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 چکيده
های کارکنان ها و ظرفیتواره در تالش برای گسترش تواناییها هم، سازمانامروز نیای پیچیدةدر د

تجربی دستة مطالعات نیمه. پژوهش حاضر از وری و کارایی سازمانی هستندبا هدف ارتقای بهره
 لةمداخ که با هدف بررسی تأثیر گیری بودو مطالعة پی گروهی دو آزمونپس -آزمونهمراه پیشبه

 سازمانی تعهد و شغلی دلبستگی شغلی، رضایت بر کوانتومی مدیریت گانةهفت هایمهارت آموزشی
نفر از معلمان مرد  29، منظوراصفهان انجام شده است. بدین شهر سه ناحیة بدنیتربیت معلمان
و به روش تصادفی ساده در دو  صورت دردسترس انتخاب شدندبدنی ناحیة سة اصفهان بهتربیت

گیری شامل ابزارهای اندازه ،در این پژوهشنفر( قرار گرفتند.  15ترل )نفر( و کن 14گروه آزمایش )
 (1965کنجر ) و (، دلبستگی شغلی لوداهل1967سوتا )های استاندارد رضایت شغلی مینهنامهپرسش

در مدت هشت جلسه درطول یک ماه ( بود. گروه آزمایش به1991) و آلن ریمو تعهد سازمانی 
، و هر دو گروه آزمایش و کنترلهای مدیریت کوانتومی شرکت کردند های آموزشی مهارتکالس

 تحلیل آزمون های این پژوهش آزمایش شدند. ازخله با ابزارو پس از گذشت سه ماه از مدا قبل، بعد
نشان داد  نتایج. شد استفاده گیریاندازه ابزارهای از آمدهدستهب هایداده تحلیل برای کواریانس

داری بر افزایش میانگین نمرات طور معناهای مدیریت کوانتومی بهکه مداخلة آموزشی مهارت
 19/8، 19/14ترتیب به میزان به ،بدنیتربیت معلمان سازمانی تعهد و شغلی وابستگی شغلی، رضایت

، به اساس؛ برهمینز مداخله ماندگار بودکه این تأثیر پس از گذشت سه ماه ا تأثیرگذار بود 73/12و 

 گانةهای هفتشود با آموزش مهارتوپرورش پیشنهاد میمسئوالن مربوطه در وزارت آموزش
ای آنان گام های شغلی و حرفه، درجهت ارتقای نگرشیبدنتیمعلمان تربمدیریت کوانتومی به 

 بردارند. 
 

 شغلیهای وری سازمانی، منابع انسانی، نگرشهانگیزه، بهرواژگان کليدي: 

                                                 
 :Hamid.Mirsafian@gmail.com Emailنویسندة مسئول                                                              *
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 مقدمه
که طوریها است؛ بههای انسانی آنها وابسته به سرمایه، بقا و پیشرفت سازماندر دنیای کنونی

نیروی  های اقتصادی و اجتماعی خود ناگزیر از جذب، حفظ و ادارةسبب توسعة فعالیتها بهسازمان

(. 53، 2002 ،جوادینصورت مستمر هستند )سیدرتوان و مؤثر در مقیاس بزرگ و بهانسانی پ

یری راهبردهایی کارگطراحی، گزینش و بهبرای ره اوهم اندیشمندان مدیریت منابع انسانی، راستادراین

ستیابی به اهداف سازمانی سعی جهت دارت و تغییر در رفتار کارکنان درافزایش مه با هدفجدید 

با ارتباط تنگاتنگ  دلیلبه هایی که(. یکی از مقوله20، 2015نند )فریاد، خوراکیان و ناظمی، کمی

همواره  هاسازمان ای و کارایی کارکنان درنشدنی آن بر عملکرد حرفهانکارسایر متغیرهای شغلی و اثر 

ای است های شغلی و حرفهمتخصصان مدیریت منابع انسانی بوده است، مفهوم نگرشتوجه مورد

، تالش با شغل و سازمان و همچنین های مرتبطکه آگاهی از نگرشطوری؛ به(130، 2009)امامی، 

