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 چکیده
سازی مدیریت کوانتومی اساس پیادهبدنی بربینی سازگاری شغلی معلمان تربیتتحلیلی بر پیش ،پژوهش حاضراز هدف 

بدنی معلمان تربیت ۀکلی را پژوهشآماری  ۀجامع باشد.می بستگیهممطالعات از نوع و پژوهش توصیفی این بود. روش 

 با استفاده از که (=559N) ادند( تشکیل د1393) پرورش شهرستان اصفهان در سالوتحصیلی آموزش ۀسه دور

ها از آن نفر 226 ،پرورش شهرستان اصفهان و آموزش ۀناحی ششآماری  ۀای متناسب با جامعگیری تصادفی طبقهنمونه

 تأثیر بدنی تحتشغلی معلمان تربیت های سازگاریمؤلفهبر اساس نتایج بدست آمده . عنوان حجم نمونه انتخاب شدندبه

 ابعاد مختلف مدیریت کوانتومی قرار دارد.
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 مقدمه

کار ههای جدید مدیریتي را بباید شیوه 21که مدیران در قرن هستند  اندیشمندان علم مدیریت معتقد

 1يمدیریت کوانتوم ،شیوه هاگیرند تا بتوانند توانمندی کارکنان را افزایش دهند. یکي از این نوع 

عنوان که جهان را به جدید داردمدیریت ریشه در دیدگاه علمي  کوانتومي های مدیریتمهارت است.

معرفي کرده  هوارسیستمي ماشیني و ساعت درمقابلیک سیستم پیچیده، زنده و با ارتباطات باال، 

 توانایي ای ازهرا با مجموع 21رهبران قرن  ،هااین مهارت .(864، 2008، 2)ارستین و کاماسي است

 ویژهبهکند. متخصصان حل تعارض در سازمان و رو ميهروب اتتعارضرفع افراد و  ۀمغزی برای ادار های

های ذهني کشف مدلو  تفکر کوانتوميشدن به رهبران نیازمند تبدیل ،سازمان ۀمتخصصان امر توسع

، 3و ددروکارستن اورس دانک،یرندا یجکسترا،)د. باشندميهای کوانتومي مهارتها با و آزمودن آنخود 

2005 ،89.) 

و مرتبط با هم  آگاه یا،پو يها، موجوداتجهان و از جمله انسان یاست که کل اجزا معنيینبد کوانتوم 

جهت در یکردیرو یقت،در کارکنان است و درحق یيافزاتوان یمعنابه یزن يتومکوان یریت. مدهستند

و  ینگ)دارل باشديم انکارکنان در سازم یژهوو به یرانمد يو اثربخش هایتوانمند ها،یتقابل یارتقا

، 6ي، تفکر کوانتوم5يشامل: نگاه کوانتوم يکوانتوم یریتمد ۀگانهفت یها(. مهارت234، 2001، 4واکر

  11يو وجود کوانتوم ،10ي، اعتماد کوانتوم9ي، عمل کوانتوم8ي، شناخت کوانتوم7ياحساس کوانتوم

 يکوانتوم یریتمد یریگابزار اندازه یۀته ایهفت مهارت مذکور مبن یز)که در پژوهش حاضر ن باشديم

 . (بوده است

 یهاگروه یلعبارت هستند از: تشک شودياستفاده م يکوانتوم یریتدر مد منظورینکه بد راهبردهایي

 یبرا زاینهاز اشتباهات هز یشگیریو کارکنان که باعث پ یرانبه مد یعبازخورد وس ۀخودگردان، ارائ

با  یادگیرنده نيسازمان به سازما یلدر سازمان و تبد یادگیری یزانم یشافزا یزو ن شوديسازمان م

 (.266، 0012، 12ینگ)شلتون و دارل يسازمان ییراتتغ یرشپذ

                                                 
1. Quantum Management 
2. Ercetin & Kamaci  
3. Dijkstra, Dierendonck, Evers & DeDreu Carsten 
4. Darling & Walker 
5. Quantum Seeing 
6. Quantum Thinking 
7. Quantum Feeling 
8. Quantum Knowing 
9. Quantum Acting 
10. Quantum Trust 
11. Quantum Being 
12. Shelton & Darling 
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(. 2007، 1یلوری)گو باشديدر کارکنان م یو توانمندساز یيافزاتوان ي،کوانتوم یریتمد نتیجۀ

و  یرانمد يو اثربخش هایتوانمند ها،یتقابل یجهت ارتقادر یکردیرو يکوانتوم یریتمد ین،همچن

 یزانم یشافزا ي،کوانتوم یریتهدف از مد رو،ینااز (؛2006، 2کارکنان سازمان دارد )گومسن یژهوبه

