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 چکیده
 یاز منابع انسان يبرخوردار ،سازمانی شتریب يوربه بهره یابیدستراي ها بسازمان یاز اهداف عال یکی

پذیري مسیر انطباق ارتقاير مدیریت کوانتومی د بررسی نقش ،هدف پژوهش حاضر. کارآمد و توانا است

 همةو  ، توصیفی ازنوع همبستگی بودروش پژوهش .بود استان اصفهان هاي ورزشیئتهیشغلی کارکنان 

را پژوهش جامعة آماري این ( 248تعداد = ) 1395در سال  ورزشی استان اصفهانهاي هیئتکارکنان 

آماري این  عنوان نمونةاي بهروش تصادفی طبقهنفر از کارکنان به  148 ،هامیان آندادند که ازتشکیل 

با روایی و پایایی  (2007پذیري مسیر شغلی ساویکاس )انطباق نامةپرسشاز پژوهش انتخاب شدند. 

و  71/0ترتیب یی بهمدیریت کوانتومی با روایی و پایاپژوهشگرساختة  نامةپرسشو  84/0و  70/0ترتیب به

مثبت  یارتباطنتایج پژوهش حاکی از وجود  .در این پژوهش استفاده شد يریگابزار اندازهعنوان هب ،84/0

و  گیري، کنجکاويکنترل و تصمیم مسیر شغلی، ةهاي دغدغهاي مدیریت کوانتومی و مؤلفهبین مؤلفه

هاي اساس تحلیل. همچنین، بر(≥ P 05/0) استاستان اصفهان  هاي ورزشیتیئهاعتماد کارکنان 

عمل  ،کوانتومیشناخت ، احساس کوانتومی، تفکر کوانتومی، دیدن کوانتومیهاي رگرسیونی، مؤلفه

پذیري مسیر شغلی کارکنان انطباقافزایش  کنندةبینی، پیشاعتماد کوانتومی، و وجود کوانتومی ،کوانتومی

هاي تئهیسازي مفاهیم مدیریت کوانتومی در پیاده ،آمدهدستهاساس نتایج ببر .هستند هاتئهیآن 

پذیري انطباق تواند بهمیمدیران از راهبردهاي این روش نوین مدیریتی  استان اصفهان و استفادة ورزشی

 . دمنجر شو هاتئهیبیشتر مسیر شغلی کارکنان آن 

 

 اصفهان، هاي ورزشیتئهیهاي شغلی، وري سازمانی، نقشبهره: گان کلیدیواژ
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 مقدمه
ها محسوب سازمان ترین دغدغةجمله مهمهداشت نيروهاي كارآمد و متخصص ازجذب و نگ ،امروزه

گرو داشتن وابسته به كاركنان آن است و بقاي سازمان درسازمان هر موفقيت  ،حقيقتشود. درمی

 ،1مروسيماهون، واتسون و بمک) استمناسب ب و در زمان سدر مشاغل منامناسب، نيروي انسانی 

سازي، علت فرایند جهانیسازمان بههاي شغلی در تغييرات سریع در ماهيت فعاليت. (763، 2012

هم  ،روازاین دارد؛بر ماهيت مشاغل  عميقی تأثيرات ،ثباتی شرایط اقتصاديو بی گسترش فناوري

و هم  منعطف هستند نيروي انسانیجذب و نگهداري  بهو موفقيت بيشتر ناگزیر  ءها براي بقاسازمان

كوزان، كونورز ،بلوستين) اهداف سازمانی منطبق كنندازپيش درجهت ناچارند خود را بيشكاركنان 

 (.57، 4201 ،2كلگان، و راند

در سازمان نيروي انسانی  4یجمله مفاهيم اساسی و مركزي مسير شغلاز 3یپذیري مسير شغلانطباق

 ،5هيرسچیشغلی تأكيد دارد )مراحل  پذیري و كارایی بيشتر كاركنان در همةاست كه بر انعطاف

آمدن، تداوم و پذیرش تغيير در توانایی كنارپذیري مسير شغلی انطباق ،دیگرعبارتبه(. 149 ،2009

این مفهوم ساختاري (. 58 ،2014بلوستين و همکاران، هاي مختلف شغلی در سازمان است )قشن

كند كه فرد را در رویارویی با وظایف متغير، براي فرد فراهم میی را عباناجتماعی دارد و م -روانی

تلف شغلی در هاي مخدر نقش ،نشدهبينیشده و حتی پيشبينیپيش تهدیداتتغييرات شغلی و 

پذیري انطباقمفهوم  (. با توجه به اهميت ویژة249، 1997 ، 6ساویکاس) كندسازمان آماده می

 . شونداختصار بررسی میبه آنمفاهيم نظري  ،موفقيت سازمانیتأثير آن در  ومسير شغلی 

 ، مسير شغلیدر دیدگاه سنتیاند. عاریف متفاوتی از مسير شغلی ارائه كردهاندیشمندان مختلف ت

. (68، 2006 ،7ماهون)پاتون و مک استهاي متوالی یک شغل در سازمان سلسله قابليت بيانگر

در زندگی  مختلف هايتصميم درجهت گرفتن( نيز مسير شغلی را فرایندي 5، 9199) 8گرینهوس

است كه الگویی از تجربيات مرتبط با شغل  ، مسير شغلیداند. از دیدگاه منابع انسانیمیكاري فرد 

مسير  ،دیگرعبارتبه. (57، 2014بلوستين و همکاران، كند )زندگی كاري فرد را مشخص می دورة

كردن مراحل رشدي و انجام وظایف هاي شغلی، طیشغلی شامل فرایندي است كه تمامی نقش

                                                 
1  . McMahon, Watson & Bimrose 

2. Blustein, Kozan, Connors-Kellgren & Rand 

3. Career Adaptability 

4. Career Path  

5. Hirschi 

6. Savickas 

7. Patton & McMahon 

8. Green Havs 
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شغلی طی مسير ، رضایتمندي فرد و سازمان را درو همچنين رتبط با هر مرحله در آن جاي دارندم

این ، (665، 2012) 2(. به اعتقاد ساویکاس و پورفلی220، 2020 ،1و هال سونیموردنبال دارد )به

پذیري و بنابراین، انطباق پذیري استانطباق عالگوهاي متنو متشکل از ايپيوسته مفهوم فرایند

 ،2006، ماهونپاتون و مکد )شوراي مسير شغلی افراد محسوب میمسير شغلی متغيري بنيادي ب

كه بر  استشناختی اي روانپذیري مسير شغلی سازهانطباق ،(80، 2007ساویکاس ) عقيدةبه (. 69

مسافر مسير و آمادگی فردي، منابع كنارآمدن با وظایف رشدي و گذارهاي مسير شغلی داللت دارد 

كند تا بتواند را دستکاري می ها، رفتارها و توقعاتشها، صالحيتفرایند، نگرشاین شغلی در 

از دیدگاه فردي نيز د. صورت مطلوب با ویژگی شغلی و زمينة كاري خود هماهنگ شوبه

كند تا و به افراد كمک می كندبخش عمل میصورت راهبرد خودنظمپذیري مسير شغلی بهانطباق

 .(57، 2014بلوستين و همکاران، ) كار برندمسير شغلی بهمختلف هاي در نقشرا هایشان پندارهخود

، ساویکاس) است 6و اعتماد 5كنجکاوي، 4، كنترل3پذیري مسير شغلی داراي چهار بعد دغدغهانطباق 

 . پژوهش حاضر نيز است این مفهوم دركه مبناي سنجش ( 81، 2007

راي نگري كنند، جلو را ببينند و خود را بكند تا آیندهكمک می كاركنان در سازمانبه  ،دغدغه -

