهداف سازمان زمان لیو ن تیاست موفق یهیبد

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

و  یحرکت کرده و از قالبها و سبکهای سنت مختلف هاییو تئور

 یدانش و آگاه هیمهم در سا نیخود را رها کند. حال ا اثریب

 ایروز دن یتیریمتدهای مد نیدترینسبت به جد رانیمد رهبران و

 روهاییاز ن شتریوری هرچه بو بهره یسازمانهای رقابت جادیجهت ا

کردن  ادهیجهت پ نینواتخاذ روشهای  زیسازمان و ن یو مال یانسان

 یکیدر سطح سازمان بدست خواهد آمد.  یتیریسبکهای مد نیا

 1"یکوانتوم تیریمد" ،سبکها نیا نیو کارآمدتر نیدتریاز جد

ها بطور قطع در اداره سازمان  کیتکن نیاز ا رانیمد یاست. آگاه

 یاز اهداف اصل یکی  (.1391 ،یثانو یمیخواهد بود)عظ رگذاریتاث

به منظور  یاست. هر سازمان 2به عملکرد یابیهر سازمان، دست

کارکردها و  یو تمام دیآیبه وجود م یاهداف ایتحقق هدف 

 یدر راستا شود،یم ینیب شیمختلف پ ینقشها یکه برا یفیوظا

تحقق  تواندیکه م یاز عوامل یکی. باشدیاهداف م نیتحقق هم

 د،ینما نیرا تضم 4یو اثربخش 3ییبه کارا دنیاهداف سازمان و رس

عالوه امروزه   به(.1396،یاست)محمد 5توجه به عملکرد سازمان

مداوم هستند. در واقع  راتییدر معرض تغ یورزش یهاسازمان

 ریو غ ایپو یطیدر مح توانندیمشکل که سازمانها چگونه م نیا

 نیتراست که به عنوان مهم یموفق شوند، موضوع ینیبشیقابل پ

 یمختلف یهر چند راهکارها شود،یامروز شناخته م یایچالش دن

 یمجاز یهاو سازمان 6"مجدد یمهندس" نگام،به ه دیمثل، تول

راهکارها است. در  نیسازمان، از بهتر یاند، اما چابکشده یمعرف

 راتیاست که تاث یمهم تیقابل کی یچابک ،یطیمح ینیچن

 (.1395،یو خسرو یبر عملکرد سازمان دارد)نظر یاریبس

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

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

ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل به طور مدیران برای برنامه

ان ملزم به فراگیری فزاینده ای به مخاطره افتاده است. لذا مدیر

مهارت نوین مدیریتی فراوانی از جمله مهارت های مدیریتی 

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

کوانتومی باال بردن توان و اثربخشی  سازمان، مدیران و کارکنان 

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

مانی و حل مسایل مدیریتی مورد استفاده های سازتبیین پدیده

                                                           
1. Quantum management 

2. Performance 

3. Efficiency 

کنند های کنونی در محیطی فعالیت مینماید. همچنین سازمان

های که تغییرات سریع، آنها را ملزم به داشتن استراتژی

کند. لذا اندیشمندان معتقدند که در عصر حاضر پذیر میانطباق

محیط بیرونی، محیط احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و 

ها به منظور سازگاری الزم است، ها است و سازمانخواسته

های مدیریتی نوینی در این ساختارها، فرایندها، ابزارها و مهارت

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

آن است و از  تیریهر سازمان رهبری و مد یاز ارکان اصلدیگر، 

 روییو نفوذ بر ن  ارتهای فردیدانش، مه ،ریمد یاساس هاییژگیو

به اهداف  لیو ن تیاست موفق یهینظر اوست. بد تحتی انسان

محقق خواهد شد که سازمان همپا و همسو با  یسازمان زمان

مختلف حرکت  هاییاز بعد دانش و تئور جهان سرعت حرکت

اثر خود را رها کند. حال یو ب یکرده و از قالبها و سبکهای سنت

نسبت به  رانیمد رهبران و یو آگاه دانش هیمهم در سا نیا

سازمانهای  جادیجهت ا ایروز دن یتیریمتدهای مد نیدتریجد

سازمان  یو مال یانسان روهاییاز ن شتریب وری هرچهو بهره یرقابت

 یتیریسبکهای مد نیکردن ا ادهیجهت پ نیاتخاذ روشهای نو زیو ن

و  نیدتریاز جد یکی آمد. خواهد در سطح سازمان بدست

از  رانیمد یاست. آگاه یسبکها تئوری کوانتوم نیا نیکارآمدتر

خواهد  رگذاریسازمان تاث اداره ها بطور قطع در کیتکن نیا

 تواندیکه م یاز عوامل یک(. ی1393)عظیمی ثانوی و رضوی، بود

 نیرا تضم یو اثربخش ییکارا به دنیتحقق اهداف سازمان و رس

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

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

عملکرد اهمیت آن را  تاکید مدیریت بر نقش کارکنان در بهبود

های زیر بنایی سرمایه گذاری تواند به شکلآشکار ساخته که می

(. 1392ران،)جعفری و همکاپذیرد در بخش منابع انسانی صورت

های ورزشی در معرض تغییرات مداوم به  عالوه امروزه سازمان

توانند در هستند. در واقع این مشکل که سازمانها چگونه می

بینی موفق شوند، موضوعی است که محیطی پویا و غیر قابل پیش

شود. لذا چابکی ترین چالش دنیای امروز شناخته میبه عنوان مهم

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

قابلیت مهمی است که تاثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان 

های کوانتومی رهبران را (. مهارت1395دارد)نظری و خسروی،

4. Effectiveness 

5. Organization 

6. Reengineering 
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شان به چالش های ذهنیبرای تغییر اساسی در روش تفکر و مدل

