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 چکیده
اصفهان بود.  از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی استانهدف 

 559( 1393ل در سا اصفهاندبیران تربیت بدنی  روش پژوهش، توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماري، شامل کلیۀ
بود. اي گیري تصادفی طبقهنفر محاسبه شد. روش نمونه 226) 2007نفر) بود. حجم نمونۀ آماري از طریق فرمول کوهن (

) با 1995ساخته و پرسشنامۀ توانمندسازي شغلی اسپریتزر (شامل پرسشنامۀ مدیریت کوانتومی محقق گیريابزار اندازه
وتحلیل تجزیه. براي بود. روایی صوري و محتوایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند α= 89/0 ,84/0 ترتیبپایایی به

ی، مؤلفۀ ها از آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادالت ساختاري استفاده شد. نتایج نشان داد که بنابر تحلیل رگرسیونداده
عمل کوانتومی  ،شناخت کوانتومی، احساس کوانتومی، دیدن کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی، تفکر کوانتومی

آنها برقرار است.  بینی توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند و رابطۀ خطی بینقابلیت پیش اعتماد کوانتومیو 
تواند به توانمندي و هاي مدیریت کوانتومی را در آموزش و پرورش پیاده کنند، میکه مدیران مهارترو درصورتیازاین

 شود. بالندگی دبیران تربیت بدنی منجر
 

 يدیکل يهاواژه
 تربیت بدنی، توانمندسازي، دبیران، شغل، کوانتومی، مدیریت.

  

                                                           
    :nazarirasool@yahoo.com,r.nazari@khuisf.ac.irEmail   33680240091یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1400، بهار 1شمارة  ،13مدیریت ورزشی، دورة                                                                                               36

 

 

 مقدمه
ترین منابع سازمانی، محور عنوان باارزشهاست، نیروي انسانی بهدر دنیاي امروز که دنیاي سازمان

رو )، ازاین6هاي سازمانی است و در اعتالي اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی دارد (رویکردها و فعالیت

شده در مدیریت ظهور کرده و به بخش و ابزاري شناختهعنوان عامل نجاتسازي بهرسد توانمندنظر میبه

ند دانمی فرد سازمانی نقش در اختیار تفویض را توانمندسازيترین مباحث روز مبدل شده است. یکی از مهم

را از انگیزش درونی، ادراك و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات ). 4(

ها و اقداماتی ها، روش. توانمندسازي کارکنان را مجموعه سیستم)3دانند (عوامل مهم توانمندسازي می

رشد و شکوفایی  ،، بالندگیوريجهت بهبود و افزایش بهره رقابلیت و شایستگی افراد د ۀکه از راه توسع

ند اسرعت در حال تغییر و تحولدر حال حاضر جوامع بشري به ).15( دهدیم قرارسازمان و نیروي انسانی 

شوند و براي بقا، اند که با هدف و رسالت خاصی تأسیس میها نیز جزیی از اجتماعات انسانیو سازمان

یشتر با این تحوالت هماهنگ کنند، در غیر این صورت رشد و کسب موفقیت باید خود را با سرعت هرچه ب

 ).5دهند و سقوط خواهند کرد (توان رقابتی را از دست می

وسیلۀ دهند و بهواقعی یک سازمان را تشکیل می موضوع مدیریت، منابع انسانی است که اساس سرمایۀ

انسانی سازمان باید مورد توجه قرار اي که در منابع کند. نکتهاین عامل حیاتی، سازمان موجودیت پیدا می

نظران و گیرد، مسئلۀ توانمند ساختن آنهاست، که تحت عنوان توانمندسازي کارکنان مورد توجه صاحب

کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. کارکنان از استعداد، انگیزه و نیروي نهفتۀ زیادي 

نهفته و بالقوه، البته با راهبرد توانمندسازي، موجب خواهد شد برخوردارند و استفاده از تمام این نیروهاي 

توجهی به آن، سازمان را از مسیر پیشرفت منحرف که سازمان در مسیر رشد و شکوفایی گام بردارد و بی

)، همچنین کسب اطالعات و افزایش دانش از محیط بیرونی در توانمندسازي شغلی کارکنان 4خواهد کرد (

 ).16ارد (تأثیر مستقیم د

عنوان ها بهانگیزي همراه است. سازمانهاي شگفتدورة کنونی حیات بشري با تحوالت و دگرگونی 

اي از حیات انسانی، باید براي بقا و بالندگی خود را در رویارویی با این تحوالت عظیم آماده زیرمجموعه

اختیار ندارند و باید بیشترین  رمدیران فرصت چندانی براي کنترل کارکنان د ،در چنین شرایطیکنند. 