ا در شرایطی فرد ردغدغه واقع، در(. 666، 2012ساویکاس و پورفلی، ) امدهاي آینده آماده كنندپيش

، گرفتن شرایط شغلی خود در گذشته و حالخود را تصور كند و با درنظرشغلی  دهد تا آیندةقرار می

 (.53 ،2005، 7لنت و براونبينی كند )كاري خود را پيش شرایط، مراحل و پيشامدهاي آیندة

مواجهه با كند و فرد را براي را ایجاد میدهی و نوسازي فرد و محيط شغلی توانایی شکل ،كنترل -

روي  كنترل حقيقت،در (.666، 2012ساویکاس و پورفلی، ) كندآینده آماده میشغلی رویدادهاي 

نظمی مسئوليتی و بیو بی شودمسير شغلی موجب گرفتن تصميمات درست در محيط شغلی می

 (. 53، 2005لنت و براون، دهد )را كاهش میشغلی 

هاي ممکن شغلی داشته باشد خود و دیگر نقش كند تا تصوراتی دربارة، به فرد كمک میكنجکاوي -

حس  ،كنجکاوي. (666، 2012)ساویکاس و پورفلی، صورت عملی بررسی كند ها را بهو بتواند آن

جوي اطالعات الزم وو در جستكند بيدار می فردهاي مختلف شغلی را در ابتکار و یادگيري نقش

                                                 
1. Morrison & Hall 

2. Savickas & Porfeli  

3. Concern 

4. Control 

5. Curiosity 

6. Confidence 

7. Lent & Brown 
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لنت و كند )هاي مختلف شغلی به فرد كمک میدر ارتباط با موقعيت ،صحيح درست گرفتنبراي 

 (. 54، 2005براون، 

فرد هاي شغلی است و به آميز نقشراستاي انجام موفقيتاحساس موفقيت و مقبوليت در، اعتماد -

ساویکاس و )شدن عملی كند صميمات منتخب خود را براي اجراییتتا  دهداین اطمينان را می

 (. 667 ،2012پورفلی، 

 مختلف ايهبا وظایف و نقشه همناسب در زمان مواجپذیري افراد با توانایی انطباق دليل،همينبه

هاي خود را شغلی خود را دارند، تالش براینکه دغدغة آیندة، عالوهشغلی یا تغييرات محيط سازمانی

هاي بينی شرایط و موقعيتو با پيش كنندكنترل می ي خودروپيش شغلی با آیندة ههمواجبراي 

دیگر، بيانیبه. (59، 1390)كسایی،  دارندشغلی بهتر گام برمی سوي آیندةبا اعتماد به ،روشغلی پيش

 یشغلی به ميزان مطلوبمسير پذیري براي پيشرفت فردي و سازمانی باید از انطباق كاركنان

آن اندیشمندان  است كه بيشتر ییآنجاتاپذیري مسير شغلی مفهوم انطباقاهميت  باشند. برخوردار

 ؛2007ساویکاس، دانند )ها میدر سازمان كاركنانترین عامل در رشد و تکامل مسير شغلی را مهم

نيروي این مفهوم در  يارتقاراستاي ها درتالش سازمان (؛ بنابراین،2012ساویکاس و پورفلی، 

 بيشتروري بهرهدیگر، به ازسويو  كاركنان درونی و شغلی به رضایتسو، ازیکتواند می انسانی

 ارتقاي با هدف ايتازه راهکار یافتن پژوهشگران همواره براي ،جهتبدین. منجر شودسازمانی 

هاي مختلفی در این روشكنون، تا. اندها تالش كردهسازمان كاركنان درپذیري مسير شغلی انطباق

، مداخله (1388و سودانی،  آبادياحياكننده، شفيع) شامل مشاوره كه اندارتباط معرفی شده

( 1388و احمدوند،  زاده، فانیقلی) هستندسازمان در هاي مدیریتی غيير سبکتو ( 1390كسایی، )

مباحثی . یکی از نداپذیري مسير شغلی را در سازمان تبيين كردهمفهوم انطباقحدودي تا هریک كه

پذیري بهينه به انطباقبتواند و شاید  زگی در مدیریت علمی جدید مطرح شده استتاكه به

. است 1د، مفاهيم مدیریت كوانتومیمنجر شو نيروي انسانی در سازمانراستاي مسير شغلی در

و مرتبط با هم  عنوان موجوداتی پویا، آگاهها بهكل اجزاي جهان و ازجمله انسان ، در لغت بهكوانتوم

این پارادایم  (.70، 2009 ،2يملوچ و پورترگرادهستند )جوي تغيير وهمواره در جست كهنگرد می

ها و ها، تواناییارتقاي قابليت ،و تأثيرات آن در سازمان است نوینمرتبط با دیدگاه علمی مدیریت 

، 2001، 3دارلينگ و واكرتغييرات شغلی است ) بيشتر مدیران و كاركنان با شغل وپذیري انطباق

، بودنگرایی، عموديسازمان را از تقليلتواند می سازي راهبردهاي مدیریت كوانتومیپياده(. 234

                                                 
1. Quantum Management 

2. Malloch & Porter Grady 

3. Darling & Walker 
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وجهی، متقاطع، سازمانی چندسمت به بودنسنتی ،طوركلیو به بودننگري، جزئیبودنمراتبیسلسله

 . (72 ،2009، يملوچ و پورترگراد) تغيير دهد ايتركيبی و رابطه ،افقی

 مهارت) 1نگاه كوانتومی این موارد هستند: هستند كه شامل مهارتهفت مفاهيم مدیریت كوانتومی 

و  قتيكه حق كندیم انيبدر سازمان. این مهارت  فمندهوشمند، آگاهانه و هد به شيوة مشاهده

باورها و  با یميخارج ارتباط مستق يايدندرک فرد از  ،درواقعو  است یمفهوم ذهن کی تيواقع

اساس بردر سازمان.  متفاوت به شيوةتحليل مسائل  مهارت) 2، تفکر كوانتومی(ددار فرديتعهدات 

، در سازمان يشتريب يو نوآور تيتفکر متناقض به خالق ةويبا استفاده از ش ریمد ،یتفکر كوانتوم

احساس  مهارت) 3كوانتومی احساس ،(ابدیمیدست و در ارتباط با كاركنان  مشکالت سازمانی

 كه همکاري، احترام و كمک، موجب كندمیبيان  این مهارتدر سازمان.  بخشزنده و حياتپویایی، 

فردي ، استرس و مشکالت بيننکردنهمکاري ،و برعکس شوندمیافزایش انرژي مثبت در سازمان 

توانایی ) 4شناخت كوانتومی ،(دهدسازمانی را كاهش میشغلی و عملکرد  ،انرژي افراد و درنتيجه

و كاركنان  رانیمدمبنی بر توانایی مهارت در سازمان. این  شهوديمستقيم و  شناخت و اندیشة

عمل  ،(ی در سازمان استقيو حق یمنطق تيها و واقعبراساس دانسته يريگميتصمدرجهت 

 انيب در سازمان. این مهارت تعلق به كل گویانه و شيوةعمل به شيوة پاسخ مهارت) 5كوانتومی

تالش  بنابراین، است؛ثر از آن أو مت گيردمی ريثأكه از آن ت است ییكه هر كل شامل اجزا كندمی

 انجام عملکرد انیدر جرهمچنين، و  اعمال و هدافدر انتخاب ا يریپذتيحس مسئول شیافزا يبرا

 مهارت) 6اعتماد كوانتومی(، فزایدسازمانی بيعملکرد فردي و بازدهی  تواند بر ارتقايدر سازمان می

