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 چکیده

وري کوانتومی انجام هاي غیرمادي کوانتومی و ارائه الگوي بهرهوري مبتنی بر مهارتهاي بهرهباهدف شناسایی مؤلفهپژوهش حاضر 
هش حاضر پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادي و کاربردي بوده که به روش تحلیلی، اکتشافی و میدانی انجام شد. جامعه آماري پژو

اساس  ر برنف 188نفر). که از این تعداد  367ورزشی و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند(اساتید و خبرگان حوزه مدیریت 
عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. روش پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه به عنوان نمونه موردبررسی انتخاب شدند.فرمول کوکران به

شده مورد ها پرداخته شد و در بخش کمی مدل ارائههاکتشافی به شناسایی مؤلف صورت آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با رویکردبه
رت ارزیابی قرار گرفت. روایی پرسشنامه محقق ساخته با مشورت اساتید مدیریت ورزشی و پس از اعمال کلیه پیشنهادهاي اصالحی صو

گیري از در بخش کیفی از تکنیک تحلیل مضمون و با بهرهپذیرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ تائید گردید. 
فاده مصاحبه اطالعات حاصل شد و در بخش کمی جهت ارائه و تأیید مدل از نسل دوم معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی است

زیرمؤلفه براي  38ؤلفه و م 8 ها در بخش کیفیصورت پذیرفت. یافته WarpPLSو  EXCELافزارهاي شد. کلیه محاسبات از طریق نرم
کوانتومی بر  می را گزارش داد. همچنین حاکی از آن بود که شاخص وجودهاي غیرمادي کوانتومؤلفه براي مهارت 3وري کوانتومی و بهره

، =279/0APCخصشده از برازش مطلوبی برخوردار است(شاوري کوانتومی تأثیر معناداري دارد و مدل ارائهشده بهرههاي استخراجمؤلفه
476/0ARS= ،805/1AVIF= د و ي کوانتومی تأثیر داروربهرهي هامؤلفه). نتایج پژوهش نشان داد که مهارت شناخت کوانتومی بر

مچنین مهارت عمل )دارد. هβ=073/0) و ارتباطات سازمانی کارکنان (β=426/0سازمانی(ینههزیر را بر کاهش تأثبیشترین و کمترین 
) و β=339/0یر را بر مشارکت سازمانی(تأثیر معناداري دارد و بیشترین و کمترین تأثي کوانتومی وربهرهي هالفهمؤکوانتومی بر 

ر شناخته شده است ي کوانتومی معناداوربهرهي هامؤلفهیر اعتماد کوانتومی بر تأثیت درنها)دارد. β=024/0توانمندسازي سازمانی کارکنان(
اي که از )دارد. نتیجهβ=322/0یر را بر مشارکت سازمانی(تأث) و کمترین β=606/0ندسازي سازمانی کارکنان(یر را بر توانمتأثو بیشترین 

وري طور معناداري بر بهرهگانه غیرمادي کوانتومی(شناخت، عمل، اعتماد) بههاي سهشود این است که مؤلفهاین پژوهش حاصل می
شین هاي پیعنوان جایگزین سبکوري کوانتومی بهل بهرهها مطلوب است از مدرو در سازمانکوانتومی در سازمان تأثیرگذار است، ازاین

  وري و پویایی سازمان استفاده شود. مدیریتی جهت افزایش بهره
 

  هاي کلیديواژه

 مضمون، وزارت ورزش و جوانان لیتحل ،یکوانتوم يوربهره ،یکوانتوم يرمادیغ يهامهارت
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 مقدمه

علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتوم و نظریه آشوب، 

 مدیریتی جدید هايمهارتومی براي مجموعه همف ايپایه

که مدیران را قادر  هاییمهارتمجموعه  فراهم آورده است.

تعارض را از دیدگاه جدید بنگرند، بلکه  تنهانهکه  سازدمی

، هامهارتاین  .جدید به تعارض پاسخ دهند ايشیوهبه 

به این دلیل که  فقطنه. اندشدهکوانتومی نامیده  هايمهارت

به این  ترمهممنتج از اصول اصلی علوم جدید هستند، بلکه 

مدیریت  الگويدلیل که نیازمند یک حلقه کوانتومی در 

قصد  هاي کوانتومی مدیریتمهارتجدید هستند. 

 هاآنمدیریت سنتی را ندارند، بلکه  هايمهارتجایگزینی 

دیدگاهی کامالً  مدیران را با هااین مهارت. کنندمیرا کامل 

در  .کنندمیمتفکر و عقلی براي اداره افراد و تعارض روبرو 

 طوربه گیريتصمیممستقیم در  طوربهاین تئوري کارمندان 

و مدیران بیشتر نقش  شوندمیبرابر و مسئوالنه دخالت داده 

فقط نقش  اینکه تا کنندمیرا ایفا  نفوذذي کنندهتسهیل

عصر کوانتوم رودرروي ). 8اشند(کننده را داشته بکنترل

از رخداد تغییر  تأثیربیماست. هیچ قسمت از زندگی بشر 

و  بر مدیریتو حقایق جدید آن نیست و اما تأثیر این عصر 

قرار  موردبحثو شده شناخته تازگیبهرهبري کوانتومی 

بخواهند در عصر  هایشانسازمانگرفته است. اگر رهبران و 

اید جهش فکري و مهارتی جدید در جدید پیشرفت کنند، ب

 ایجاد کنند.  را مدیران با این شیوه رهبري 

 ازجملهپیام کوانتوم این است که کل اجزاي جهان و 

 باهمیا موجودات پویا، آگاه، و مرتبط  هاهستی ها،انسان

هستند. کوانتوم به معنی ذره در حال حرکت و با 

حاصل  نظمیبیاحتمالی است و اینکه نظم از  هايگرایش

ساده یک علتی جاي خود را به روابط  هايرابطه؛ و آیدمی

انسان  هايادراك. دهدمی تنیدهدرهمچند علتی، پیچیده و 

بشدت ذهنی است و تفکر خالق نیازمند استفاده از 

 الهامی و اشراقی است.  هايتوانمندي

-این گفتمان درونی ماست که احساسات ما را شکل می

نظریه کوانتومی مدیریت یک استعاره کوانتومی ). 18(دهد

 تازهاست، و خدمتی است به اثربخشی مدیران؛ روحی است 

دمیده شده در کالبد مدیر که او را از تفکرات و رفتارهاي 

 پویا، خالق، و و جبري به رفتارهاي گراتقلیلماشینی، 

). حال در این جهانِ مدیریتیِ 13سازد(میاثربخش رهنمون 

م و پرآشوب بدیهی است که هدف نهایی رسیدن به پرتالط

وري نقطه مطلوب عملکرد و یا رسیدن به سطوح باالي بهره

دانند که وري را تفکري مینظران بهرهبرخی از صاحب است.