در  يو منطق يبا اصول علم کهيصورتو در باشديسازمان مدر و کارکنان  یرانو توان مد ياثربخش

مهم سازمان  یرهایکه از متغ 3يشغل یسازگار یبسترها یدآیيشود، احتمال پد سازییادهسازمان پ

بدون شک آمد.  اهدوجود خواست، به يسازمان یتدنبال آن موفقو به يسازمان ییراتتغ یرشپذ یبرا

هر فردی انتظار  که در آن رودشمار ميآمیز بهاشتغال موفقیت ۀمهم برای ادام يسازگاری شغلي عامل

اش را مرتفع نیازهای اولیه حداقل و وی گرددسالمت و اعتبار  ،خشنودی وی موجب کاردارد که 

 .  (663، 2007 ،4)لي و فسي سازد

   توان به تعریف دیویس وارتباط مي این سازگاری شغلي تعاریف زیادی ارائه شده است که در ۀزمیندر

سازگاری شغلي را شامل تطابق شخصیت فرد با عوامل محیطي  آنها( اشاره نمود. 1991) 5کوئیست الف

رواني است رای از عوامل رواني و غید؛ بنابراین، سازش شغلي، ترکیب و مجموعهندانمرتبط با کار مي

و  ،نوردهاگن، ورگلند یستنشن،کند )کرکه احساس رضایت فرد را نسبت به شغل خود فراهم مي

 (. 2007، 6یرکدلب

نهایت با مدیریت علمي هدایت و رهبری های مختلف علوم باید درها در رشتهپیشرفت یۀکل شک،بي

عدم  یعي،ار از منابع و امکانات طبماندگي کشورهای برخوردیکي از علل اصلي عقبدر حقیقت، گردد. 

 ینو زر يفرهنگ ي،تنام ي،و توانمند است )طالقان يعلم یریتمد یک سازییادهها در پموفقیت آن

(. در کشور ما نیز این مشکل نمود بارزی دارد. در بخش ورزش، علم مدیریت هنوز جایگاه 1390 نگار،

از  يورزش یهااز رشته يی کارآمد و الیق در برخمناسب خود را پیدا نکرده و به سبب فقدان نیروها

عمیق بین  شکاف( . 1380 ی،گرفته است )سجاد یادیز ۀها فاصلورزش در آن رشته ۀدنیای پیشرفت

خود دلیل آن است که از امکانات و منابع موجود  ي،شدن ورزش علمکاربردینظر و عمل و غیر

یا  و مدیران در موفقیت یریتيمد یستمشود؛ لذا، توجه به اهمیت و نقش سبرداری نميدرستي بهرهبه

چه هر پذیریطباقمنظور انافراد به يشغل یسازگار یکردن بسترهافراهم یزها و نشکست سازمان

در  بدنيیتبرخوردار است. معلمان ترب اییژهو یتاهم از يسازمان ییراتها با تغآن یشترب

ها که شده و به آن یدهمعلمان کمتر د یگربا د یسهمقاهستند که در یپرورش از جمله افرادوآموزش

                                                 
1. Guillory 
2. Gummesson 
3. Occupational Adjustment 
4. Lee & Feccei 
5. Davis & Lofqist 
6. Kristension, Nordhagen, Wergeland & Bjerkedal    
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 يبدن هاییتو فعال ورزشآموزان به دانش یشو سازندگان نگرش و گرا گزارانیهپا یادیحدود زتا

 رغميعل دیگر،یسو( . از1389 یاری،و الله يفرج ی،زرند يسلطانور)پ شوديم یهستند، توجه کمتر

موضوع  ینمعلمان، هنوز ا يشغل یو سازگار یترضا یجهت ارتقاپرورش دروآموزش هاییاستس

از شغل خود  يمطلوب یتجه، رضایو درنت یاز معلمان سازگار یطور کامل انجام نشده است و تعدادبه

و استفاده از  يکوانتوم یریتمد سازییادهپ یدشا ارتباط،ینادر (.1382 ی،و عسگر یندارند )کلد

ها مؤثر آن یشترب ياثربخشدر  یجه،و درنت بدنيیتمعلمان ترب يشغل یآن بتواند بر سازگار یهاراهبرد

 يشغل یبر سازگار يکوانتوم مدیریتمفاهیم ، در این پژوهش تالش شده است تا اثرات باشد؛ لذا

 . یردسنجش قرار گمورد بدنيیتربمعلمان ت

میان انجام نشده است. از  يکوانتوم یریتمد ینوپا یۀدر ارتباط با نظرتاکنون  یادیز هایپژوهش

 ي( که با هدف بررس1391) یاکبر به پژوهش توانيگرفته در داخل کشور مصورت یهامعدود پژوهش

 یهاکاربست مؤلفه یزانو م یخودرهبر یگرا و راهبردهامثبت یرهبر یراهبردها ینروابط چندگانه ب

