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 های مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی  مؤلفه تعیین سهم نسبی

 کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان

 
  2هدی سلیمی م – 1حمیدرضا میرصفیان

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهانورزشی، دانشکدة علوم ورزشی،  گروه مدیریتاستادیار . 2و1
 (1394/  11 / 25، تاریخ تصویب :   1394/ 07/  23)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

های جدید مدیریتی است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت قرار گرفته  پارادایم کوانتومی در مدیریت از جمله روش

ش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان است. پژوه

همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ مدیران و کارمندان سازمان ورزش و -اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی

نفر محاسبه  196(. حجم نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان =405Nاست ) 1394جوانان استان اصفهان در سال 

ساختۀ مدیریت  گیری شامل دو پرسشنامۀ محقق ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار اندازه گیری تصادفی طبقه شد و از روش نمونه

آماری تحلیل   ها از روش وتحلیل داده منظور تجزیه ( بود. به80/0و پایایی  75/0( و کارآفرینی )روایی 84/0و پایایی  71/0کوانتومی )روایی 

 ،شناخت کوانتومی، احساس کوانتومی، تفکر کوانتومی، دیدن کوانتومیهای  های این پژوهش مؤلفه رگرسیون استفاده شد. براساس یافته

پذیری، خودشناسی و شناسایی  یش نوآوری، ارتباطات، ریسککنندة افزا بینی پیش اعتماد کوانتومیو  وجود کوانتومی ،عمل کوانتومی

ویژه زیرمجموعۀ  های مدیریت کوانتومی در سازمان ورزش و جوانان و به سازی راهبرد اند. به همین سبب شاید پیاده فرصت کارکنان بوده

 آن در استان اصفهان به ارتقای رفتارهای کارآفرینی کارکنان آن سازمان بینجامد.

 

 

  های کلیدی واژه

 .ینوآور ،یکوانتوم تیریسازمان ورزش و جوانان، مد ،ینیکارآفر یاصفهان، رفتارها
 
 

                                                                 

                                                                                 Email:hamidmirsafian@gmail.com 09133136368نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

ها و اصول جدید  کارگیری روش در عصر حاضر به

ها و  مدیریتی برای ارتقای کارایی کارکنان در سازمان

. پارادایم استوری سازمانی حیاتی  همچنین افزایش بهره

اخیراً مورد توجه هاست که  روش یکی از این  1کوانتومی

نظران علم مدیریت قرار گرفته است. کوانتوم در  صاحب

عنوان  به  لغت به کل اجزای جهان و از جمله انسان

این روش  .نگرد موجودی پویا، آگاه، و مرتبط با هم می

سازی مسائل پیچیدۀ  مدیریتی نوین از قابلیت تبیین

علم  اندازی جدید بر روی سازمانی برخوردار بوده و چشم

مدیریت و سازمان گشوده است. مدیریت کوانتومی روشی 

واقع رویکردی   افزایی در کارکنان است و در منظور توان به

، کارایی و  ، توانمندی منظور ارتقای قابلیت جدید به

 (. 13) استاثربخشی کارکنان و مدیران در سازمان 

 در دلکوانتومی  های مدیریت مهارتخاستگاه و ریشۀ 

 ی، که جهان را سیستمقرار داردعلمی مدیریت ه دیدگا

، جای سیستمی ماشینی زنده، پیچیده و با ارتباطات باال، به

ها  این مهارت معرفی کرده است. ای یکنواخت و کلیشه

 ذهنیهای  مهارت ای از را با مجموعه حاضرقرن  مدیران

 های سازمانی مواجه حل تنشو  نیروی انسانی ۀبرای ادار

ی و توسعۀ سازمانامر متخصصان واقع  ر دکند.  می

نیازمند تبدیل شدن به ات سازمان تعارض مسئوالن رفع

آنها نیازمند کشف  اند. کوانتومی اتتفکر مدیرانی با

های  مهارتو آزمودن آنها با های ذهنی خود  مدل

در حقیقت اصول مدیریت کوانتومی  .(14اند ) کوانتومی

گاه خود، از دیدن مدیران را برای دگرگون کردن دید

واقعیت به شکل از باال به پایین و رفتار اثربخش آماده 

 (.8سازد ) می

                                                                 

