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چکیده
پژوهش حاضر ،باهدف بررسي رابطۀ مهاار هاا ماديريک کواوتاومي ماديران و آماادري کارکناان بارا ازییار ساازماوي در
داوشکدهها داوشگاه اهران صور ررفته اسک .روش پژوهش ازوظر هدف کاربرد و ازوظر شیوه رردآور دادهها اوصاییي از
ووع همبستگي اسک .جامعه آمار شامل کلیه کارکنان داوشکدهها داوشگاه اهران در سال  9911 - 19اساک کاه بار اساا
آخرين آمار و اطالعا موجود  909( 9191زن و  199مرد) ویر اعالمشده اسک؛ که با استیاده از فرمول وموواهریار کاوکران
اعداد  902ویر به عنوان ومووه اوتخاب شد .روش ومووهریر در اين پژوهش ،روش ومووهریر طبقها متناسب با حجم اساک.
جهک رردآور دادهها از پرسشنامه محقق ساخته مهار ها مديريک کواوتومي مديران و پرسشنامه آماادري کارکناان بارا
ازییر سازماوي کرايجل و براود ( )9119استیادهشده اسک .جهک اعیین روايي پرسشانامه ،از رواياي محتاوايي اساتیاده شاد.
همچنین پايايي پرسشنامه با استیاده از ضريب آلیا کرووباخ (مهار ها کواوتومي مديران « »0/12و آمادري کارکناان بارا
ازییر سازماوي « )»0/99ارزيابي شد .يافتهها وشان داد )9 :وضعیک کلیه مؤلیهها مهار ها کواوتومي مديران بهغیراز مؤلیاه
ديدن کواوتومي که در حد متوسط میاوگین فرضي پژوهش قرار دارد ،در کلیه ابعاد باالار از میاوگین فرضاي پاژوهش اساک)2.
وضعیک آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي در حد باالار از میاوگین فرضي پژوهش قرار دارد بهغیراز مؤلیهها خاوشبیناي،
خطرپذير و سازرار که ایاو معنادار با میاوگین فرضي پژوهش ودارد )9 .بین مهار ها مديريک کواوتاومي ماديران و
آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي ویز رابطه مثبک و معنادار وجود دارد ( r=0/11و  )1 .)P≤0/09مهاار هاا کواوتاومي
مديران قابلیک ابیین آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي در داوشاکدههاا داوشاگاه اهاران را دارا اساک ( β=0/97و 0/09
< .)pوتايج احقیق وشان داد که مهار ها مديريک کواوتومي خدمتي برا باال بردن اوان و اثربخشاي ماديران و کارکناان
اسک که رويکرد باز ،خالق و پويا ارائه ميدهد .بنابراين سازماوي که مديريک کواوتومي را در دستور کار خود قرار مايدهاد
فرصتي برا کارمندان اواومند به وجود ميآيد که عالوه بر ووآور و خالقیک بتواوند با ایم ساز و کمك به ديگر کارمنادان
باعث اثربخشي سازمان شود.
واژگان کلیدی :مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران؛ تغییر سازمانی؛ کارکنان دانشکدههای دانشگاه تهران
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مقدمه
يك مدير خوب روود حرکک از وضع موجود بهسو وضعیک مطلوب را هدايک ميکند و در هرلحظاه ،بارا آينادها بهتار در
اکاپو اسک .لذا مديريک مهمارين مقوله ا اسک که بايد بارا رشاد و اعاالي فرهنگاي ،اقتصااد  ،صانعتي و سیاساي جامعاه
مورداوجه قرار ریرد .دررذشته ایکر سازماوي به طور عمیقي احک اأثیر ایکر ویواووي قرارررفته اسک؛ يعني همان مهار هاا
سنتي مديريک که فايول ارائه داد (شامل بروامهريز  ،ساازماندهاي ،همااهنگي ،کنتارل و فرماوادهي) .ايان مهاار هاا بارا
پیشرفک ها اقتصاد قرن بیستم ،اساسي بودود ،اما در دویا پیچیده اماروز کاه باهطاور ساريع در حاال ازییار اساک ،ايان
مهار ها سنتي مییدود ،اما کافي ویستد .اوديشمندان علم مديريک معتقدود که مديران در قارن  29باياد شایوههاا جدياد
مديريتي را به کارریرود اا بتواوند اواومند کارکنان را افزايش دهند .يکاي از ايان واوع ماديريکهاا ،ماديريک کواوتاوم 1اساک
(شیلتون و دارلینگ .)2009،2طرح اصول علم جديد ویازمناد آرااهي از شایوههاا رهبار در ساازمانهاا مادرن هساتند؛
بهطور که اين اصول استعاره جديد برا حیا سازمان و کار رهبر ارائه ميدهد .مدلها اوسعه سازمانها سنتي جا
خود را به مدل و روش ها مداخله رر جديد در عصر عدم اطمینان ،پیچیادري ،جهااويشادن و ازییار ساريع دادهاواد (کاي و
همکاران.)2091،
سازمانهايي که در عصر حاضر فعالیک مي کنند ،با چالش هاا بسایار مواجاه هساتند .چاالشهاايي کاه پديادهايي ماوناد
جهاويشدن ،رسترش قابل اوجه فناور  ،کمروگ شدن مرزها زماوي و مکاوي ،محایطهاا ماتالطم و غیرقابالپایشبیناي و
محیطها بهشد متزیر فراملي به سازمانها احمیل ميکنند .در چنین شرايطي ساازمانهاا بادون داشاتن اواواايي ازییار و
سازرار با چالشها ،فرصک ها و اهديدهايي که پیش رودارود ،قادر وخواهند بود به اهداف استرااژيك خود دسک يابند؛ بنابراين
هماوند ديگرسازمان ها داوشکده ها داوشگاه اهران هم با اين چالش ها مواجه هستند ..اواوايي ازییر به يکي از حیاااي اارين
اواوايي ها سازمانها ابديل شده و بقا و پیشرفک سازمان را بهشد احک اأثیر قرار ميدهد .وظريه کواوتوم باه ماا مايآماوزد
ازییر ،يك چیز يا يك رويداد ویسک ،بلکه قوام دهنده جهان اسک .افراد ومي اواوند از ازییر اجتناب کنند زيرا آن در هرجايي در
حال وقوع اسک ،آنها مي اواوند بر شرايط و پیامدها ازییر ،اثررذارود .ارر بخواهیم در سااختار و رهبار ساازمان ازییار باه
وجود آوريم ،بايد وحوۀ ایکر و وگاهمان را ازییر دهیم .مديران بايد خودشان ،جهان اطرافشان و روابط بین اوسانها را با وگارش
کامالً جديد مشاهده کنند (واعظي و همکاران .)9919 ،وجود و پیادهساز مؤلیهها مديريک کواوتومي اواوسته اسک ،سطح
اواومند کارکنان را افزايش دهد و کارکنان برا برآورده ساختن ویازها سازمان به داوش روز مرابط باا شازل خاود مجهاز
شوود .ازاين رو ،هدف از مديريک کواوتومي افزايش میزان اثربخشي و اوان مديران و کارکنان سازمان اسک .اشاکیل راروههاا
خودرردان ،ارائه بازخورد وسیع به مديران و کارکنان که باعث پایشریار از اشاتباها هزيناه زا بارا ساازمان مايشاود از
راهبردهايي اسک که در مديريک کواوتومي استیاده ميشود (دارلینگ .)2009،عالوه بر اين مديريک کواوتومي زمینه مشاور ،
همافزايي و ارائه ايدهها جديد اوسط کارکنان را فراهم ميومايد (فايرهوم .)2001،3ماديران کواوتاومي ،جهاان مشاارکتي و
همیاراوه را ميپذيرود ،برا برقرار اراباط مستمر و مؤثر االش ميکنند ،زمان و فضايي برا ریتگو در وظر ميریرود و باور
دارود که مشارکک کارکنان در اصمیمریر ها و بهبود روابط به وتايج بهتر منجر ميشود (شیلتون و دارلینگ .)2099،از طارف
ديگر امروزه مديران به اين وکته واقف هستند که انها عنصر ثابک معاادال عصار حاضار «ازییار» اساک .بسایار از رهباران
مي داوند که ثبا در سازمان ها ،عقیدها قديمي و منسوخ اسک و مهار ها سنتي مديريک راهگشا مسائل جديد ساازماوي
اسک (درراهي.)2099،4
آمادري بهعنوان پیش ویاز ضرور برا يك سازمان جهک موفقیاک در مواجهاه باا ازییار ساازماوي اساک .عوامال متعادد
مي اواوند در موفقیک يا عدم موفقیک در اجرا ازییرا بروامهريز شده وقش داشته باشند .يکي از مهماارين ايان عوامال کاه