، تاکنون(. 22 ،2015 و همکاران، فریاد)نجامد اها میطور قطع به پیشرفت سازمانها بهبهبود آن برای

را های متعددی نگرشای های حرفهدرزمینة شغل و فعالیتمنابع انسانی سازمانی  اندیشمندان حوزة

گذارند؛ ثیرات متفاوتی بر عملکرد شغلی کارکنان میاند که هرکدام براساس ماهیت تأمعرفی کرده

تأثیرات  واسطةههمه بازی شغلی و تعهد سازمانی بیشدلبستگرضایت شغلی،  آنکه سه نگرش عمدةحال

ه اندیشمندان منابع اساسی توج ،وری سازمانید بر بازدهی نیروی انسانی و بهرهمستقیم و عمیق خو

 گیری و ارتقایها برای شناخت، اندازهو همواره، مدیران سازمان اندهخود اختصاص دادها را بهسازمان

 (.129 ،2009 امامی،) کنندکارکنان تالش می میانها درآن

، های مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خودمرتبط با میزان احساسات و نگرش 1رضایت شغلی

افراد  اسات با توجه به میزان حضور زیادها و احسسازمانی دارند که اهمیت این نگرشمحیط شغلی و 

 ،دیگربیان(. به55، 2014)ناظم و حدادپور،  شودص میدر محیط کار خود در سازمان بیشتر مشخ

از ارزیابی  گرفتهتنشئی پیامد ادراکات کارکنان از محتوا و زمینة شغل خود است که رضایت شغل

رضایت کارکنان از شغل  بر(. عوامل متعددی 66، 2010ها است )احمدی، تجربیات فردی آنشغلی و 

مشی و خط هاسازمانی )حقوق و دستمزد، ترفیع توان به عواملمیان میخود تأثیرگذارند که ازاین

های کاری و شرایط شغلی(، ماهیت کار )محدودة عوامل محیطی )سبک سرپرستی، گروه سازمانی(،

 های فردی( اشاره کرد که همةها و ارزشا، نگرشهشغل و تنوع شغل( و عوامل فردی )صفات، ویژگی

(، کاهش 66 ،2010 احمدی،توانند به افزایش نوآوری و خالقیت در محیط سازمانی )میاین عوامل 

کرد کارکنان افزایش میزان تولید و گسترش عمل( و 55، 2015تموتنی، همتی و آگاه، ترک خدمت )

 (. 131، 2010نسب، در سازمان منجر شوند )زمینی و حسینی

                                                 
1. Job Satisfaction 



 221                                                                      ...   مدیریت گانةهفت هایمهارت آموزشی مداخلة تأثیر  
 

اجزای آن را از  غل است که در آن فرد شغل ونوعی پیوستگی عاطفی و روانی با ش 1دلبستگی شغلی

که اندیشمندان رفتار سازمانی دلبستگی شغلی را طوریهب کند؛هویت می تعیینداند و با آن خود می

های سازمانی ف و ارزشکنند که با اهداهای کیفیت زندگی شغلی معرفی میترین شاخصیکی از مهم

(. 185، 2014کند )انتصار فومنی، رای دستیابی به آن اهداف تالش میبهمسو است و فرد همواره 

و شغل خود برانگیخته و با حرفه  ، کارکنان با دلبستگی شغلی زیاد در کار خود بسیار درگیرندحقیقتدر

تالش  دلیل،همین( و به30، 2013، آبادیخان یجاللو  انیمیرح رمحمدی،یمشوند )و شناخته می

اهداف سازمانی و سودرسانی  غلی مطلوب درجهت تالش بیشتر درراستایمیزان دلبستگی شکارکنان با 

مدهای مثبت (. پیا184 ،2014 فومنی، انتصار) شتریان درونی و بیرونی آن استبه سازمان و م بیشتر

طات (، ارتبا322، 2005، 2ولیو و گاردنرسازی کارکنان )اسازمان شامل توانمند دلبستگی شغلی در