1. Quantum paradigm  

ها  مدیریت کوانتومی دارای هفت دسته از مهارت

، احساس 3، تفکر کوانتومی2نگاه کوانتومیشامل 

، اعتماد 6، عمل کوانتومی5، شناخت کوانتومی4کوانتومی

دهایی که . راهبراست 8، و وجود کوانتومی7کوانتومی

منظور ارتقای کارایی مدیران و کارکنان در مدیریت  به

شود، شامل ارائۀ بازخورد وسیع به  کوانتومی استفاده می

مدیران و کارکنان که موجب پیشگیری از اشتباهات 

های  شود، تشکیل گروه زا برای سازمان می هزینه

خودگردان، همچنین افزایش میزان یادگیری سازمانی 

یل سازمان به سازمانی یادگیرنده با پذیرش است که تبد

 (.21شود ) تغییرات سازمانی را موجب می

سازی مدیریت کوانتومی در سازمان تغییر  نتیجۀ پیاده

نگری، عمودی،  ییجزگرایی،  یلتقلمحیط سازمانی از 

مراتبی و بخشی که همگی از جمله  مکانیکی، سلسله

ه خصوصیات مدیریت سنتی )نیوتونی( هستند، ب

ای و  نگری، متقاطع، رابطه یکلی، چندوجهجانبگی،  چند

سازی مدیریت کوانتومی  رو پیاده (. ازاین19) استترکیبی 

شود که در  در سازمان به تبدیل آن به سازمانی منجر می

حال تغییر مداوم، چابک و بدون مرز بوده و در آن نوآوری 

های  و اطالعات آزادانه در جریان است. در سازمان

شود تا از  وانتومی با تأکید زیاد بر ارتباطات تالش میک

یی و استفاده از ساختارهای خودگردان و تمرکززداطریق 

گیری از ارتباطات سازمانی عمودی، افقی و مورب،  بهره

(. از دیگر 11روند ارتباطات در سازمان تسهیل شود )

های کوانتومی همزیستی مطلوب  های سازمان ویژگی

(، کار گروهی، 19ی متضاد، انعطاف و توازن )اهداف سازمان

گیری، و جو سازمانی باز و  یمتصممشارکت و همیاری در 

                                                                 

2. Quantum seeing 

3. Quantum thinking 

4. Quantum feeling 

5. Quantum knowing 

6. Quantum acting 

7. Quantum trust 

8. Quantum being 
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(. اهمیت و کاربرد مدیریت کوانتومی در 10) استحمایتی 

های مختلف  وری فردی و سازمانی در محیط افزایش بهره

( 1392سازمانی گزارش شده است. برای نمونه آقابابایی )

چندگانه بین راهبردهای رهبری  در بررسی روابط

گرا و راهبردهای خودرهبری و میزان کاربست  مثبت

در حوزۀ دانشگاهی نشان داد  کوانتومیهای مدیریت  مؤلفه

ها و راهبردهای  سازی مدیریت کوانتومی و آموزه که پیاده

صورت بارزی در ارتقای عملکرد و کارایی مدیران و  آن به

(. مختاری نوری و خادم 2) کارکنان دانشگاهی مؤثر است

( نیز در پژوهشی دیگر بیان کردند که 1387الحسینی )

راهبردهای مدیریت کوانتومی در ارتباط با رهبری 

ها نیز  اثربخش در حوزۀ پرستاری در بیمارستان

پاسخگوست و به ارتقای سطح عملکرد در آن حوزه 

( در بررسی 1391(. همچنین اکبری )9انجامد ) می

ها از طریق تغییر مدیریت  وری عملکرد پروژه هرهافزایش ب

سازی مدیریت  کالسیک به کوانتومی نشان داد که پیاده

ها  کوانتومی تأثیرات مثبتی بر افزایش سطح بازدهی پروژه

ها داشته است که تغییرات مذکور در پی تغییر  در سازمان

های مدیریتی از کالسیک به کوانتومی حاصل شده  سبک

های  ( نیز در بررسی مهارت2013) 1رگاهی(. د3است )

های  مدیریت کوانتومی مدیران پرستاری در بیمارستان

بر بیان  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، عالوه

محاسن و تأثیرات مثبت این روش مدیریتی نوپا، بر میزان 

های مدیریت کوانتومی  سازی مهارت قابل قبول پیاده

ها پس از گذراندن  بیمارستان توسط مدیران پرستاری آن

های مذکور تأکید کرده است  های آموزشی مهارت کالس

سازی مفاهیم مدیریت کوانتومی  (. از طرف دیگر، پیاده11)

کنندۀ مناسبی  بینی تواند پیش های ورزشی می در سازمان

های اشتیاق شغلی، شیفتگی شغلی،  برای افزایش مؤلفه

 (.10رکنان باشد )کاانرژی شغلی فداکاری شغلی، و 

                                                                 

1. Dargahi 

در دیگر کشورها نیز  هگرفت انجامهای  در زمینۀ پژوهش

( با عنوان 2011) 2توان به پژوهش کالیمن می

رسیدن به  الگوی جدیدی برای: کوانتومیهای  سازمان»

اشاره کرد. نتایج « شخصی اهداف سازمانی و های موفقیت

این پژوهش حاکی از آن است که استفادۀ مدیران ارشد 

تواند  های مدیریت کوانتومی می ها از مهارت سازمان در

تر و درک بهتر آنها در سازمان و در  یعوسموجب دید 

وری بیشتر سازمان  نتیجه افزایش عملکرد سازمانی و بهره

( نیز در کتاب خود با 2009) 3(. پورتر و ملوچ18شود )

از  جدید رهبری راستای در کتابی: کوانتومی رهبریعنوان 

عنوان ابزاری برای نیل  های مدیریت کوانتومی به مهارت

ها به سمت نتایج مثبت و اثربخشی بیشتر نام  سازمان

( با 2008) 4(. در پژوهش کاراکاس و کاواس20اند ) برده

هایی  توفان مغزی خالق و تفکر منسجم: مهارت»عنوان 

از ماهیت کاربردی « ویکم برای مدیران قرن بیست

دیریت کوانتومی نام برده شده های م ی مهارتچندبعد

است. پژوهشگران در این پژوهش بر این باورند که 

فقط در  تواند نه های مدیریت کوانتومی می مهارت

ها بلکه در فرایند آموزش، مدیریت خطر، معلمی و  سازمان

ها نیز کاربرد داشته و تأثیرگذار  گری، و دیگر حوزه مربی

 (.16باشد )