اساس آن شخص بتواند کارهاي امروز را بهتر از دیروز  بر

انتها براي استفاده از منابع، انجام دهد. تالشی است بی

منظور ها، فنّاوري و اطالعات بهروي انسانی، مهارتنی

وري یافته بهرهمفهوم گسترش یابی به بهترین نتایج.دست

حاصل یک کسر ستانده به داده نیست، بلکه یک سیستم 

فکري است، یک نوع نگرش عقالیی به زندگی است و 

باالخره یک نوع فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و 

ها منطبق ها و واقعیتعمال خود را باارزشاندیشه خود ا

ساخته و سعی دارد بهترین نتیجه را در جهت مادي و 

 به است از  عبارت وري). بهره2معنوي زندگی کسب نماید(

 توان، کار، نیروي از ممکن سود حداکثر آوردن دست

پول،  ماشین، زمین، انسانی، نیروي مهارت و استعداد

 جامعه، رفاه ارتقاء منظوربه ... و مکان زمان، تجهیزات

 جهت در ضرورت، یک عنوانبه آن افزایش که ايگونهبه

 همواره اجتماعی ساختن ها وانسان زندگی سطح ارتقاء

 اقتصاد مطرح است.  و مدیریت سیاست، نظرانصاحب مدنظر

 وري نظرات متفاوتی وجودبهره بر مؤثر عوامل تعیین در

 را عواملی نظرانصاحب و دانشمندان یک از هر و دارد

 خالصه، طوربه و اندمشخص کرده مؤثر عامل عنوانبه

 کارکنان، و مستمر مدیران شغلی همچون آموزش عواملی

 ایجاد و بیشتر، بهتر کار براي کارکنان میان انگیزش ارتقاي

 و کارکنان، مدیران خالقیت و ابتکار مناسب هايزمینه
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برقراري  و عملکرد بر مبتنی پرداخت مناسب نظام برقراري

 انضباط و کاري وجدان تشویق،تقویت و تنبیه نظام

 سازمان هايسیاست تسلط حاکمیت و تقویت ، اجتماعی

 تمام ولی است، مؤثر وريبهره در جوییصرفه امور،و  بر

 براي که دارند نظراتفاق باب این در تقریباً رشته این مؤلفان

 تواننمی را خاصی علت تنها یک وريبهره سطح افزایش

 باید را وريبهره که ارتقاي کنندمی عنوان بلکه نمود ارائه

). پرواضح است 1دانست( گوناگون عوامل از ترکیبی معلول

روز شود؛ بایست بهدانش مدیریت نیز همپاي سایر علوم می

بسا بیش از سایر همچنین ضرورت توجه به این حوزه چه

ستقیماً با نیروي انسانی در ارتباط است. علوم است، چراکه م

رو توسعه ازاین نیروي انسانی رکن اصلی هر سازمان است و

دانش مدیریت منجر به افزایش رضایت، احساس تعلق، 

وري در سازمان است. شناسی و درنهایت افزایش بهرهوظیفه

تواند یکی از هاي نوین مدیریت میکارگیري سبکحال به

کارهاي توسعه سازمان در راستاي بهبود ترین راهاساسی

وري حداکثري باشد. در محیط سازمانی جهت افزایش بهره

کارگیري پژوهشی با عنوان ارتباط بین میزان آشنایی و به

هاي هاي کوانتومی مدیریت در سازمانمهارت

)، نتایج حاکی از میزان 1391ورزشی(عظیمی و همکاران، 

هاي زش و جوانان با مهارتآشنایی نسبی مدیران وزارت ور

کارگیري ناچیز آن در مدیریت آن سازمان کوانتومی و به

 ). همچنین در پژوهشی که میرصفیان8ورزشی بود(

بینی سازگاري شغلی بر ) با عنوان تحلیلی بر پیش1395(

بدنی سازي مدیریت کوانتومی در معلمان تربیتاساس پیاده

سازگاري شغلی معلمان هاي انجام داد، گزارش شد که مؤلفه

بدنی تحت تأثیر ابعاد مختلف مدیریت کوانتومی قرار تربیت

 ).9دارد(

هاي منتشر شده است که تحقیقاتی نیز در سایر حوزه

 پژوهشی در) 1396و همکاران( نتیخوش طاز آن جمله؛ 

                                                           
1 . Vargas 

 بر رانیمد یکوانتوم هايمهارت تأثیر یبا عنوان بررس

نشان دادند که  سازمان، کارکنان وريبهره شیافزا

 ستیو ز یشناخت کوانتوم ،یاحساس کوانتوم هايمهارت

استان  یبانک مل رانیمد وريبهرهبر  ياثر معنادار یکوانتوم

را  وريبهرهوابسته  ریمتغ انسیاز وار %54دارند و  النیگ

 تیدرجه اهم بیعوامل به ترت تأثیرو شدت  کنندمی نییتب

بر  یکوانتوم ساسو اثر اح 13/0، 64/0،21/0برابر با 

عوامل  ریسا تأثیراز  ترقويو  شتریکارکنان ب وريبهره

با عنوان  یپژوهشدر ) 1396(بابک ،يثانو یمیعظ). 3بود(

 وريبهرهو  تیبا خالق یتفکر کوانتوم کردیرابطه رو یبررس

منتخب  یرانتفاعی: مؤسسات غموردمطالعه( یسازمان

 بر یکوانتوم تفکر کردیرو که بیان نمودندمشهد)  شهرکالن

 مثبت تأثیر سازمان در یانسان يروین وريبهره و تیخالق

 رانینقش مد ی)در بررس1395سوداگر و همکاران(). 7(دارد

به  هاسازماندر  ینتوماکو هايمهارت بستن بکارتوانمند در 

 ینتومکوا تیریکه مد یکه سازمان افتندیدست  جینتا نیا

کارمندان  يبرا یفرصت دهدمیرا در دستور کار خود قرار 

 تیو خالق يکه عالوه بر نوآور آیدمی وجود بهتوانمند 

کارمندان باعث  گریو کمک به د يساز میبتوانند با ت

 يبرا ایمزا نیسازمان و استفاده از ا یو اثربخش وريبهره

) در 2010( 1وارگاس). 5(گردند یاهداف سازمان شبردیپ

کوانتومی  هايمهارتضرورت استراتژي "اي با عنوان مقاله

هاي فکري و بررسی مدیریت دانش در حوزه یزیک، سرمایهف

 يریادگیو  يهاي فکر؛ درك مفهوم سرمایهباهدف "بحران

با  سازمانانداز جدیدي براي ایجاد همچنین چشم ،یسازمان

بیان اجراي راهبردهاي رقابتی مانند راهبردهاي کوانتومی، 

هاي فیزیک کوانتوم در حوزه کرد با استفاده از مهارت

توانند از طریق علوم پایه در حیطه مدیریت، مدیران می

مسائل  دنبال بهطور گسترده خوبی و بهمدیریتی خود به

) با استفاده از 2006( 2دویالزار ویس فر). 20(معاصر باشند

2 . Fris & Lazaridou 
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متفاوت نسبت به سازمان  یبا نگاه يااستعاره کوانتوم، مقاله

نشان داد که علوم  ياکتابخانه پژوهش نیا جیارائه دادند. نتا

  ،یدگیچیپ يتئور و کوانتوم کیزیطور خاص فبه و دیجد

-یم ارائه یسازمان مسائل حل يبرا را يگرید روش و راه

 دیگویم یکوانتوم میپارادا ،یوتنین میدهد. در مقابل پارادا

 ستین ینیبشیمشخص و قابل پ  عتیدر طب زیچچیه که

 ).12(است باطل الیخ کی کنترل و

هاي منتشرشده نشان داد که آنچه بررسی پژوهش

تاکنون پیرامون بررسی سبک مدیریت کوانتومی در 

هاي هاي مختلف انجام شده است، تماماً مهارتسازمان

آنکه اند، حالطورکلی مورد بررسی قرار دادهکوانتومی را به

هاي اساس اصول نظریه مدیریت کوانتومی، مهارتبر 

بندي مجزا تحت عناوین هفتگانه کوانتومی در سه دسته

شناختی و مهارت هاي روانهاي غیرمادي، مهارتمهارت

شوند. که هرکدام عملکرد و کانونی کوانتومی تفکیک می

رو در فردي در سازمان خواهند داشت. ازاینتأثیر منحصربه

وري آن شدیم تا تغییرات سطح بهره برپژوهش حاضر 

هاي غیرمادي هاي ورزشی را بر مبناي مهارتسازمان

کوانتومی(شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد 

 کوانتومی) موردبررسی قرار دهیم. 

به معناي استفاده از  شناخت کوانتومی مهارت

و درك شهودي است. رهبرانی که  گیريتصمیمفرآیندهاي 

 هايسازمان، نوع جدیدي از کنندمین مهارت استفاده از ای

شناخت کوانتومی، توانایی  .یادگیرنده را ایجاد خواهند کرد

حسی با اطالعات در میدان  هاي غیربرقراري تماس به شیوه

 کوانتومی توانمند است. انسان در این حالت ظرفیت دانایی

د. فرد با نهایت باشتواند بیکند که میرا در خود کشف می

شود. رسیدن به این حالت دشوار میدان کوانتومی یگانه می

و حتی بغرنج است. توانایی براي دانستن به شیوه خالقانه و 

شهودي، که از حوزه تئوري کوانتوم مشتق شده است. 