1- Quantum Management
2- Shelton & Darling
3- Fairholm
4- Dargahi
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وقش حیااي در اجرا فرآيند ازییر ايیا ميومايد ،وگرش کارکنان وبسک به ازییر اسک (رافراي و همکاران .)2099،1با اوجه باه
اهمیک حیطۀ مديريک و رهبر در هر سازمان و ویز ااخاذ اصول و سبكها خاص مديريتي بهمنظور ویل به اهداف ساازمان و
با اوجه به ووع وگرش خاص به لحاظ ویاز به داوشافزايي و يادریر سازماوي بهمنظور اطبیق با سرعک پیشرفک علوم مختلاف،
الزم اسک اصول وويني برا دستیابي به اين مهم ااخاذ شود .در پاژوهش حاضار يکاي از جديادارين و کااربرد اارين اصاول
مديريک و رهبر و ابعاد متخلف آن بررسي خواهد شد .مسئله اصلي اين اساک کاه داوشاگاههاا باا چاه ويژرايهاايي بهتار
مي اواوند با محیط بیرووي و درووي سازرار داشته و به رسالکها خود جامه عمل بپوشاوند؟ برا پاسخگويي به اين ساؤال
با اوجه به سیر احول مديريک ،دررذشته اولويک مديران سازمان ،حیظ وضع موجود بود ،اما پیچیدري و ازییرا روزافازون در
محیط ها کسب وکار و امور سازماوي ،میاهیم جديد ازجمله ائور مهار ها مديريک کواوتومي را وارد مديريک و ساازمان
کرده اسک .لذا برا دستیابي به ازییر ساازماوي ویااز باه درو رويکردهاا جدياد و اراقاا مهاار هاا ماديريتي مخصوصااً،
مهار ها مديريک کواوتومي مديران اسک .شناسايي عوامل اثررذار بار آماادري کارکناان بارا ازییار در راساتا مطالعاا
سازماوي مي اواودرام مؤثر واقع شود اا شناخک و داوش وظر و اجربي در اين خصوص فاراهم آياد؛ بناابراين پاژوهش حاضار
درصدد اسک در راستا پژوهشهايي که دررذشته در خصوص مهار ها مديريک کواوتومي و آمادري کارکناان بارا ازییار
صور ررفته اسک با اوجه به شرايط و فضايي که بر سازمانها آموزشي کشور باهخصاوص آماوزش عاالي حااکم اساک ،باه
شناسايي و بررسي رابطۀ مهار ها مديريک کواوتومي مديران و آمادري کارکنان برا ازییر در داوشگاه اهران بپردازد.
مهارتهای کوانتومی :در قرن بیسک و يکم اعامل بین رشتهها علمي مختلف بر ااالش در جهاک باازاعريف رويکردهاا و
مدلها ذهني متمرکز ررديده اسک .پیشرفکها بزرگ علم فیزيك و شکلریر فیزيك کواوتومي ،موجاب اراقاا درو و
شناخک اوسان در مورد پديدهها آشوبناو و پیچیده شد .رشد و ویوذ علمي ائور کواوتوم چنان بود که اصول و میاهیم آن،
بهصور پارادايمي در سااير رشاتههاا علماي ازجملاه در علام ماديريک ،مورداساتیاده قارار ررفاک (محمادهاد .)9910،
سازمان ها امروز در حال ازییر و احول شتابان هستند ،لذا برا رويارويي با اين احوال سريع بايد پیچیدريها را شاناخک و
راه ها مواجهه با آن را ياد ررفک .مديريک کواوتومي ،بارويکرد علمي جديد و ابتکار  ،سازمان را قادر مايساازد ااا از سارمايۀ
داوش و اوان يادریر خود حداکثر استیاده را ببرود (درراهي و همکاران .)9917،پیام کواوتوم اين اسک که کل اجزا جهان و
ازجمله اوسان ،هستي يا موجودااي پويا ،آراه و مرابط بااهم هساتند .میااهیم کواوتاومي برررفتاه از مطالعاه شایلتون باوده و
موضوعي جديد برا رهبر در مديريک القي ميشود که يك مدل از مهار ها اعاملي جدياد و پاارادايمي از ایکار را بارا
افزايش اثربخشي فراهم ميکند زيرا بر اين اصل استوارود که اورژ کواوتومي مهمارين اصل باوده و علاک وقاوع هماهچیاز در
جهان اسک و جنبۀ ماد اين جهان را در درجۀ دوم اهمیک قرار ميدهد (شیلتون .)2090،در ائور کواوتاومي از ياك مسایر
مستقیم پیرو وميشود بلکه سازمانها ،سیستم هايي زوده ،پیچیده و خود اوطباق بوده و رشد ،امايل سازمان اساک (مختاار
وور و خادم الحسیني.)9999،
امروزه ازییرا سريع و مستمر ،جهان را بهطور پیچیدها از حالک ثابک و قابل پیشبیني خارج کرده اسک .در چناین جهااوي،
اواوايي مديران برا بروامهريز  ،سازماندهي ،هدايک و کنترل بهطور فزايندها به مخاطره افتااده اساک .ماديريک کواوتاومي،
ديدراه مديران را در وگاه به پديدهها از باال به پايین و از برون به درون ازییر داده و معکو ميسازد اما چگووه؟ اين کار شاايد
با مجهز شدن به مهار ها هیک راوه کواوتومي ممکن اسک که عبار اسک از :وگااه کواوتاومي ،2ایکار کواوتاومي ،3احساا
کواوتومي ،4شناخک کواوتومي ،5عمل کواوتومي ،6اعتماد کواوتومي 7و وجود کواوتومي( 8شیلتون.)2009،