منظور  ومی رویکردی بهدر حقیقت مدیریت کوانت

ویژه  ها و اثربخشی مدیران و به ها، توانمندی ارتقای قابلیت

کارکنان در سازمان دارد و افزایش میزان اثربخشی مدیران 

هاست و  و کارکنان از اهداف مدیریت کوانتومی در سازمان

سازی  ها پیاده صورت صحیح در سازمان که به درصورتی

کارکنان که از  5کارآفرینی شود، احتمال ایجاد بسترهای

ها برای ایجاد تغییرات  عوامل کلیدی مورد توجه سازمان

سازمانی و در پی آن ارتقا و پیشرفت سازمانی است، 
                                                                 

2. Klimann 

3. Porter & Malloch 

4. Karakas & Kavas 

5. Entrepreneurial 
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وجود خواهد آمد. کارآفرینان از جمله منابع انسانی  به

ها بوده که دارای خصوصیاتی مثل  ارزشمند در سازمان

(. 15امی هستند )پذیری، خالقیت، نوآوری و پیشگ ریسک

تبدیل شدن به ها در این زمان برای ادامۀ حیات و  سازمان

نیازمند  هزینه گرا و کم سازمانی چابک، منعطف، فرصت

تغییر در رفتار نیروی انسانی و تبدیل آن به نیرویی خالق 

با وجود تنها تعداد و کارآفرین هستند و ارتقای سازمانی 

د طرح کارآفرینانه معدودی از کارکنان و با اجرای چن

شود، بلکه باید شرایط الزم برای ایجاد و ارتقای  ایجاد نمی

روحیۀ کارآفرینانه در همۀ کارکنان فراهم شود تا آنها 

های ی فعالیتگروه صورت فردی یا ی و بهراحت بهبتوانند 

سازی  پیاده(. 4کارآفرینانۀ خود را به اجرا درآورند )

شرایط و بستری  ی ورزشیها سازمانمدیریت کوانتومی در 

هر شخص یا گروهی که بخواهد  کند که اوالً را فراهم می

بتواند سریع،  ،را طی کند یسازمان کارآفرینی درون ۀپروس

راحت و اثربخش آن را به اجرا درآورد و ثانیاً محرک، 

هایی افراد برای اجرای فعالیت ۀدهند مشوق و آموزش

همچنین  باشد.زشی های مختلف ور در حوزهکارآفرینانه 

در استفاده از راهبردهای این روش مدیریتی جدید 

تواند به ایجاد و ارتقای  میهای مرتبط با ورزش  سازمان

، محور جامعهانواع و اشکال گوناگونی از کارآفرینی 

شرکتی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی  کارآفرینی

کمک  المللی و کارآفرینی فناوری ینباجتماعی، کارآفرینی 

 (. 6کند )

های ورزشی  در حال حاضر اهمیت مدیریت در سازمان

ها،  و تأثیر آن در توسعۀ کارآفرینی، به مانند دیگر حوزه

خورد؛ موضوعی که در حال  بیش از پیش به چشم می

حاضر در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

 یکی از عوامل اساسی که همواره تأثیر چشمگیری بر ایجاد

ها  و ارتقای رفتارهای کارآفرینی و خالقیت در سازمان

(. در حقیقت 5دارد، سبک رهبری مدیران است )

مؤثرترین مانع کارآفرینی کارکنان سازمان ورزش کشور 

(. 7) است)سازمان تربیت بدنی( سبک رهبری مدیران 

حدی است که سبک رهبری مدیران  اهمیت این موضوع به

های شخصی آنان  شور و ویژگیدر ساختار مرکزی ورزش ک

ها و  در جایگاهی باالتر از فرهنگ سازمانی نامناسب و تنش

ی از لحاظ سرکوب کارآفرینی سازمان درونهای  تضاد

(. در حوزۀ ورزش سازمان آموزش و 7کارکنان قرار دارند )

پرورش نیز سبک رهبری مدیران از جمله عوامل تأثیرگذار 

ن تربیت بدنی شناخته شده بر کارآفرینی و خالقیت معلما

رفتارهای رو شاید امکان ایجاد و ارتقای  (. ازاین5است )

های مرتبط با ورزش در  کارآفرینی کارکنان در سازمان

رو  کشور که همواره با محیطی متغیر و پرتنش روبه

سازی مفاهیم مدیریت کوانتومی  هستند، در صورت پیاده

گیرد. به همین ایجاد شود و مورد حمایت بیشتری قرار 

دنبال یافتن پاسخی برای این  سبب پژوهش حاضر به

مدیریت کوانتومی و اجرای سازی  پرسش است که آیا پیاده

های آن در سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان  راهبرد

رفتارهای کارآفرینی مدیران و کارمندان آن سازمان بر 

سخی گذار است؟ محقق در این پژوهش به دنبال پا تأثیر

 برای پرسش مذکور بوده است.