 ،2014 فومنی، انتصار(، گسترش رفتارهای کارآفرینی )19، 2011، 3و لیتربیشتر سازمانی )باکر، آلبرچ 

 (. 367، 2011، 4و پتی اال)راکر، پریچر، تورم ری بیشتر فردی و سازمانی استودرنتیجه، بهره( و 185

یک فرایند مستمر است که از آن اری کارکنان به سازمان در نگرشی مرتبط با وفاد 5تعهد سازمانی

 ،مقیمی ،خنیفرنسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت وی در آن یاد شده است ) عنوان درجةبه

زمانی، تمایالت ها و اهداف سافرد به ارزش اعتقاد ،( که در این ارتباط15، 2009، زروندی و جندقی

حضور و عضویت در سازمان اهمیت  ی به اهداف ذکرشده و تالش برای ادامةوی به تالش برای دستیاب

( تعهد سازمانی را در سه گروه 1991) 7(. میر و آلن549، 2006، 6گیلبرتیابد )گالدو، دابسون، می

ها، تعهد عاطفی به عقیدة آند. نکننی و تعهد هنجاری تعریف میتعهد عاطفی، تعهد مستمر یا عقال

ها در سازمان ها با سازمان و حضور فعال آنطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنبا تعلقات عا

است طراحی شده  8ارزش هومنز و گلدنر -اساس الگوی مبادلهتعهد مستمر یا عقالنی بر .مرتبط است

آید. یوجود مشود که از نتیجة دوسویة معاملة فرد و سازمان بهای ساختاری تعریف میعنوان پدیدهو به

شدن، های اجتماعیهای سازمانی مانند روشهد هنجاری فرایندی است که درراستای آن، کنشتع

مان توافق سازهای موردارزشو  یابندنی فرد مانند وفاداری تعمیم میهای دروها و ویژگیگزینش

 ،2009 امامی،) شوندمنجر میبه تشکیل تعهد سازمانی ای های وظیفهشوند و نگرشمشخص می

                                                 
1. Job Involvement 
2. Avolio  & Gardner  

3. Bakker, Albrecht & Leiter 

4. Rucker, Preacher, Tormala & Petty 
5. Organizational Commitment 

6. Gelade, Dobson & Gilbert 

7. Meye & Allen  

8. Humans & Goldner 
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مندی از کارکنان با تعهد سازمانی باال در سازمان شامل کاهش غیبت در محل (. پیامدهای بهره132

و افزایش  (2006 گیلبرت، و دابسون گالدو،)، کاهش فرسودگی شغلی (2009 و همکاران، خنیفر)کار 

 رفتار ( و ارتقای2005، 1کنا(، بهبود فرهنگی سازمانی )مک2001عملکرد شغلی )پورشائمی، 

همواره اندیشمندان  دلیل،همین(. به2011، 2و وایت شهروندی سازمانی کارکنان هستند )آلن، ایوانز

افزایش رضایت و  کارهایی با هدفکارگیری راههکشف و ب یت منابع انسانی در سازمان برایمدیر

ها به ر آنتعهد بیشت ،ی بیشتر کارکنان به شغل و محیط شغلی خود در سازمان و همچنیندلبستگ

  اند.سعی کرده وری بیشترحرفة خود، سازمان و اهداف سازمانی برای افزایش عملکرد شغلی و بهره

دیریت و مدیریت ورزشی درزمینة توسعه و گسترش در ادبیات مها و راهکارهای مختلفی روش ،تاکنون

توان به تغییر ارتباط می که در این اندها ارائه شدهای کارکنان در سازمانهای شغلی و حرفهنگرش

های شغلی مانند ها و انگیزه(، افزایش محرک2016مالی و کرمی، های مدیریتی مدیران )میرکسبک

های سازمانی جایی کارکنان در پسته(، تغییر و جاب2015، عبدالمحمدی و یفتح ،احدیپاداش )

و همکاران،  احدیی در سازمان )شغل های( و استفاده از ترفیع2009، رئیسیو  دلپسند، پورنصیری)

ن در سطح سازما دلیل،همینهایی دارند. بهالبته هرکدام از این موارد محدودیت( اشاره کرد که 2015