مثبت، اعتماد به  ياندهیاعتماد به آ ییتوانادر سازمان. مفهوم این مهارت  به جریان زندگیاعتماد 

 جلو در سازمانروبهمثبت و  کردیاز رو يبرخوردار ،یكلصورتهب و عملکرد سازمان انیكاركنان و جر

در سازمان. این  وجهیكردن در روابط و ارتباطات چندزندگی مهارت) 7و زیست كوانتومی (است

بدون  ،نيو همچن تیبدون محدود ،و مثبت وستهيگسترش ارتباطات مستمر، پ تيبر اهممهارت 

 يارتقا راستايدر ،كاركنان انيم نيزو كاركنان و  ریمد انيم یمراتب سازماندرنظرگرفتن سلسله

، مدیریت كوانتومیدر . (268، 2001 ،8نگيشلتون و دارل)( دارد ديكأت یسازمانشغلی و عملکرد 

                                                 
1. Quantum Seeing  

2. Quantum Thinking 

3. Quantum Feeling 

4. Quantum Knowing 

5. Quantum Acting 

6. Quantum Trust 

7. Quantum Being 

8. Shelton & Darling 
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واره جاي سيستمی ماشينی و ساعتپيچيده، زنده و با ارتباطات زیاد، به عنوان یک سيستمبه سازمان

ا مواجهه بافراد و  براي ادارة ذهنیهاي مهارتاز اي را با مجموعهكه مدیران  است شدهمعرفی 

سازي راهبردهاي مدیریت كوانتومی پياده ؛ بنابراین،(2013 ،یدرگاه) كندو آماده میرو هتعارض روب

كه  كند پذیر، چابک و بدون مرز تبدیلتغيير مداوم، انطباقسازمان را به سازمانی درحالتواند می

(. 266، 2001 نگ،يشلتون و دارلد )نبسيار دارنوآوري و نواندیشی در آن تحرک  جریان اطالعات،

نظمی، یافتن نظم در بی ،واقعدرو دنداربر كاركنان را در ییافزامفاهيم این روش نوین مدیریتی توان

هاي تازه و نو، پرهيز از سازماندهی، حركت در جریان آشفتگی، كارآفرینی و خلق ایدهخود

از  ،و گروهیهميارانه  انجام امور به شيوةتوجه و تمركز بر و  گراییگرایی و تمركز بر كلیئجز

برقراري  ،همچنين .(80، 1390 ،يهادمحمد) اي مدیریت كوانتومی در سازمان هستندهرهيافت

ملوچ و زیستی اهداف متضاد سازمانی، انعطاف و توازن در سازمان )ارتباطات مطلوب و هم

و انطباق و انعطاف  ،(413، 2013 ،یدرگاهجو سازمانی باز و حمایتی ) ،(73 ،2009، يپورترگراد

ملوچ ) دیگر سازمان كوانتومی هستند هايویژگی ، ازو مدیران با شغل و مسير شغلیبيشتر كاركنان 

كردن مسائل پيچيده و . این رویکرد جدید مدیریتی از قابليت تبيين(73، 2009، يو پورترگراد

 روي علم مدیریت و سازمان گشوده است.ي بهجدید سازمانی برخوردار است و منظرگستردة 

 استفاده ازنيازمند  ،سازمانی و كارشناسان حل تعارض در سازمان متخصصان توسعة دليل،همينبه

كوانتومی هستند  شدن به مدیرانی با تفکرهاي، تبدیلواقعراهبردهاي مدیریت كوانتومی و در

نوین  این شيوةمفاهيم و راهبردهاي  درصورت اجراي درست بنابراین، ؛(414 ،2013، ی)درگاه

 ،پی آنصورت مطلوب و درپذیري مسير شغلی كاركنان بهامکان انطباقشاید  ،مدیریتی در سازمان

 . دشودیگر ایجاد ، ازسويسازمانی و پيشرفت سو و ارتقاازیک ،هاآنرضایت و پيشرفت 

 ، در حوزةو همچنينمدیریت كوانتومی در داخل كشور  نوظهور هاي اندكی درزمينة نظریةپژوهش

اشاره كرد كه با هدف ( 1394ميرصفيان و سليمی )توان به پژوهش میكه  اندانجام گرفتهورزش 

كاركنان سازمان ورزش و جوانان  ینیكارآفر ير رفتارهاد یكوانتوم تیریمد یسهم نسب نييعت

سازي مفاهيم مدیریت كوانتومی در انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد كه پياده استان اصفهان

اي هگسترش و توسعة رفتار ةكنندینيبشيپتواند میسازمان ورزش و جوانان استان اصفهان 

بينی كه با هدف پيش( 1395ميرصفيان )در پژوهش . شده استركارآفرینی كاركنان در سازمان ذك

 يسازادهياساس پبرپرورش شهر اصفهان وبدنی سه مقطع آموزشمعلمان تربيت یشغل يسازگار

سازي این روش نوین مدیریتی توسط انجام شد، نتایج نشان داد كه پياده یكوانتوم تیریمدمفاهيم 

 قشنقشري كه  -معلمان ورزشتواند به گسترش سازگاري شغلی وپرورش میمدیران آموزش

 یورزش یابیاستعدادهمچنين، و  -دارند آموزاندانش شیگرا شینگرش و افزا يريگشکل بسزایی در
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عنوان ، از مدیریت كوانتومی بههمچنين، در پژوهشی دیگر. كمک كند ندهیو پرورش قهرمانان آ

كاركنان  انرژي شغلیو  شغلی، فداكاري شغلی شيفتگی ،اشتياق شغلیهت افزایش ي درجمؤثر عامل

با . درارتباط(1395، انيرصفيم)یاد شد هاي علوم پزشکی كشور بدنی دانشگاهتربيت هاياداره

سازي پياده ( نشان داد كه1392هاي غير ورزشی نيز آقابابایی )شده در سازمانكم انجامهاي پژوهش

عملکرد و افزایش كارایی مدیران و  تواند به ارتقايقبولی میابلصورت قمفاهيم مدیریت كوانتومی به

ها در كه افزایش سطح بازدهی پروژه كندبيان می( نيز 1391د. اكبري )منجر شوكاركنان دانشگاهی 

حوزة هاي آن بوده است. در سازي مدیریت كوانتومی و استفاده از آموزهازجمله تأثيرات پياده سازمان

بر بيان محاسن و تأثيرات مثبت این روش نوین مدیریتی بر ( عالوه2013)پرستاري، درگاهی 

هاي كوانتومی توسط مدیران سازي مهارتپياده بودنقبولرفتارهاي كاركنان، به ميزان قابل

هاي مدیریت كوانتومی اشاره هاي آموزشی مهارتپی گذراندن دورهدر ،هاپرستاري آن بيمارستان

( نشان دادند كه 1387ينی )الحسري نيز مانند مختاري نوري و خادمدیگ كرده است. پژوهشگران

تواند به ارتقاي ي مدیریت كوانتومی میها و راهبردهاپرستاري از آموزه دیران در حوزةم استفادة

 شود.  منجر هاپرستاري بيمارستان سطح عملکرد كاركنان در حوزة

پژوهش كاراكاس و توان به میكه  اندانجام شدهاندكی در كشورهاي دیگر هاي همچنين، پژوهش

هاي مدیریت كوانتومی بعدي مهارتبه ماهيت كاربردي و چند اشاره كرد كه در آن( 2008) 1كاواس

آموزش، مدیریت خطر، معلمی و مربيگري و فرایند  در هاكارگيري آنهبر قابليت بو  است اشاره شده