 

 تحقیق  روش

با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد 

بررسی سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر رفتارهای 

ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان  کارآفرینی کارکنان

. استبوده، روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی 

رکنان شاغل در جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کا

ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان )شامل مرکز استان، 

 29 کالً به تعداد های تابعه، مرکز شهرستان و شهرستان

نفر و  405بوده که تعداد کارمندان  1394مرکز( در سال 

نفر بوده است. از جدول کرجسی  29تعداد مدیران ادارات 
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آماری  ( برای تعیین حجم نمونۀ1970) 1و مورگان

(. براساس محاسبات این جدول برای 17استفاده شد )

نفر  196ای برابر با  نفر حجم نمونه 405جامعۀ آماری با 

 196محاسبه شد. به همین سبب، حجم نمونۀ کارمندان 

نفر از تمامی ادارات موجود در جامعۀ آماری انتخاب شد و 

ادارات ای برابر با کلیۀ  برای مدیران ادارات نیز حجم نمونه

 (.=29Nحاضر جامعۀ آماری در نظر گرفته شد )

ای  گیری این پژوهش تصادفی طبقه روش نمونه

متناسب با حجم جامعۀ آماری هر اداره در هر شهرستان 

بود. علت انتخاب این روش تفاوت در تعداد کل کارمندان 

های واقع در استان  ادارات ورزش و جوانان شهرستان

صورت  حجم نمونۀ مدیران به اصفهان بود، حال اینکه

 نمونه برابر با کل جامعۀ آماری در نظر گرفته شد.

عنوان ابزار  در این پژوهش از دو پرسشنامه به

گیری استفاده شد. پرسشنامۀ مدیریت کوانتومی یک  اندازه

صورت بسته  سؤال به 21ساخته است که دارای  ابزار محقق

موافقم، موافقم،  ای لیکرت )کامالً گزینه پاسخ با طیف پنج

ترتیب  نظری ندارم، مخالفم، و کامالً مخالفم( است و به

گیرد. این  تعلق می سؤاالتبه  1-2-3-4-5های  نمره

توانایی ) دیدن کوانتومی هفت مؤلفۀپرسشنامه براساس 

توانایی فکر کردن ) تفکر کوانتومی، (برای دیدن هدفمند

ی احساس توانای) احساس کوانتومی، (متناقض ۀبه شیو

توانایی دانستن به ) شناخت کوانتومی، (بخش حیاتزنده و 

توانایی عمل به ) عمل کوانتومی ،(خالقانه و شهودی ۀشیو

توانایی برقراری ) وجود کوانتومی ،(مسئوالنه ۀشیو

توانایی اعتماد به ) اعتماد کوانتومی(، و مستمر اتارتباط

نامه در تهیه شده است. نسخۀ اولیۀ پرسش( فرایند زندگی

 30ابتدا با استفاده از منابع موجود و مطالعات اولیه در 

منظور تعیین اعتبار محتوایی  سؤال طراحی شد. سپس به

 5های مدیریت ) نظران در رشته نفر از صاحب 10آن از 

                                                                 

1. Kerjcie & Morgan 

نفر( خواسته شد تا هر یک از  5نفر( و مدیریت ورزشی )

یف خیلی ضع»ی، از ارزشی لیکرت پنجرا در طیف  سؤاالت

سؤال در طیف ضعیف  9ارزیابی کنند که « تا خیلی خوب

 21از  نظران ارزیابی صاحب ۀمیانگین نمر قرار گرفت.

ابزار  قابل قبولبود که بیانگر روایی  11/4مانده یباقسؤال 

 71/0. روایی پرسشنامه براساس ضریب کندال است

ۀ روایی مناسب ابزار است. برای دهند نشانمحاسبه شد که 

پایایی پرسشنامه نیز، پس از مطالعۀ مقدماتی و سنجش 

، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده سؤاالتتعیین واریانس 

 دست آمد.  به 84/0شد که در نهایت ضریب 

 لیتحلآزمون  ازهای ابزار  سازهیی روای بررسی برا

 شده ارائه 1در جدول  آن جینتا که دش استفادهی عامل

 .است

بارهیای   ،شیود  مالحظه میی  1طور که در جدول  همان

 هفیت در پرسشینامۀ میدیریت کوانتیومی    عاملی سؤاالت 

عوامیل  آمیده   دسیت  های به عامل که عامل ارائه شده است

مدیریت کوانتیومی  سنجش  مقیاس های( هلفؤمگانه ) هفت

شیده   یمسؤاالت تنظ . شایان ذکر است کهکند یید میتأرا 

و رواییی   برای کلییۀ عوامیل از بیار مناسیبی برخوردارنید     

ی را که برای سنجش آن عامل ویژه طور مناسبی دارند و به

 سنجند. اند، می ساخته شده
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 چرخش بعد از  آمده دست عامل به هفتدر  مدیریت کوانتومیمقیاس سنجش ة دهند عاملی تشکیل سؤاالت و بارهای. 1 جدول

 سؤاالت
عامل 

 اول
عامل 

 دوم
 عامل سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 عامل ششم
عامل 
 هفتم

1 42/0        
2 35/0        
3 27/0        
4  34/0       
5  38/0       
6  46/0       
7   51/0      
8   32/0      
9   36/0      
10    36/0     
11    40/0     
12    44/0     
13     48/0    
14     55/0    
15     39/0    
16      29/0   
17      38/0   
18      46/0   
19       55/0  
20       46/0  
21       40/0  

 