 ةوقت و نیروي خود را صرف شناسایی محیط خارجی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهد

. بنابراین باید شیوة مدیریتی را اعمال کنند که بیشترین بازده را براي سازمان داشته کارکنان بگذارند
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 کارکنان هايتوانایی همچنین و مدیر وقت از برداريهرهب اختیار، تفویض دالیل ترینمهم از ).6(باشدد

 . )3گذاري (هدف و سازيتصمیم براي افراد به دادن اجازه کنترل، کردن کم یعنی رو توانمندسازياست، ازاین

هاي اصلی توانمندسازي را از مؤلفه داري، مؤثر بودن، شایستگی و استقاللامعنهاي محققان مؤلفه 

د. اما لزوماً به بهتر کار شوهاي توانمندسازي، به رضایت و تعهد بیشتر منجر میرویه .)4دانند (شغلی می

ازمان گسترش سانجامد، زیرا براي توانمندسازي مؤثر باید مدیریت مبتنی بر دانش در کردن کارکنان نمی

داري هاي معنا) و مؤلفه14گذارد (آگاهی کارکنان  بر توانمندي اثر می ). به نظر  سطح دانش و19یابد (

وانمندسازي تهاي اطالعات و کسب دانش و اطالعات و فرصت از و شایستگی از توانمندسازي شغلی و مؤلفه

جب افزایش هاي مذکور مووري شغلی بودند، زیرا مؤلفهکنندة بهرهبینیسازمانی و رفتار مبتکرانه پیش

)، ضمن اینکه دو مؤلفۀ معناداري و مؤثر بودن از توانمندسازي 17شود (مهارت و توانایی کارکنان می

توان گفت توسعه و رو میطور مثبت و معناداري با رضایت شغلی دبیران ورزش رابطه دارد. ازاینشغلی به

شود یمي شغلی آنان توجه به آموزش و دانش و افزایش اطالعات در بین کارکنان  موجب توانمندساز

)11 .( 

اندیشمندان علم رو ازاین .تتغییر اس که تنها عنصر ثابت معادالت عصر حاضر دانندمیامروزه مدیران 

کار گیرند تا توانمندي کارکنان افزایش هاي جدید مدیریتی را بهمدیریت معتقدند که مدیران باید شیوه

مدیریت  هاي نوین در عصر حاضرکی از این نوع مدیریت). به نظر می رسد بتوان اذعان نمود ی7یابد (

موجوداتی پویا، آگاه  کوانتوم به این معناست که کل اجزاي جهان و از جمله انسان .)18است ( 1کوانتومی

). مدیریت کوانتومی، 8یی در کارکنان است (افزاتوان ی،کوانتومو مرتبط به هم هستند، لذا مدیریت 

رو هدف ویژه کارکنان است. ازاینها و اثربخشی مدیران و بهها، توانمنديارتقاي قابلیترویکردي در جهت 

از مدیریت کوانتومی افزایش اثربخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است. راهبردهاي مورد استفاده 

دیران و کارکنان هاي خودگردان، ارائۀ بازخورد وسیع به ماند از تشکیل گروهدر مدیریت کوانتومی عبارت

شود، همچنین افزایش میزان یادگیري در زا براي سازمان میکه موجب پیشگیري از اشتباهات هزینه

 ).9سازمان و تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده (

عنوان یک جدید دارند، که جهان را بهمدیریت ریشه در دیدگاه علمی  ،کوانتومی هاي مدیریتمهارت

این  واره معرفی کرده است.جاي سیستمی ماشینی و ساعتزنده و با ارتباطات باال، بهسیستم پیچیده، 