سطح  یاز ارتقا يپژوهش حاک ینا یجانجام شده است اشاره کرد. نتادر سازمان  يکوانتوم یتریمد

 ینا یگر،دعبارت. بهباشديم يکوانتوم یریتمد سازییادهها با توجه به پها در سازمانپروژه يبازده

 صورت گرفته است. يبه کوانتوم یکاز کالس یریتيمد یهاسبک ییرتغ يدر پ ییراتتغ

شان داد که راهبردها1387) یمختار یگر،د يدر پژوهش  یدر ارتباط با رهبر يکوانتوم یریتمد ی( ن

سطح عملکرد در آن حوزه  یگو بوده و به ارتقاپاسخ یزن هایمارستاندر ب یپرستار ۀاثربخش در حوز

 یراهبردها ینروابط چندگانه ب يدر پژوهش خود که به بررس( 1392) یيآقابابا ین،. همچنانجامديم

 ۀدر حوز يکوانتوم یریتمد یهاکاربستتتت مؤلفه یزانو م یخودرهبر یگرا و راهبردهامثبت یرهبر

ها و آموزهاستتتفاده از و  يکوانتوم یریتمد ستتازییاده، نشتتان داد که په استتتپرداخت يدانشتتگاه

 يمؤثر باشتتد. درگاه يدانشتتگاه یرانعملکرد مد یدر ارتقا توانديم یصتتورت بارزهآن ب یراهبردها

به  یز( ن2013) هارت یزانم یینو تع يبررستتتدر پژوهش خود  یتمد یهام  یرانمد يکوانتوم یر

 یانگرپژوهش ب ینا یجتهران پرداخت. نتا يوابسته به دانشگاه علوم پزشک هاییمارستاندر ب یپرستار

در  يکوانتوم یریتمد یو اجرا ستتازییادهدر ارتباط با پ یپرستتتار یرانمد يقبول مهارتستتطوق قابل

ستانب سطح ا هبود مذکور هاییمار ش یهاها پس از گذراندن کالسمهارت ینکه   یهامهارت يآموز

 بود. یافته یشافزا يکوانتوم یریتمد

( 2011) 1یمنبه پژوهش کال توانيم یزکشورها ن یگرگرفته در دانجام یهاارتباط با اندک پژوهش در

و اهداف  يسازمان هاییتبه موفق یدنرس یبرا یدیجد ی: الگويکوانتوم یهاسازمان"با عنوان 

از  اهارشد سازمان یرانمد ۀباور است که استفاد ینپژوهش بر ا یندر ا یاشاره کرد. و "يشخص

                                                 
1. Kilmann 
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 یجه،نتدر سازمان و در یرانو درک بهتر مد تریعوس یدباعث د توانديم يکوانتوم یریتمد یهامهارت

در کتاب خود با  یز( ن2009) 1سازمان گردد. پورتر و ملوچ یشترب یورو بهره يعملکرد سازمان یشافزا

 یرا ابزار يت کوانتومیریمد یها، مهارت"یدجد یرهبر یراستادر ي: کتابيکوانتوم یرهبر"عنوان 

 2کاراکاس و کاواس ین،. همچنداننديم یشترب يمثبت و اثربخش یجنتاها به سمت حرکت سازمان یبرا

قرن  یرانمد یبرا یيهاخالق و تفکر منسجم: مهارت یطوفان مغز"با عنوان ( در پژوهش خود 2008)

آموزش،  یندفرابلکه در  ها،ازمانتنها در سنه يکوانتوم یریتمد یهاعنوان کردند که مهارت "21

 .باشديم یرگذارکاربرد داشته و تأث یزها نحوزه یگرخطر و د یریتمد گری،يو مرب يمعلم

 

 پژوهش شناسیروش
 نیازمورد هایداده آوردندستاساس چگونگي بهبر و بوده کاربردی توجه به هدف آن پژوهش با این

 .قرار دارد بستگيهم وتوصیفي  هایژوهشپ ۀزمر در

پرورش شهرستان  و آموزش تحصیليۀ بدني سه دورمعلمان تربیت ۀکلیرا  پژوهش حاضر آماری ۀجامع

 . تشکیل دادندنفر  559تعداد  به( 1392ت93) در سال تحصیلي اصفهان

 نفر محاسبه شد. 226 معادل (1970) 3آماری از طریق جدول کرجیس و مورگان ۀحجم نمون

متفاوت  اصفهان پرورش شهرستان و آموزش ۀناحی ششبدني در که تعداد معلمان تربیتبا توجه به این

آماری  ۀناحیه را با توجه به حجم جامع این ششیک از که بتوان سهم دبیران هربرای ایننیز و  بود