قرار ها را مورد استفاده طلبند. هنگامی که رهبران این مهارتمی

دهند آنها اعتماد بسیار بیشتری به تغییرات پیدا نموده و می

شوند. رهبرانی که شهامت تلفیق این پذیرای یادگیری مستمر می

های ها را با فرآیندها و عملکردهای سازمانی دارند، روشمهارت

های سازمانی کشف نوینی را برای حرکت فراسوی ناتوانی

ی کوانتومی و داشتن نگاه ها(. مهارت1389کنند)زرگر،می

هدفمند، تفکر متناقض، احساس زنده و حیاتبخش، دانش به شیوه 

خالقانه و شهودی، عمل به شیوه مسئوالنه، اعتماد به فرایند 

هایی هستند که زندگی و برقراری ارتباط مستمر از جمله مهارت

های پژوهش گردد.باعث افزایش کارایی مدیران امروزی می

های کند که ارزشیابی مدیران و خواستهمشخص میکوانتومی 

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

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

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

یر اساسی در روش تفکر های کوانتومی رهبران را برای تغیمهارت

طلبند. هنگامی که رهبران شان به چالش میهای ذهنیو مدل

دهند آنها اعتماد بسیار ها را مورد استفاده قرار میاین مهارت

بیشتری به تغییرات پیدا نموده و پذیرای یادگیری مستمر 

ها را با فرآیندها و شوند. رهبرانی که شهامت تلفیق این مهارتمی

های نوینی را برای حرکت ای سازمانی دارند، روشعملکرده

(. چرا که 1389کنند)زرگر،های سازمانی کشف میفراسوی ناتوانی

بینی تغییرات موجود باعث، افزایش توان سازمان در ادراک و پیش

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

سازمان در پاسخگویی گردد. همچنین موجب افزایش قدرت می

پذیری و سرعت در پاسخگویی به تغییرات و به تغییرات، انعطاف

گردد.  لذا الزمه وری سازمان میدر نهایت افزایش کارایی و بهره

دستیابی به عملکرد مطلوب و چابکی سازمانی نیاز به درک 

رویکردهای جدید و ارتقاء مهارتهای مدیریتی ازقبیل مهارتهای 

از (. 1395باشد)سلیمی و همکاران،نتومی مدیران میمدیریت کوا

 تیتمام در اقتدار و حفظ یاتینقش ح ینظام یروهاین طرف دیگر،

 یشغل مشکالت شید، شناخت و پاندار هر کشور بر عهده یعرض

 یجسمان سالمت یکه ارتقا رایهمراه است؛ ز یاژهیآنان با نگاه و

 و مرز در دفاع از ینهاد باعزت و افتخار مل نیکارکنان ا یو روان

لذا  در ارتباط خواهد بود. نیسرزم نیمردمان ا تیو امن بوم

در  چابکی و عملکرد سازمانیو ارتباط آن با  یکوانتوم یریتمد

ستاد مشترک ارتش و  یزانو برنامه ر ینو مسئول یرانمد یاراخت

 شده تلقی تحقیق این پژوهش مسئله تربیت بدنی آجا به عنوان

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

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

کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی در تربیت بدنی ارتش 

 جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

 روش شناسی 

 تیریمد  یهامهارتنقش  با توجه به هدف اصلی تحقیق که 