ساخته  پرسشنامۀ رفتار کارآفرینی نیز یک ابزار محقق

این پرسشنامه براساس  سؤاالت. استسؤال  20با 

های مرتبط با کارآفرینی تهیه و تنظیم شده که بر  نظریه

ت، نوآوری، ارتباطا  ینی در پنج مؤلفۀکارآفراین اساس 

ی، و شناسایی فرصت، مورد خودشناسپذیری،  ریسک

صورت بسته  این ابزار به سؤاالتگیرد.  سنجش قرار می

تا  –زیاد -خیلی زیاد)ای  گزینه پاسخ و با طیف پنج

 5های  ترتیب نمره است که به (خیلی کم –کم –یحدود

گیرد. این پرسشنامه  به آنها تعلق می 1 – 2 – 3 – 4 –

 28فاده از منابع مرتبط و مطالعات اولیه در در ابتدا با است

منظور تعیین اعتبار محتوایی  سؤال طراحی شد و سپس به

های مدیریت  نظران در رشته نفر از صاحب 7آن از 

نفر( خواسته شد  3نفر( و مدیریت ورزشی ) 4کارآفرینی )

ی، از ارزشی لیکرت پنجرا در طیف  سؤاالتتا هر یک از 

سؤال  8ارزیابی کنند که « خوب خیلی ضعیف تا خیلی»

ارزیابی  ۀمیانگین نمر در طیف ضعیف قرار گرفت.

بود که بیانگر  04/4مانده  یباقسؤال  25از  نظران صاحب

در نهایت روایی و پایایی  است. پرسشنامهروایی مطلوب 

( 75/0ترتیب با استفاده از ضریب کندال ) پرسشنامه که به

ه شد، در حد مطلوبی ( محاسب85/0و آلفای کرونباخ )

ۀ این سازیی روای بررس منظور بهارزیابی شد. همچنین 

در  آن جینتا که دش استفادهی عامل لیتحل ازپرسشنامه 

 .است شده ارائه 2جدول 

بارهای  ،شود مالحظه می 2طورکه در جدول  همان

 عواملعامل ارائه شده است.  پنجعاملی سؤاالت در 

 رفتار کارآفرینیسنجش  عامل مقیاس هفتآمده  دست به

شده برای هر  تنظیمسؤاالت . همچنین دنکن یید میأرا ت

 طور بهعامل از بار عاملی و روایی مناسبی برخوردارند و 

اند،  ی را که برای سنجش آن ساخته شدهعامل ویژه

از  آمده دست بههای  تحلیل استنباطی داده منظور به .سنجند می

رگرسیون همزمان ری تحلیل آما  گیری از روش ابزار اندازه
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 کار گرفته شد. به 19نسخۀ  SPSSافزار  استفاده شد. به همین منظور در این پژوهش نرم

 

 بعد از چرخش آمده دست عامل به پنجدر ینی مقیاس سنجش رفتار کارآفرة دهند عاملی تشکیل سؤاالت و بارهای .2 جدول
 امل پنجمع عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول سؤاالت

1 44/0     

2 40/0     

3 29/0     

4 36/0     

5  39/0    

6  54/0    

7  44/0    

8  46/0    

9   64/0   

10   52/0   

11   48/0   

12   50/0   

13    47/0  

14    40/0  

15    40/0  

16    41/0  

17     52/0 

18     44/0 

19     43/0 

20     50/0 

 

 های تحقیق نتایج و یافته

سازی  های پژوهش حاکی از آن است که پیاده یافته

کنندۀ مناسبی برای افزایش  بینی مدیریت کوانتومی پیش

رفتارهای کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

های پژوهش در  شود. یافته استان اصفهان محسوب می

نجام پژوهش پیش از ا .ارائه شده است 7تا  3جداول 

فرضیۀ نرمال بودن توزیع جامعۀ آماری با استفاده از 

 تأیید شد. 05/0آزمون کولموگروف اسمیرنوف در سطح 

شود براساس  مالحظه می 1که در شکل طور همان

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر 

صورت  ینی رابطۀ خطی بهرفتار کارآفرمدیریت کوانتومی و 

 وجود دارد. مستقیم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 . نمودار خطی بین دو متغیر مدیریت کوانتومی و رفتارکارآفرینی1شکل 
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سازی  بینی مؤلفۀ نوآوری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان براساس پیاده . نتایج ضریب رگرسیون پیش3جدول

 مدیریت کوانتومی

ضریب  خطای معیار منبع

 رگرسیون

سطح  ینضریب تعی tارزش 

 داری امعن
10/0 دیدن کوانتومی  08/0  39/0  28/0  001/0 * 

12/0 تفکر کوانتومی  29/0  98/2  28/0  001/0 * 

09/0 احساس کوانتومی  06/0  71/0  28/0  001/0 * 

13/0 شناخت کوانتومی  39/0  90/3  06/0  67/0  

10/0 عمل کوانتومی  49/0  01/7  28/0  55/0  

08/0 اعتماد کوانتومی  45/0  18/6  28/0  001/0 * 

15/0 وجود کوانتومی  47/0  24/6  28/0  001/0 * 

*05/0   P 

 