 يجدید يالگو عنوانبه كوانتومیاز مدیریت ( 2011) 2منيل. كتأكيد شده است ي دیگرهاحوزه

عنوان ابزاري از آن بهو  است مدیران نام برده شخصی اهداف سازمانی و هايرسيدن به موفقيت براي

و كاركنان در سازمان افزایش عملکرد  ،نتيجهسازمان و درها در تر و درک بهتر آنوسيع جهت دیددر

هاي مدیریت كوانتومی مهارت (2009) گراديپورترملوچ و . یاد كرده استسازمانی وري بيشتر بهره

و  نيروي انسانی در سازمانذیري بيشتر پابزاري براي ارتقاي اثربخشی، هماهنگی و انطباق را

 .انددانسته وري بيشتربهرهج مثبت و سمت نتایهها بسازمان یافتنسوق

و گسترش متغيرهاي  مفاهيم مدیریت كوانتومی در ارتقاو ارزش اهميت  ،شدهتوجه به موارد ذكر با

افزایش  سو وكاركنان در سازمان ازیکجهت افزایش اثربخشی آن درو كاركرد مثبت سازمانی 

كه تاكنون پژوهشی  این درحالی است. شودازپيش مشخص میدیگر، بيشازسوي بازدهی سازمانی

هاي ویژه در سازمانها، بهسازي آن در سازماناز این روش نوین مدیریتی و پيادهاستفاده درزمينة 

تاكنون در ارتباط با تأثيرات كه هاي بسيار اندكی براین، پژوهشورزشی انجام نشده است. افزون

                                                 
1. Karakas & Kavas 
2. Kilmann 
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خود بر اهميت این موضوع  اند،ورزشی انجام شدههاي ومی در سازمانتنامدیریت كو مفاهيم

 يبر ارتقا یكوانتوم تیریبررسی نقش مدپژوهش حاضر با هدف اساس، ند؛ براینافزایمی

در خط مقدم كه مراكزي  -اصفهان  استان هاي ورزشیتئهيكاركنان  پذیري مسير شغلیانطباق

 پيشرفت و توسعةدر طور ویژه بهعملکرد كاركنان آن  قرار دارند و ارتقاياستان اصفهان  ورزش

 انجام شده است. -استاستان مؤثر  آن ورزش

 

  شناسی پژوهشروش

 تمامی كاركنان .همبستگی است -مطالعات توصيفی از دستةو نوع كاربردي این پژوهش از

 ، جامعة1395( در سال ت ورزشیهيئ 49استان اصفهان )هاي ورزشی تئهيخدمت در بهمشغول

آماري از جدول  نمونةبراي تعيين حجم  (.248تعداد = )دهند تشکيل میآماري این پژوهش را 

اي برابر با گرفته، حجم نمونهطبق محاسبات صورت كه ( استفاده شد1970) 1كرجسی و مورگان

تمامی خدمت در بهمشغول ركناناز كا( درصد 41، نفر 61 زن:درصد؛  59، نفر 87 )مرد:نفر  148

هاي در هریک از هيئت آماري متناسب با حجم جامعة ،ايه روش تصادفی طبقهب ورزشیهاي تئهي

 . شدندانتخاب ورزشی 

پذیري مسير شغلی و مدیریت كوانتومی نامة انطباقدو پرسشگيري ابزار اندازهدر این پژوهش، 

سؤال  20داراي  را تهيه كرد كه مسير شغلیپذیري نامة انطباقپرسش( 2007ساویکاس )بودند. 

مسير  پذیرينامه، انطباقدر این پرسش .است ليکرتیاي گزینهبا طيف پنجپاسخ و  -صورت بستهبه

گيري، كنجکاوي و اعتماد بررسی كنترل و تصميم هاي مسير شغلی،دغدغه لفةؤدر چهار مشغلی 

سنجش پایایی ابزار  برايآمده دستهآلفاي كرونباخ بضریب ، (2007در پژوهش ساویکاس ). شودمی

گزارش  70/0برابر با آن  زمانهمو روایی  86/0تا  80/0بين  ،نامهپرسش لفةمؤیک از چهار براي هر

پس از انجام یک مطالعة مقدماتی و تعيين واریانس پایایی ابزار در این پژوهش نيز  شده است.

 ،82/0: هاي مسير شغلیدغدغه) دست آمدهب 84/0ضریب  ،كرونباخطریق ضریب آلفاي ها ازسؤال

 .(84/0 :و اعتماد 82/0 :، كنجکاوي88/0 :گيريكنترل و تصميم

 -صورت بستهسؤال به 21بود كه داراي مدیریت كوانتومی  نامة پژوهشگرساختةپرسش ،ابزار دیگر

دیریت كوانتومی درقالب هاي ممهارتنامه، در این پرسش. است اي ليکرتیگزینهپاسخ با طيف پنج

 ،عمل كوانتومی ،شناخت كوانتومی، كوانتومی احساس، تفکر كوانتومی دیدن كوانتومی، هفت مؤلفة

با استفاده از ابتدا  ،اوليه این ابزار نسخة شود.سنجيده می كوانتومی اعتمادو  وجود كوانتومی

براي تعيين اعتبار محتوایی ابزار  ،د. سپسسؤال طراحی ش 30درقالب  موجودمطالعات اوليه و منابع 

                                                 
1. Kerjcie & Morgan 
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هاي مدیریت )پنج نفر( و مدیریت ورزشی )پنج نفر( درخواست نظران در رشتهنفر از صاحب 10از 

ارزیابی « ضعيف تا خيلی خوبخيلی »از  ارزشی ليکرتیطيف پنجها را در شد تا هریک از سؤال

نظر ، ازماندهسؤال باقی 21. ندسوال در طيف ضعيف قرار گرفت ُنه ،آنان براساس نظرهاي كه كنند

قبول ابزار دهندة ارزیابی مناسب و روایی قابلكه نشان دست آوردندهرا ب 11/4نظران ميانگين صاحب

این  محتوایی د. رواییسؤال طراحی و تنظيم ش 21نامه با شکل نهایی پرسش ،درنهایت .است

این ابزار نيز  ةسازیی روای بررس براي .شدیيد أو تمحاسبه  71/0نامه براساس ضریب كندال پرسش

 هاالؤبارهاي عاملی س. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد كه دش استفادهی عامل ليتحلآزمون  از

سنجش مقياس هاي(هلفؤم) گانةهفتعوامل آمده دستهب عوامل كه اندل ارائه شدهعام هفتدر 

نيز از بار مناسبی  عوامل شده براي همةتنظيم هايالؤس .ندنكیيد میتأرا  مدیریت كوانتومی

 ،اندی را كه براي سنجش آن ساخته شدهعامل ،ویژه طورهو ب دارندو روایی مناسبی  برخوردار هستند

ها، براي ارزیابی پایایی تعيين واریانس سؤالپس از انجام یک مطالعة مقدماتی و سنجند. می

 :دیدن كوانتومیدست آمد )به 84/0استفاده شد كه ضریب  نامه از ضریب آلفاي كرونباخپرسش

 :عمل كوانتومی ،86/0 :شناخت كوانتومی، 81/0 :احساس كوانتومی، 83/0 :تفکر كوانتومی ،87/0

در  پایایی مناسب ابزار است.دهندة ( كه نشان83/0 :كوانتومیاعتماد و  86/0 :وجود كوانتومی ،82/0

شده است )ميرصفيان و استفاده  ورزش در حوزة تاكنون، از این ابزار شدهكم انجامهاي پژوهش

 (.1395ميرصفيان،  ؛1394سليمی، 

، 2ضریب همبستگی پيرسون، 1اسميرنوف -لموگروفآزمون كآماري  هاياز روش ،در این پژوهش

تحليل  براي 5مانوا متغيرةو تحليل واریانس چند 4زمانتحليل رگرسيون هم، 3آزمون دوربين واتسون