1- Rafferty & et al
2- Quantum Vision
3- Quantum Thinking
4- Feel quantum
5- Knowledge of quantum
6- Follow quantumy
7- Quantumy trust
8- There Quantum
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نگاه کوانتومی :اواوايي ديدن هدفمند ،باور به اينکه جهان ما اابعي از باورها و پیش داشاتههاا دروواي خودماان اساک .ارار
مديران مقصودها و منظورها خود را ازییر دهند با دویاها ديگر سروکار خواهند داشک؛ و مياواوند به شیوه ديگر عمال
کنند.
تفکر کوانتومی :اواوايي ایکر به شیوه متناقض ،حرکک جهان و اشیا به شیوها متناقض و متعارض و با جهشها وارهاوي و
کامالً پیشبینيواپذير همراه اسک ،بهطور که امور واقع در سطح کالن غیرمنطقي و وامحتمل به وظر ميرسد.
احساس کوانتومی :اواوايي احسا زوده و اوانبخش ،اورژ اوسان و جهان هر دو از يك جنس اسک و قلب اوسان کاوون ايان
اورژ اسک که قدر ميآفريند؛ و بسیار به افکار و عواطف ما بستگي دارد.
شناخت کوانتومی :اواوايي شناخک شهود  ،جهان میدان اورژ اسک و بستر امام اشیا  ،اين بستر همهجا حاضار و بايپاياان
اسک.
عمل کوانتومی :اواوايي عمل پاسخگوياوه ،عمل کواوتومي بر اصل جداواپذير استوار اسک که مطاابق آن ازییار در هار جاز
سريع به ازییر در اجزا ديگر منجر ميشود.
اعتماد کوانتومی :اواوايي اعتماد به جريان زودري ،اين مهار ريشاه در بايوظماي دارد و اينکاه عادم اعاادل الزماه اکامال
سیستم اسک.
وجود کوانتومی :اواوايي زودري کردن در روابط ،اجزا در روابط زودري مي کنناد؛ احتماال ذرا  ،احتماال رواباط آنهاساک.
ذره ها باهم ادغام ميشوود و مرز و هويک مشترو ميریرود؛ و بدين ارایب يك وظام کواوتومي پديد ميآورود ،وظامي که بایش
از جمع آن دو اسک (شیلتون.)2009،
آمادگی برای تغییر :پديده ازییر سازماوي به منظور پاسخگويي به مسائل و چاالش هاا درون و بیاارون سااازمان و باهادف
سازرار با اوسعه روزافزون و اوطباق با شرايط پیش رو رخ ميدهد .در هر ساازماوي بیشااتر مساائل و چاالشهاا باه شارايط
واپايدار و همچنین ازییرااي که در بازار رقابک به وجود ميآيند ،مرباوط اسک که اينرووه ازییرا بهووبه خود مياواوند بر ووع
و کیییک محصوال  ،بازدهي ویرو کاار ،رشد ساازماوي و خطرهاا کسابوکاار اثاار بگذاروااد (شااه .)227 ،2099،1ازییار
ساازماوي بهووعي دررديسي اطالق مي شود که قابلیک مقايسه میاان حالاک قباال و بعااد از احااول وجااود داشااته باشااد.
رويکردها و راهحلها رذشته ديگر قابلیک و اواوايي خود را بارا مقابلاه باا چاالشهاا ساازماوي و محایط بیروواي معاصار
ازدسکدادهاود ،يا بهتر اسک رويکردها و ديدراهها جديد جايگزين شوود (اولیويرا و همکاران.)2092،2
هدف از ازییر سازماوي اوطباق پذير با محیط و بهبود عملکرد اسک؛ و آمادري برا ازییر عبار اسک از اينکه :اا چاه اوادازه
افراد وسبک به ضرور اوجام ازییر ديد مثبک دارود و اا چه اودازه باردارود که اين ازییرا برا شخص آنها و همچناین بارا
سازماوشان پیامدها مثبک به دوبال خواهد داشک .پديده ازییر مياواود اودو و يا عمیق و ريشها باشد ،اما بههرحال دلیل و
منبع اصلي آنهم مي اواود درووي بوده و هم مياواود بابک مسائل بیرووي باشد .بهطور بالقوه فرآيند ازییر مياواود آشاوبي و ياا
شديد اایاق بیافتد چراکه ازییر از حالتي معلوم و آشکار به وضاعیتي مابهم و واشاناخته رو مايدهاد (مقیماي ،قلاي پاور و
جواهر زاده.)9919،
ازییر در سازمان ومي اواود بدون همراهي و همکار افراد سازمان صور پذيرد و بهطورکلي مياوان ادعا ومود کاه های روواه
ازییر شکل ومي ریرد مگر آوکه فرد برا آن آمادري الزم را داشته باشد .برخي محققان فعاال در عرصاۀ ماديريک ازییار بار
اهمیک شناخک عوامل يا مقدمااي که ايجاد ازییر را اسهیل يا آن را اوسعه و اراقاا مايدهناد و ياا آماادري الزم بارا ايجااد
ازییرا سازماوي را در افراد فراهم ميسازود ،اأکید کردهاود.
کارکنان واکنش ها متیاواي وسبک به ازییر دارود .برخي از اين واکنشها مثبک و در راستا ايجاد ازییر بوده و برخاي ديگار
در مقابله با آن قرار مي ریرد .عوامل متعدد وحوه وگرش و برخورد کارکنان را در قبال مسئله ازییر احک اأثیر قرار ميدهد.
اعتماد را به عنوان يکي از عوامل اأثیررذار بر ووع واکنش کارکنان به ازییر مطرح ميکنند .هنگاميکه کارکنان مطلع ميشاوود
1- Shah
2- Oliveira & et al
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سازمان در آستاوه اعمال ازییر قرارررفته اسک ،امیدوار ميشوود که وتايج اين ازییرا به ویع آواان باشاد و باعاث شاود کاه
ویازها آوان به طورجد ار مورداوجه قرار بگیرد .در اين شرايط اعتماد مياواواد باهعناوان يکاي از عوامال ماؤثر بار وحاوه
برداشک و ایسیر کارکنان از ازییر سازماوي وقش مهمي ايیا ومايد.
مقاومک يك واکنش رريزواپذير به هر ازییر مهم اسک .افراد طبیعتاً به ازییر حمله ميکنناد ااا از وضاع موجاود دفااع کنناد،
مخصوصاً زماوي که احسا کنند امنیک و يا وضعیک آن ها در معرض خطر قرارررفتاه اساک .در رويکردهاا سانتي ماديريک
ازییر ،اغلب وگرش کارکنان وسبک به ازییر ،معادل مقاومک آوان در برابر ازییر و ماوعي بر سر راه آن در وظار ررفتاه مايشاد.
برخي از پژوهشگ ران با اوتقاد از اين ديدراه و ااخاذ يك ديدراه چندوجهي االش ومودود وگاه جديد از مقاومک در برابر ازییر
ارائه دهند .بهعنوانمثال برخي از پژوهشگران بحث ميکنند که کارکنان بهطور طبیعي در برابر ازییر مقاومک وميکنناد؛ بلکاه
آوان در برابر احمیل ازییر و شیوهها احمیل آن مقاومک مي کنند .وگرش به ازییر ،به باور و امايل کارکنان وسبک باه ازییار
اشاره دارد .کارکنان بايد باور داشته باشند که سازمان ویاز به ازییر دارد و همچنین از عهده اوجام موفقیکآمیز ايان ازییارا
برمي آيد .در غیر اين صور آوان وگرش مثبتي وسبک به ازییر وخواهند داشک .آمادري ازییر بهعنوان رايجارين وگارش مثباک
وسبک به ازییر موردمطالعه قرارررفته اسک .بهعبار ديگر مي اوان آمادري کارکنان برا ازییر را بهترين وماود وگارش مثباک
آوان در قبال ازییر القي کرد (مقیمي و همکاران.)9919،
در ادامه در جدول شماره ( )9به برخي از مهمارين احقیقا اوجامشده در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضاوع پاژوهش
ميپردازيم.
جدول ( )1پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

نوع

ردیف

پیشینه

صاحب

سال

نظران

ارائه

نتایج پژوهش

موضوع پژوهش

پیشینه داخلی

9

وظر پور و 9911
همکاران

طراحي مدل رهبر کواوتاومي رهباران و مااديران در سااازمان باارا ايجاااد ساابك رهباار
در سااازمانهااا دولتااي بااا کواوتومي بايد با بهره ریر از وگاه کواوتومي و اواواايي ديادن
هدفمند ،سبك و شیوه ایکر و وگرش خود را مقارن باا ایکار
استیاده از رويکرد مادلسااز
کواوتومي و اواوايي ایکر به شیوه متناقض قرار دهند اا از اين
ساختار ا ایسیر
طريق زمینه ساز شناخک کواوتومي و شناخک شهود مسائل
در سازمان شوود.

2

اياااازد و 9917
سیاد

بررسااي رابطااه بااین مااديريک همبسااتگي مثبااک و معناااادار باااین مؤلیااههااا ديااادن
کواوتومي باا اشاتیاق شازلي و کواوتاومي ،ایکار کواوتااومي ،شااناخک کواوتااومي ،عماال
ساااازرار شااازلي کارکناااان کواوتومي ،اعتماد کواوتومي و وجاود کواوتاومي باا ساازرار
شزلي کارکنان داوشگاه اصیهان وجود دارد.
داوشگاه اصیهان

9

سااالیمي و 9917
همکاران

رابطه بین مهار ها ماديريک هوش سازماوي رابطه بین مهار هاا ماديريک کواوتاومي و
کواوتومي و قابلیکها چاابکي قابلیک ها چابکي سازماوي ماديران داوشاگاه هاا منتخاب
سازماوي از طريق وقش میاوجي اصیهان را بهطور کامل میاوجيرر ميکند.
هوش سازماوي در داوشگاه ها
دولتي منتخب اصیهان

1

9917

عنوان رابطۀ ازییر سازماوي بار بین ازییر سازماوي بار اساا عوامال ماديريتي باا عملکارد
اسااا عواماال مااديريتي بااا سازماوي رابطاه مثباک و معناي دار وجاود دارد .همچناین
مشخص شد که عوامل مديريتي مياواوناد باهطاور مثباک و
عملکرد سازماوي
معني دار عملکرد سازماوي را پیشبیني کند .بر اين اساا
يکي از عواملي که در راستا عملکرد ساازماوي مايبايساک
مورداوجه قرار ریرد ازییر سازماوي بر اسا عوامل مديريتي
اسک.