براساس نتایج مؤلفۀ نوآوری کارکنان ادارات ورزش و 

تفکر ، کوانتومی دیدن تأثیرجوانان استان اصفهان تحت 

وجود و  اعتماد کوانتومی ،کوانتومی احساس، کوانتومی

ی مدیریت ها مهارتکه  قرار دارد و درصورتی کوانتومی

کوانتومی مذکور در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان 

بینی کرد  توان پیش سازی شود، می از سوی مدیران پیاده

های نوآوری و تفکر خالق در کارکنان افزایش  که ویژگی

یابد. بنابراین برای ساخت معادلۀ رگرسیون، باید 

 احساس، تفکر کوانتومی، کوانتومی دیدنهای  مؤلفه

در کنار  وجود کوانتومیو  اعتماد کوانتومی ،انتومیکو

مؤلفۀ نوآوری کارکنان قرار داشته باشد. ضریب تعیین 

، تفکر کوانتومیهای  مؤلفه تأثیردهد که میزان  نشان می

، و اعتماد کوانتومی ،عمل کوانتومی ،شناخت کوانتومی

. این است 28/0بر مؤلفۀ نوآوری کارکنان  وجود کوانتومی

 عملو  کوانتومی شناختی است که دو مؤلفۀ در حال

گذار   تأثیرتوانند بر ویژگی نوآوری کارکنان  نمی کوانتومی

 (.3باشند )جدول 

 

سازی  ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان براساس پیاده ارتباطات کارکنانبینی مؤلفۀ  . نتایج ضریب رگرسیون پیش4جدول 

 مدیریت کوانتومی

 خطای معیار منبع
ضریب 

 رگرسیون
 tارزش 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داری امعن

 *001/0 20/0 22/3 38/0 16/0 دیدن کوانتومی

 *05/0 20/0 13/2 22/0 13/0 تفکر کوانتومی

 12/0 07/0 05/1 11/0 09/0 احساس کوانتومی

 21/0 07/0 99/0 08/0 14/0 شناخت کوانتومی

 *001/0 20/0 27/4 52/0 16/0 عمل کوانتومی

 *001/0 20/0 11/3 33/0 10/0 اد کوانتومی اعتم

 *01/0 20/0 26/3 39/0 12/0 وجود کوانتومی

*05/0   P 

نتایج نشان داد که مؤلفۀ ارتباطات کارکنان ادارات 

 یدند یرتأثورزش و جوانان استان اصفهان تحت 

اعتماد  ،عمل کوانتومی ،کوانتومی تفکر، کوانتومی

که  دارد و درصورتی قرار یکوانتوم، و وجود کوانتومی

ها و راهبردهای مدیریت کوانتومی مذکور در آن  روش

توان  سازی شود، می ادارات از سوی مدیران پیاده
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بینی کرد که مؤلفۀ ارتباطات کارکنان افزایش یابد.  پیش

های  بنابراین برای ساخت معادلۀ رگرسیون، باید مؤلفه

اعتماد  ،ومیعمل کوانت ،کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومی

در کنار مؤلفۀ ارتباطات  ، و وجود کوانتومیکوانتومی

دهد که  کارکنان قرار داشته باشد. ضریب تعیین نشان می

 ،کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومی یها مؤلفه یرتأثمیزان 

بر  یوجود کوانتوم، و اعتماد کوانتومی ،عمل کوانتومی

لی است . این در حااست 20/0مؤلفۀ ارتباطات کارکنان 

 کوانتومی شناختو  کوانتومی احساسکه دو مؤلفۀ 

یرگذار باشند کارکنان تأثتوانند بر ویژگی ارتباطات  نمی

 (.4)جدول 

پذیری  ، مؤلفۀ ریسکآمده دست بهاساس نتایج  بر

 تأثیرکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تحت 

تماد اع ،عمل کوانتومی ،کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومی

که  قرار دارد و درصورتی و وجود کوانتومی کوانتومی

های مدیریت کوانتومی مذکور در آن ادارات از  مهارت

بینی کرد که  توان پیش سازی شود، می سوی مدیران پیاده

پذیری کارکنان افزایش یابد. بنابراین برای  ویژگی ریسک

، دیدن کوانتومیهای  ساخت معادلۀ رگرسیون، باید مؤلفه

، و وجود اعتماد کوانتومی ،عمل کوانتومی ،کوانتومی فکرت

پذیری کارکنان قرار داشته  در کنار مؤلفۀ ریسک کوانتومی

 یرتأثدهد که میزان  باشد. ضریب تعیین نشان می

عمل  ،کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومی یها مؤلفه

بر مؤلفۀ  یوجود کوانتوم، و اعتماد کوانتومی ،کوانتومی

. این در حالی است که است 21/0کارکنان پذیری  ریسک

توانند  نمی ومیکوانت شناختو  کوانتومی احساسدو مؤلفۀ 

گذار باشند )جدول   تأثیر پذیری کارکنان بر ویژگی ریسک

5.) 

 

ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان براساس  کارکنان پذیری یسکربینی مؤلفۀ  . نتایج ضریب رگرسیون پیش5جدول 