 آماری استفاده شد.  ۀای متناسب با جامعگیری تصادفي طبقهاز روش نمونه ،گنجاند پژوهشها در آن
 

 آماری و حجم نمونه ۀتوزیع فراوانی جامع ـ1جدول 

 حجم نمونه آماری ۀجامع ناحیه

 21 51 یک

 37 92 دو

 48 119 سه

 48 118 چهار

 46 114 پنج

 26 65 شش

 226 559 مجموع

 

                                                 
1. Porter & Malloch 
2. Karakas & Kavas  
3. Krejcie & Morgan 
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  گردید.نامه به شرق زیر استفاده در این پژوهش از دو پرسش

است ( تهیه شده 1991) کوئیستدیویس و الفنامه توسط این پرسش: سازگاری شغلي ۀنام. پرسش1

مخالفم(  کامالا  و موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم )کامالا  ایال با طیف پنج گزینهؤس 20و دارای 

 نامه، سازگاری شغلي درگیرد. در این پرسشها تعلق ميبه آن یکتا  پنج ۀترتیب نمرکه به باشدمي

سنجش قرار  از شغل مورد مندیو رضایت ها و نیازها، محیط شغليارزش شخصیت، ۀمؤلفچهار 

 و( 81/0) ترتیبنامه را به( ضریب روایي و پایایي پرسش1991) کوئیستدیویس و الف گیرد.مي

مقدماتي و  ۀپس از انجام یک مطالع نامهگزارش نمودند. در پژوهش حاضر نیز پایایي پرسش( 88/0)

( 80/0معادل )محاسبه قرار گرفت که تعیین واریانس سؤاالت، از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد

 .بود

ال ؤس 21و دارای  است نامه توسط پژوهشگر تهیه شدهاین پرسش: مدیریت کوانتومي ۀنامپرسش. 2

)کامالا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالا  يای لیکرتصورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینهبه

اساس هفت نامه برگیرد. این پرسشها تعلق ميبه آن پنج تا یک اتترتیب نمرکه به باشدميمخالفم( 

 ۀکردن به شیوتوانایي فکر) تفکر کوانتومي(، مندتوانایي برای دیدن هدف) دیدن کوانتومي ۀمؤلف

توانایي دانستن ) شناخت کوانتومي(، بخشتوانایي احساس زنده و حیات) مياحساس کوانتو(، متناقض

توانایي ) وجود کوانتومي(، مسئوالنه ۀتوانایي عمل به شیو) عمل کوانتومي (،خالقانه و شهودی ۀبه شیو

 تهیه شده است. (توانایي اعتماد به فرایند زندگي) اعتماد کوانتوميو  (برقراری ارتباط مستمر

میزان  ،بررسي قرار گرفت که براساس ضریب کندال مورد نامهپرسشروایي محتوایي حاضر در پژوهش 

 ۀنامه نیز پس از انجام یک مطالعپایایي پرسش و محاسبه گردید( 71/0) معادل نامهپرسشروایي 

معادل محاسبه قرار گرفت که  مقدماتي و تعیین واریانس سؤاالت، از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد

 .بود( 84/0)

  .استفاده قرار گرفت موردضریب رگرسیون ، آمدهدستههای بمنظور تحلیل استنباطي دادهبه

 

 نتایج
 های پژوهش در جداول دو تا پنج ارائه شده است.یافته

تفکر  تأثیربا شغل تحت بدنيتربیت ي معلمانشخصیت سازگاری ۀمؤلف، آمدهدستبهنتایج  بر بنا

قرار دارد و  وجود کوانتوميو  اعتماد کوانتومي ،عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي، کوانتومي

پرورش شهرستان اصفهان از سوی وهای مدیریت کوانتومي مذکور در آموزشکه مهارتصورتيدر

 ي معلمانشخصیت هماهنگي و سازگاریبیني کرد که توان پیشسازی شود، ميمدیران پیاده

 بایستمي رگرسیون ۀبرای ساخت معادل ،بنابراین؛ با شغل در مدارس افزایش یابد بدنيتربیت
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در  وجود کوانتوميو  اعتماد کوانتومي ،عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي، تفکر کوانتوميهای مؤلفه

دهد که مي ضریب تعیین نشانبراین، عالوهقرار داشته باشد. با شغل  ي معلمانشخصیت کنار سازگاری

وجود و  اعتماد کوانتومي ،عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي، تفکر کوانتوميهای مؤلفه تأثیرمیزان 

حالي است که دو باشد. این درمي( 31/0) برابر با با شغل ي معلمانشخصیت بر سازگاری کوانتومي

گذار تأثیر معلمان با شغلي شخصیت سازگاری برتواند نمي احساس کوانتوميو  دیدن کوانتومي ۀمؤلف