قالوود
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پیشینه خارجی

7

میرصااییان 9911
و سلیمي

مؤلیااههااا دياادن کواوتااومي ،ایکاار کواوتااومي ،احسااا
اعیین سهم وسبي مؤلیاه هاا
کواوتومي ،شناخک کواوتومي ،عمل کواوتومي ،وجود کواوتومي
مديريک کواوتومي بر رفتارها
کااارآفريني کارکنااان سااازمان و اعتماااد کواوتااومي پاایشبینااي کنناادۀ افاازايش وااوآور ،
ورزش و جواوان استان اصیهان اراباطا  ،ريساك پاذير  ،خودشناساي و شناساايي فرصاک
کارکنان بوده اود .به همین سبب شايد پیادهساز راهبردها
مااديريک کواوتااومي در سااازمان ورزش و جواوااان و بااهويااژه
زيرمجموعااه آن در اسااتان اصاایهان بااه اراقااا رفتارهااا
کارآفريني کارکنان آن سازمان بینجامد.

1

عظیماااااي 9919
ثااااااوو و
رضو

عنوان اراباط میزان آشانايي و بین میزان آشنايي و بهکارریر مهار ها کواوتومي اوساط
ماديران ارابااط مثبااک و معناادار وجااود دارد .ازايانبااین
باااهکاااارریر مهاااار هاااا
کواوتااااااومي مااااااديريک در بیشااترين میاازان آشاانايي و بااهکااارریر مربااوط بااه عماال
کواوتومي و کمتارين میازان آشانايي و باهکاارریر ویاز باه
سازمانها ورزشي
ارایب مربوط به اعتماد کواوتومي و ديدن کواوتومي بود.

9

میرکمالي و 9919
فرهاد راد

مهم ارين متزیرها اأثیررذار بر سازرار سازماوي داوشگاه با
طراحي مدلي برا اودازه ریر
سازرار سازماوي داوشاگاه باا محاایط بیرووااي عبااار بودوااد از :م اديريک محاایط (ایکاار
کواوتومي) ،يادریر (داوستن کواوتاومي) ،مشاارکک جمعاي
محااایط بیروواااي مطالعاااه
داوشگاهها دولتي شهر اهران (اعتماد کواوتومي ،زيسک کواوتومي) مسئولیکپاذير (عمال
کواوتومي).

9

لووویاااك و 2099
جابك

آمادري عملاي بارا ماديريک يك رويکرد جديد برا ارزياابي آماادري ساازماوي در ماورد
يکپارچااااااه ازییاااااارا در اصول کلید و ويژري ها اصلي مديريک ازییر (که ازییرا
فني و سازماوي را ادغاام ماي کناد) پیشانهاد کردواد .آنهاا
سازمانها صنعتي
رويکرد و ابزار اائید ممیاز را در شاش کاررااه صانعتي در
اروپا مورداستیاده و آزماايش قراردادواد .وتاايج اساک وشاان
مي دهد که اين رويکرد مي اواود شکافها باالقوه خاصاي را
درروش ها و شیوهها مديريک ازییر سازمان وشان دهد.

1

شااااااااه و 2099
همکاران

کشف آمادري ازییر ساازماوي :عواملي همچون حقوق و دساتمزد ،اراقاا شازلي ،وفاادار
سازماوي و هويک سازماوي بر رضايک شزلي و آمادري کارکنان
وگرش و رفتار کارکنان
برا ازییر سازماوي اأثیر ميرذارد.

90

پیترکلااي و 2099
همکاران

بررسااي سیسااتماایك رابطااه مهم ارين عواملي که بر آمادري سازماوي برا ازییر و ووآور
ادراو کارکناااان از آماااادري اأثیر مي رذارود ازجمله :جوسازمان ،اودازه بروامه ،محال کاار،
سااازماوي باارا ازییاار و رووااد حجم کار کارمندان ،منابع مالي و ...را شناسايي کردود.
ووآور

99

کیمبرلااي و 2099
همکاران

آمادري سازمان برا ازییار در اعهد فرد به ازییر مهم ارين عامل بارا آماادري ساازمان
برا ازییر اسک
داوشگاه کارولینا اياال متحده

92

عباااادا و 2099
کاسیم

رهبار آموزشاي و وگارش باه کاه دو مؤلیااه از رهباار آموزشاي يعنااي مااديريک مناسااب
ازییر سازماوي در میان مديران آموزشي و بهبود فضا يادریر  ،اراباط مثباک و معناادار
با وگرش عاطیي وسبک به ازییر داشتند.
مدار متوسطه پاهاوگ مالز
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کیلمن

2099

استیاده مديران ارشد در سازمانها از مهاار هاا ماديريک
سازمانها کواوتومي« :الگاو
جديااد باارا رساایدن بااه کواوتومي مي اواود موجب ديد وسیع ار و درو بهتر آنهاا در
موفقیک ها سازماوي و اهاداف ساازمان و دروتیجااه افاازايش عملکاارد سااازماوي و بهاارهور
بیشتر سازمان شود.
شخصي»

91

واررا

2090

با استیاده از مهار ها فیزيك کواوتاوم در حاوزه ماديريک،
ضرور استرااژ مهار هاا
مديران مي اواوند از طريق علوم پايه در حیطه مديريتي خاود
کواوتومي فیزيك ،سرمايه هاا
فکر و بررسي مديريک داواش بهخوبي و به طور رسترده به دوبال مسائل معاصر باشند.
در حوزه بحران

97

کاراکااا
کاوا

و 2009

طوفااان مزااز خااالق و ایکاار مهار ها مديريک کواوتومي وه انها در سازمانهاا ،بلکاه در
فرايند آموزش ،معلماي و مربیگار  ،ماديريک خطار و ديگار
منسااجم :مهااار هااايي باارا
حوزهها ویز کاربرد داشته و اأثیررذار اسک.
مديران قرن 29

بنابر آوچه به اختصار در مورد دو میهوم مهار ها کواوتومي مديران و آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي ذکر شد ،مشاخص
مي شود که اين دو میهوم پیوود وزديکي باهم دارود و با اوجه به وبود پژوهش مستقلي که اين دو موضوع را در قالب ياك مادل
مستقل برا کاربرد در داوشگاه ها پیوود دهند ،لذا اين پژوهش درصدد اسک ،اين مهم را اوجام دهد؛ بنابراين سااختار میهاومي
پژوهش با اوجه به مباوي وظر و پیشینه پژوهش ،مؤلیههايي که دارا بیشترين فراواوي هستند بهصور شاکل ( )9میاروض
شده اسک.
دیدن کوانتومی

چارهجویی

تفکر کوانتومی

خوشبینی

احساس کوانتومی

خطرپذیری

شناخت کوانتومی
عمل کوانتومی

مهارتهای

آمادگی

مدیریت

کارکنان برای

کوانتومی

تغییر

شور و اشتیاق
سازگاری

اعتماد کوانتومی

اطمینان

وجود کوانتومی

تحمل ابهام
شکل ( )1ساختار مفهومی پژوهش
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روش تحقیق
اين پژوهش از ووع کاربرد و از دسته مطالعا اوصییي -همبستگي اسک ،جامعه آمار اين پژوهش را امامي کارکناان ادار
و آموزشي پرديس و داوشکدهها داوشگاه اهران که در شهر اهران در سال  9911-19مستقر هستند ،اشکیل ميدهد کاه بار
اسا آخرين آمار و اطالعا موجود ( )9191ویر ميباشند .جامعه آمار به ایکیك زن و مرد در جدول ( )2آمده اسک.
جدول ( )2پراکندگی کارکنان به تفکیک جنسیت در پردیس و دانشکدههای دانشگاه تهران بر اساس تعداد افراد جامعه و نمونه