                                                           
1  . Quantum Management 
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کند. رو میهبافراد و تعارض رو ةهاي مغزي براي ادارویکم را با مجموعه مهارترهبران قرن بیست، هامهارت

شدن به نیازمند تبدیل ن، سازما ۀخصوص متخصصان امر توسعبهمتخصصان حل تعارض در سازمان و 

هاي آنها را با مهارت تاهاي ذهنی خود هستند و مدلند، آنها نیازمند کشف ارهبران تفکر کوانتومی

). از این رو اذعان شده است مدیریت کوانتومی توانمندي کارکنان را افزایش 10( کوانتومی آزمون کنند

شوند تبط با شغل خود مجهز میدهد و کارکنان براي برآورده کردن نیازهاي سازمان به دانش روز مرمی

سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان کنندة بهبود روابط بینبینیهاي مدیریت کوانتومی، پیش) و مؤلفه8(

کند که فراتر از را تشویق می کارکنان ايرهبري، به شیوه ۀي توسعهاتجدیدنظر در برنامه). 12است (

کسب کنند و وظایف شغلی خود را با علم ي سنتی خود بیندیشند و مفاهیم علمی جدید را هاپارادایم

). بنابراین، مدیریت کوانتومی 13هاي شغلی و سازمانی دست یابند (جدید هماهنگ کنند و به توانایی

وانمندي عنوان یک سبک مدیریتی جدید، این توانایی را دارد که کارکنان را با علم روز آشنا کند و تبه

 شغلی و سازمانی افراد را در سازمان افزایش دهد.

آموزي است و در پناه آن نشاط تردید ورزش و تربیت بدنی از مبانی اساسی تعلیم و تربیت هر دانشبی

هاي الزم براي دیده و متخصص و داراي تواناییشود و دبیران تعلیمو طراوت جسم و روح آنان فراهم می

آموزانی که دبیر تربیت بدنی رو شاید بتوان گفت دانشتواند مفید واقع شود. ازاینا میکسب این دستاورده

آموزانی هستند که توسط دبیرانی با آمادگی تر از دانشخودکارامدي دارند، از نظر فیزیکی بسیار فعال

پرورش اصفهان،  ). اینکه از دیدگاه دبیران تا چه حد در سازمان آموزش و2اند (شغلی کمتر، آموزش دیده

مدیریت کوانتومی توانسته بسترهاي توانمندسازي شغلی آنها را بهبود و افزایش دهد، موضوع پژوهش 

تواند مورد استفادة مدیران سازمان آموزش و پرورش حاضر است. بر این اساس نتایج پژوهش حاضر می

شود که آیا در بخش تربیت ح میشده، این سؤال مطراستان اصفهان قرار گیرد. با توجه به مطالب مطرح

دبیران تربیت بدنی  توانمندسازي شغلیتواند بر بدنی آموزش و پرورش اصفهان، مدیریت کوانتومی می

مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین ازاینتأثیر بگذارد؟ 

 انجام گرفت. دبیران تربیت بدنی استان اصفهان

 شناسیشرو

مدیریت کوانتوم با توانمندسازي با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد بررسی رابطۀ بین 

تربیت بدنی استان اصفهان بود، روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعۀ پژوهش حاضر،  شغلی دبیران

-94کلیۀ دبیران تربیت بدنی سه دورة تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 
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) استفاده شد. براساس 2007(1براي تعیین حجم نمونۀ آماري از فرمول کوهننفر) بودند.  559( 1393

با توجه به اینکه تعداد دبیران تربیت بدنی نفر در نظر گرفته شد.  226اي برابر با ات حجم نمونهمحاسب

در شش ناحیۀ آموزش و پرورش شهرستان اصفهان متفاوت بود و براي اینکه بتوان سهم دبیران هر یک 

گیري تصادفی از شش ناحیه را با توجه به حجم جامعۀ آماري آنها در تحقیق گنجاند، از روش نمونه

 شامل پرسشنامۀ توانمندسازي شغلی گیريابزار اندازه اي متناسب با حجم نمونۀ آماري استفاده شد.طبقه

دار بودن، شایستگی، استقالل و خودمختاري پرسشنامه داراي چهار مؤلفه (معنااین ) بود. 1995(2اسپریتزر

پرسشنامه، پس از مطالعات مقدماتی از در پژوهش حاضر نیز براي سنجش پایایی  و مؤثر بودن) است.