های مؤثر که یکی از روش قابلیت اجرایی ندارند. این درحالی است کارکنان و در هر زمانو برای همة 

های آموزشی ، اجرای مداخلهرد سازمانی کارکنانهای شغلی و افزایش عملکدرزمینة ارتقای نگرش

ارکنان در سوی تغییرات پایدار در رفتار کها بهها و هدایت آناست که سهم بزرگی در تغییر نگرش

های آموزشی در ، استفاده از مداخلهوجود(؛ بااین2011و همکاران،  زیدی محمدیها دارد )سازمان

های کارکنان برای تحریک و تغییر نگرش هاکلی در سطح سازمانطورهو ب حوزة مدیریت منابع انسانی

مؤثر در  شود. شاید یکی از عواملوری سازمانی کمتر انجام میبا هدف بهبود عملکرد شغلی و بهرهو 

های سال باشد. یکی از مفاهیمی که در زمینههای آموزشی مناسب و مؤثر درایناین ارتباط نبود پروتکل

 است، مدیریت منابع انسانی در سازمان قرار گرفته موردتوجه اندیشمندان حوزة گستردهصورت اخیر به

جدید و نوین آن در سازمان است که تأثیر آن در های یت کوانتومی و استفاده از راهبردمفهوم مدیر

ملوچ و ؛ 2001، 3های خارجی )دارلینگ و واکری مختلف شغلی و سازمانی در پژوهشمتغیرها توسعة

 ان،یرصفیماست ) اندک تأیید شدههای داخلی ( و پژوهش2013درگاهی،  ؛2009، 4رترگرادیپو

عنوان یک کل ، به سازمان و منابع آن به(. در پارادایم مدیریت کوانتومی2016؛ میرصفیان، 2015

اره پذیرند و هموصورت مستقیم با هم در ارتباطند و از یکدیگر تأثیر میشود که همگی بهنگریسته می

                                                 
1. Mc Kenna 

2. Allen, Evans & White 

3. Darling & Walker 

4. Malloch & Porter-O’Grady   
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با دیدگاه علمی مدیریت  (. این پارادایم مرتبط71، 2009ستند )ملوچ و پورترگرادی، تغییر هدرحال

های کارکنان درجهت اهداف سازمانی است )دارلینگ ها و قابلیتهدف آن توسعة توانایی و نوین است

ی چندبعدی، تواند آن را به سازمانسازی در سازمان می( و درصورت پیاده234، 2001و واکر، 

تبی و مراگرایی، عمودی، سلسهو با ارتباطات متقاطع تبدیل کند و آن را از تقلیل پذیرانعطاف

سازمان را به  خارج و های سنتی و نیوتونی هستند،های سازماننگری که همگی از ویژگیجزئی

مشخصات سازمان گی از و با ارتباطات متقاطع که هم پذیر، افقیسازمانی پویا، چندوجهی، انطباق

 عنوانبه سازمان ،یکوانتوم تیریمد در(. 2009)ملوچ و پورترگرادی،  کوانتومی هستند، تبدیل کند

 یمعرف با عملکرد یکنواخت و ینیماش یستمیس یجابه زیاد ارتباطات با و زنده ده،یچیپ یستمیس

سازمانی و  در جریان آشفتگینظمی، حرکت که یافتن نظم در بی (2013 درگاهی،) شودمی

گرایی و پرهیز هوشمندانه، تمرکز بر کل صورتدهی و تمرکز بر امور بهسازمانشغلی، خود هایاسترس

(، برقراری ارتباطات مطلوب میان اهداف و شرایط متضاد سازمانی 2011هادی، گرایی )محمدجزئی از

از کننده و بزمانی حمایت(، جو سا73، 2009زمان )ملوچ و پورترگرادی، و برقراری توازن در سطح سا

رفتارهای  عة(، توس2016ای )میرصفیان، های شغلی و حرفه(، گسترش انگیزه2013)درگاهی، 

پذیری شغلی و انطباق (، ارتقای سازگاری2016)میرصفیان و سلیمی، در سازمان کارآفرینی و خالقانه 