دانشکده

مرد

زن

جمع کل

تعداد نمونه

درصد نمونه

پرديس داوشکدهها فني

999

910

999

90

29/99

پرديس علوم

19

99

999

29

1/29

پرديس هنرها زيبا

19

11

999

29

9/19

999

222

971

91

27/9

پرديس علوم اوساوي

997

999

219

12

20/72

داوشکده دامپزشکي

97

19

929

29

9/11

داوشکده محیطزيسک

91

29

99

9

2/11

داوشکده علوم و فنون ووين

91

99

91

9

2/11

جمع کل

199

909

9191

902

900

پرديس علوم اجتماعي و رفتار

بر اسا فرمول ومووه ریر کوکران از اين اعداد ( 9191ویر)  902ویر بهعنوان ومووه اوتخاب شدود .پس از اعیین حجام
ومووه ،برا ومووهریر از روش ومووهریر طبقها متناسب با حجم استیادهشده اسک.
جدول ( )3پراکندگی جامعه و نمونهی پژوهش به تفکیک جنسیت

جنسیت

جامعه

نمونه

درصد نمونه

مرد

199

992

19/90

زن

909

990

71/21

مجموع

9191

902

900

برا رردآور داده ها موردویاز از دو ووع پرسشنامه به شرح زير استیادهشده اسک .پرسشنامه مهار ها مديريک کواوتاومي:
اين پرسشنامه بر اسا احقیقا اوجامررفته و فراواوي بیشترين مؤلیههايي که در اين احقیقا بوده و منطقياارين مؤلیاههاا
بودهاود ساختهشده اسک که دارا  91سؤال به صور بسته پاسخ به طیف چهار رزينه لیکر (خیلاي کام ،کام ،زيااد ،خیلاي
زياد) اسک .پرسشنامه محقق ساخته بر اسا هیک مؤلیه ديدن کواوتاومي (اواواايي بارا ديادن هدفمناد) ،ایکار کواوتاومي
(اواوايي فکر کردن به شیوه متناقض) ،احسا کواوتومي (اواوايي احسا زواده و حیاا بخاش) ،شاناخک کواوتاومي (اواواايي
داوستن به شیوه خالقاوه و شهود ) ،عمل کواوتومي (اواوايي عمل به شیوه مسئوالوه) ،وجود کواوتومي (اواواايي بارا برقارار
اراباط مستمر) و اعتماد کواوتومي (اواوايي اعتماد به فرآيند زودري) اهیه ررديده اسک.
پرسشنامه آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي :اين پرسشنامه با اوجه به احقیقا اوجامشده موردبررساي قرارررفتاه اساک و
دروهايک جهک سنجش آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي باا اوجاه باه همخاواوي باودن ،از پرسشانامه کرايجال و براواد
( )9119استیاده شد .اين پرسشنامه مشتمل بر  97سؤال اسک که آمادري در برابر ازییر را در قالب هیک مؤلیه :چاارهجاويي،
خوش بیني ،خطرپذير  ،شور و اشتیاق ،سازرار  ،اطمینان و احمل ابهام را اودازهریر مايوماياد .ايان پرسشانامه باهصاور
بسته پاسخ بوده و با طیف چهاررزينها لیکر ومرا  9-1به رزينهها اعلق ررفک .برا اعیین رواياي پرسشانامههاا از روش
روايي محتوايي استیاده شد...روايي محتوايي ووعي رواياي اساک کاه معماو ًال بارا بررساي اجازا اشاکیلدهنادۀ ياك ابازار
اودازهریر به کاربرده مي شود .برا اطمینان از روايي محتوا باياد در موقاع سااختن ابازار چناان عمال کارد کاه ساؤالهاا
اشکیل دهنده ابزار معرف قسمک ها محتوا اوتخاب شده باشد .روايي محتوايي يك آزمون معموالً اوسط افراد متخصاص در
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موضوع موردمطالعه اعیین ميشود (سرمد ،بازرران ،حجاز  .)999 :9999،ازاين رو در اين مطالعاه از ديادراه اساتاد راهنماا
محترم جهک اعیین روايي محتوايي استیاده شد که ايشان آن را اأيید کردود.
روشها متعدد برا اعیین پايايي وجود دارد .يکي از اين روشها به همساوي درووي مقیاا هاا مرباوط مايشاود .درروش
همساوي درووي به يکنواختي مادهها يا اجزا اشکیلدهنده يك مقیا اأکید ميشود .در ايان پاژوهش ،بارا اعیاین پاياايي
پرسشنامه از روش ضريب آلیا کرووباخ استیاده شده اسک .اين روش برا محاسبۀ هماهنگي درووي ابزار اودازهریار ازجملاه
پرسشنامه ها يا آزمون هايي که خصیصهها مختلف را اودازهریر ميکند بکاار مايرود .در ايانروواه ابازار ،پاساخ هار ساؤال
مي اواود مقادير عدد مختلیي را اختیار کند (سرمد و همکاران .)911 :9999،همانطور که ذکر شد در ايان پاژوهش ،پاس از
جمعآور دادهها از ومووه اولیه ،دادهها وارد ورمافزار  SPSS22ررديد و ضريب آلیا کرووباخ محاسبه ررديد؛ کاه پرسشانامه
مهار ها مديريک کواوتومي  0/12و پرسشنامه آمادري کارکنان برا ازییر  0/99بود .در جدول ( )1پايايي هريك از مؤلیهها
و زير مؤلیهها آن به ایکیك مشخصشده اسک.
جدول ( )4میزان آلفای کرونباخ مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی و مؤلفههای آن

آلیا کل

متزیرها

کوانتومی

مهارتهای مدیریت

سازمانی

آمادگی کارکنان برای تغییر

0/12

0/99

ابعاد

اعداد رويه ها

آلیا

ديدن

4

0/91

ایکر

3

0/91

احسا

5

0/97

شناخک

5

0/92

عمل

4

0/91

وجود

4

0/99

اعتماد

9

0/99

چارهجويي

5

0/19

خوشبیني

5

0/91

خطرپذير

5

0/19

شورواشتیاق

5

0/19

سازرار

5

0/91

اطمینان

5

0/91

احمل ابهام

5

0/99

یافته های تحقیق
بر اسا اجزيهواحلیل ها اوصییي پژوهش ،از  902ویر اعضا ومووه موردبررسي 992 ،ویر ( )19/9از افراد ومووه مرد و 990
ویر ( )71/9از آنها زن ميباشند .يافته ها مربوط به مدرو احصیلي وشاندهنده اين اسک که بیشترين فراواوي مرباوط باه
مدرو فوقلیساوس  991ویر ( )11/1و پس ازآن به ارایب مدرو لیساوس  999ویر ( ،)99/9مدرو فوقدياپلم  29ویار (،)9/1
مدرو ديپلم  99ویر ( )7/1و مدرو دکتر  99ویر ( )9/1ميباشند .يافتهها اوصییي مربوط باه ساابقه خادمک کارکناان
جامعه موردبررسي وشان داد بیشترين فراواوي مربوط باه افاراد دارا ساابقه  99ااا  97ساال باا فراواواي  99ویار ( )21/9و
پسازآن به ارایب  20اا  91سال سابقه خدمک با فراواوي  91ویر ( 27 ،)21/7اا  29ساال ساابقه خادمک باا فراواواي  79ویار
( 90 ،)91/1اا  7سال سابقه خدمک با فراواوي  19ویر ( 27 ،)99/1سال به باال  29ویر ( )9/1و کمتر از  7سال سابقه خادمک
با فراواوي  29ویر ( 9درصد) بودود.