 ازی مدیریت کوانتومیس پیاده

 خطای معیار منبع
ضریب 

 رگرسیون
 tارزش 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داری امعن

 *01/0 21/0 68/5 48/0 11/0 دیدن کوانتومی

 *001/0 21/0 36/8 52/0 10/0 تفکر کوانتومی

 12/0 07/0 53/1 12/0 09/0 احساس کوانتومی

 *05/0 21/0 13/2 25/0 13/0 شناخت کوانتومی

 *001/0 21/0 10/4 36/0 18/0 تومیعمل کوان

 *001/0 21/0 24/2 29/0 10/0 اعتماد کوانتومی

 *001/0 21/0 30/5 44/0 09/0 وجود کوانتومی

*05/0   P 

براساس نتایج حاصله مؤلفۀ خودشناسی کارکنان 

 یر دیدنتأثتحت ان ادارات ورزش و جوانان استان اصفه

اعتماد تومی، عمل کوان ،کوانتومی ، شناختکوانتومی

که  قرار دارد و درصورتی وجود کوانتومیو  کوانتومی

ی مدیریت کوانتومی مذکور در آن ادارات از ها مهارت

بینی کرد که  توان پیش سازی شود، می سوی مدیران پیاده

های خودشناسی در کارکنان افزایش یابد. بنابراین  ویژگی

 ندیدهای  برای ساخت معادلۀ رگرسیون، باید مؤلفه

اعتماد عمل کوانتومی، ، کوانتومی ، شناختکوانتومی

در کنار مؤلفۀ خودشناسی  وجود کوانتومیو  کوانتومی

دهد که  کارکنان قرار داشته باشد. ضریب تعیین نشان می

، کوانتومی ، شناختکوانتومی دیدنهای  مؤلفه تأثیرمیزان 

بر  وجود کوانتومیو  اعتماد کوانتومیعمل کوانتومی، 

. این در حالی است است 31/0خودشناسی کارکنان مؤلفۀ 
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 کوانتومی احساسو  کوانتومی تفکرکه دو مؤلفۀ 

کارکنان داشته  توانند تأثیری بر ویژگی خودشناسی نمی

 (.6باشند )جدول 

 

 

سازی  یادهادارات ورزش و جوانان استان اصفهان براساس پ کارکنان یخودشناسبینی مؤلفۀ  یشپ. نتایج ضریب رگرسیون 6جدول 

 مدیریت کوانتومی

 خطای معیار منبع
ضریب 

 رگرسیون
 tارزش 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داری امعن

 *001/0 31/0 36/3 34/0 20/0 دیدن کوانتومی

 37/0 06/0 63/0 14/0 14/0 تفکر کوانتومی

 20/0 06/0 23/1 08/0 10/0 احساس کوانتومی

 *009/0 31/0 35/2 29/0 16/0 شناخت کوانتومی

 *001/0 31/0 22/3 33/0 14/0 ل کوانتومیعم

 *001/0 31/0 12/4 38/0 16/0 اعتماد کوانتومی

 *001/0 31/0 53/2 30/0 12/0 وجود کوانتومی

*05/0   P 

، مؤلفۀ شناسایی فرصت آمده دست بهاساس نتایج  بر

 تأثیرکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تحت 

 ،کوانتومی احساس ،وانتومیک تفکر ،دیدن کوانتومی

قرار دارد و  ، و وجود کوانتومیاعتماد کوانتومی

ها و راهبردهای مدیریت کوانتومی  که روش درصورتی

سازی شود،  مذکور در آن ادارات از سوی مدیران پیاده

بینی کرد که ویژگی شناسایی فرصت  توان پیش می

کارکنان افزایش یابد. بنابراین برای ساخت معادلۀ 

، کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومیهای  گرسیون، باید مؤلفهر

در  ، و وجود کوانتومیاعتماد کوانتومی ،کوانتومی احساس

کنار مؤلفۀ شناسایی فرصت کارکنان قرار داشته باشد. 

 یها مؤلفه یرتأثدهد که میزان  ضریب تعیین نشان می

 ،کوانتومی احساس ،کوانتومی تفکر، دیدن کوانتومی

بر مؤلفۀ شناسایی  ، و وجود کوانتومیوانتومیاعتماد ک

. این در حالی است که دو است 21/0فرصت کارکنان 

توانند بر  نمی کوانتومی عملو  کوانتومی شناختمؤلفۀ 

ذار باشند )جدول گ  تأثیر ویژگی شناسایی فرصت کارکنان

7.) 

 

 
ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان براساس  نفرصت کارکناشناسایی بینی مؤلفۀ  یشپ. نتایج ضریب رگرسیون 7جدول 

 سازی مدیریت کوانتومی پیاده

 tارزش  ضریب رگرسیون خطای معیار منبع
ضریب 
 تعیین

سطح 
 داری امعن

10/0 دیدن کوانتومی  46/0  66/4  21/0  001/0 * 
09/0 تفکر کوانتومی  32/0  83/3  21/0  001/0 * 

17/0 احساس کوانتومی  29/0  45/3  21/0  009/0 * 
13/0 شناخت کوانتومی  14/0  13/1  07/0  26/0  

12/0 عمل کوانتومی  16/0  88/1  07/0  15/0  
15/0 اعتماد کوانتومی    34/0  99/3  21/0  001/0 * 

15/0 وجود کوانتومی  30/0  59/3  21/0  001/0 * 

*05/0   P 
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 گیری بحث و نتیجه