ز ا یقتحق یناباشد، ی میسازمان یبر عملکرد و چابک یکوانتوم

بر  یمبتن یهمبستگ یاز نظر استراتژ ی،نظر هدف کاربرد

اجرا  یدانیالگوی معادالت ساختاری است که به روش م

داره اکارکنان  هیشامل کل قیتحق نیا یجامعه آمار گردد.یم

= 169باشد ) ینفر م 169که  1397جا در سال آ یبدن تیترب

Nتعداد نمونه آنها با ،ی(.به علت محدود بودن جامعه آمار 

در  (.n=N= 169) شودیبرابر در نظر گرفته م یجامعه آمار

های این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق از پرسشنامه

یق با توجه به های این تحق. پرسشنامهاستاندارد استفاده شد

جوز متهیه و بعد از کسب جا آ یبدن تیره ترباداتعداد کارکنان 

 به صورت حضوری و به   جا آ یبدن تیاداره ترباز مسئولین 

ری آوتعداد الزم به آنها تحویل داده شد تا پس از تکمیل جمع

های تحقیق، طبق جمع آوری پرسشنامه . پس ازگردد

های مربوط به هر کدام، اطالعات استخراج، دستورالعمل

پس از  .گیری تبدیل گردیدامتیازگذاری و به مقیاسهای اندازه

 لیو تحل هیها، تجزپرسشنامه قیاطالعات از طر یآورجمع

 یفیآمار توص یبرا  plsو  SPSSفزار اها با استفاده از نرم داده

 رینظ یفیآمار توص ی. از روشهاگردیداستفاده  یو استنباط

انحراف  ،یدرصد فراوان ،یفراوان یهاشاخص ن،یانگیم

 یفیاطالعات توص نایب یبرا هاها و نموداراستاندارد، نما، جدول

 یشناخت تیجمع یهاداده لیو تحل هیاز جمله تجز قیتحق

از آزمون  یاستفاده خواهد شد. در بخش آمار استنباط

ها، داده یعبودن توز یعیطب یینتع یبرا یرنوفکلموگروف اسم

مهارتهای  یرهایمتغ ینارتباط ب یینجهت تع یرسونآزمون پ ،

 مدیریت کوانتومی و عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی و از

 یشپ یراثر متغ یزانم یینجهت تع یمدل معادالت ساختار

عملکرد و مالک  یرمتغبا  مهارتهای مدیریت کوانتومی ینب

 استفاده شد.چابکی سازمانی 
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 نتایج  

 آن یو مولفه ها یکوانتوم تیریمدمتغیر  به مربوط توصیفی آمار .1جدول 
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

 5 1 158/0 24/3 کوانتومینگاه 

 5 1 45/1 07/3 یتفکر کوانتوم

 5 1 983/0 15/3 یاحساس کوانتوم

 5 1 03/1 17/3 کوانتومیدانش 

 5 1 954/0 27/3 کوانتومیعمل 

 5 1 933/0 22/3 کوانتومیاعتماد 

 5 1 04/1 31/3 کوانتومی ستنیز

 5 1 837/0 21/3 کوانتومی مدیریت

 

و مولفه های آن مدیریت کوانتومی  متغیر دهنده نشان 1جدول

های مدیریت کوانتومی، مولفه می باشد. همچنین در بین مولفه

 باالترین میانگین و مولفه تفکر 31/3ی با میانگین کوانتوم زیستن

 باشد.دارا میکمترین میانگین را  یکوانتوم
 

 آن یو مولفه ها یسازمان یچابکمتغیر  به مربوط توصیفی آمار .2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین مؤلفه ها

 5 1 1595/0 31/3 سرعت

 5 1 989/0 13/3 شایستگی

 5 1 822/0 41/3 انعطاف پذیری

 5 1 869/0 32/3 پاسخگویی

 5 2 1595/0 29/3 چابکی سازمانی

 