مهارت دانستن و شناخت کوانتومی، ابزاري براي میانبر زدن 

اهش و تالش نیست، بلکه ک کوشیسختدر فرایند 

است، که یک سازمان نیاز به در سازمان فرایندهاي تکراري 

انجام آن دارد. مدیرانی که مهارت دانستن کوانتومی را 

و با  آمیزاحترام ايشیوهبا افراد به  فقطنه دانندمیمطلوب 

یک جو  خالقانه هاآنبینش شهودي عمیق رفتار، بلکه 

دهد شان میها نپژوهش .کنندمیآگاهی و تفکر را ایجاد 

که مدیران عالی به نحوي آگاهانه و با تأکید بر شهود تکیه 

شان را هاي شهوديها تواناییکنند، ولی معدودي از آنمی

کنند دانش ها سعی میبه عموم اعالم و تعداد کمتري از آن

هاي روزمره ها و اقدامشهودي خود را ترویج و در فعالیت

بخش عظیم اطالعات هرحال سازمان دخالت دهند. به

کند در مدیریت با ها را ملزم میموجود مدیران سازمان

 هاي نوینی از شناخت، موضوعات را کشف  وشیوه

توان دریافت که آسانی میمورداستفاده قرار دهند. به

اطالعات بسیار بیش از آن مقداري است که بتوان با 

 ). 16هاي سنتی و تحلیلی پردازش کرد(شیوه

توانایی عمل براي کل ت عمل کوانتومی، مهار    

این مهارت را براي طراحی  توانندمیمجموعه است. رهبران 

 تربزرگمقاصدشان که هم براي خود و هم براي سیستم 

). عمل کوانتومی عبارت است 18(مفید است، استفاده کنند

از توانایی عمل بااحساس تعلق به کل، کل سازمان، کل 

توانایی براي عمل به شیوه یهانی. جامعه و کل منظومه ک

مسئوالنه، که مبتنی بر مفهوم کوانتومی پیوند و نتیجه 

فرعی دالیل غیر محلی(دور از هم) است. هر چیزي در این 

جهان بخشی از یک همبستگی در کل پیچیده است، که هر 

گیرد. می تأثیرو از دیگري  گذاردمیبخش بر دیگري اثر 

پذیري، یک تحول جدید در تعارض این اصل کوانتومی جدانا

به هم  ايپیچیده طوربهایجاد کرد. اثر هر چیزي در جهان 

توان براي طراحی از مهارت عمل کوانتومی می  وابسته است

عیب و نقص استفاده کرد، موجوداتی موجوداتی با اعمال بی
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ها خیر است، هم براي خود و هم براي نظام که نیت آن

 ).17تر(بزرگ

توانایی اعتماد به فرایند مهارت اعتماد کوانتومی،      

مشتق شده است.  نظمی)(بیزندگی، که از نظریه آشوب

 ونظریه آشوب شیوه جدیدي براي نگریستن به تغییر 

. این نظریه نشان کندمیکه همراه آن است را فراهم  آشوبی

که آشوب در فرایند تکامل ذاتی است و  دهدمی

براي تکامل  موردنیاز تعادلیبیکه است  ايکنندهتسریع

براي پیشرفت  ايزمینهپیش. آشوب کندمیسیستم را ایجاد 

و آنتروپی  شودمیتغییر، زندگی راکد  و است. بدون آشوب

اگرچه هاست. نظمی، موجب همه پیشرفتافتد. بیمیاتفاق 

این مهارت بدین معنا نیست که مدیران تعارض را نادیده 

که در مقابل اینکه دیگران  کندمیبیان  یسادگبهبگیرند، 

را در برابر تعارض محافظت و یا تعارض دیگران را حل کنند 

را به استفاده از  هاآندر فرآیند تعارض حمایت و  هاآناز 

برد ابتکاري  -برد  هايحلراهخرد درونی براي کشف 

این مهارت بر اصول آشفتگی و پیچیدگی  تشویق کنند.

عتماد کوانتومی، توانایی اعتماد به فرآیندهاي مبتنی است. ا

طبیعی زندگی، پذیرش ضرورت آشفتگی و تشخیص این 

، کنندمیکه در لبه آشوب عمل  هاییسیستماست که 

تري االو ب ال، در سطوح بادهیخودسازمانتوانایی ذاتی براي 

). باتوجه به موارد مورداشاره مطالعه 19(از انسجام را دارند

 کوانتومی وريبهره الگوي تحلیل و طراحی حاضر باهدف 

 و ورزش وزارت در کوانتومی غیرمادي هايمهارت مبناي بر

 جوانان صورت گرفت.

 
 روش تحقیق

صورت آمیخته (کمی و کیفی) روش تحقیق پژوهش به 

استفاده  . در این پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم)است

شده است. روش گردآوري اطالعات در بخش کیفی، 

که در طوريبه .مصاحبه تا اشباع نظري)14مصاحبه بود(

کد  293فرآیند تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین 

 و هاداده آوريجمع منظورهمچنین به شناسایی شد.

-محقق ساخته(گویه پرسشنامه ازدر بخش کمی  اطالعات

 بخش نیا. شد استفادهه مضامین) هاي حاصل از شبک

مؤلفه در بخش کوانتومی و  3سؤال در  17سؤال( 65 شامل

 وري)شده در بخش بهرهمؤلفه شناسایی 8سؤال در  48

که مراحل طراحی و ساخت آن از طریق تحلیل عاملی  است

تأییدي و مرحله اعتبارسنجی آن نیز از طریق نظرات اساتید 

یی محتوایی و اجراي منظور روامدیریت ورزشی به

آزمون براي بررسی پایایی ابزار و نیز ضریب آلفاي پیش

 روش با مصاحبه پایایی. کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت

 3در  ،اجرا گردید.)ارزیاب(کدگذار دو یا پایایی بازآزمون

-درون توافق مصاحبه انتخابی کدگذاري شده، درصد

 رودمی کار به پایایی تحلیل شاخص عنوانبه که موضوعی

 ).61 درصد از تردست آمد(بیش به کمک فرمول زیر به

درصد =)]2×تعداد توافقات(÷کل کدها) تعداد[(×100

 موضوعیتوافق درون

 از نفر 6توسط  پرسشنامه ییمحتوا و يصور ییروا

 نیز با سازه ییرواتأیید گردید.  اساتید مدیریت ورزشی

 28 تعداد منظور نیبدبررسی شد.  تأییدي یعامل لیتحل

آزمون پرسشنامه یشپ. پایایی مرحله شد عیتوز پرسشنامه

 در جدول زیر ارائه شده است.
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 نامهپرسش ییایپا و کرونباخ يآلفا زانیم  -1جدول
 آلفا کرونباخ ابعاد متغیرهاي موردبررسی

 غیرمادي کوانتومی هايمهارت
  776/0 شناخت کوانتومی

  812/0 عمل کوانتومی
 785/0 اعتماد کوانتومی

 وري کوانتومیبهره

  816/0 پذیريانعطاف
 889/0 کاهش هزینه

  903/0 کیفیت زندگی کاري
  877/0 مشارکت سازمانی
  814/0 انگیزش سازمانی

  806/0 ارتباطات اثربخش
  886/0 توانمندسازي
  846/0 تعهد سازمانی

 ییایپا از رسشنامهپ نیا شدهبا توجه به ضرایب گزارش

ي آماري این تحقیق در جامعه .است برخورداری قبول قابل

بخش کمی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان 

 جایی در بخش کیفی، تا هانمونه انتخاب نفر). 367بودند(

 گرفت و نهایتاً، صورت هاداده اشباع و کفایت یافت که تداوم

مصاحبه(نمونه بخش کیفی) به کار خود  14 تعداد با محقق

 188پایان داد و همچنین با توجه به فرمول کوکران تعداد  

نفر(در بخش کمی) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. به 

تغیرهاي منظور بررسی کمی ابعاد مدل پژوهش و تاثیر م

کوانتومی بر بهره وري از نرم افزار معادالت ساختاري 

WarpPLS افزار ضمن بررسی تأثیر استفاده شد. این نرم

متغیرهاي پژوهش، روایی و پایایی ابزار پژوهش را نیز 

دهد و برازش مدل را نیز مورد آزمون موردسنجش قرار می

 دهد.قرار می

 ها:یافته

ومی از تحلیل شبکه مضامین وري کوانتهاي بهرهمؤلفه

اي انجام شد، به هاي چندمرحلهوسیله کدگذاريکه به

 دست آمد.