29

شماره  ،91زمستان 19

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

تحلیل دادههای مربوط به سؤال اول تحقیق
وضعیک مهار ها مديريک کواوتومي مديران داوشکدهها داوشگاه اهران ،چگووه اسک؟
به منظور بررسي وضعیک هر يك از پارامترها مربوط به مؤلیهها مهار هاا ماديريک کواوتاومي و وماره کال مهاار هاا
مديريتي کواوتومي مديران ،از آزمون  tاك ومووها استیادهشده اسک؛ که وتايج آن در جدول ( )1ارائه ررديده اسک .باا اوجاه
به وتايج بهدسکآمده ،وضعیک مهار ها مديريک کواوتومي ایاو معنادار باا میااوگین فرضاي پاژوهش دارد و ايان وتاايج
رويا اين اسک که وضعیک مهار ها مديريک کواوتومي در حد باالار از متوساط قارار دارد .همچناین وتاايج جادول وشاان
مي دهد که وضعیک کلیه مؤلیهها مهار ها مديريک کواوتومي بهغیراز مؤلیه ديدن کواوتومي که در حاد متوساط میااوگین
فرضي پژوهش قرار دارد ،در کلیه ابعاد باالار از میاوگین فرضي پژوهش اسک.
*

جدول ( )6تعیین وضعیت مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و مؤلفههای آن برحسب tتک نمونهای (میانگین فرضی =)2/5

انحراف

درجه

سطح

شاخصها

استاندارد

آزادی

معنیداری

دیدن کوانتومی

2/47

- 0/03

-0/242

0/91

909

0/091

تفکر کوانتومی

9/97

0/17

91/19

0/19

909

0/00

احساس کوانتومی

9/07

0/77

99/72

0/71

909

0/00

شناخت کوانتومی

9/99

0/19

99/99

0/19

909

0/00

عمل کوانتومی

9/91

0/11

91/99

0/19

909

0/00

اعتماد کوانتومی

9/29

0/99

21/99

0/77

909

0/00

وجود کوانتومی

9/09

0/79

91/79

0/19

909

0/00

مهارتهای مدیریت کوانتومی

9/97

0/17

29/19

0/79

909

0/00

میانگین

مؤلفهها

تفاوت
میانگینها

مقدار t

* اوضیح :الزم به ذکر اسک که در اين بررسي با اوجه به دامنه ومرهرذار سؤاال ( 9اا  )1و محاسبه ومره کلي اين بعد برحسب اين دامنه،
میاوگین فرضي جامعه  2/7در وظر ررفتهشده اسک.

تحلیل دادههای مربوط به سؤال دوم تحقیق
وضعیک آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي در داوشکدهها داوشگاه اهران ،چگووه اسک؟
به منظور بررسي وضعیک هر يك از پارامترها مربوط به ابعاد آمادري کارکنان بارا ازییار ساازماوي و کال مقیاا آماادري
کارکنان برا ازییر سازماوي در داوشکده ها داوشگاه اهران ،از آزمون  tاك ومووها استیادهشده اسک که وتايج آن در جدول
( )9ارائه ررديده اسک .با اوجه به وتايج بهدسکآمده ،وضعیک آمادري کارکنان برا ازییر ساازماوي در حاد بااالار از میااوگین
فرضي پژوهش قرار دارد و بهغیراز مؤلیهها خوشبیني ،سازرار و خطرپذير که ایاو معنادار با میاوگین فرضي پژوهش
ودارد در ابعاد ديگر اين ایاو معنيدار اسک و در حد باالار از متوسط میاوگین فرضي پژوهش قرار دارد.
*

جدول ( )7تعیین وضعیت آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی و مؤلفههای آن برحسب tتک نمونهای (میانگین فرضی =)2/5

شاخصها
مؤلفهها

میانگین

تفاوت

مقدار t

میانگینها

انحراف

درجه

سطح

استاندارد

آزادی

معنیداری

چارهجویی

2/97

0/97

90/17

0/79

909

0/00

خوشبینی

9/11

-0/79

- 99/01

0/77

909

0/00

خطرپذیری

2/11

-0/09

- 0/299

0/19

909

0/91

شور و اشتیاق

2/91

0/91

92/19

0/71

909

0/00

سازگاری

2/19

-0/02

-0/19

0/91

909

0/79
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اطمینان

2/91

0/21

9/11

0/11

909

0/00

تحمل ابهام

2/99

0/29

9/01

0/17

909

0/00

2/11

0/91

7/72

0/99

909

0/00

آمادگی کارکنان
برای تغییر سازمانی

* اوضیح :الزم به ذکر اسک که در اين بررسي با اوجه به دامنه ومرهرذار سؤاال ( 9اا  )1و محاسبه ومره کلاي ايان بعاد برحساب ايان دامناه،
میاوگین فرضي جامعه  2/7در وظر ررفتهشده اسک.

تحلیل دادههای مربوط به سؤال سوم تحقیق
آيا بین مؤلیه ها مهار ها مديريک کواوتومي مديران و مؤلیه ها آمادري کارکنان برا ازییار ساازماوي در داوشاکدههاا
داوشگاه اهران رابطه معنادار وجود دارد؟
همانطور که در جدول ( ،)9وشان دادهشده اسک ،وتايج مااريس همبساتگي باین مهاار هاا ماديريک کواوتاومي ماديران و
آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي در داوشکده ها داوشگاه اهران رويا رابطه مثبک و معنادار بین اکثر مؤلیاههاا اساک .از
بین مؤلیهها مهار ها کواوتومي و آمادري کارکناان بارا ازییار ساازماوي بیشاترين رابطاه باین شاور و اشاتیاق و ایکار
کواوتومي وجود دارد ( ،r=0/19و  )P≤0/09و همچنین با اوجه به جدول مياوان ریک که باین مؤلیاه احمال ابهاام از متزیار
آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي و مؤلیاه هاا شاناخک کواوتاومي و اعتمااد کواوتاومي رابطاها يافاک وشاد.)P≥0/09(.
همچنین بین مهار ها کواوتومي مديران و آمادري کارکنان برا ازییر ساازماوي ویاز رابطاه مثباک و معناادار يافاک شاد
( r=0/11و .)P≤0/09
جدول ( )8ماتریس همبستگی رابطه مؤلفههای مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی
کوانتومی