ساخته بود. محاسبه شد. پرسشنامۀ مدیریت کوانتومی محقق 89/0طریق ضریب آلفاي کرونباخ ضریب 

ریزي در گرایش مدیریت و برنامه نفر از استادان تربیت بدنی در مقدماتی تهیه و به ده ابتدا پرسشنامۀ

ظرهاي خود را در مورد روایی صوري و محتوایی بیان کنند. براي ورزش ارائه شد و از آنها درخواست شد ن

افزار آماري بستۀ نرم تأیید روایی سازه نیز پس از مطالعۀ مقدماتی از طریق آزمون فاکتور آناالیز اکتشافی از

توانایی براي ( دیدن کوانتومی روایی سازة این پرسشنامه براساس هفت مؤلفۀ .استفاده شد 3علوم اجتماعی

توانایی احساس ( احساس کوانتومی)، متناقض ةتوانایی فکر کردن به شیو( تفکر کوانتومی، )دیدن هدفمند

 عمل کوانتومی )،خالقانه و شهودي ةتوانایی دانستن به شیو( شناخت کوانتومی)، بخشزنده و حیات

 اعتماد کوانتومی) و مستمرتوانایی براي برقراري ارتباط ( وجود کوانتومی )،مسئوالنه ةتوانایی عمل به شیو(

 براي تأیید پایایی پرسشنامه دست آمد.به )2011) براساس تئوري شلتون (توانایی اعتماد به فرایند زندگی(

آمده براي پرسشنامۀ مدیریت دستآزمایی و آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. آلفاي بهاز روش باز

(درصد فراوانی و توصیفی  آمار ازها داده وتحلیلر تجزیهمنظوبه محاسبه شد. 84/0کوانتومی برابر با 

 با هاکلیۀ داده شد. استفادهرگرسیون و مدل معادالت ساختاري) استنباطی (آزمون  آمار و میانگین)

 شد. تحلیل 54/8افزار لیزرل نسخۀ و نرم 19افزار آماري علوم اجتماعی نسخۀ بستۀ نرم از استفاده

 هایافته

درصد) مربوط به  66شده (در خصوص جنسیت بیشترین فراوانی مشاهدهبراساس نتایج از آمار توصیفی  

گروه زنان بود. همچنین در بررسی مدرك تحصیلی، مشخص شد که افراد داراي مدرك تحصیلی لیسانس 

                                                           
1. Cohen  
2.  Speritzer  
3. SPSS 
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سال با  37ود درصد، بیشترین فراوانی را داشتند. افراد مورد مطالعه داراي میانگین سنی حد 61با حدود 

بودند.  25/8سال، انحراف معیار  15، همچنین داراي سابقۀ خدمت با میانگین حدود 25/7انحراف معیار 

ابتدا براي نرمال بودن نمونه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و براي همگنی واریانس از آزمون لوین  در

کند و متغیرهاي زیع نرمال تبعیت مینمونۀ آماري تحقیق از توبراساس نتایج  ).P≥05/0(استفاده شد 

 تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند. 

 
 بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی  رابطۀهمبستگی پیرسون براي تعیین آزمون  .1جدول  

 آمارة پیرسون ضریب تعیین تعداد سطح معناداري

001/0 209 31/0 562/0 

 
کمتر است،  05/0آمده، از سطح دستاینکه سطح معناداري به دلیلبه، 1با توجه به نتایج جدول 

شود که بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان گیري مینتیجه

 شده مثبت است، رابطه از نوع مستقیم است. با توجه به اینکه آمارة پیرسون محاسبه رابطه وجود دارد.