ها کدگذاري شده به ترتیب نمونه جدول تمام مصاحبه

کد  293است، چندین بار غربالگري شده و درنهایت تعداد 

شده است. پس از شناسایی کدها مصاحبه استخراج  14از 

ها کدها و مرتب کردن آن بنديمرحله بعدي شامل دسته

ها مشخص هاي کدگذاري در قالب تمشود، خالصه دادهمی

شده از تحقیق کنونی هاي استخراجشده است. در ادامه تم

 ).2به ترتیب زیر ارائه شده است(جدول

 وري کوانتومیهاي بهرههاي تمگزاره  -2جدول 

 هاگزاره مصاحبه گزاره کد هاگزاره تم اصلی
درصد از 

 مدل

 ,3q4, 1q4, 2q10, 4q1, 6q13, 8q1, 9q2, 10q1 تعهد اخالقی کوانتومی 
11q2, 12q4, 13q1, 14q1 12 

 کد 43
 
67/14 

 درصد

تعهد 
سازمانی 
 کوانتومی

 ,3q9, 2q5, 1q6, 4q10, 7q4, 9q1, 10q2, 12q1 تعهد کوانتومی عقالیی
14q2 9 

 3q16, 4q2, 6q14, 7q7, 8q2 5 کوانتومی پذیرانتقالتعهد 

 ,1q8, 3q12, 2q13, 2q4, 8q3, 9q3, 11q1, 12q3 تعهد عاطفی کوانتومی
13q2 9 

 ,3q22, 1q12, 4q3, 6q15, 7q3, 9q4, 10q3 مستمر کوانتومی تعهد
12q2 8 
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 ,1q1, 2q2, 3q3, 1q33, 2q22, 5q11, 7q2, 9q5 منعطف کوانتومی گیريتصمیم 
11q3, 9 

 
 
 کد 62

 
16/21 

 درصد

پذیري انعطاف
 کوانتومی

 1q13, 3q8, 1q17, 2q9, 8q4, 6q2, 7q6, 12q5 8 پذیريانعطافدید کوانتومی و 
 1q26, 3q21, 4q4, 9q6, 10q4, 13q3 6 انعطاف مسئوالنه کوانتومی
 1q28, 3q28, 6q6, 8q5, 11q4, 12q6 6 انعطاف و وجود کوانتومی

 3q1, 1q20, 4q5, 6q4, 8q6, 9q7, 12q7 7 و تفکر متناقض انعطاف
انعطاف استراتژیک و شناخت 

 1q7, 4q6, 5q1, 6q17, 13q4 5 کوانتومی

 1q11, 3q18, 4q12, 7q5, 11q5, 12q8 6 شناخت کوانتومی و منعطف
 2q23, 4q7, 6q20, 7q9, 8q7, 9q8, 10q5, 13q6 8 و وجود مستمر پذیريانعطاف

 1q36, 2q18, 4q8, 7q8, 10q6, 11q6, 13q5 7 احساس کوانتومی و انعطاف
 2q17, 4q20, 5q18, 8q9, 11q7 5 محیط کاري ایمن 

 کد 31
 
58/10 

 درصد

کیفیت 
زندگی کاري 

 کوانتومی

 3q15, 4q19, 6q5, 7q11, 8q10, 12q12, 14q4 7 پرداخت منصفانه

 1q30, 5q15, 6q1, 8q11, 10q9, 12q9 6 فرصت رشد و امنیت
 3q11, 1q3, 5q6, 6q16, 9q11, 13q9 6 انسانی هايقابلیتتوسعه 
 3q7,2q3, 5q2, 6q11, 7q10, 11q9, 12q10 7 در سازمان گراییقانون

 کد 1q2, 3q2, 2q12, 7q12, 10q7, 11q8, 13q7 7 20 هزینه نیروي انسانی 
 

 درصد 82/6
کاهش هزینه 

 کوانتومی

 3q6, 1q10, 5q8, 8q8, 9q10, 13q8 6 دانش سازمانیهزینه 
 3q10, 4q9, 5q4, 9q9, 10q8, 12q11, 14q3 7 آموزش منابع هايهزینه

 ,3q35, 1q37, 1q19, 5q5, 6q9, 7q14, 8q12 مشارکت فردي کوانتومی 
9q12, 10q10, 11q10, 12q14, 13q10 12 33 کد 

 
26/11 

 درصد

مشارکت 
 کوانتومی

 ,3q34, 1q35, 1q21, 6q10, 7q13, 9q15, 10q11 گروهی کوانتومیمشارکت 
12q15, 13q11 9 

 3q33, 4q18, 5q3, 5q17, 7q16 5 مشارکت خانواده کارکنان
 1q34, 3q32, 1q32, 6q12, 8q13, 9q13, 13q13 7 مشارکت کوانتومی مشتریان

 ,2q21, 1q31,  3q31, 5q7, 8q14, 10q12 انگیزش کوانتومی کارکنان 
12q13, 14q5 8 19 کد 

 
 درصد  48/6

انگیزش 
 کوانتومی

 ,2q20, 1q29, 3q30, 4q17, 7q15, 8q15, 9q14 رضایت شغلی کارکنان
10q14, 11q11, 13q12, 14q6 11 

 ,1q27, 2q19, 3q29, 7q17, 9q16, 10q13 ارتباط سازيساده 
12q16, 14q7 8 

 کد 36
 
29/12 

 درصد

ارتباطات 
اثربخش 
 کوانتومی

 ,2q16, 1q25, 3q19, 5q9, 7q21, 8q16, 9q19 گوش دادن کوانتومی
11q12, 14q8 9 

 1q24, 2q15, 3q20, 4q16, 14q9 5 استفاده از بازخورد
 2q14, 1q23, 3q23, 5q10, 9q17, 12q17 6 کنترل هیجان کوانتومی

 ,2q11, 1q22, 3q25, 4q15, 9q18, 10q15 غیررسمیارتباطات 
11q13, 12q18 8 

 
احساس خود اثربخشی 

 کوانتومی
3q5, 1q18, 2q8, 5q14, 7q20, 9q22, 12q19, 

14q10 8 

 کد 47
 
04/16 

 درصد
توانمندسازي 

 کوانتومی

 ,1q16, 3q13, 2q7, 4q14, 6q7, 7q1, 9q20 کوانتومی احساس خودسامانی
10q16, 11q14 9 

 3q17, 1q15, 5q12, 6q8, 8q17, 10q18, 12q20 7 کنترل شخصی کوانتومی

 ,1q14, 3q27, 4q11, 6q19, 7q18, 9q21, 10q17 معناداري کوانتومی
12q21 8 

 2q6, 1q9, 3q26, 5q13, 6q18, 8q18, 13q14 7 اعتماد و حس امنیت کوانتومی

 ,1q5, 3q24, 4q13, 5q16, 6q3, 7q19, 11q15 کوانتومی تأثیرپذیري
14q11 8 
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درنهایت تحلیل حاصل از مصاحبه و مضامین پژوهش 

منجر به ساختاري شامل هشت مضمون(تم) اصلی مرتبط 

وري کوانتومی شده است، ابعاد کوانتومی با با ابعاد بهره

وري در ارتباط هستند و ارتباط هاي مختلف بهرهبخش

ها توضیح داده وري در قالب تمهریک ابعاد کوانتومی و بهره

 شده است. 