، از نتایج (2013 ،یدرگاه)( و تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و پویا 2016)میرصفیان، 

ها و رهنمودهای این روش نوین مدیریتی آموزه .ش نوین مدیریتی در سازمان هستندسازی این روپیاده

شوند که ارتقای عملکرد فردی، ت مهارت به سازمان، مدیران و حوزة منابع انسانی ارائه میقالب هفدر

دارد  همراهوری سازمانی را بهترش بازدهی و بهرههای کاری و گسهای گروهها و تواناییتوسعة قابلیت

 سازمان در تعارض حل کارشناسان و سازمانی ةتوسع متخصصان دلیل،نیهمبه(. 2011 ،یمحمدهاد)

 های آن برای توسعةها و مهارتکارگیری آموزههو ب کوانتومی مدیریت راهبردهای از استفاده نیازمند

های این روش ، تاکنون از آموزهاین موضوعانی هستند؛ اما باوجود ستیابی به اهداف سازمکارکنان و د

های ها و برنامههای آن درقالب پروتکلاست و مهارت صورت عملی استفاده نشدههنوین مدیریتی ب

توجه به اهمیت و اثر مستقیم و با  دلیلهمین. بهاندریزی و اجرا نشدهها برنامهآموزشی در سازمان

این  ،بر عملکرد کارکنان در سازمان و انعکاس آن در بازدهی و کارایی سازمانی های شغلینگرش

بر سه مورد از  مدیریت کوانتومی گانةهای هفتسی تأثیر مداخلة آموزشی مهارتپژوهش با هدف برر

ی سازمان تعهد و یشغل یدلبستگ ،یشغل تیرضاای شامل های شغلی و حرفهاثرگذارترین نگرش

های اصفهان طراحی و انجام شده است. در بررسی پژوهش شهر دنی ناحیة سةبمعلمان تربیت

صورت هب پژوهش درخور ذکریتاکنون د که وضوع پژوهش حاضر مشخص شمرتبط با م شدةانجام

تأثیر  شده درزمینةانجام هایانجام نشده است؛ اما در بررسی پژوهشای تجربی و مداخلهنیمه
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محمدی زیدی و همکاران  توان به مطالعةها میکارکنان در سازمان موزشی بر نگرشآ هایمداخله

ر ارگونومی نگرش، گرایش و رفتا آموزشی بر ارتقای هایأثیر مداخلهت اشاره کرد که دربارة( 2011)

ارگونومی افراد پس از  تغییر در نگرش و رفتارها حاکی از کارکنان انجام شده است. نتایج مطالعة آن

 تأثیر( به بررسی 2011حسینیان و نیکنام ) ،موزشی مربوطه بوده است. در پژوهشی دیگرآ انجام دورة

ورزشکار پرداختند. نتایج  زنان خودکارآمدی سازی وخودناتوان بر رفتاری -شناختی آموزش مداخلة

سازی و ارتقای خودکارآمدی ها نشان داد که مداخلة آموزشی تأثیر مثبتی بر کاهش ناتوانآنپژوهش 

است. امینی  مداخله ماندگار بودهس از و این اثر پس از گذشت یک ماه پ ورزشکاران زن داشته است

 هایفعالیت به زنان سطح گرایش ارتقای رب آموزش تأثیر با هدف بررسی ( پژوهشی2014مبینی )و 

 هایداخلهی پس از مهای ورزشورزشی انجام دادند. نتایج نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت

و  عامری، گروییخنجری، عرب ،داری افزایش یافته است. در پژوهشی دیگرصورت معناآموزشی به

 عملکرد و تمرکز افتیباز مهارت برمداخله  دوره یک تأثیر( به بررسی 2014چهارده چریک )

دار وتی معناها حاکی از وجود تفاآنپژوهش پرداختند. نتایج  رانیا یمل میت زن نوجوان تکواندوکاران

آموزشی  هایاندوکاران زن، پس از مداخلهبین گروه آموزش و کنترل در مهارت بازیافت تمرکز تکو

های قبولی پس از طی برنامهصورت قابلهنشان داد که عملکرد تکواندوکاران زن ب، نتایج بود. همچنین

 آموزشی افزایش داشته است.