 
 بینی بین مدیریت کوانتومی و توانمندسازي دبیران آزمون رگرسیون براي تعیین پیش .2جدول 

F t bc R2 R  
Sig F sig t 
001/0 69/14 001/0 56/13 36/2 34/0 59/0 constant 

 تفکر کوانتومی 09/0 37/1

 شناخت کوانتومی 22/0 64/3

 احساس کوانتومی 07/0 41/1

 عمل کوانتومی 10/0 17/1

 وجود کوانتومی 21/0 1/42

 دیدن کوانتومی 19/0 5/39

 اعتماد کوانتومی 18/0 8/38

 
کمتر است،  05/0آمده از سطح دستدلیل اینکه سطح معناداري بهبه 2هاي جدول با توجه به یافته

 توان گفت رابطۀ مدیریت کوانتومی و توانمندسازي دبیران تربیت بدنی از نوع خطی و معنادار است. می
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 اصلی پژوهشي متغیرهاي هامؤلفهجنسیت با توجه به  ةکنندتعیین تفاوت متغیر تعدیل .3جدول 

 tآمارة  درجۀ آزادي سطح معناداري
 مؤلفه میانگین

 زن مرد
 تفکر کوانتومی 16/4 85/3 52/2 205 *012/0

 شناخت کوانتومی 60/3 33/3 98/1 48/0

 احساس کوانتومی 92/3 87/3 421/0 67/0

 عمل کوانتومی 86/3 60/3 13/2 *034/0

 کوانتومیوجود  17/4 99/3 71/1 87/0

 دیدن کوانتومی 88/3 72/3 42/1 156/0
 اعتماد کوانتومی 98/3 84/3 17/1 242/0
 معنادار بودن 46/4 40/4 693/0 489/0
 شایستگی 22/4 98/3 74/2 *007/0

 استقالل 99/3 84/3 57/1 118/0
 تأثیرگذاري 68/3 50/3 515/1 131/0

 
هاي تفکر کوانتومی، عمل آمده براي مؤلفهدستمعناداري به، سطح 3با توجه به دستاوردهاي جدول 

ها بین شود که مقدار این مؤلفهگیري میرو نتیجهکمتر است، ازاین 05/0کوانتومی و شایستگی از سطح 

توان گفت میزان این شده میزنان و مردان تفاوت معناداري دارد. با توجه به مقدار میانگین محاسبه

 ها در زنان بیشتر از مردان است. مؤلفه

برابر  CMIN/DFدو به درجۀ آزادي هاي نسبت خیگویاي این مطلب است که شاخص 4نتایج جدول 

در سطح قابل  018/0برابر با  RMSEAو شاخص  90/0برابر با  GFI، شاخص نیکویی برازش 38/2با 

شده بی دارد و ساختار عاملی در نظر گرفتهقبولی قرار دارند، بدین معنا که مدل تحقیق حاضر برازش مطلو

و  GFIهاي برازش تطبیقی براي آن قابل قبول بوده و از برازش مناسبی برخوردار است. مقادیر شاخص

NFI  هاي تر باشند، نیکویی برازش مدل با دادهمتغیرند و هرچه این مقادیر به یک نزدیک 1بین صفر تا

عنوان معیار مناسب مدل در نظر گرفته به 90/0اوي یا باالتر از شده بیشتر است. مقادیر مسمشاهده

 است. با 08/0هاي خوب کمتر از براي مدل RAMSAشوند. ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد می

خروجی  همچنین .نسبتاً باالیی است مقدار که باشدمی 8/155دو مقدار خی لیزرل خروجی به توجه

)018/0( RMSEA دهد.می نشان مدل را براي  
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 ي نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهشهاص. شاخ 4جدول
Chi- 

Square 
df 

P-
Value 

RMSEA۱ GFI ۲ IFGA۳ NFI ٤ CMIN/DF 

8/155  65 810/0  018/0  90/0  91/0  91/0  38/2  

 

 
 غلیشي مدیریت کوانتومی و توانمندسازي هامؤلفهیدي و تحلیل مسیر أیفاکتور آناالیز ت .1شکل 

  

                                                           
 )Root Mean Square Error of Approximationریشۀ میانگین مربعات خطاي تقریب (. 1
 )Goodness of Fit Indexهاي برازندگی (مناسب بودن شاخص .2
 )Adjusted Goodness of Fit Indexهاي برازندگی (یافته مناسب بودن شاخصتعدیل. 3
 )Norm Fit Indexبونت ( -شاخص بنتلر .4
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 گیريبحث و نتیجه