هاي غیرمادي ) تأثیر مهارت1در مدل پژوهش(شکل

وري کوانتومی موردسنجش و بررسی کوانتومی بر ابعاد بهره

 گیرد.قرار می

 
 : مدل بخش کمی پژوهش1شکل 

ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شد. در ابتدا 

ها با استفاده هاي منتج از آنسپس روایی متغیرها و شاخص

از تحلیل عاملی تأییدي موردبررسی قرار گرفت و نهایتاً با 

آزمون استفاده از روش حداقل مربعات جزئی، به 

 .هاي تحقیق پرداخته شدشاخص

 هاي مهارت غیرمادي کوانتومیهاي مؤلفهارزش بارهاي عاملی شاخص -3جدول 
 متغیر مکنون

 گویه (سؤاالت)
 P- values اعتماد کوانتومی عمل کوانتومی شناخت کوانتومی

 >001/0 - 491/0 - 659/0  545/0 1گویه 
 >001/0 - 053/0 171/0 818/0 2گویه 
 >001/0 034/0 - 344/0 714/0 3گویه 
 >001/0 202/0 - 055/0 760/0 4گویه 
 >001/0 - 721/0 - 019/0 694/0 5گویه 
 >001/0 412/0 173/0 101/0 6گویه 
 >001/0 - 238/0 780/0 - 323/0 7گویه 
 >001/0 137/0 835/0 281/0 8گویه 
 >001/0 702/0 342/0 036/0 9گویه 
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 >001/0 794/0 - 443/0 168/0 10گویه 
 >001/0 0/ 430 - 210/0 026/0 11گویه 
 >001/0 074/0 - 279/0 - 411/0 12گویه 
 >001/0 723/0 322/0 - 031/0 13گویه 
 >001/0 453/0 073/0 200/0 14گویه 
 >001/0 786/0 - 204/0 - 335/0 15گویه 
 >001/0 558/0 226/0 - 064/0 16گویه 
 >001/0  541/0 224/0 - 477/0 17گویه 

 

دهد که تمامی بررسی تحلیل عاملی تأییدي نشان می

هاي مرتبط با متغیر مکنون که پررنگ شده مقادیر سنجه

توان گفت مدل است. بنابراین می 5/0است، باالتر از 

هاي متغیرهاي شاخص ۀزمین گیري از پایایی کافی دراندازه

 مکنون برخوردار است.

 وري کوانتومیهاي بهرههاي مؤلفهاي عاملی شاخصارزش باره -4جدول 
 متغیرمکنون      

 
 

 گویه
 (سؤاالت)

تعهد سازمانی
 

ف
انعطا

پذیري
 

ت زندگی کاري
کیفی

 

ش هزینه
کاه

ت سازمانی 
شارک

م
ش سازمانی 

انگیز
ش 

ت اثربخ
ارتباطا

 

توانمندسازي
 P- values
 

 >001/0 396/0 408/0 595/0 322/0 065/0 236/0 177/0 773/0 18گویه 
 >001/0 100/0 616/0 068/0 473/0 070/0 281/0 372/0 819/0 19گویه 
 >001/0 098/0 531/0 196/0 473/0 199/0 093/0 259/0 639/0 20گویه 
 >001/0 279/0 265/0 094/0 295/0 190/0 323/0 322/0 807/0 21گویه 
 >001/0 070/0 204/0 084/0 018/0 079/0 264/0 205/0 779/0 22گویه 
 >001/0 056/0 357/0 161/0 272/0 366/0 441/0 750/0 196/0 23گویه 
 >001/0 131/0 211/0 454/0 099/0 932/0 175/0 722/0 103/0 24گویه 
 >001/0 424/0 166/0 160/0 160/0 055/0 035/0 736/0 112/0 25گویه 
 >001/0 202/0 241/0 289/0 058/0 069/0 270/0 892/0 192/0 26گویه 
 >001/0 308/0 240/0 399/0 292/0 575/0 071/0 870/0 019/0 27گویه 
 >001/0 260/0 181/0 150/0 133/0 149/0 713/0 209/0 073/0 28گویه 
 >001/0 332/0 172/0 023/0 051/0 115/0 901/0 094/0 093/0 29گویه 
 >001/0 137/0 319/0 081/0 045/0 308/0 842/0 102/0 225/0 30گویه 
 >001/0 006/0 481/0 190/0 238/0 204/0 782/0 206/0 309/0 31گویه 
 >001/0 370/0 244/0 030/0 221/0 368/0 724/0 247/0 208/0 32گویه 
 >001/0 198/0 229/0 084/0 065/0 428/0 802/0 096/0 119/0 33گویه 
 >001/0 114/0 351/0 392/0 012/0 834/0 011/0 061/0 218/0 34گویه 
 >001/0 059/0 193/0 003/0 426/0 868/0 296/0 103/0 296/0 35گویه 
 >001/0 024/0 618/0 128/0 339/0 809/0 044/0 443/0 100/0 36گویه 
 >001/0 138/0 198/0 414/0 285/0 875/0 116/0 347/0 217/0 37گویه 
 >001/0 212/0 248/0 022/0 014/0 639/0 123/0 253/0 093/0 38گویه 
 >001/0 426/0 009/0 077/0 529/0 749/0 146/0 044/0 145/0 39گویه 
 >001/0 306/0 285/0 454/0 741/0 055/0 413/0 231/0 100/0 40گویه 
 >001/0 196/0 147/0 415/0 751/0 220/0 254/0 386/0 166/0 41گویه 
 >001/0 196/0 147/0 415/0 751/0 220/0 254/0 186/0 166/0 42گویه 
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 >001/0 143/0 115/0 284/0 648/0 187/0 416/0 049/0 232/0 43گویه 
 >001/0 176/0 083/0 120/0 839/0 428/0 066/0 301/0 165/0 44گویه 
 >001/0 104/0 085/0 204/0 701/0 062/0 410/0 601/0 186/0 45گویه 
 >001/0 145/0 023/0 715/0 009/0 196/0 125/0 361/0 091/0 46گویه 
 >001/0 129/0 035/0 898/0 098/0 319/0 221/0 265/0 198/0 47گویه 
 >001/0 165/0 169/0 827/0 416/0 144/0 313/0 117/0 075/0 48گویه 
 >001/0 190/0 262/0 846/0 303/0 129/0 195/0 018/0 197/0 49گویه 
 >001/0 194/0 866/0 166/0 419/0 283/0 021/0 105/0 022/0 50گویه 
 >001/0 014/0 812/0 470/0 083/0 092/0 136/0 053/0 034/0 51گویه 
 >001/0 031/0 773/0 222/0 116/0 286/0 154/0 176/0 067/0 52گویه 
 >001/0 246/0 820/0 166/0 057/0 117/0 579/0 008/0 154/0 53گویه 
 >001/0 382/0 851/0 130/0 086/0 328/0 038/0 297/0 245/0 54گویه 
 >001/0 273/0 886/0 139/0 158/0 345/0 098/0 102/0 660/0 55گویه 
 >001/0 552/0 713/0 252/0 206/0 170/0 172/0 269/0 469/0 56گویه 
 >001/0 159/0 802/0 105/0 555/0 103/0 116/0 386/0 204/0 57گویه 
 >001/0 847/0 109/0 324/0 298/0 581/0 039/0 360/0 418/0 58گویه 
 >001/0 861/0 174/0 213/0 072/0 448/0 173/0 034/0 712/0 59گویه 
 >001/0 855/0 156/0 155/0 024/0 266/0 151/0 143/0 176/0 60گویه 
 >001/0 781/0 389/0 149/0 002/0 013/0 125/0 515/0 067/0 61گویه 
 >001/0 817/0 134/0 129/0 322/0 127/0 259/0 091/0 156/0 62گویه 
 >001/0 872/0 182/0 536/0 013/0 063/0 282/0 125/0 225/0 63گویه 
 >001/0 859/0 159/0 138/0 135/0 192/0 116/0 158/0 155/0 64گویه 
 >001/0 766/0 158/0 231/0 255/0 464/0 100/0 250/0 016/0 65گویه 

 7/0طبق جداول تمامی مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 

محاسبه شد. مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ نیز همگی باالتر 

گیري از پایایی سازه باشند. بنابراین مدل اندازهمی 7/0از

 مناسبی برخوردار است.