 (.شمارۀ دو)جدول باشد 
 

 بدنی با شغلی معلمان تربیتشخصیت سازگاری ۀبینی مؤلفنتایج ضریب رگرسیون پیش ـ2 جدول

 سازی مدیریت کوانتومیاساس پیادهبر 

 سطح معناداری ضریب تعیین تیارزش  ضریب رگرسیون خطای معیار منبع

13/0 دیدن کوانتومي  06/0  43/0  05/0  67/0  

09/0 تفکر کوانتومي  35/0  31/3  31/0  001/0  

15/0 احساس کوانتومي  03/0  67/0  05/0  50/0  

12/0 شناخت کوانتومي  46/0  72/4  31/0  001/0  

12/0 عمل کوانتومي  55/0  41/6  31/0  001/0  

10/0 اعتماد کوانتومي  50/0  12/6  31/0  001/0  

14/0 وجود کوانتومي  53/0  37/6  31/0  001/0  
 

 

 تأثیربا شغل تحتبدني تربیتی معلمان ها و نیازهاارزشسازگاری ۀ مؤلفآمده، دستهاساس نتایج ببر

قرار دارد و اعتماد کوانتومي و  عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي ،احساس کوانتومي، دیدن کوانتومي

شهرستان اصفهان از سوی پرورش وهای مدیریت کوانتومي مذکور در آموزشکه مهارتصورتيدر

 بدنيتربیتی معلمان ها و نیازهاارزشسازگاری بیني کرد که توان پیشسازی شود، ميمدیران پیاده

دیدن های مؤلفه بایستمي رگرسیون ۀبرای ساخت معادل ،بنابراین ؛با شغل در مدارس افزایش یابد

در کنار سازگاری  اعتماد کوانتوميو  عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي ،احساس کوانتومي، کوانتومي

ضریب تعیین نشان راستا، دراینقرار داشته باشد.  با شغلبدني تربیتی معلمان ها و نیازهاارزش

اعتماد  ،شناخت کوانتومي ،احساس کوانتومي، دیدن کوانتوميهای مؤلفه تأثیردهد که میزان مي

باشد. مي( 24/0) معادل ی معلمان با شغلنیازها ها وارزشبر سازگاری  عمل کوانتوميو  کوانتومي

ها و ارزشسازگاری  برتوانند نمي کوانتومي وجودو  کوانتومي تفکر ۀحالي است که دو مؤلفاین در

 .(شمارۀ سهگذار باشند )جدول تأثیر ی معلمان با شغلنیازها
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 بدنی با شغلمعلمان تربیتی ها و نیازهاارزشبینی سازگاری نتایج ضریب رگرسیون پیش ـ3جدول 

 سازی مدیریت کوانتومیاساس پیادهبر 

 سطح معناداری ضریب تعیین تیارزش  ضریب رگرسیون خطای معیار منبع

 005/0 24/0 87/2 25/0 10/0 دیدن کوانتومي

 14/0 06/0 47/1 14/0 11/0 تفکر کوانتومي

 007/0 24/0 71/2 24/0 12/0 احساس کوانتومي

 001/0 24/0 73/4 36/0 10/0 کوانتوميشناخت 

 001/0 24/0 91/4 40/0 12/0 عمل کوانتومي

 001/0 24/0 11/3 30/0 13/0 اعتماد کوانتومي

 18/0 06/0 25/1 11/0 15/0 وجود کوانتومي
 

 تأثیرتحت محیط شغليبا بدني تربیتسازگاری معلمان  ۀمؤلف شود کهبراساس نتایج مشخص مي

قرار دارد و  وجود کوانتومي و اعتماد کوانتومي، عمل کوانتومي ،تفکر کوانتومي، دیدن کوانتومي

پرورش شهرستان اصفهان از سوی وهای مدیریت کوانتومي مذکور در آموزشکه مهارتصورتيدر

در  محیط شغليبا بدني تربیتسازگاری معلمان بیني کرد که توان پیشمي ،سازی شودمدیران پیاده

احساس ، دیدن کوانتوميهای باید مؤلفه رگرسیون ۀبرای ساخت معادل ،بنابراین ؛یابد مدارس افزایش

محیط در کنار سازگاری معلمان با  اعتماد کوانتوميو  عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي ،کوانتومي

احساس ، دیدن کوانتوميهای مؤلفه تأثیردهد که میزان قرار داشته باشد. ضریب تعیین نشان مي شغلي

 محیط شغليبر سازگاری معلمان با  اعتماد کوانتوميو  عمل کوانتومي ،شناخت کوانتومي ،کوانتومي

 شناخت کوانتوميو  کوانتومياحساس  ۀحالي است که دو مؤلفباشد. این درمي( 35/0)برابر با 