کمتر است،  05/0رابطۀ مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان از سطح 

شود که بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی استان گیري میرو نتیجهازاین

شده مثبت است، رابطه از نوع آمارة پیرسون محاسبهاصفهان رابطۀ معناداري وجود دارد. با توجه به اینکه 

کارگیري مدیریت کوانتوم در آموزش و پرورش استان اصفهان عبارت دیگر، بهمستقیم و مثبت است. به

هاي توسط مدیران موجب افزایش و بهبود سطح توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی خواهد شد. یافته

هاي تفکر کوانتومی که به توانایی فکر کردن به شیوة متناقض در فهپژوهش حاضر در خصوص رابطۀ مؤل

شناخت  بخش در سازمان،احساس کوانتومی براي توانایی احساس زنده و حیاتسازمان توجه دارد، 

کوانتومی به معناي توانایی عمل به عمل عنوان توانایی دانستن به شیوة خالقانه و شهودي، کوانتومی به

در حوزة وظایف سازمانی، وجود کوانتومی تحت عنوان توانایی براي برقراري ارتباط مستمر شیوة مسئوالنه 

هاي سازمانی ها و مقولهعنوان توانایی براي دیدن هدفمند مأموریتنفعان سازمانی، دیدن کوانتومی بهبا ذي

هاي نتوم با مؤلفهاز مدیریت کوا و اعتماد کوانتومی شامل توانایی اعتماد به فرایند زندگی سازمانی

کارگیري رو بهتوانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان از نوع مستقیم و مثبت است. ازاین

هاي مدیریت کوانتوم در آموزش و پرورش استان اصفهان توسط مدیران موجب افزایش و بهبود مؤلفه

) مدیریت 2012ي تحقیقات اکسین (سطح توانمندسازي شغلی دبیران تربیت بدنی خواهد شد. در راستا

کنندة فرد با وظایف عنوان یک سیستم بهبوددهندة عملکرد شغلی و سازگار و هماهنگکوانتومی را به

بر کوانتومی مدیریت  هاي) اثر مؤلفه1392)، ضمن اینکه آقابابایی (8شغلی و سازمانی گزارش کرد (

و  عملکردو بهبود وري افزایش بهره ت کوانتومی برگرا و راهبردهاي خودرهبري، اثر مدیریرهبري مثبت

). در تمامی تحقیقات، مدیریت کوانتومی 1را گزارش داد ( اثر مدیریت کوانتومی بر توانمندسازي شغلی

وري گزارش شده است که با و افزایش بهره توانمندسازي شغلیعاملی در جهت افزایش دانش شغلی، 

 نتایج پژوهش حاضر همسوست.

هاي سازگاري بهتر افراد را وظایف درصدد است تا با افزایش دانش شغلی زمینه کوانتومی مدیریت

عنوان یک علم توان نتیجه گرفت که مدیریت کوانتومی بهشغلی مهیا کند. براساس آنچه مطرح شد می

شغلی افراد را بهبود بخشد و شرایطی توانمندسازي ها، این توان را دارد تا جدید در نظام مدیریتی سازمان

وجود آورد تا افراد با کسب دانش شغلی جدید بر توانمندي شغلی خود بیفزایند و بتوانند وظایف را به

 شغلی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و سازگاري شغلی باالیی را با شغل خود بروز دهند. 
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است که  برخوردار خوبی تناسب و برازش ادي ازتحلیل مدل پیشنه 4و جدول  1براساس نتایج شکل 

ترتیب هاي مدیریت کوانتومی بهبراساس مدل پیشنهادي تحقیق، حیطهمدل است.  شدن تأیید حاکی از

هاي مدیریت کوانتومی در بخش تربیت بدنی تفکر، شناخت، احساس، عمل، وجود، دیدن و اعتماد از مؤلفه

شود. بدیهی است مدل پیشنهادي تحقیق در بخش محسوب میاصفهان سازمان آموزش و پرورش استان 