 وري کوانتومیهاي غیرمادي کوانتومی و بهرههارتپایایی سازه متغیرهاي م -5جدول 

 متغیر مکنون          

 پایایی سازه

تعهد سازمانی
 

ف
انعطا

پذیري
 

 زندگی 
ت

کیفی
کاري

 

ش هزینه
کاه

 

ت سازمانی
شارک

م
ش 

ت اثربخ
ارتباطا

 

توانمندسازي
 

 

ش سازمانی
انگیز

ی 
ت کوانتوم

شناخ
 

ی
عمل کوانتوم

ی 
اعتماد کوانتوم

 

 769/0 856/0 736/0  844/0  890/0  805/0  855/0  913/0  912/0  896/0  864/0 یبکیتر ییایپا
 785/0 812/0 776/0  753/0  853/0  726/0  795/0  885/0 883/0  854/0  800/0 رونباخک يآلفا

 

روایی همگرا توسط معیار میانگین واریانس 

گرفت. این شاخص شده مورد تحلیل قرار استخراج

دهنده میزان واریانسی است که یک سازه(متغیر نشان

 آورد.دست می هایش بهمکنون) از شاخص
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 وري کوانتومیهاي غیرمادي کوانتومی و بهرهروایی همگراي متغیرهاي مهارت -6جدول 

 متغیر 
 مکنون

 روایی
تعهد سازمانی

 

ف
انعطا

پذیري
ت زندگی  

کیفی
کاري

 

ش هزینه
کاه

 

ت سازمانی
شارک

م
ش 

ت اثربخ
ارتباطا

 

توانمندسازي
 

 

ش سازمانی
انگیز

ی 
ت کوانتوم

شناخ
 

ی
عمل کوانتوم

ی 
اعتماد کوانتوم

 

میانگین 
 واریانس
 شدهاستخراج

)AVE( 

563/0 636/0 634/0 640/0 501/0 593/0 517/0 574/0 660/0 546/0 630/0 

 5/0شده از تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج

گیري از روایی همگراي بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه

 مناسب برخوردار است. 

 هاي غیرمادي کوانتومیاعتبار افتراقی متغیرهاي مهارت -7جدول 

 هاسازه              
 هاسازه

ی
ت کوانتوم

شناخ
 

عمل 
ی

کوانتوم
ی 
اعتماد کوانتوم

 
 023/0 070/0 678/0 دید کوانتومی

 305/0 667/0 070/0 تفکر کوانتومی
 575/0 305/0 023/0 احساس کوانتومی

 
 وري کوانتومیاعتبار افتراقی متغیرهاي بهره -8جدول 

 هاسازه
 هاسازه

تعهد سازمانی
 

ف
انعطا

پذیري
ت زندگی  

کیفی
کاري

 

ش هزینه
کاه

 

ت 
شارک

م
سازمانی

ش 
ت اثربخ

ارتباطا
 

توانمندسازي
 

 

ش سازمانی
انگیز

 

 327/0 277/0 133/0 249/0 395/0 431/0 424/0 750/0 تعهد سازمانی
 423/0 368/0 396/0 322/0 247/0 385/0 797/0 424/0 پذیريانعطاف

 259/0 145/0 417/0 359/0 125/0 797/0 385/0 431/0 کیفیت زندگی کاري
 149/0 141/0 329/0 275/0 800/0 125/0 247/0 396/0 کاهش هزینه

 141/0 175/0 232/0 708/0 275/0 359/0 322/0 249/0 مشارکت سازمانی

 209/0 373/0 627/0 232/0 329/0 417/0 396/0 133/0 ارتباطات اثربخش

 268/0 719/0 373/0 175/0 141/0 145/0 368/0 277/0 توانمندسازي

 758/0 268/0 209/0 141/0 149/0 259/0 423/0 327/0 انگیزش سازمانی

دهنده ریشه دوم مقادیر قطر اصلی در جدول نشان

AVE دهنده همبستگی بین و سایر مقادیر نیز نشان
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ها با شرایط شود که تمامی سازهها است. مالحظه میسازه

کرد که  توان بیانموردنظر مطابقت دارند و بنابراین می

 ها از اعتبار افتراقی برخوردارند.سازه

در این قسمت مدل تحقیق به نمایش در آمده است؛ با 

 .ها)هدف بررسی ضرایب مسیر بین متغیرهاي مکنون (سازه

 مدل ساختاري تحقیق  -2شکل 
هاي غیرمادي در این بخش به بررسی تأثیر مهارت

وري کوانتومی در مدل پرداخته هاي بهرهکوانتومی بر مؤلفه

هاي غیرمادي شده است، بر این اساس تأثیر مهارت

وري کوانتومی با هاي بهرهکوانتومی در سازمان بر مؤلفه

معنادار شناخته شده  05/0توجه به سطح معناداري کمتر از 

 است. 

 وري کوانتومیهاي بهرههاي غیرمادي کوانتومی بر مؤلفهبررسی تأثیر مهارت  -9جدول 
 نتیجه معناداري ضریب مسیر قیتحق اتیفرض شماره فرضیه

 شناخت کوانتومی *
 تأیید >001/0 261/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر تعهد سازمانی  1
 تأیید >001/0 326/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر انعطاف سازمانی  2
 تأیید >001/0 250/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر کیفیت سازمانی  3
 تأیید >001/0 426/0 معناداري دارد. تأثیر سازمانیهزینهشناخت کوانتومی بر کاهش  4
 تأیید >001/0 354/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر مشارکت سازمانی  5
 تأیید 010/0 166/0 معناداري دارد. تأثیرسازمانی  برانگیزششناخت کوانتومی  6
 تأیید 057/0 073/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر ارتباطات سازمانی  7
 تأیید >001/0 322/0 معناداري دارد. تأثیرشناخت کوانتومی بر توانمندسازي سازمانی  8
 عمل کوانتومی *
 تأیید 035/0 129/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر تعهد سازمانی  1
 تأیید 056/0 114/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر انعطاف سازمانی  2
 تأیید >001/0 242/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر کیفیت سازمانی  3
 تأیید 019/0 148/0 معناداري دارد. تأثیر سازمانیهزینهعمل کوانتومی بر کاهش  4
 تأیید >001/0 339/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر مشارکت سازمانی  5
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 تأیید 028/0 136/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر انگیزش سازمانی  6
 تأیید 003/0 195/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر ارتباطات سازمانی  7
 تأیید 070/0 024/0 معناداري دارد. تأثیرعمل کوانتومی بر توانمندسازي سازمانی  8
 کوانتومی اعتماد *
 تأیید >001/0 362/0 معناداري دارد. تأثیربر تعهد سازمانی  کوانتومی اعتماد 1
 تأیید >001/0 593/0 معناداري دارد. تأثیربر انعطاف سازمانی  کوانتومی اعتماد 2
 تأیید >001/0 359/0 معناداري دارد. تأثیربر کیفیت سازمانی  کوانتومی اعتماد 3
 تأیید >001/0 505/0 ارد.معناداري د تأثیر سازمانیهزینهبر کاهش  کوانتومی اعتماد 4
 تأیید >001/0 322/0 معناداري دارد. تأثیربر مشارکت سازمانی  کوانتومی اعتماد 5
 تأیید >001/0 537/0 معناداري دارد. تأثیرسازمانی  برانگیزش کوانتومی اعتماد 6
 تأیید >001/0 457/0 معناداري دارد. تأثیربر ارتباطات سازمانی  کوانتومی اعتماد 7
 تأیید >001/0 606/0 معناداري دارد. تأثیربر توانمندسازي سازمانی  کوانتومی اعتماد 8