 .(شمارۀ چهارگذار باشند )جدول تأثیر محیط شغليبا بدني تربیتسازگاری معلمان  برتوانند نمي

 
 محیط شغلیبدنی با بینی سازگاری معلمان تربیتنتایج ضریب رگرسیون پیش ـ4جدول 

 سازی مدیریت کوانتومیاساس پیادهبر 

 سطح معناداری ضریب تعیین تیارزش  ضریب رگرسیون خطای معیار منبع

 001/0 35/0 18/6 54/0 10/0 دیدن کوانتومي

 001/0 35/0 75/7 63/0 12/0 کوانتوميتفکر 

 09/0 08/0 93/1 20/0 13/0 احساس کوانتومي

 20/0 08/0 51/1 15/0 08/0 شناخت کوانتومي

 001/0 22/0 5 49/0 11/0 عمل کوانتومي

 001/0 35/0 11/5 44/0 11/0 اعتماد کوانتومي

 007/0 35/0 95/4 48/0 13/0 وجود کوانتومي
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شناخت  تأثیرتحتاز شغل  بدنيتربیتمعلمان  مندیرضایت ۀمؤلفآمده، دستهبراساس نتایج ب

های که مهارتصورتيقرار دارد و در وجود کوانتومي و اعتماد کوانتومي، عمل کوانتومي ،کوانتومي

سازی شود، پرورش شهرستان اصفهان از سوی مدیران پیادهومدیریت کوانتومي مذکور در آموزش

 ،بنابراین ؛در مدارس افزایش یابداز شغل  بدنيتربیتمعلمان  مندیرضایتیني کرد که بتوان پیشمي

اعتماد ، عمل کوانتومي ،شناخت کوانتوميهای مؤلفه الزم است که رگرسیون ۀبرای ساخت معادل

ذکر است شایانقرار داشته باشد. از شغل معلمان  مندیرضایتدر کنار  وجود کوانتومي و کوانتومي

اعتماد ، عمل کوانتومي ،شناخت کوانتوميهای مؤلفه تأثیردهد که میزان ضریب تعیین نشان ميکه 

حالي است این در باشد.مي( 25/0) معادل از شغلمعلمان  مندیرضایتبر  وجود کوانتومي و کوانتومي

معلمان  مندیرضایت برتوانند نمي کوانتومياحساس و  تفکر کوانتومي، دیدن کوانتومي ۀمؤلف سهکه 

 .(شمارۀ پنجگذار باشند )جدول تأثیراز شغل 
 

 از شغل بدنیمعلمان تربیت مندیرضایتبینی نتایج ضریب رگرسیون پیش ـ5جدول 

 سازی مدیریت کوانتومیاساس پیادهبر 

 سطح معناداری ضریب تعیین تیارزش  ضریب رگرسیون خطای معیار منبع

 28/0 05/0 22/1 11/0 17/0 دیدن کوانتومي

 37/0 05/0 98/0 08/0 10/0 تفکر کوانتومي

 21/0 05/0 54/1 13/0 22/0 احساس کوانتومي

 001/0 25/0 56/5 47/0 08/0 شناخت کوانتومي

 02/0 25/0 45/2 24/0 09/0 عمل کوانتومي

 001/0 25/0 03/3 31/0 10/0 اعتماد کوانتومي

 009/0 25/0 64/2 20/0 08/0 وجود کوانتومي

 

 گیری بحث و نتیجه
مفروضات معین از منظری جدید  ۀمفاهیم سازماني را بر پای ،پارادایم کوانتومي در علم مدیریت

که در حالت عادی کمتر  استنگرد. این روش نوین قادر به تحلیل و بررسي مسائلي در سازمان مي

قابل طرق و بررسي هستند. شناخت شهودی، دید اکتشافي، رفتار اخالقي، درک و شناخت نظم در 

 ،های متالطم و متغیر قرار دارندقطعي که در موقعیتآشنا و غیرهای مبهم، ناادراک پدیده و نظميبي

 باشند. ای از مفاهیم و راهبردهای مدیریت کوانتومي ميهمگي نمونه

دهي به نگرش و افزایش گرایش عنوان افرادی که نقش مهمي در شکلبدني بهمعلمان تربیت

 يکنند، باید از توان شغلي باالیمي استعدادیابي ورزشي و پرورش قهرمانان آینده ایفا نیز وآموزان دانش
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معلمان  ،روازاین؛ شند و بهترین سازگاری را با کسب دانش جدید شغلي از خود نشان دهندبرخوردار با

ورزش برای افزایش سازگاری و هماهنگي با شغل خود نیازمند یک سبک و سیستم مدیریتي جدید 

عنوان یک سبک مدیریتي جدید این مدیریت کوانتومي به ،اساس نتایج این پژوهشبر .باشندو پویا مي