 19افزار مورداستفاده نسخة گيري استفاده شد. نرمبزارهاي اندازهآمده از ادستههاي باستنباطی داده

 بوده است. 6.اس.اس.یپ.اسافزار نرم

 

 نتایج
هاي مؤلفه ارتقاي نقش مؤثري درمدیریت كوانتومی هاي مؤلفهنتایج این پژوهش نشان داد كه 

، همچنين. كنندایفا میاستان اصفهان هاي ورزشی تئهيذیري مسير شغلی كاركنان پانطباق

                                                 
1. Kolmogorov Smirnov  

2. Pearson Correlation Coefficient 

3. Durbin Watson Test   

4.  Simultaneous Regression Test 

5. Multivariate Analayse of Variance (MANOVA)  
6. SPSS  
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پذیري مسير مدیریت كوانتومی و انطباقمفاهيم  نظرهاي كاركنان درزمينة ميان، اساس نتایجبر

هاي پيش از اجراي آزمونتفاوت معناداري وجود نداشت.  شغلی براساس جنسيت و سابقة خدمت

 (. یک یع جامعة آماري بررسی شد )جدول شمارةزبودن توفرض طبيعی آماري،

هاي نامهسميرنوف در پرسشا -لموگروفدهد كه خروجی آزمون كمی نشان یک نتایج جدول شمارة

 -فورقرار دارد و آمارة كلموگ -96/1+ و 96/1 بين ،مدیریت كوانتومی شغلی وپذیري مسير انطباق

 95/0 آماري با ضریب بودن توزیع جامعةاسميرنوف نيز معنادار نيست؛ بنابراین، فرض طبيعی

 .شودمیاطمينان پذیرفته 

 
 هايمقیاس اساسري برآما بودن توزیع جامعةاسمیرنوف فرض طبیعی -لموگروفنتایج آزمون ک -1جدول 

 مدیریت کوانتومی مسیر شغلی وپذیري انطباق

 آماره  متغیر

 رنوفیاسم -کلموگروف

 سطح معناداري

 66/0 73/0 پذیري مسير شغلیانطباق

 40/0 97/0 مدیریت كوانتومی

* 05/0P ≤   

 

 ، آمارةآزموندر این . اده از آزمون دوربين واتسون سنجيده شدبا استفنيز ها خطااستقالل  فرضية

 دست آمد.هب 33/2در این پژوهش، ميزان این آماره . نشانگر استقالل خطاها است 5/2تا  5/1بين 

 شود.یيد میأتفرض استقالل خطاها  دليل،همينبه

انجام آزمون رگرسيون، از آزمون ضریب  برايها سنجش وجود ارتباط خطی بين متغير براي

 ارائه شده است. دو كه نتایج آن در جدول شمارة دش همبستگی پيرسون استفاده

)مدیریت رگرسيون  معادلة يمتغيرها بين خطی رابطة ،نتایج جدول شمارة دوبا توجه به معناداري 

 .شوداثبات میپذیري مسير شغلی( كوانتومی و انطباق

 
 هاخطی دادهسنجش هم براي رسونیپ یهمبستگ بیضرنتایج آزمون  -2جدول 

 سطح معناداري رسونیپ یهمبستگ بیضر متغیر

 001/0 586/0 یشغل ريمس يریپذانطباقمدیریت كوانتومی 

 * 05/0P ≤   
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استان  هاي ورزشیتئهيكاركنان  مسير شغلی هايدغدغه مؤلفةكه  كندآمده بيان میدستهنتایج ب

 احساس ،كوانتومی دیدن ي مدیریت كوانتومی شاملهالفه از مهارتؤاصفهان متأثر از شش م

مطلب این  است. وجود كوانتومیو  اعتماد كوانتومی ،كوانتومی عمل ،كوانتومی شناخت ،كوانتومی

هاي تئهيدر  شدهرمدیریت كوانتومی ذكهاي سازي مهارتمعنا است كه درصورت پيادهبدین

را در كاركنان  هاي مسير شغلیدغدغه افزایش ویژگیتوان مدیران، می توسطاستان اصفهان  ورزشی

 .بينی كردپيش
 

 کارکنان هاي مسیر شغلیدغدغهبینی مؤلفه یشهاي مدیریت کوانتومی در پلفهؤم نقش -3جدول 

 استان اصفهانهاي ورزشی تئهی

 منبع
 ضریب

 غیر استاندارد 

خطاي 

 معیار
 بتا

 ارزش

 تی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداري

 001/0* 31/0 26/3 43/0 14/0 62/0 دیدن كوانتومی

 25/0 08/0 93/0 11/0 10/0 12/0 تفکر كوانتومی

 001/0* 31/0 72/3 51/0 12/0 65/0 احساس كوانتومی

 001/0* 31/0 11/3 40/0 08/0 58/0 كوانتومیشناخت 

 001/0* 31/0 11/4 63/0 15/0 88/0 عمل كوانتومی

 02/0* 31/0 86/2 33/0 14/0 42/0 اعتماد كوانتومی

 009/0* 31/0 09/3 40/0 21/0 39/0 وجود كوانتومی

 * 05/0P ≤   

 

 ،كوانتومی شناخت ،كوانتومی احساس ،كوانتومی دیدن هايمؤلفه ،رگرسيون براي ساخت معادلة

كاركنان  هاي مسير شغلیدغدغه دركنار مؤلفة وجود كوانتومیو  اعتماد كوانتومی ،كوانتومی عمل

بر  شدهرهاي ذكمؤلفهكه بيانگر تأثير  استدرصد  31 برابر با شدهحاسبهگرفتند. ضریب تعيين مقرار 

ویژگی  بر تفکر كوانتومی است. این درصورتی است كه مؤلفةكاركنان  هاي مسير شغلیدغدغه مؤلفة

 (.شمارة سه )جدولگذار نبوده است تأثيركاركنان  هاي مسير شغلیدغدغه
هاي ورزشی تئهيكاركنان  گيريكنترل و تصميم دهد كه مؤلفةنتایج جدول شمارة چهار نشان می

 ،كوانتومی تفکر ،دیدن كوانتومی شامل كوانتومی هاياز مهارتمؤلفه پنج  تأثيراستان اصفهان تحت
كه مدیران راهبردها و قرار دارد و درصورتیاعتماد كوانتومی  و عمل كوانتومی ،كوانتومی شناخت

كنترل و  بينی كرد كه مؤلفةتوان پيشسازي كنند، میپياده را هاتئهيدر آن  شدهرمفاهيم ذك
 کاركنان افزایش یابد.تصميم گيری
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هاي تئهی کارکنان گیريکنترل و تصمیم بینی مؤلفةیشهاي مدیریت کوانتومی در پمؤلفه نقش -4جدول 

 استان اصفهان ورزشی

 منبع
 ضریب

 غیر استاندارد 

خطاي 

 معیار
 بتا

ارزش 

 تی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداري

 001/0* 18/0 01/4 60/0 14/0 75/0 دیدن كوانتومی

 001/0* 18/0 11/3 39/0 20/0 53/0 تفکر كوانتومی

 15/0 09/0 88/0 09/0 15/0 12/0 احساس كوانتومی

 01/0* 18/0 89/2 31/0 11/0 43/0 شناخت كوانتومی

 001/0* 18/0 87/3 53/0 10/0 69/0 عمل كوانتومی

 001/0* 18/0 57/4 91/0 25/0 88/0  اعتماد كوانتومی

 51/0 09/0 32/0 03/0 19/0 06/0 وجود كوانتومی

 * 05/0P ≤   
 

 شناخت ،كوانتومی تفکر ،دیدن كوانتومی گانةهاي پنجمؤلفههاي رگرسيونی، ليلبراي انجام تح
قرار كاركنان  گيريكنترل و تصميم دركنار مؤلفة باید اعتماد كوانتومی و عمل كوانتومی ،كوانتومی