 

شده، با استفاده از مقدار بینی مدل طراحیقدرت پیش

شود. ) براي متغیرهاي وابسته، تحلیل می2Rضریب تعیین (

توان نتیجه در تحقیق حاضر، با توجه به مقادیر جدول، می

بینی کافی گرفت که مدل ساختاري تحقیق از قدرت پیش

درصد از واریانس  2/51برخوردار است. در این مدل، میزان 

متغیر مشارکت سازمانی، توسط متغیرهاي وارد شونده به 

 د. شوآن توجیه می

 عیین متغیرهاي وابستهتگیسر براي متغیرهاي مکنون و ضرایب  –آزمون استون  -10جدول 
 شاخص                                     

 متغیرهاي وابسته
2R 2Q 

 227/0 175/0 تعهد سازمانی
 467/0 426/0 پذیريانعطاف

 360/0 180/0 کیفیت زندگی کاري
 506/0 399/0 کاهش هزینه

 517/0 512/0 مشارکت سازمانی
 430/0 432/0 انگیزش سازمانی

 262/0 254/0 ارتباطات اثربخش
 480/0 484/0 توانمندسازي

وتحلیل مدل ساختاري با استفاده از درنهایت تجزیه

د. این معیار براي ارزیابی گیسر تکمیل ش-آزمون استون

شود. بین متغیرهاي مکنون در مدل استفاده میاعتبار پیش

ز صفر گزارش شد و توان اگیسر باالتر -مقادیر آزمون استون

 بینی الزم را دارد.پیش

افزار مورداستفاده در این تحقیق سه شاخص برازش نرم

 2R)، میانگین APC( 1کند: میانگین ضریب مسیرارائه می

                                                           
1.  Average path coefficient 
2 . Average R-squared 

2 )ARS ( 3تورم واریانس) و میانگین عاملAVIF براي .(

) P-value، مقدار احتمال (ARSو  APCهاي شاخص

شود. محاسبه مقدار نیز طی مراحل پیچیده محاسبه می

عنوان ها بهاحتمال الزم است چراکه هردوي این شاخص

طور که در اند. همانمیانگین پارامترهاي دیگر محاسبه شده

لوبی برخوردار شود مدل از برازش مطجدول مالحظه می

 است. 

3 . Average variance inflation factor 
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 هاي برازش مدلشاخص  -11جدول 

 
 گیرينتیجه

 هدف از اجراي پژوهش حاضر طراحی و ارائه مدل

سازي در وزارت ورزش و کوانتومی  جهت پیاده وريبهره

ترین ارگان ورزشی کشور بود. عنوان عالیجوانان به

سازي هر سبک که گام نخست در پذیرش و پیادهازآنجایی

جدید و ایجاد تغییر، بررسی میزان شناخت و آگاهی جامعه 

است، در پژوهشی با عنوان بررسی میزان آشنایی و  هدف

هاي کوانتومی مدیریت در وزارت ورزش کارگیري مهارتبه

) به این 1391و جوانان توسط عظیمی ثانوي و همکاران(

مهم پرداخته شد که نتایج نشان داد میزان آشنایی مدیران 

وزارت ورزش و جوانان با مدیریت کوانتومی در سطحی 

). هرچند که 8شاخص میانگین قرار داشت (باالتر از 

شده حاکی از آگاهی کم و هاي انجاممشاهدات و مصاحبه

کارگیري این سبک نوین مدیریتی در وزارت ورزش عدم به

تاکنون تحقیقی در مدیریت  1391و جوانان بود. از سال 

هاي کوانتومی و تأثیر آن کالن ورزش کشور پیرامون مهارت

هاي ورزشی انجام نشده است و انوري سازمبر بهره

طورکلی شمار تحقیقات منتشر شده در این حوزه بسیار به

اندك است. لذا در ادامه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقاتی 

که تاکنون در داخل و خارج از کشور در حوزه مدیریت 

 کوانتومی منتشر شده است مورد مقایسه قرار گرفته است.  

ه تأثیر مهارت شناخت نتایج پژوهش نشان داد ک

وري هاي بهرهکوانتومی در وزارت ورزش و جوانان بر مؤلفه

معنادار  05/0سازمانی با توجه به سطح معناداري کمتر از 

شناخته شده است و بیشترین تأثیر را بر سطح  کاهش 

                                                           
1 . Lee 

پذیري و کمترین تأثیر را بر ارتباطات هزینه، تعهد و انعطاف

) 1396و همکاران( طینتخوش سازمانی دارد در این راستا

 یکوانتوم هايمهارت تأثیر یبا عنوان بررس پژوهشی در

نشان دادند  سازمان، کارکنان وريبهره بر افزایش رانیمد

 وريبهرهبر  ياثر معنادار یکه مهارت شناخت کوانتوم

 انسیاز وار %54دارند و  النیاستان گ یبانک مل رانیمد

این نتیجه  .)3کنند (می نییرا تب وريبهرهوابسته  ریمتغ

تواند تأثیر چشمگیري داشته بخصوص در وزارت ورزش می

هاي اساسی و همیشگی ورزش باشد چراکه یکی از چالش

کشور کسر بودجه و مشکالت مالی بوده است و از طرفی 

توجه، اي نیز به لحاظ تبادالت مالی قابلذات ورزش حرفه

هاي ورزش پایه ساختساختن زیر ورزش پایه به لحاظ مهیا

هاي مرتبط با ورزش نیازمند مدل مدیریت و سایر حوزه

هاي فراوان مالی مطلوبی است. از سوي دیگر با توجه به الیه

ها و ها، نهادها و سازمانمدیریت در ورزش و نیز ارگان

ادارات زیرمجموعۀ ورزش کشور، طبیعتاً یکی از 

ده که جهت ترین ساختارهاي سازمانی کشور بوپیچیده

پیشبرد مطلوب نیاز به تعهد سازمانی نیروي انسانی دارد. 

در پژوهش خود با  )14( )2015و همکاران( 1یل نیهمچن

 يبرا یشناخت کوانتوم هايمدلاز  ینشیعنوان ب

 شتریکه ب افتیدست  جینتا نیبه ا یسازمان گیريتصمیم

از  یدر مورد برخ يریگمیباورند که تصم نیبر ا رانیمد

معمول  يهامشکل است که روش قدرآن دهیچیسائل پم

 دهیچیتفکر پ ینوع دینداشته و با ییحل مسائل کارا يبرا

فکر  یحت وجودبااینآورد.  وجود به دهیچیحل مسائل پ يبرا

 P-value مقدار شاخص
 >APC( 279/0 001/0Pر (یب مسین ضریانگیم
 >2R )ARS( 476/0 001/0Pن یانگیم
 --- AVIF( 805/1انس (یوار تورم عامل نیانگیم
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 نیمشکل است. در ا بسیار نیزساده  يهاوهیکردن به ش