چابکی  هایمؤلفه معیار انحراف و میانگین دهنده نشان 2جدول

ی، مؤلفه سازمان یچابکهای باشد. همچنین در بین مولفهمیسازمانی 

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

 ترین میانگین را داراست.پایین 13/3با میانگین 

 یعملکرد سازمانمتغیر  به مربوط توصیفی آمار .3جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین مؤلفه ها

 5 1 1595/0 47/3 عملکرد سازمانی

 

 بررسی وضعیت طبیعی بودن داده ها  .4جدول

 توزیع Z P هامؤلفه

 طبیعی 461/0 853/0 چابکی سازمانی

 طبیعی 773/0 662/0 مدیریت کوانتومی

 طبیعی 315/0 961/0 عملکرد

 

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

نتایج  9در جدول  است.(K-S)  اسمیرنوف -کولموگروف

آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه های تحقیق در سطح معناداری 

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

 دهد، توزیع متغیرهای تحقیق نرمال می باشد.می
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 جاآ یبدن تیکارکنان اداره ترب یو عملکرد سازمان  یکوانتوم تیریمد نیب یهمبستگ سیماتر .5 جدول

 سطح معناداری تعداد میزان همبستگی آماره

 001/0 159 582/0 کوانتومینگاه 

 001/0 159 556/0 یتفکر کوانتوم

 001/0 159 557/0 یاحساس کوانتوم

 001/0 159 524/0 کوانتومیدانش 

 001/0 159 534/0 کوانتومیعمل 

 001/0 159 479/0 کوانتومیاعتماد 

 001/0 159 513/0 کوانتومی ستنیز

 001/0 159 598/0 کوانتومی مدیریت

 یهامولفه ینب یدهنده آزمون همبستگ یش، نما5جدول 

سازمانی کارکنان اداره تربیت  عملکردمدیریت کوانتومی با 

به عمل آمده و  یرسون. با توجه به آزمون پباشدیجا مآبدنی 

 598/0و   sig= 001/0ارائه شده در جدول با توجه به  ) یجنتا

=rمدیریت کوانتومی با عملکرد   ینکه ب شودی( مشاهده م

 ارتباط از نظر آماری سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی اجا

 همچنین .شودیم صفر رد یهفرض ینمعنادار وجود دارد. بنابرا

عملکرد  با  ین مولفه نگاه کوانتومیب یهمبستگ ینباالتر

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

 جاآ یبدن تیکارکنان اداره ترب یسازمان یو چابک  یکوانتوم تیریمد نیب یهمبستگ سیماتر .6 جدول

  چابکی سازمانی پاسخگویی شایستگی انعطاف پذیری سرعت آماره

 621/0 513/0 338/0 621/0 569/0 کوانتومینگاه 

 001/0 031/0 041/0 001/0 001/0 یسطح معنادار

 681/0 521/0 326/0 692/0 668/0 یتفکر کوانتوم

 001/0 015/0 001/0 001/0 225/0 یسطح معنادار

 651/0 475/0 333/0 670/0 671/0 یکوانتوماحساس 

 024/0 007/0 076/0 081/0 475/0 یسطح معنادار

 636/0 505/0 301/0 668/0 609/0 کوانتومیدانش 

 001/0 002/0 004/0 005/0 034/0 یسطح معنادار

 637/0 515/0 338/0 683/0 574/0 کوانتومیعمل 

 001/0 018/0 053/0 001/0 001/0 یسطح معنادار

 607/0 498/0 295/0 678/0 539/0 کوانتومیاعتماد 

 001/0 001/0 002/0 001/0 001/0 یسطح معنادار

 595/0 480/0 332/0 592/0 553/0 کوانتومی ستنیز

 001/0 012/0 013/0 124/0 002/0 یسطح معنادار

 710/0 564/0 363/0 745/0 669/0 کوانتومی مدیریت

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 یسطح معنادار

 

 یهامولفه ینب یدهنده آزمون همبستگ یش، نما6جدول 

مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی 

 یجبه عمل آمده و نتا یرسون. با توجه به آزمون پباشدیجا مآ

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

مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی   ینکه ب شودیمشاهده م

معنادار وجود  ارتباط از نظر آماریجا آکارکنان اداره تربیت بدنی 

 ینباالتر همچنین .شودیم صفر رد یهفرض یندارد. بنابرا

) انعطاف پذیری  مولفه با  ین مولفه تفکر کوانتومیب یهمبستگ

001/0 =sig   692/0و =r.وجود دارد ) 
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جا در حالت آ یبدن تیکارکنان اداره ترب یسازمان یبر عملکرد و چابک یکوانتوم تیریمد یهامهارتاثرگذاری  جینمودار نتا. 1شکل 