دیدن

کوانتومی

تفکر

کوانتومی

احساس

کوانتومی

شناخت

کوانتومی

اطمینان

**

0299

عمل

سازگاری

**

0219

کوانتومی

شور و اشتیاق

**

0221

اعتماد

خطرپذیری

**

0291

کوانتومی

خوشبینی

**

وجود

چارهجویی

**0221

کوانتومی

تغییر سازمانی

مهارتهای

مهارتهای کوانتومی

**0211

**0299

**0211

**0217

**0271

**0210

**0217

**

**

**

**

**

**

**

0219

**

0277

**

0219

**

0212

0290

**

0299

**

0299

**

0219

0291

0279

**

تحمل ابهام

**0227

**0219

**

تغییر سازمانی

**0210

**0210

**

0219
0299

**

0211

0291

**

0211

**

0279

**

0299

**

0219

0201
**

0272

0227

**

0291

**

0217

**

0291

**

0277

**

0299

**

0211

0229

*

0299

**

0219

**

0219

**

0279

0209
**

0291

0221

**

0211

**

0279

**

0279

**

0217

**

0219

**

0272

0212

**

0211

**

0219

**

0271

**

0279

**0211
**0211
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تحلیل دادهها مربوط به سؤال چهارم تحقیق
آيا مهار ها کواوتومي مديران قابلیک ابیین آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي را دارد؟ برا پاسخ به ايان ساؤال از مادل
معادال ساختار با استیاده از ورمافزار  lisrelاستیاده شد.
برا ارزيابي مدل فرضي اين احقیق ،ابتدا شاخص ها با استیاده از روش بیشینه احتمال برآورد شدود .شاخصها برآورد شاده
در اين پژوهش شامل برازش متنوع موجود ،در اين پژوهش شاخص ها آزمون ویکويي برازش مجذور کا بهنجار  ،شاخص
ضريب اثر مستقیم اسک .همچنین برازوادري مادل باا اساتیاده از مشخصاههاا بارازش اوجاام ررفاک .باهطاورکلي از میاان
مشخصهها استاوداردشده برازش ( ،)NFIبرا وشان دادن اائید روابط همبستگي و بارها عاملي بین متزیرها از شاخص t-
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 ،valueشاخص برازش اطبیقي ( )CFIو ريشه میاوگین مجذور خطا اقريب ( )RMSEAرزارششده اسک .شااخص کاا
مقدار ایاو مااريس مشاهدهشده و برآورد شده را اودازهریر ميکند که عدم معنادار آن وشاندهنده برازش مناساب مادل
اسک .ارر شاخصها  NFIو  CFIبیش از  0/1باشد قابلقبول اسک .شاخص  RMSEAبرا مدلها خاوب کمتار از /09
کمتر اسک .همانطور که جدول شماره ( )1وشان ميدهد کلیه شاخصها برازودري برا الگاو فرضاي احقیاق قابالقباول
اسک؛ بخصوص با اوجه به اينکه مقدار شاخص ريشه میاوگین مجذور ماودهها برابر با  0/029اسک.
جدول ( )9خالصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی

دامنه قابلپذيرش

میزان بهدسکآمده

شاخص برازودري

کمار از 9

2/97

کمار از 0/09

0/092

RMR

کمار از 0/07

0/029

NFI

وزديك به 9

0/19

CFI

وزديك به 9

0/11

IFI

وزديك به 9

0/19

RFI

وزديك به 9

0/11

GFI

وزديك به 9

0/99

AGFI

وزديك به 9

0/91

وسبک خيدو به درجه آزاد
RMSEA

درمجموع با عنايک به وتايج ارائهشده در جدول ( )1و شکل ( )2وتیجه سؤال مبناي بار اينکاه الگاو ارائاهشاده پاژوهش،
باهدف اعیین شناخک رابطه مهار ها کواوتومي مديران و آمادري کارکنان برا ازییر ساازماوي ااا چاه اوادازه اعتباار دارد؟
وتايج وشان داد امامي شاخص ها برازش الگو از برازش مطلوبي برخوردار اسک و مهار ها کواوتومي مديران قابلیاک ابیاین
آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي در داوشکدهها داوشگاه اهران را دارا اسک ( β=0/97و .) p<0/09
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بحث و نتیجه گیری
بشر در دوراوي به سر مي برد که پیچیدري جز جدايي واپذير آن اسک .دویا در حال ازییر و احول شتابان اسک و های ویروياي
قادر ویسک که ماوع اين ازییر و احول رردد .برا رويارويي با جهان امروز ،بايد پیچیدري را شناخک و راهها مواجهه باا آن را
ياد ررفک .در چنین شرايطي ،انها راه بقا سازمانها متحول شدن و درررووي در جهک مطلوب اسک .سازمانها بايد بیاموزواد
و درراه آموختن از هر شیوه و ابزار که مي اواود به آنها يار دهد ،بهره ریرود .سازمانها بايد سرمايه داوشي و اوان يادریر
خود را که بهترين منبع رقابتي اسک ،افزايش دهند .عالوه بر اين سازمانها بايد ديدراه مکاویکي کاه محایط را سااده و ايساتا
مي پنداشک ،کنار رذارود و ديدراه کواوتومي را جايگزين آن کنند .پارادايم کواوتومي در علم ماديريک ،میااهیم ساازماوي را بار
پايۀ میروضا معین از منظر جديد مي وگرد .اين روش ووين قادر به احلیل و بررسي مسائلي در سازمان اسک کاه در حالاک
عاد کمتر قابل طرح و بررسي هستند .شناخک شهود  ،ديد اکتشافي ،رفتاار اخالقاي ،درو و شاناخک وظام در بايوظماي و
ادراو پديده ها مبهم ،واآشنا و غیرقطعي که در موقعیاک هاا ماتالطم و متزیار قارار دارواد ،همگاي وموواها از میااهیم و
راهبردها مديريک کواوتومي ميباشند.
يافته ها سؤال اول پژوهش وشان داد که وضعیک مهار ها مديريک کواوتومي مديران داوشکدهها داوشگاه اهاران باه جاز
مؤلیه ديدن کواوتومي باالار از میاوگین فرضي پژوهش اساک .ايان يافتاۀ پاژوهش باا وتاايج وظار پاور و همکااران (،)9911
میرصییان ( ،)9917محمدهاد ( )9910و عظیمي ثاوو و رضاو ( )9919کاه در پاژوهشهاا خاود میااوگین اساتیاده از
مهار ها مديريک کواوتوم ي ومووه موردمطالعه را باالار از میاوگین فرضي پژوهش رزارش کردهاود ،همسو اسک .مهاار هاا
کواوتومي در مديريک سعي دارد اا قواوین ،میاهیم و اصول وظريه کواوتوم را در قالاب اساتعاره و رهنماود ،جهاک حال مساائل
مديريتي و اوصیف و ابیین پديده ها سازماوي ،مورداستیاده قرار دهد .محیط سازمان ها امروز جهاک موفقیاک و افازايش
بهره ور بر چابکي ،ووآور  ،ازییر ،سرزودري و کیییک ارج مي وهد که همگي موارد ذکرشده از عالئم مديريک کواوتومي اساک،
لذا الزمه احويل از مديريک کالسیك به کواوتومي موفق در يك سازمان ،داشتن يك مديريک ارشد با علام و مهاار هاا الزم،
بروامه ريز مؤثر ،رهبر و فرهنگ کواوتومي اسک .همچنین يافتهها پژوهش وشان داد میاوگین آمادري کارکنان برا ازییار
سازماوي به جز در مؤلیه ها خوش بیني ،خطرپذير و سازرار  ،باالار از میاوگین فرضاي پاژوهش اساک کاه باا يافتاههاا
قالوود ( ،)9917وطنخواه و ظهوريان وادعلي ( ،)9911افجه و رضايي ابیاوه ( )9912همسو اسک .امروزه مديران بر اين وکتاه
واقف اود که انها عنصر ثابک معادال عصر حاضر ،ازییر اسک .بسیار از رهبران داوساتهاواد کاه ثباا در ساازمانهاا ،عقیاده
قديمي و منسوخ اسک و کنترل و پیشبیني چیز بیهوده و عبث اسک.
ساير وتايج پژوهش وشان داد که بین مهار ها مديريک کواوتومي مديران و آمادري کارکنان برا ازییر سازماوي رابطۀ مثبک
و معنادار وجود دارد ،بهطور که هرچه مهار ها مديريک کواوتومي ماديران بااالار باشاد ،آماادري کارکناان بارا ازییار
سازماوي افزايش مييابد .اين وتیجه پژوهش با يافته ها ايازد و سایاد ( ،)9917میرصاییان ( ،)9917سالیمي و همکااران
( ،)9917عظیمي ثاوو و رضو ( ،)9919افجه و رضايي ابیاوه ( ،)9912فرازجا و خادمي ( )9910همخواوي دارد .سازماوي کاه
از طريق مهار ها کواوتومي اداره ميشود به صور مداوم در حال آمادري برا سازرار با ازییر اسک و مديران با ايجاد يك
سیستم باز و پويا به صور مداوم در حال ووآور هستند ،اين در حالي اسک که در مديريک ویواووي هادف بساته وگاهداشاتن
سازمان و حیظ ثبا و جلوریر از ازییر بود ،زيرا اعتقاد داشتند که با ايجاد ازییر ،سازمان روبه وابود و فنا ميرود.
همچنین وتیجه آخر پژوهش وشان داد که مهار ها کواوتومي مديران قابلیک ابیین آمادري کارکنان برا ازییر ساازماوي در
داوشکدهها داوشگاه اهران را دارا اسک ( β=0/97و  .) p<0/09اين وتیجه پژوهش با وتايج پاژوهش میرکماالي و فرهااد راد
( ،)9919قنبر و مراد ( ،)9911وطنخواه و ظهوريان وادعلي ( )9911همساو اساک .در ساازمانهاا کناووي باا اوجاه باه
پیچیدري ها مربوط به فناور و فضا رقابتي ،حیظ حالک ايستايي و جلوریر از ازییار کاه اساا وظرياههاا ماديريتي
کالسیك اسک ،واکارآمد هستند .به منظور رفع و يا کاهش واکارآمد  ،استیاده از اصول هیکراوه مديريک کواوتومي ،ماديران را
قادر ميسازود اا به صور مشوراي به مسائل وگاه کنند وه سنتي .به صور متناقض فکر کنند ،احساسا مثباک فعاال داشاته
باشند ،پاسخگويي و مسئولیک پذير وسبک به سازمان و جامعه اطراف خود را در اولويک کاار قارار دهناد ،باه روواد زوادري و
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کارکنان اعتماد داشته باشند ،يك شبکه اراباطي قو بین خود و ساير افراد سازمان بر مینا اطمینان متقابل ايجاد کنناد و از
همه مهم ار آمادري هررووه ازییر سازماوي را داشته باشند .در چنین سازمانهايي ازییرا محیط اطاراف ،خالقیاک و واوآور
برا سازرار با شرايط جديد ايجاد ميکنند.
با اوجه به وتايج اين پژوهش مياوان پیشنهادها کاربرد زير را ارائه داد:
 با اوجه به يافته ها و همچنین ضرور و اهمیک رهبر کواوتومي ،به مديران داوشکدهها پیشنهاد ميشود کاه باه میهاوم
رهبر کواوتومي اوجه ويژها مبذول دارود و با استیاده از مهار ها اساسي اين سبك رهبر  ،داوشکده و کارکنان خود
را رهبر و هدايک کنند.