) که مدیریت کوانتومی را 2011مدیریت کوانتومی با مدل مفهومی پژوهش، همچنین با تئوري شلتون (

)، همسوست، 18بندي کرد (دسته تفکر، شناخت، احساس، عمل، وجود، دیدن و اعتماد هايمبتنی بر مؤلفه

 ردر حوزة مدیریت کوانتومی در ورزش جهت مقایسه یافت نشد. د گرفتهمضمن اینکه نمونۀ پژوهش انجا

که با مدل اسپریتزر  استمعنی دار  يرگذاریتأث و یستگیشا استقالل، ب،یترتبه ،يتوانمندساز يهامؤلفه

داري شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس معنهاي توانمندسازي شغلی را ا) که مؤلفه1995(

)، همخوان 4در نظر گرفت ( انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگراناحساس داشتن حق 

هاي مدیریت کوانتومی و توانمندسازي دبیران شده رابطۀ مؤلفهاست. با توجه به برازش مناسب مدل ارائه

زي دبیران عنوان الگویی پیشنهادي براي ارتقاي توانمندساتوان بهرو از مدل پژوهش میتربیت بدنی، ازاین

 تربیت بدنی استان اصفهان نام برد.

عنوان افرادي که نقش مهمی در استعدادیابی ورزشی و پرورش دبیران تربیت بدنی بهاز آنجا که 

کنند، باید از توان شغلی باالیی برخوردار باشند و بهترین سازگاري را با کسب دانش قهرمانان آینده ایفا می

 ،یورزش ریبا شغل دب یو هماهنگ يسازگار شیافزا يبرا سبب نیهم به. جدید شغلی از خود نشان دهند

عنوان یک که نتایج پژوهش حاضر نشان داد مدیریت کوانتومی به هستند ایپو یتیریسبک مد کی ازمندین

سبک مدیریتی جدید این توانایی را دارد که کارکنان را با علم روز آشنا کند و توانمندسازي شغلی و 

هاي مدیریت کوانتومی سازمانی آنها را بهبود بخشد. بنابر نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري اثر مؤلفه

عنوان یک الگوي مدیریتی نوین در تواند بهندسازي دبیران تربیت بدنی مدیریت کوانتومی میبر توانم

هاي مدیریت کوانتومی را که مدیران مهارتسیستم تربیت بدنی آموزش و پرورش نهادینه شود. درصورتی

رتقا داد و آنها را ا تربیت بدنی شغلی دبیرانتوان سطح توانمندسازي کنند، می در آموزش و پرورش پیاده

هاي آموزشی یا تهیۀ شود با برگزاري کارگاهرو پیشنهاد میرا به سمت رشد و بالندگی هدایت کرد. ازاین

سازي مدیریت کوانتومی، مدیران بخش تربیت بدنی را آموزش دهند تا بروشور مرتبط با چگونگی پیاده

وسیله سطح جرا کنند تا بدینبیشتر سبک مدیریت خود را براساس اجراي مدیریت کوانتومی ا

 هاي دیگر بهبود و افزایش یابد.توانمندسازي شغلی و سازمانی دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران رشته
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Abstract 
This study aimed at investigating the relationship between quantum 
management and career empowerment in physical education teachers 
in Isfahan province. The research method was descriptive-correlation 
and the statistical population included all physical education teachers 
of Isfahan city in 2014 (N=559). The statistical sample size was 
calculated by Cohen sample size formula (2007) (n=226). Stratified 
random sampling method was used to select sample. The researcher-
made questionnaire of quantum management and the questionnaire of 
professional empowerment (Spreitzer, 1995) with the reliability of 
α=0.84, α=0.89 respectively were used. Face and content validity of the 
questionnaire was confirmed by experts. To analyze the data, 
descriptive and inferential statistics and structural equation modeling 
were applied. The results showed that according to the regression 
analysis, quantum thinking, quantum existence, quantum trust, 
quantum vision, quantum sense, quantum cognition and quantum action 
had the ability to predict career empowerment in physical education 
teachers and there was a linear relationship between them. So, if 
managers implement quantum management skills in education system, 
this fact can result in empowerment and maturation in physical 
education teachers. 
 
Keywords  
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