 یمعنادار بیضرا

 

جا در حالت آ یبدن تیکارکنان اداره ترب یسازمان یبر عملکرد و چابک یکوانتوم تیریمد یهامهارتاثرگذاری  جینمودار نتا. 2شکل 

 استاندارد بیضرا

جاآ یبدن تیکارکنان اداره ترب یسازمان یبر عملکرد و چابک یکوانتوم تیریمد یهامهارت یاثرگذار جینتا. 7 جدول   

 نتیجه فرضیه سطح معنی داری آماره تی ضریب مسیر 

 تایید 001/0 25/12 738/0 چابکی سازمانی <-مدیریت کوانتومی 

 تایید 001/0 80/8 622/0 عملکرد سازمانی <-مدیریت کوانتومی 

 

ضریب تاثیر یا ضریب مسیر مدیریت کوانتومی بر  7در جدول 

مورد  جاآ یبدن تیکارکنان اداره تربعملکرد و چابکی سازمانی 

بررسی قرار گرفته شده است.  اثر مدیریت کوانتومی بر عملکرد 

محاسبه شده است همچنین  622/0سازمانی کارکنان تربیت بدنی

به دست   001/0و سطح معنی داری نیز   80/8مقدار آماره تی 

آمده است. همچنین اثر مدیریت کوانتومی برچابکی سازمانی 

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

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

است. لذا با توجه به سطح معنی داری و مقدار تی می توان گفت 

که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت 

 بدنی از نظر آماری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد.

 بحث

( کارکنان r= 598/0دیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی )م ینب

معنادار وجود دارد.  ارتباط از نظر آماریجا آاداره تربیت بدنی 

عملکرد  با  ین مولفه نگاه کوانتومیب یهمبستگ ینباالتر همچنین

بانتایج تحقیقات هادوی و رجب  ( وجود دارد.r= 582/0) یسازمان

 (2009و البرت ) یل(، 2012(، ریچماواتی)1395نوبریان)
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رسد دلیل احتمالی نتایج تحقیق حاضر با همخوانی دارد. بنظر می

 مدیریتکه مهارت تحقیقات انجام شده به این خاطر باشد 

سازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود کوانتومی، مدیران را قادر می

 باعث افزایش یکوانتوم یرهبر. عالوه بر این، را انتخاب کنند

 کارکنانو  مدیران انیم یریادگی و ایارتباط پو ت،یاعتماد، امن

 یم افزودهی کاسته و به ارتباطات افق یو از ارتباطات عمود گشته

رهبران و  یکوانتوم یبا استفاده از مهارت ها. همچنین شود

خود و  رییشده و موجب تغ لیتبد رییتغ به متخصصان رانیمد

که همین امر باعث افزایش  دشون یم قیسازمانشان به صورت عم

مدیریت کوانتومی با چابکی  ینبگردد. عملکرد سازمان می

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

ین مولفه ب یهمبستگ ینباالتر همچنینمعنادار وجود دارد.  ارتباط

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

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

همخوانی دارد. بنظر  (2012)یساموکادس و ساون ،(2013پلونکا)

رسد دلیل احتمالی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده می

مهارت تفکر کوانتومی متفاوت فکر کردن که به این خاطر باشد 

های جدید برای یافتن راههای بزرگ کند و جهشرا تشویق می

 دیجد یهامتفاوت فکر کردن و خلق راهواقعیت است. چرا که 

و  گرددیسازمان م یرو شیپ یهاباعث حل مشکالت و چالش

 سازمانبوده و باعث بهبود عملکرد  یزیربرنامه یخود نوع نیا

گردد. ازسویی دیگر سازمانهای کنونی در محیطی فعالیت یم

های ت سریع، آنها را ملزم به داشتن استراتژیکنند که تغییرامی

بودن نسبت به  اریهوش جهینت ،یچابککند. چرا که پذیر میانطباق

هم  (فرصتها و چالشها صیتشخ)جانبه  همه یبه صورت رات،ییتغ

. مدیریت کوانتومی است یخارج طیو هم در مح یداخل طیدر مح

بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر آماری 

داری دارد. با نتایج تحقیقات نظری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی

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

و  یل(، 2012ی، ریچماواتی)ساموکادس و ساون ،(2013پلونکا)

رسد دلیل احتمالی نتایج همخوانی دارد. بنظر می (2009البرت )

در  کهتحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده به این خاطر باشد 

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

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

 مل نشان دهند.ناگهانی بنحو مطلوب انعطاف الزم و عکس الع

از حالت ثبات  یا دهیچیو مستمر جهان را به طور پ عیسر راتییتغ

 ییتوانا یجهان نیخارج کرده است. در چن ینیب شیپ تیو قابل

و کنترل به طور  تی، هدا یسازمانده ،یزیربرنامه یبرا رانیمد

 یریملزم به فراگ رانیبه مخاطره افتاده است. لذا مد یا ندهیفزا

 یتیریمد یاز جمله مهارت ها ینفراوا یتیریمد نیمهارت نو

به  یابیالزمه دست. از طرف دیگر، در سازمان شده اند یکوانتوم

 دیجد یکردهایبه درک  رو ازین یسازمان یعملکرد مطلوب و چابک

 یکوانتوم تیریمد یمهارتها لیازقب یتیریمد یو ارتقاء مهارتها

 زین یورزش یسازمان ها در عصر حاضر،. چرا که باشدیم رانیمد

سازمان ها  ریمانند سا دیمداوم قرار دارند و با راتییدر معرض تغ

 ۀندیآ یچابک باشند تا بتوانند برا راتییتغ نیبه ا ییپاسخگو یبرا

و واکنش به موقع و مناسب داشته  یریگمیمبهم و ناشناخته تصم

.همچنین مدیران با استفاده از مهارتهای کوانتومی و باشند

رویکردهای جدید عالوه بر استفاده از مشارکت کارکنان باعث 

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

تواند کوانتومی می تیریمد یمهارتهارا فراهم نمایند.عالوه بر این، 

 جه،یدر سازمان و درنت رانیمد و درک بهتر عتریوس دیباعث د

 سازمان گردد. شتریب یورعملکرد سازمانی و بهره شیافزا

 گیرینتیجه

 مؤثرتر رهبری برای تربیت بدنی آجا  توان گفت که مدیرانمی

 توجهها مهارت کاربردی این بعد و کوانتومی هایمهارت باید به

 رانیمد ،یکوانتوم تیریمهارت مد باشند. چرا که داشته ایویژه

 خود را انتخاب کنند. اتیتا آگاهانه مقاصد و ن سازدیرا قادر م

توانند همچنین از طریق رهبری ومدیریت کوانتومی مدیران می

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

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

وری و عملکرد باالتر نهایت افزایش بهرهپیشرفت و در 

اعتماد،  باعث افزایش یکوانتوم یرهبرشود.عالوه بر این، می

و از  گشته کارکنانو  مدیران انیم یریادگی و ایارتباط پو ت،یامن

از .شود یم افزودهی کاسته و به ارتباطات افق یارتباطات عمود

 تیتمام در اقتدار و حفظ یاتینقش ح ینظام یروهاین طرف دیگر،

 یشغل مشکالت شید، شناخت و پاندار هر کشور بر عهده یعرض

 یجسمان سالمت یکه ارتقا رایهمراه است؛ ز یاژهیآنان با نگاه و

 و مرز در دفاع از ینهاد باعزت و افتخار مل نیکارکنان ا یو روان

لذا توجه در ارتباط خواهد بود. نیسرزم نیمردمان ا تیو امن بوم

های مدیریت کوانتومی، عملکرد سازمانی و ویژه و مهم به مهارت

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 

های ورزشی باشد. به عالوه امروزه سازمانبرخوردار می

در معرض تغییرات مداوم هستند. الخصوص تریت بدنی آجا علی

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

چابکی یک قابلیت مهمی است که تاثیرات بسیاری بر عملکرد 

 یبه عملکرد مطلوب و چابک یابیلذا الزمه دست سازمان دارد.

و  دیجد یکردهایبه درک رو ازین ی در تربیت بدنی اجاسازمان

 یکوانتوم تیریمد یمهارتها لیازقب یتیریمد یمهارتها ارتقاء
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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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