عمل  ،كوانتومی تفکر ،دیدن كوانتومیهاي مؤلفه تأثيردهد كه ميزان د. ضریب تعيين نشان مینگير
درصد  18 كاركنان گيريكنترل و تصميم بر مؤلفة ،كوانتومیو وجود اعتماد كوانتومی ،كوانتومی

 بر ویژگیتوانند و وجود كوانتومی نمی كوانتومی احساس است. این درحالی است كه دو مؤلفة

 گذار باشند.تأثير كاركنان گيريكنترل و تصميم
استان هاي ورزشی تئهيكاركنان  كنجکاوي مؤلفةبيانگر آن است كه نتایج جدول شمارة پنج 

و وجود  كوانتومی عمل ،كوانتومی احساس ،كوانتومی تفکر ،كوانتومی دیدن تأثيراصفهان تحت
هاي ذكرشده را اجرا كنند و ها مهارتكه مدیران در آن هيئتیصورتقرار دارد؛ بنابراین، در كوانتومی

 كاركنان افزایش یابد. كنجکاويبينی كرد كه ویژگی توان پيشمیكار گيرند، به
 

هاي ورزشی تئهی کارکنان کنجکاوي بینی مؤلفةپیشدیریت کوانتومی در هاي ممؤلفه نقش -5جدول 

 استان اصفهان

 منبع
 ضریب

 غیر استاندارد

خطاي 

 معیار
 بتا

ارزش 

 تی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداري

 001/0* 25/0 99/4 39/0 15/0 77/0 دیدن كوانتومی

 001/0* 25/0 22/5 96/0 08/0 90/0 تفکر كوانتومی

 001/0* 25/0 16/4 42/0 14/0 64/0 احساس كوانتومی

 21/0 08/0 02/1 14/0 18/0 18/0 شناخت كوانتومی

 001/0* 25/0 75/4 51/0 09/0 64/0 عمل كوانتومی
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هاي ورزشی تئهی کارکنان کنجکاوي بینی مؤلفةپیشدیریت کوانتومی در هاي ممؤلفه نقش -5جدول ادامه 

 استان اصفهان

 منبع
 ضریب

 غیر استاندارد

خطاي 

 معیار
 بتا

ارزش 

 تی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداري

 55/0 08/0 69/0 11/0 16/0 14/0  اعتماد كوانتومی

 001/0* 25/0 70/3 35/0 12/0 51/0 وجود كوانتومی

 * 05/0P ≤   

 عمل ،كوانتومی احساس ،كوانتومی تفکر ،دیدن كوانتومی هايرگرسيون، مؤلفه براي ساخت معادلة

د. ضریب تعيين نشان نگيرقرار میكاركنان  كنجکاوي دركنار مؤلفة ، و وجود كوانتومیكوانتومی

که آناست؛ حالدرصد  25كاركنان  كنجکاوي بر مؤلفة شدهرذكهاي مؤلفه تأثيردهد كه ميزان می

 اند.كنجکاوي كاركنان تأثيرگذار نبوده نتومی و اعتماد كوانتومی بر مؤلفةهاي شناخت كوامؤلفه

استان اصفهان هاي ورزشی تئهيكاركنان  اعتماد مؤلفةدهد كه نشان می شش یج جدول شمارةنتا

 وجود كوانتومیو  اعتماد كوانتومیشناخت كوانتومی،  ،كوانتومیاحساس  ،كوانتومی تأثير تفکرتحت

سازي را پيادهاستان اصفهان هاي ورزشی تئهيدر  شدهرمفاهيم ذكمدیران ، اگر بنابراین قرار دارد؛

 در كاركنان افزایش یابد. اعتمادویژگی بينی كرد كه توان پيش، میكنند
 

استان هاي ورزشی تئهی کارکنان اعتماد بینی مؤلفةدیریت کوانتومی در پیشهاي ممؤلفه نقش -6جدول 

 اصفهان

 منبع
 ضریب

 غیر استاندارد 

خطاي 

 معیار
 بتا

ارزش 

 تی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداري

 24/0 11/0 82/0 19/0 18/0 10/0 دیدن كوانتومی

 001/0* 28/0 07/3 43/0 17/0 45/0 تفکر كوانتومی

 008/0* 28/0 42/2 37/0 21/0 41/0 احساس كوانتومی

 001/0* 28/0 14/3 32/0 11/0 48/0 شناخت كوانتومی

 38/0 11/0 95/0 16/0 21/0 07/0 عمل كوانتومی

 001/0* 28/0 21/3 44/0 11/0 51/0 اعتماد كوانتومی

 04/0* 28/0 03/3 24/0 19/0 44/0 كوانتومیوجود 

 * 05/0P ≤   

 

شناخت  ،كوانتومیاحساس  ،كوانتومی تفکرهاي هاي رگرسيونی باید مؤلفهبراي انجام تحليل

د. ضریب نشته باشقرار داكاركنان  اعتماد دركنار مؤلفة وجود كوانتومیو  اعتماد كوانتومیكوانتومی، 

 بر مؤلفة شدهرذكهاي مؤلفه تأثيركه بيانگر ميزان  استدرصد  28 شدهتعيين محاسبه
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ویژگی  برتأثيري  كوانتومی عملو  كوانتومی دیدن كه دو مؤلفةاست؛ درصورتیكاركنان اعتماد

 .اندنداشتهكاركنان  اعتماد

راهبردهاي  درزمينة استان اصفهانهاي ورزشی تئهيميان كاركنان تفاوت تعيين ميزان  براي

آزمون  ،خدمت پذیري مسير شغلی براساس عوامل جنسيت و سابقةانطباق ومدیریت كوانتومی 

تفاوت معناداري بين آمده نشان داد كه دستهمانوا انجام شد. نتایج ب تحليل واریانس چندمتغيرة

پذیري مسير و انطباق خصوص مفاهيم مدیریت كوانتومیدر شدهرذكهاي تئهيكاركنان  نظرهاي

كاركنان با  ،دیگربيان. به( ≥ 05/0P)وجود ندارد  خدمت جنسيت و سابقة عواملاساس شغلی بر

پذیري مدیریت كوانتومی و انطباقجنسيت و سوابق خدمتی متفاوت ارزیابی یکسانی از مفاهيم 

 اند.مسير شغلی داشته

 

 گیریو نتیجه بحث
هاي ها و ادراكات مرتبط با تجارب و فعاليتاز نگرش ايشدهدرک مسير شغلی زنجيرة پذیريانطباق

آمدن، تداوم، پذیرش و تغيير را درراستاي كنار آنكه  زندگی یک شخص است در گسترة ،شغلی

 بلوستين و همکاران .(764 ،2012 ،و همکاران ماهون)مک كندیاري میهاي مختلف شغلی نقش

بين سازمان و فرد،  اطمينان و ابهام در ارتباطویکم كه نبود ن بيست( معتقدند در قر58، 2014)

سه ویژگی قابليت ارائة خدمات،  ها است،شغلی كمتر از دیگر زمان ثباتو  شودبيشتر مشاهده می

نياز طور مناسب به ند تا بتواند بهكنپذیري به داوطلب شغل كمک میو انعطافپذیري مسئوليت

شده با توجه به پيشرفت فناوري در عصر رت موارد ذكپاسخ دهد. اهميسازمان ها استخدامی  هاي