ها را بهبود ببخشد. انایي را دارد که کارکنان را با علم روز آشنا نماید و سازگاری شغلي و سازماني آنتو

توانایي ) تفکر کوانتومي تأثیربا شغل تحت بدنيتربیت ي معلمانشخصیت سازگاری ۀمؤلف، نتایج براساس

عمل  (،خالقانه و شهودی ۀتوانایي دانستن به شیو) شناخت کوانتومي(، متناقض ۀکردن به شیوفکر

اعتماد و  (برقراری ارتباط مستمرتوانایي ) وجود کوانتومي (،مسئوالنه ۀتوانایي عمل به شیو) کوانتومي

ی ها و نیازهاارزشسازگاری  ۀمؤلف ،( قرار دارد. همچنینتوانایي اعتماد به فرایند زندگي) کوانتومي

 احساس کوانتومي(، توانایي برای دیدن هدفمند) کوانتوميدیدن  تأثیرتحت با شغلبدني تربیتمعلمان 

قرار دارد.  اعتماد کوانتوميو عمل کوانتومي  ،شناخت کوانتومي(، بخشتوانایي احساس زنده و حیات)

، تفکر کوانتومي، دیدن کوانتومي تأثیرنیز تحت محیط شغليبا بدني تربیتسازگاری معلمان  ۀمؤلف

معلمان  مندیرضایت ۀمؤلف ،نهایتو در قرار دارد اعتماد کوانتوميو  وميوجود کوانت ،عمل کوانتومي

اعتماد و  وجود کوانتومي، کوانتومي عمل، کوانتومي شناخت تأثیرتحت از شغل خود بدنيتربیت

پرورش شهرستان اصفهان وهای مدیریت کوانتومي در آموزشکه مهارتصورتيو در باشدمي کوانتومي

 شغلي معلمان هماهنگي و سازگاریبیني کرد که توان پیشسازی شود، ميمدیران پیادهاز سوی 

 با شغل در مدارس افزایش یابد. بدنيتربیت

 شده در داخل و خارج از کشورهای انجامهای اندک پژوهشبا یافته این پژوهش ازآمده دستهنتایج ب

سازی های خود نشان دادند که پیاده( در پژوهش1387( و مختاری )2013باشد. درگاهي )مي راستاهم

سطح عملکرد در  یاثربخش بوده و به ارتقا ،پرستاری ۀمدیریت کوانتومي در ارتباط با رهبری در حوز

گاهي عملکرد مدیران دانش ی( نیز بیانگر ارتقا1392انجامد. نتایج پژوهش آقابابایي )آن حوزه مي

( از 2009ملوچ )پورتر و  ،. همچنینباشدميهای مدیریت کوانتومي صورت استفاده از راهبرددر

سمت نتایج مثبت و اثربخشي ه ها بعنوان ابزاری برای حرکت سازمانهای مدیریت کوانتومي بهمهارت

تي از کالسیک به های مدیری( نیز بر این باور است که تغییر سبک1391اند. اکبری )بیشتر نام برده

پژوهش  هایمانند یافتهه های مذکورنتایج پژوهش .انجامدها ميبه بازدهي باالتر در سازمان ،کوانتومي

 باشد. های مختلف ميحاضر بیانگر اثربخشي مدیریت کوانتومي در حوزه

و درگاهي ( 2011کالیمن ) نیز های مدیریت کوانتومي بر مدیران ارشددر ارتباط با تأثیر راهبرد

تواند ميها در سازمانهای مدیریت کوانتومي از مهارتمدیران ارشد  ۀ( نشان دادند که استفاد2013)

کاراکاس و کاواس  ،گردد. همچنین منجر وری بیشتر در سازمانبه افزایش عملکرد سازماني و بهره

تواند در فرایند يها مهای مدیریت کوانتومي عالوه بر سازمانکه مهارت هستند ( معتقد2008)
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که هماهنگ با نتایج  هاژوهشدر تمامي این پگری نیز اثربخش باشد. پرورش و معلمي و مربيوآموزش

 سازی شغليتوانمندجهت افزایش دانش شغلي، مدیریت کوانتومي عاملي در ،باشندپژوهش حاضر مي

درصدد است تا با افزایش دانش  مدیریت کوانتومي ،بنابراین ؛وری گزارش شده استو افزایش بهره

 .سازدمهیا  را با وظایف شغليهای سازگاری بهتر افراد زمینه ،شغلي

نفس سازماني و بازخورد سازماني کارکنان نشان داده است که از جمله عوامل مؤثر بر عزت مطالعات

سبک رهبری  ،شندباميها که هر دو از فاکتورهای تأثیرگذار بر سازگاری شغلي کارکنان در سازمان

 های مالي،پاداش همچون بیروني هایپاداش اگرچه ،حقیقتدر(. 228، 2001، 1مادزر) استمدیران 