با اوجه به يافته ها پژوهش ،پیشنهاد ميشود که مديران مهار اواوايي ديدن هدفمند يا وگاه کواوتاومي را در خاود باه
وجود آورود؛ چراکه فرصکها در اصويرهايي وهیتهاود که مديران از کارکنان ،احوال و امور دارود .مديران باا ايان مهاار
بايد درون خود را با اکنیك ها خاصي بپااليند اا محیط خود را بهتر درو کرده و روودها بهظاهر پنهان آنها را کشاف
کنند.
مديران بايد رام ها اولیه و مقدما ازییر سازماوي را با افراد شروع کنند که ووآور و رويارويي با پديدهها واشاناخته
ارسي وداشته و از احمل ابهام بااليي برخوردارود و همچنین زمینهها خوشبیني ،خطرپذير و سازرار را در کارکناان
سازمان به وجود بیاورود .اين افراد از قدم رذاشتن در دویا واشناخته ازییر لذ ميبرواد و باه اساتقبال ازییار و احاول
ميروود.



به مديران داوشکده ها پیشنهاد ميشود که با بهره ریر از اواوايي ایکر به شیوه متناقض يا ایکر کواوتومي برا برخورد باا
محیط متالطم سازماوي و همچنین حل مسائل سازمان خود به شیوه بديع و ااازه از مهاار رهبار کواوتاومي اساتیاده
کنند؛ به عالوه با اوجه به اينکه خالقیک و ووآور راه از وگاه متناقض و متعارض واشاي مايشاوود ،ماديران و رهباران باا
ارغیب کارکنان و پیروان خود به استیاده از اواوايي ایکر به شیوه متناقض يا ایکر کواوتومي ،زمینهساز خالقیک و واوآور
در داوشکدهها شوود.
در خصوص پیشنهاد برا پژوهشها آاي ،به ساير پژوهشگران پیشنهاد ميشود که وسبک به شناساايي و اولوياکبناد
عوامل اجرا موفقیکآمیز سبك مديريک کواوتومي اقدام کنند.



عاملي که مي اواود اأثیر قابل اوجهي بر آمادري برا ازییر سازماوي داشاته باشاد ،موضاوعي اساک باا عناوان «بادرماوي
سازماوي »1لذا پیشنهاد ميشود محققاان عزياز ،در ايان حاوزه جدياد کااه اخیاراً در مباحاث رفتاار ساازماوي و احاول
سازماوي به آن پرداخته شده اساک ،وارد شاوود .بادرماوي سازماوي مي اواود ريشه بسیار از مشکال سازمان ،وظیر :فارار
مززهاا ،بياوگیزري ،عادم اعهاد ،عدم دلبستگي به سازمان و ...باشد که امید اسک با کوشاش محققاین حاوزه ماديريک،
اين موضوع ویز مورداحقیق و پژوهش قرار ریرد.
در پايان ذکر اين وکته الزم اسک با اوجه به مورد بودن اين پژوهش ،شاايد وتاوان وتاايج ايان جامعاه خااص (داوشاگاه
اهران) را به ساير مؤسسا علمي اعمیم داد که بهعنوان يك محدوديک پژوهش اسک.





سپاسگزاری
در اينجا الزم مي داوم که از زحما رران قدر استاد بزرروار جناب آقا دکتر سید محمد میرکمالي کاه باراهنمااييهاا
خود بر غنا کار افزودود و همچنین از همکار صمیماوۀ کارکنان داوشکدهها داوشگاه اهران که در جمعآور دادهها وهاياک
همکار را ومودود ،اشکر و قدرداوي ومايم.

1- Organizational Cynicism
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شزلي کارکنان داوشگاه

ايزد  ،خلیل؛ سیاد  ،سیدعلي  .) 9917(.بررسي رابطه بین مديريک کواوتومي با اشتیاق شزلي و سازرار
اصیهان .ووآور ها مديريک آموزشي ،سال يازدهم ،شماره سوم.27-99.
درراهي ،حسین؛ پراويشايان؛ زينب؛ رازقند  ،علياکبر؛ مروجي ،مینا ( .)9917مديريک کواوتومي ،مديريک سمي ،مطالعه مرور در
چهارچوب وظام مديريک آزمايشگاه .فصلنامه آزمايشگاه و اشخیص ،شماره  ،99صص .91-19
سرمد؛ زهره ،بازرران؛ عبا  ،حجاز ؛ الهه  .)9999(.روشها احقیق در علوم رفتار  .اهران :اوتشارا آراه.
سلیمي ،محمدحسین؛ رجايي پور ،سعید؛ سیاد  ،سیدعلي؛ بیدرام ،حمید ( .)9917رابطه بین مهار ها مديريک کواوتومي و قابلیکها
چابکي سازماوي از طريق وقش میاوجي هوش سازماوي در داوشگاهها دولتي منتخب اصیهان .پژوهشها مديريک عمومي .سال
وهم ،شماره سي و سوم .صص .999-999
عظیمي ثاوو ؛ بابك ،رضو ؛ محمدحسین  .)9919(.اراباط بین میزان آشنايي و بهکارریر مهار ها کواوتومي مديريک در سازمانها
ورزشي .مديريک ورزشي ،دوره  ،1شماره  ،1صص .199-127
قالوود  ،حسن  .)9917(.رابطۀ ازییر سازماوي بر اسا عوامل مديريتي با عملکرد سازماوي .جامعهشناسي کاربرد  ،سال بیسک و هیتم،
شماره پیاپي ( ،)12شماره دوم ،صص .919-971
محمدهاد  ،فريبرز  .)9910(.پارادايم کواوتومي در مديريک ،مديريک فرهنگسازماوي ،سال وهم ،شماره بیسک و سوم ،صص .99-11
مختار وور  ،جمیله ؛ خادم الحسیني ،سیدمحمد ( .)9999کاربرد مدل کواوتومي در رهبر پرستار  .وشريه داوشکده پرستار و
مامايي شهید بهشتي ،دوره  ،99شماره  ،19صص .71 -91
میرصییان ،حمیدرضا؛ سلیمي ،مهد  .)9911(.اعیین سهم وسبي مؤلیه ها مديريک کواوتومي بر رفتارها کارآفريني کارکنان سازمان
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