در زمان حاضر، كه صورتیهب شود؛ها بيشتر مشاهده میسازمان و پيچيدگی ساختارحاضر و ارتقاي 

اي كمتر از هظمالحصورت قابلهب ،و امنيت شغلی تعهد به اهداف سازمانی ،ميزان وفاداري به شغل

براي ارائة خدمات  كاركنانشغلی مسير  پذیريانطباقاهميت  جهتهمينو به گذشته است

 كارآمدمدیریت وجود  ميان،این(. در667، 2012)ساویکاس و پورفلی،  شودمیپيش مطرح ازبيش

یافتن به اهداف دستدر نقش مهمی پذیري كاركنان با شغل و محيط شغلی براي ارتقاي انطباق

 (.764، 2012و همکاران،  ماهونمک)كند سازمانی ایفا می

مسير شغلی كاركنان  پذیريمدیریت كوانتومی در ارتقاي انطباق بررسی نقش ،هدف پژوهش حاضر

 هاي مسير شغلیدغدغه مؤلفة ،آمدهدستهاساس نتایج ببراستان اصفهان بود.  یورزشي هاتئهي

دیدن  مهارت) كوانتومی دیدناین موارد است: متأثر از استان اصفهان هاي ورزشی تئهيكاركنان 

م ی فعال، پویا و توأاحساسبرخورداري از  مهارت) كوانتومی احساس (،و آگاهانه در سازمان هوشيارانه

درجهت  خالقانه و شهودي ةدانستن به شيو مهارت) كوانتومی شناخت ،(با حس همکاري در سازمان
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 مسئوالنه ةبه شيو عمل مهارت) كوانتومی عمل ،(اساس واقعيات و حقایق در سازمانگيري برتصميم

انجام  انیو در جر در انتخاب اهداف، اعمال يریپذتيحس مسئول شیافزاجهت در سازمان در

ی و عملکرد سازمان انیجر ،كاركناناعتماد به  مهارت) اعتماد كوانتومی ،(هاي سازمانیعملکرد

مؤثر  اتبرقراري ارتباط مهارت) وجود كوانتومیو  (اي مثبت در سازمانآیندهاعتماد به  ،كلیصورتهب

مراتب سلسله و تیمثبت و بدون محدود ،وستهيگسترش ارتباطات مستمر، پجهت در سازمان در

ند به توانمیدر فرد هاي مسير شغلی دغدغهكه معتقد است ( 200، 2009ساویکاس ) .(یسازمان

، آمادگی مناسب براي انجام وظایف و لی، تالش براي آگاهی از وظایف آیندهبينی شغخوش

ریزي براي رسيدن به اهداف شغلی در زمان حال و آینده برنامه همچنين، و ي سازمانیهامأموریت

 . دمنجر شو

 تفکر ،دیدن كوانتومیتأثير كاركنان تحت گيريكنترل و تصميم كه مؤلفةنشان داد پژوهش نتایج 

 شناخت ،(ي در سازمانو نوآور تيخالقجهت گسترش در متناقض ةبه شيو تفکر مهارت) كوانتومی

 ،(666، 2012)س و پورفلی ساویکا عقيدةبه  قرار دارد.اعتماد كوانتومی  و عمل كوانتومی ،كوانتومی

 نقشاست كه  فرد خود كنندةهاي تعيينها و شایستگیها، باورها، نگرشبا ارزش مرتبط ،كنترل

 این مؤلفه ،واقعدر. كندایفا میشغلی در مسير فرد  شغلیمدیریت وظایف  گيري وتصميم در یفعال

مسافر مسير شغلی را از و  شودمیفرد شغلی  مسيردر  درست هايموجب گرفتن تصميم

 (. 55 ،2005 براون، و لنت) رهاندمینظمی شغلی مسئوليتی و بیبی

 احساس ،كوانتومی تفکر ،كوانتومی دیدنكاركنان متأثر از  كنجکاويمؤلفة  ساس نتایج حاصل،ابر

كنجکاوي در كه ( معتقدند 56، 2005لنت و براون ). و وجود كوانتومی بود كوانتومی عمل ،كوانتومی

هاي شغلی ها و موقعيتدر ارتباط با نقش درستآوردن اطالعات فرد را درجهت فراهم مسير شغلی

براي مقابله با  راهکارها جو و انتخابوجست ،كنجکاوي ،دیگرعبارتبه .كندجدید آماده می

 ،2012، ساویکاس و پورفلی) آوردن اطالعات الزم براي آن راهکارها استهاي شغلی و فراهمدغدغه

56 .) 

 تفکرتأثير تحتكه این مؤلفه  نشان دادنتایج پژوهش كاركنان نيز  اعتماد مؤلفةدر ارتباط با 

به  .قرار دارد وجود كوانتومیو  اعتماد كوانتومیشناخت كوانتومی،  ،كوانتومیاحساس  ،كوانتومی

جهت رهاي مرتبط با خودكارآمدي فرد درباوها و اعتماد، نگرش ،(201، 2009)ساویکاس  اعتقاد

فرد در مسير شغلی  نفس و عالقةگيري، عزتهاي مسير شغلی است كه بر تصميمرویارویی با دغدغه

ها آميز راهکاركردن موفقيتاجرایی جهتمسافر مسير شغلی را در ،اعتماد ،دیگرعبارتبهتأثير دارد. 

. (57، 2012ساویکاس و پورفلی، ) كندشغلی یاري میشده در مسير گرفته هايو تصميم

 ي ورزشیهاتئهيدر  ویژههب ،هاسازي مفاهيم مدیریت كوانتومی در سازمانپياده دليل،همينبه



 1397 آذر و دي، 15مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                               180
 

رضایت شغلی  ،پی آنو درپذیري مسير شغلی كاركنان به ارتقاي انطباق دتوانمیاستان اصفهان 

 نجامد.بيوري بيشتر آن سازمان و نيز بهرهها آن

است در داخل و خارج از كشور شده هاي كم انجامهاي پژوهشهماهنگ با یافتهحاضر نتایج پژوهش 

يشتر كاركنان وري ببراي بهره ينوین و كارآمد روشعنوان بهمدیریت كوانتومی از ها آن كه در همة

افزایش در سازمان به مدیریت كوانتومی  سازي مفاهيمپياده ،دیگربيانیبه .است یاد شدهو سازمان 

 (،1395، انيرصفيمهاي ورزشی )سازمانكاركنان در شغلی  ، فداكاري و انرژيرضایت ،اشتياق

اشتياق شغلی  ارتقاي(، 1394 ،و سليمی انيرصفيمهاي كارآفرینی كاركنان )گسترش رفتار

، منيلك) یوري بيشتر سازمانافزایش عملکرد كاركنان در سازمان و بهره(، 2015)ميرصفيان، 

، ياكبرافزایش بازدهی سازمانی ) (،1393، ییآقاباباعملکرد مدیران دانشگاهی ) ارتقاي ،(2011

سمت نتایج هها بو حركت سازمانهماهنگی و انطباق بيشتر كاركنان با اهداف سازمانی (، 1392

سازي نتایج مثبت پياده ،. همچنين(2009، يملوچ و پورترگراد) انجامدمثبت و اثربخشی بيشتر می

در ( و 2012، كاراكاس) گرييمرب ،معلمی ،پرورشوفرایند آموزشدر  ،مدیریتی جدیداین روش 

گزارش شده  (2013ی، درگاه؛ 1387ی، نيالحسو خادم ينور يمختارپرستاري ) حوزةمدیریت 

 .پژوهش استاین هاي راستا با یافتهكه هماست 

 یورزش يهاتئهيدر  متفاوتسوابق خدمتی  باو با جنسيت كاركنان كه نشان داد نتایج پژوهش 

اند داشتهپذیري مسير شغلی مدیریت كوانتومی و انطباقمفاهيم ارزیابی یکسانی از  ،استان اصفهان