 دلیلبدنی بهای معلمان تربیتهای شغلی و حرفهنگرش براساس آنچه تاکنون بیان شد، اهمیت توسعة

وپرورش بدنی سازمان آموزش، تأثیرات کالن آن بر تربیتها در مدارس و همچنینبهبود عملکرد آن

ازپیش ترین مراکز گسترش و توسعة فرهنگ ورزش و حرکت در کشور بیشعنوان یکی از بنیادیبه

ای ژهبدنی از اهمیت ویهای شغلی در معلمان تربیتی توسعة نگرش؛ بنابراین، تالش براشودنمایان می

مدیریت کوانتومی بتواند در ارتقای  گانةهای هفتدر این ارتباط، شاید آموزش مهارت .برخوردار است

اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ بدنی مؤثر باشد؛ براینای معلمان تربیتهای شغلی و حرفهنگرش

 تواند بر ارتقایتومی میمدیریت کوان گانةهای هفته آیا مداخلة آموزشی مهارتبه این سؤال است ک

پرورش شهر وبدنی ناحیة سة آموزشغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیترضایت شغلی، دلبستگی ش

  اصفهان اثرگذار باشد؟

 

  شناسي پژوهشروش
آزمون و مطالعة پیگیری ازنوع پس -آزمونتجربی پیشای ازنوع نیمهمدخله ایمطالعهپژوهش حاضر 

شهر اصفهان انجام شده است. جامعة آماری این  در 1395که در زمستان سال  دو گروهی است
 شهر اصفهان بودندناحیة سه  وپرورشآموزش یلیتحص ةدور سهبدنی پژوهش همة معلمان مرد تربیت
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س از سطوح مختلف تحصیلی و دسترگیری درنفر با روش نمونه 30، هامیان آنکه از( 119)تعداد = 
های در این پژوهش انتخاب شدند. نمونهآماری برای مشارکت  وجود در جامعةاز مدارس مختلف م

. معیار گرفتند قرار( نفر 15) کنترل و (نفر 15) آزمایش گروه دو در ساده یتصادف صورتبهمنتخب 
بدنی، سابقة شغلی حداقل دو ربیتورود معلمان به مطالعه شامل داشتن حداقل مدرک کارشناسی ت

طورکلی موزشی مرتبط با موضوع پژوهش و بههای آها و کالسدر کارگاه نکردنشرکتسال، 
محل خدمت  نکردنتغییرت یک سال پیش از آغاز پژوهش، عملکرد شغلی در مد های ارتقایکارگاه

، حضور و همچنین جام طرحدر مدت یک سال پیش از ان پست سازمانی افراد نکردنتغییر، و همچنین
 ،طرح آغاز از پسآن تا پایان دوره بوده است.  نکردنترکوزشی این پژوهش و های آممستمر در برنامه

و  داد انصراف پژوهش در شرکت ةادام از شخصی دالیل به آزمایش گروه عضو هاینمونه از نفر یک
کنندگان ، اعتماد شرکتجام این پژوهشپیش از ان .یافت تقلیل نفر 14 به آزمایش گروه اعضای تعداد

، حفظ طورکلیآمده و بهدستهاز اطالعات ب نکردنابزاری ها و استفادةبودن نام آنبر محرمانهیمبن

 د.ترین اصل اخالق در پژوهش کسب شعنوان اصلیشئونات انسانی به
نندگان قبل و ککتهای شغلی شرنامة استاندارد برای سنجش نگرشاز سه پرسش ،در پژوهش حاضر

ن ماندگاری علت سنجش میزامداخله )به، با فاصلة سه ماه پس از آموزشی و همچنین مداخلةبعد از 
( استفاد 1967) 1سوتامینه استاندارد نامةتغییرات( استفاده شد. برای سنجش رضایت شغلی از پرسش