 يندهایکاهش فرآ يبرا يابزار ،یبحث مهارت کوانتوم

 ازمندین زیدر سازمان ن يریگمیتصم ندیاست که فرا يتکرار

مهارت دانستن و شناخت کوانتومی، ابزاري براي . آن است

و تالش نیست، بلکه  کوشیسختمیانبر زدن در فرایند 

است، که هاي ورزشی در سازمانکاهش فرایندهاي تکراري 

یک سازمان نیاز به انجام آن دارد. مدیرانی که مهارت 

با افراد به  فقطنه دانندمیدانستن کوانتومی را مطلوب 

و با بینش شهودي عمیق رفتار، بلکه  آمیزاحترام ايشیوه

 .کنندمییک جو آگاهی و تفکر را ایجاد  خالقانه هاآن

وي آگاهانه دهد که مدیران عالی به نحها نشان میپژوهش

ها کنند، ولی معدودي از آنو با تأکید بر شهود تکیه می

شان را به عموم اعالم و تعداد کمتري هاي شهوديتوانایی

کنند دانش شهودي خود را ترویج و در ها سعی میاز آن

هاي روزمره سازمان دخالت دهند. ها و اقدامفعالیت

شناخت  هاي مهارتطورکلی آنچه از مفاهیم و شاخصبه

تواند حائز اهمیت کوانتومی در وزارت ورزش و جوانان می

ها، گسترش روابط سازمانی، باشد، کنترل و کاهش هزینه

ایجاد جو خالقیت در سازمان و پویایی سازمانی به جهت 

انعطاف در برابر تغییر و تعارض خواهد بود.  نتایج پژوهش 

جوانان بر  نشان داد تأثیر عمل کوانتومی در وزارت ورزش و

وري سازمانی با توجه به سطح معناداري هاي بهرهمؤلفه

معنادار شناخته شده است، و بیشترین تأثیر  05/0کمتر از 

را بر افزایش انعطاف و انگیزش سازمانی و کمترین تأثیر را 

 یصادق راستا نیهم در. بر سطح مشارکت سازمانی دارد

 یرسبه بر ی) در پژوهش1394و همکاران( يدهکرد

 شهرستان یآموزش رانیدر مد یکوانتوم هايمهارت

 یکوانتوم هايمهارتنشان داد که  جیپرداختند. نتا شهرکرد

مدارس متوسطه شهرستان شهرکرد باالتر از  رانیمد

است  نیحاضر ا قیتحق جهینت ترینمهم. )6( است نیانگیم
                                                           

1 . FAAN 

و  یکوانتوم شناخت ،یعمل کوانتوم مهارت تیکه با تقو

را  رانیمد یمهارت کوانتوم توانمی یاعتماد کوانتوم

در پژوهش خود ) 11() 2011( 1فانهمچنین  .داد شیزااف

جالب، اظهار داشت که  یتیموفق ؛یکوانتوم يبا عنوان رهبر

 اثربخشیباال بردن توان و  يبرا یخدمت یکوانتوم تیریمد

ارائه  ایباز و خالق و پو يکردیو کارکنان است که رو رانیمد

هاي ورزشی جو خالقیت ایجاد که در سازمان دهد. زمانیمی

شود و نیروي انسانی حس مشارکت و تأثیرگذاري بر 

گیري سازمانی را احساس نماید، گذاري و تصمیمسیاست

در چنین اتمسفري انگیزش و پویایی به حداکثر خواهد 

رسید که طبیعت پی آمد آن احساس تعلق سازمانی و تعهد 

توانایی عمل براي کل  عمل کوانتومیانی خواهد بود. سازم

این مهارت را براي طراحی  توانندمیمجموعه است. رهبران 

 تربزرگمقاصدشان که هم براي خود و هم براي سیستم 

. نتایج پژوهش همچنین نشان داد مفید است، استفاده کنند

ري وهاي بهرهکه  تأثیر اعتماد کوانتومی در سازمان بر مؤلفه

معنادار  05/0سازمانی با توجه به سطح معناداري کمتر از 

شناخته شده است، و بیشترین و کمترین تأثیر را به ترتیب 

بر تعهد و توانمندسازي سازمانی و مشارکت سازمانی دارد. 

) در  بررسی 1394سردشتی ( و دهقان نیريدر این راستا 

بر میزان  رابطه سبک مدیریت با رویکرد پارادایم کوانتومی

 جادیا قیطر از یکوانتوم تیریدادند که مد نشان وريبهره

 کارکنان و کارمندان در تعهد و پذیريمسئولیت حس

 اهداف يراستا در افراد ياستعدادها و هاتوانایی از تواندمی

 استفاده خوبیوري بهبهره شیافزا ازجمله سازمان یعال

 تیریمد سبک داد نشان پژوهش از حاصل جینتا. )4( دینما

 ،یانسان يروین وريبهره بهبود و یکوانتوم میپارادا کردیرو با

 دیالزار و سیفرهمچنین  .دارد وجود يمعنادار رابطه

با  يابا استفاده از استعاره کوانتوم، مقاله )12()2006(

 نیا جیمتفاوت نسبت به سازمان ارائه دادند. نتا ینگاه



 1401ار ، به36 شمارة ،10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          60

 

طور خاص به و دینشان داد که علوم جد ياکتابخانه پژوهش

 را يگرید روش و راه  ،یدگیچیپ يتئور و کوانتوم کیزیف

دهد. توانایی اعتماد به -یم ارائه یسازمان مسائل حل يبرا

مشتق شده  نظمی)(بیفرایند زندگی، که از نظریه آشوب

است. نظریه آشوب شیوه جدیدي براي نگریستن به تغییر 

. این نظریه کندمیکه همراه آن است را فراهم  آشوبی و

که آشوب در فرایند تکامل ذاتی است و  دهدمینشان 

براي تکامل  موردنیاز تعادلیبیاست که  ايکنندهتسریع

براي پیشرفت  ايزمینهپیش. آشوب کندمیسیستم را ایجاد 

و آنتروپی  شودمیتغییر، زندگی راکد  و است. بدون آشوب

توانایی اعتماد به فرایند ، اعتماد کوانتومیافتد. میاتفاق 

دهد که ضرورت است. نتایج این مؤلفه نشان می زندگی

وري کوانتومی در وزارت ورزش و سازي مدل بهرهپیاده

 هاست، چراکههاي ورزشی بیش از دیگر سازمانسازمان

هایی هستند هاي ورزشی ازجمله سازمانورزش و سازمان

میزان مشارکت نیروي انسانی در آن نیاز که بیشترین 

است(مشارکت سازمانی) و از طرفی با توجه به گستره 

هاي مرتبط، نیاز به نیروي ها و فعالیتها، رشتهحوزه

متخصص در هر بخش امري ضروري است(توانمندسازي 

 سازمانی).
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Abstract 
The aim of this study was to identify the components of productivity based on intangible 
quantum skills and provide a model of quantum productivity. This research was applied 
in terms of purpose, which has been done by analytical, exploratory and field methods. 
The statistical population of the present study was professors and experts in the field of 
sports management and managers and experts of the Ministry of Sports and Youth(367 
people). which, 188 people were selected as the sample based on Cochran's formula. 
Interviews and questionnaires were used as research tools. The research method was 
mixed. In the qualitative part, with the exploratory approach, the components were 
identified and, in the quantitative part, the proposed model was examined. The validity 
of the researcher-made questionnaire was done in consultation with sports management 
professors and after applying all the corrective suggestions. The reliability of the 
questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient. In the qualitative 
section, the content analysis technique was obtained using data interviews, and in the 
quantitative section, the second generation of structural equations was presented using 
the least partial squares method to present and validate the model. All calculations were 
performed through EXCEL and WarpPLS software. The findings in the qualitative 
section reported 8 components and 38 sub-components for quantum productivity and 3 
components for intangible quantum skills. The findings also showed that the quantum 
existence index has a significant effect on the components extracted from quantum 
productivity and the proposed model has a good fit (APC=0.279, RAR=0.476, 
AVIF=1.805).The results showed that quantum cognition skill has an effect on the 
components of quantum productivity and has the greatest and least impact on reducing 
organizational costs (β=0.422) and employees' organizational communication (β=73/0). 
Quantum performance skills also have a significant effect on the components of 
quantum productivity and have the greatest and least impact on organizational 
participation (β=0.339) and organizational empowerment of employees (β=0.24). 
Finally, the effect of quantum trust on the components of quantum productivity is 
significant and has the greatest impact on the organizational empowerment of 
employees (β=0.606) and the least impact on organizational participation (β=0.322). 
The conclusion of this study is that the three intangible components of quantum 
(cognition, action, trust) significantly affect quantum productivity in the organization, 
so it is desirable that organizations use the pattern of quantum production and as an 
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alternative. Previous management styles can be used to increase organizational 
productivity and dynamism. 

Keywords 
 Ministry of Sport and Youth, Quantum immaterial skills, Quantum efficiency, 

Thematic analysis. 
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