در خدمتی متفاوت  هايو تجربهمدت زمان خدمت  جنسيت، كه دهدمی نشانتفاوت كه این نبود 

قابليت درک  ،دیگرعبارتبه .انداز مفاهيم ذكرشده نداشته كاركنانر درک ، تأثيري بآن سازمان

استان  ي ورزشیهاتئهيكاركنان  همةبراي  ،پذیري مسير شغلیانطباقمفاهيم مدیریت كوانتومی و 

با  شدهرشاید بتوان ازجمله مزایاي مفاهيم ذك كه این موضوع را به یک ميزان است اصفهان تقریباً

دانست. خدمت در آنجا بهو براي تمامی افراد مشغول هاهيئتآن سازي بهتر و بيشتر در قابليت پياده

كه  ها، جنسيت استوجود تفاوت ميان كاركنان در سازمان مؤثر دریکی از عوامل  ،حاضردرحال

از شرایط مختلف شغلی و نيز در سير كاركنان او تف ادراک، هابر نگرش اينشدنیانکارصورت هب

. وجود تفاوت در سوابق (86، 1387)كلدي و سماواتيان،  اثرگذار استاي حرفههاي مختلف موقعيت

از شرایط و  آنانر ادراک متفاوت در سازمان نيز از عوامل دیگر مؤثر د خدمتی و تجربيات كاركنان

نبود تفاوت ميان  دليل،همينبه. (87، 1387است )كلدي و سماواتيان، سازمانی مسائل مختلف 

قابليت  دهندةنشان ،مفاهيم مدیریت كوانتومی در سوابق خدمتی متفاوتو  با جنسيتكاركنان 

هاي مدیریت سازمان و براي تمامی كاركنان است كه خود از مزیتدر سطح  سازهاجراي این 

  كند.ازپيش روشن میرا در سازمان بيشاجراي آن  اهميتو  شودمیكوانتومی محسوب 
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هاي مدیریت كوانتومی و استفاده از سازي راهبرد، پيادهآمده از این پژوهشدستهبا توجه به نتایج ب

و عقاید  ها، باورهاتواند با اثرگذاري بر نگرشن روش نوین مدیریتی در سازمان، میمفاهيم ای

همچنين، ارتقاي كارایی و اثربخشی مدیران در و ود، محيط شغلی و سازمان كاركنان از شغل خ

مؤثر باشد و سازمان را خود در رسيدن سازمان به اهداف عالی و راهبردي  ،هاي مدیریتیپست

  یی كند.موفق و پویا تبدیل به سازمان

سبک  ،در كشور ي ورزشیهاسازمان نشدنیکی از مؤثرترین عوامل موفق ،در ادبيات مدیریت ورزشی

قدري این موضوع به. اهميت (93، 1390، بخش، قاسمی و رستمكاظمیمحمد) رهبري مدیران است

ست كه سبک رهبري مدیران در ساختار ورزش كشور در جایگاهی باالتر از فرهنگ سازمانی ا

رضایت شغلی . (93، 1390 و همکاران، كاظمی)محمد سازمانی قرار داردتضادهاي دروننامناسب و 

، يديع) مدیران استهاي اخالقی مرتبط با سبک رهبري و ویژگیسازمان ورزش كشور نيز كاركنان 

در حوزة و نوآوري كاركنان ميزان خالقيت  ،همچنين. (207، 1395سراوردي، و  لقمانی

، اشرف، يغفور) در ارتباط مستقيم با شيوة رهبري مدیران است بدنیوپرورش و تربيتآموزش

قابليت را دارد این  سازي درست،درصورت پيادهمدیریت كوانتومی  .(229، 1387، دهقان و حسينی

 جهتصورت مطلوب دربهتا كاركنان بتوانند  وجود آوردهو بستري را ب دهدتغيير را محيط سازمان  تا

پذیري و انعطاف مسئوليتو با  دارندگام بر هاي مختلف شغلیپذیرش تغيير در نقشتداوم و 

 يهاتئهيسازي مدیریت كوانتومی در شاید پياده ليل،دهمينبه انجام دهند.وظایف خود را بيشتري 

 ،پذیري مسير شغلی كاركنانن از مفاهيم آن بتواند به انطباقمدیرا و استفادة استان اصفهان یورزش

 برسازي مدیریت كوانتومی شده و تأثير پيادهردر شکل شمارة یک، مفاهيم ذك نجامد.ازپيش بيبيش

 .اندهاي ورزشی استان اصفهان ارائه شدههيئتكاركنان پذیري مسير شغلی انطباق هايمؤلفه
 



 1397 آذر و دي، 15مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                               182
 

 
هاي ورزشی استان پذیري مسیر شغلی کارکنان هیئتل اثرگذاري مدیریت کوانتومی بر اطباقمد -1شکل

 اصفهان

 هاي تخصصی ویژة، برگزاري كارگاهآمده از پژوهش حاضردستهاساس نتایج ببرو  دليلهمينبه

استان اصفهان با محوریت مدیریت كوانتومی و تالش براي  هاي ورزشیتئهيو مسئوالن مدیران 

تواند در می ،این شيوه نوین مدیریتی القوةهاي بو توانایی هاها با مفاهيم، مهارتآشنایی آن

شی هاي آموزطراحی و برگزاري كالس ،مؤثر باشد. همچنين هاتئهيسازي مدیران آن توانمند

ورزش  براي كاركنان ستادي حوزة ،خدمتهاي ضمندورههاي مدیریت كوانتومی درقالب مهارت

هاي كه برگزاري كارگاهشود ، پيشنهاد میاساستواند ارزشمند باشد؛ براینمیاستان اصفهان 

آن  عنوان مجري اصلی ورزش دربه جوانان استان اصفهانوآموزشی توسط ادارة كل ورزشتوجيهی و 

یریت كوانتومی سازي مفاهيم مدكارگيري و پيادههدانش و گسترش فرهنگ ب ، با هدف توسعةاستان

ن ارشد ورزش به مدیرا براین،افزون .ریزي شودهاي ورزشی آن استان برنامهبراي كاركنان هيئت

كردن بستر مناسبی شود كه درجهت فراهمهاي ورزشی مربوط پيشنهاد میاستان اصفهان و هيئت

 .مربوط تالش كنندهاي هاي مدیریت كوانتومی در سازمانزهسازي آموبراي پياده
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Abstract 

One of the major goals of organizations is having the efficient and capable human 

resources in order to achieve organizational efficiency. This study aimed to study 

the role of quantum management in improving the career adaptability of sport 

boards’ staff in Isfahan province. The method of this research was descriptive 

(correlation). The total population included all of the persons employed at the 

sport boards of Isfahan Province in 2016 (N: 248) which148 staff members 

selected by stratified random sampling for this research. A career adaptability 

scale (Savickas, 2007) (validity: 0.70, reliability: 0.84) as well as a self-

constructed quantum management questionnaire (validity: 0.71, reliability: 0.84) 

were employed in this research. The results indicated that there was a positive 

relationship between quantum management dimensions and concern of career 

path, control, curiosity, and confidence dimensions (P ≤ 0.05). Also, according to 

the regression analysis, quantum seeing, quantum thinking, quantum feeling, 

quantum knowing, quantum acting, quantum being, and quantum trust dimensions 

were found as the predictors for improving the employees’ career adaptability in 

those boards. Based on the results, implementation of quantum management 

concepts in sport boards of Isfahan province, and using the strategies of that new 

method of managing could be effective in increasing the employees’ career 

adaptability in those boards.  
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