 شرفت،یپ هایفرصت شغل، نوع پرداخت، نظام بعد شش در ی راشغل تیرضاو  دارد الؤس 20که  شد
پیش از سنجد. ای لیکرت میگزینهو براساس طیف پنج یکیزیف طیشراو  یرهبر سبک ،یسازمان جو

ایی آن نیز پس از انجام یک و پای رسید مربوطه تأیید متخصصانبهنامه روایی این پرسش ،استفاده
دست آمد. به 85/0اخ، ضریب برابر با نبآلفای کرو وسیلةهب هامطالعة مقدماتی و تعیین واریانس سؤال

( استفاده شد. این ابزار 5196) 2استاندارد لوداهل و کنجر نامةشغلی از پرسش سنجش دلبستگی برای
قبل از . سنجدای لیکرت میگزینهپنج شامل هشت گویه است که دلبستگی شغلی را براساس طیف

و پایایی آن نیز توسط ضریب  ان مربوطه رسیدتأیید متخصصوایی این ابزار بهروایی محت ،اجرای آن
ر یماستاندارد  نامةبا پرسشتعهد سازمانی  ،در این پژوهش(. 82/0آلفای کرونباخ مناسب ارزیابی شد )

قالب سه بعد تعهد گویه است که تعهد سازمانی را در 24سنجیده شد. این ابزار حاوی  (1991) 3آلنو 
نظران صاحب. سنجدای لیکرت میگزینهو براساس طیف پنججاری و تعهد مستمر عاطفی، تعهد هن

تفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب برابر با و پایایی آن با اس را تأیید کردندروایی محتوایی این ابزار 
 دست آمد. به 81/0

                                                 
1. Minnesota 

2. Lodahl & Kejner 

3. Meyer & Allen 
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 طالعات و توضیحات الزممداخله ااز قبل  ،هانامهاجرایی طرح و در زمان تکمیل پرسش در مرحلة
 ،سپس گروه آزمایش و کنترل ارائه شد. کنندگان در هر دوها به شرکتنامهدربارة نحوة تکمیل پرسش

ی شغلی و تعهد سازمانی را تکمیل دلبستگرضایت شغلی،  نامةها خواسته شد هر سه پرسشناز آ
 ظهردازصورت هشت جلسه درطول چهار هفته )بعآموزشی به آزمون، مداخلةکنند. پس از انجام پیش

صورت سخنرانی، ارائة شنبه( انجام شد. جلسات آموزشی بهروزهای دوشنبه و صبح روزهای پنج
ر هر جلسه مرتبط شده دارائه هایپرسش و پاسخ برگزار شد که موضوعو  های گروهیبروشور، بحث

الب ذکرشده بندی مطریت کوانتومی بودند و جلسة آخر نیز به جمعمدی گانةهای هفتبا یکی از مهارت
جلسه شامل  تفکیک هرلی اختصاص یافت. جلسات آموزشی بهگیری کدر جلسات گذشته و نتیجه

 :شرح زیر بودندههایی بموارد و سرفصل
معرفی  ت،اول: این جلسه با هدف آشنایی معلمان با مفهوم کوانتوم و اهمیت آن در علم مدیری جلسة

ن روش نوین مدیریتی بر فرد، سازی ایو تأثیرات پیاده گانة آنهای هفتمدیریت کوانتومی و مهارت

مدیریت  کنندگان در این جلسه با مفهوم اولین مهارت، شرکتد. در ادامهگروه و سازمان آغاز ش
ین مهارت در زندگی از تأثیرات مثبت برخورداری از او  کوانتومی؛ یعنی نگاه کوانتومی آشنا شدند

و از  ، در سازمان آگاه شدندکلیصورتهای کاری و بهی، در گروهصورت فردای خود بهشغلی و حرفه
تومی کارگیری و اعمال این مهارت در زندگی شغلی خود مطلع شدند. مهارت نگاه کوانهچگونگی ب

ارت بر این ، آگاهانه و هدفمند در سازمان است. این مهانههوشمند اساساً مهارت مشاهده به شیوة
درک افراد از  ،واقعی ذهنی هستند و درمفهومرکلی حقیقت و واقعیت طوفرض استوار است که به