 سازماني نفسعزت میزان بر و نگه دارد حدی راضيرا تا کارکنان دنتوامي غیره و ارتقا پست و مقام،

 درویژه به ،هاسازمان در کار محیط از شدهدریافت بازخوردهای و دروني هایپاداش اما ها بیافزاید،آن

 هاارزش اهداف، شغلي، رضایت تواندو مي باشدميبرخوردار  از اهمیت بیشتری آموزشي هایسیستم

 های. درحقیقت، پاداشفزایدبیا هاآن ارزشمندی و پایبندی بر و سازد متأثر را کارکنان نفسو عزت

راستای در کارکنان تشویق در عوامل ترینمهم جمله از کار محیط از شدهدریافت بازخوردهای و دروني

.  (73، 1388باشند )صادقیان، عابدی و باغبان، تر و رضایت شغلي بیشتر ميای باالحرفه عملکرد

جهت بدني و ورزش درتربیت ۀپرورش در حیطویابي به اهداف آموزشتالش برای دست ،دیگرعبارتبه

سازماني  نفسافزایش عزت باال در معلمان، ارزشمندی احساس ایجاد طریقاز  ،آموزاندانش یارتقا

کمک به رضایت  ،نهایتهای مطلوب سازماني و درها، ایجاد بستری مناسب برای دریافت بازخوردآن

کارگیری ههای جدید و کارآمد مدیریتي و باستفاده از سبک ،لذا ؛باشدميپذیر ها امکانشغلي بیشتر آن

مدیریت مدیران در  سبک زیرا، ؛تواند در این ارتباط مؤثر باشدپرورش ميور سازمان آموزشها دآن

تأثیر چشمگیری در افزایش  دیگر،سویاز ها از کارکنانهای رواني آنحمایتسو و ها از یکسازمان

(. مدیریت کوانتومي این 33، 2010، 3زهو؛ 361، 2001، 2پولیتیسسازگاری شغلي کارکنان دارد )

وجود هسازی صحیح بتواند محیط سازمان را تغییر داده و بستری را بصورت پیادهدر کهقابلیت را دارد 

سازگاری شغلي در  ،نتیجهنفس سازماني و رضایت شغلي مناسب و درآورد تا کارکنان بتوانند به عزت

عنوان نتیجه گرفت که مدیریت کوانتومي بهتوان اساس آنچه مطرق شد ميبر حد مطلوب دست یابند.

تا افراد با کسب دانش  آوردوجود هتواند شرایطي را بمي یک علم جدید در نظام مدیریتي سازمان

شغلي جدید بر توانمندی شغلي خود بیافزایند و بتوانند وظایف شغلي خود را به بهترین نحو ممکن 

چندان نه ۀدر آیندکه امید است  ،لذا ؛خود داشته باشندانجام دهند و سازگاری شغلي باالیي با شغل 

                                                 
1. Madzer  

2. Politis  

3. Zhao  
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نهایت تا در ودپرورش اعمال شواصول مدیریت کوانتومي و راهبردهای آن در سازمان آموزش ،دور

و نتایج آن در تغییر نگرش  بدني گرددویژه معلمان تربیتهب ،معلمان تماميسازگاری شغلي  منجر به

  و پیشرفت ورزش کشور مشاهده گردد. آموزانگرایش دانش یو ارتقا

در حال حاضر دانش ما از آموزه های مدیریت کوانتومي و تأثیرات آن بر سازمان، بویژه سازمان های 

ورزشي بسیار اندک بوده و بکارگیری آموزه های این روش نوین مدیریتي آن طور که باید توسط 

    مدیران سازمان های ورزشي انجام نشده است.

در این ارتباط نتایج پژوهش حاضر گامي هرچند کوچک در جهت معرفي مفاهیم مدیریت کوانتومي 

   برداشته است. یکي از ارگان های ورزشي در کشور اعضایآن بر  اتگزارش تأثیرهمچنین و 

 

 تشکر و قدردانی
در این  معلمان شرکت کنندهاز تمامي و سپاسگزاری خود را تشکر  پژوهشگر مراتب وسیلهبدین

 .ددارابراز ميپژوهش 
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Abstract 
This study aimed to analyze the prediction of Physical Education (PE) teachers’ 

occupational adjustment according to implementation of the quantum management. The 

method of this study was descriptive (correlation), and study population included all of 

the PE teachers in three educational levels in Isfahan in 1393 (2014) (N = 559). The 

method of sampling was stratified random sampling according to total population of PE 

teachers employed in all of six educational regions of Isfahan. Two hundred and twenty-

six persons were selected for participating in this research. The results, based on regression 

analysis, indicated that PE teachers’ occupational adjustment was affected by various 

dimensions of quantum management.  
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