کارآفرینان در هر سازمان و با هر فرهنگ سازمانی 

الیق، کارامد، نوآور و خالق است که موجب  شامل افراد

شوند. این  فعالیت سازنده و پویایی منابع و خدمات می

صدد یافتن مسیری بهتر برای انجام کارها،  افراد همیشه در

های نو و ایجاد تغییر با آزادی عمل و قبول  خلق الگو

مسئولیت هستند. کارآفرینی در واقع عاملی حیاتی در 

های جدید، کشف مسیرهای تازه، ایجاد  آیی ایده  پدید

وکارهای جدید و متفاوت با گذشته و  مشاغل و کسب

 (. 1طور کلی پرورش اقتصاد است ) به

ناپذیر  امری اجتناب امروزه تفکر کارآفرینی در سازمان

ها به بینش، که تولد و مرگ سازمان گونه است و همان

د، رشد و های مؤسسان آنها بستگی دار و توانایی بصیرت

بقای آنها نیز در گرو عواملی مانند توانایی، خالقیت و 

 (.4) ستها نوآوری منابع انسانی در آن سازمان

های کارآفرینی کارکنان  براساس نتایج حاصله، مؤلفه

 یرتأثادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تحت 

رو  ازاینکوانتومی قرار دارد،  گانۀ مدیریت هفت یها مؤلفه

عنوان یک سبک مدیریتی  سازی مدیریت کوانتومی به پیاده

تواند امکان ایجاد شرایط مناسب برای  جدید و پویا می

های نو و  کارکنان در جهت کارآفرینی بیشتر و خلق ایده

صورت پایدار و مستمر در ادارات ورزش و  جدید را به

آن سیستم ورزش کشور  تبع بهجوانان استان اصفهان و 

   فراهم کند.

های این پژوهش همراستا با تحقیقات  یافته

که همگی بر  استگرفته در داخل و خارج از کشور  صورت

های مختلف  تأثیر و کاربرد مدیریت کوانتومی در محیط

، 20های متنوع سازمانی تأکید دارند ) سازمانی و با فرهنگ

روش  (. به بیانی دیگر استفاده از این 2، 3، 9، 12، 16، 18

(، 2یتی در ارتقای عملکرد مدیران دانشگاهی )نوین مدیر

رهبری در حوزۀ پرستاری و ارتقای سطح عملکرد مدیران 

( و حوزۀ 3(، شرکت گاز )9، 12و کارکنان در آن حوزه )

وری  تواند به بهره ( مؤثر است و می16آموزش و پرورش )

از فردی و سازمانی بینجامد. در پژوهش حاضر نیز استفاده 

سازی راهبردهای آن عاملی در  تومی و پیادهیریت کوانمد

جهت ارتقای کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

است. بنابراین استفاده از این شیوۀ جدید مدیریتی 

های جدید  تواند امکان افزایش دانش شغلی و خلق ایده می

را در آن سازمان مهیا کند و بسترهای کارآفرینی را 

 گسترش دهد. 

های مدیریت  سازی راهبرد دیگر پیادهاز طرف 

های مدیریتی در  کوانتومی عاملی در جهت تغییر سبک

از کالسیک )نیوتونی( به کوانتومی است که این  ها سازمان

انجامد و بستری  ها می خود به تغییرات بنیادی در سازمان

مناسب برای ایجاد و ارتقای تفکرات خالق در جهت 

(؛ موردی که نتایج 3کند ) میکارآفرینی کارکنان ایجاد 

کارگیری این  کند. همچنین، به پژوهش از آن حمایت می

تواند عاملی در جهت کاهش موانع  روش نوین مدیریتی می

در کشور باشد.  ها سازمانموجود پیش روی کارآفرینان در 

حاضر در کشور به دو سیاست توجه به کارآفرینی  در حال

از تحقیقات کمتر توجه و پرورش افراد خالق، و حمایت 

های سازمانی در کشور  (. به بیانی دیگر محیط5شود ) می

بستری مناسب برای ایجاد و ارتقای رفتارهای کارآفرینی 

ۀ محدودکنندترین عوامل  واقع یکی از عمده اند. در  نبوده

ویژه  های ورزشی کشور به کارآفرینی کارکنان در سازمان

(. 7) استری مدیران سازمان ورزش و جوانان سبک رهب

ساالری، اهمیت به  یستهشادر حقیقت عواملی مثل 

کارکنان خالق و نوآور، تفویض اختیار به آنان و اجازۀ 

ی مهم مدیریتی ها از مؤلفهها که  گیری مشارکت در تصمیم

و الزمۀ کارآفرینی سازمانی است، در سازمان ورزش و 

های  یازشود و پاسخگوی ن جوانان کشور کمتر مشاهده می

(. همچنین از دیگر عوامل 7یست )نکارکنان آن سازمان 
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نبود فرهنگ سازمانی مطلوب برای مؤثر در این زمینه 

(، نبود و ایجاد انگیزه در 6ساختن بسترهای کارآفرینی )

کارکنان، فشار نامتعارف برای انجام وظایف شغلی، نادیده 

دود (، مح5معمول ) های جدید و غیر گرفتن افکار و طرح

(، 6های ارتباطی در سازمان ) بودن جریان اطالعات و کانال

. حال اینکه (9) استی تمرکز سازمانگرایی و  و رسمیت

سازی مدیریت کوانتومی و  براساس نتایج این پژوهش پیاده

ورزش و جوانان کارگیری راهبردهای آن در ادارات  به

ر ای از سازمان ورزش کشو عنوان نمونه استان اصفهان به

شاید بتواند گام مثبتی در جهت ایجاد تغییرات سازمانی و 

های  آرمان به سمتای  گذر از مدیریت سنتی و کلیشه

مدیریت کوانتومی و در نتیجه گسترش رفتارهای 

کارآفرینی در آن سازمان باشد و به پرورش کارکنان خالق 

و نوآور کمک کند. به همین سبب به مدیران ورزش کشور 

های سازمان ورزش و جوانان در استان  مجموعهویژه زیر به

شود تا موارد مذکور را مدنظر قرار  اصفهان پیشنهاد می

 دهند.
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