ها در ارتباط و تعهدات فردی و سازمانی آن هاارزش ها،نگرشبا باورها،  صورت مستقیمدنیای خارج به
 دقیقه طول کشید؛ 70پس از انجام پرسش و پاسخ این جلسه  است.
ی یعن ؛ان با دومین مهارت مدیریت کوانتومیکنندگ، آشنایی شرکتدوم: هدف از این جلسه جلسة

ی مهارت تحلیل مسائل . تفکر کوانتومتفکر کوانتومی و تأثیر، کاربرد و نحوة اجرای آن در سازمان بود

 62رگزاری این جلسه ای متفاوت و متناقص در سازمان است. مدت زمان بای به شیوهشغلی و حرفه
  دقیقه بود؛

کنندگان با مهارت احساس کوانتومی که سومین مهارت مدیریت کت، شرسوم: در این جلسه جلسة
سازی آن در سازمان آگاه شدند. احساس ، آشنا شدند و از روش اجرا و نتایج پیادهکوانتومی بود

سازمان است. این مهارت بیان بخش در داری از احساس پویا، زنده و حیاتمهارت برخور ،کوانتومی
پیشبرد اهداف فردی و  امور و احترام و کمک به همکاران در سازمان به کند که همکاری در انجاممی

ملکرد شغلی و ع و درنتیجه، همکاریفردی، فقدان انجامد و از استرس، مشکالت بینسازمانی می
 ایان رسید؛پدقیقه به 60 کاهد. این جلسه پس از گذشتسازمانی نامناسب می
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روش  ،کنندگان در این جلسه با آن و همچنیند که شرکتاخت کوانتومی مهارتی بوچهارم: شن جلسة
توانایی شناخت،  ،کارگیری آن بر عملکرد فردی و سازمانی آشنا شدند. شناخت کوانتومیهاجرا و نتایج ب

ن اصل استوار ای در سازمان است. اساس این مهارت بردرک و اندیشه به روش شهودی و مستقیم 
در محیط شغلی و سازمانی باید براساس  هاگیریها و تصمیمضاوتها، قریزیاست که تمام برنامه

در این صورت است که اهداف فردی و سازمانی  د و تنهانباشو واقعیات حقیقی و منطقی  هادانسته
دقیقه  64سش و پاسخ درمدت . این جلسه پس از انجام پردستیابی هستندصورت منطقی قابلبه
 پایان رسید؛به

و از روش و نتایج شدند کنندگان با مهارت عمل کوانتومی آشنا ، شرکتاین جلسه پنجم: در جلسة
احساس تعلق به کل سازمان است. کارگیری آن در سازمان آگاه شدند. این مهارت توانایی عمل با هب

گویانه است و تعلق هریک عمل کوانتومی توانایی عمل به شیوة مسئوالنه و پاسخمهارت  ،دیگرعبارتبه
شود. این یدهی درقبال نتایج آن اعمال مپاسخ، در انجام امور و مجموعه سازمان به کل ز اجزایا

دقیقه طول  62های گروهی و پرسش و پاسخ دربارة مباحث مربوطه جلسه نیز پس از انجام بحث
 کشید؛
ری و کارگیهمعرفی مهارت اعتماد کوانتومی و چگونگی ب ،ششم: هدف از برگزاری این جلسه جلسة

مهارت اعتماد به جریان زندگی در سازمان  ،تأثیر آن بر عملکرد فرد و سازمانی بود. اعتماد کوانتومی
مثبت، شغلی  یی اعتماد به آیندةتوانا ،نظمی است و مفهوم آنمند در بیبه وجود نظمی نظامو باور 

انجام  . این جلسه پس ازاستد به جریان عملکرد سازمان و اعتما های کاریاعتماد به کارکنان در گروه
  دقیقه طول کشید؛ 63پرسش و پاسخ دربارة مباحث مربوطه 

سازی کوانتومی و نتایج پیادهمباحث مرتبط با هفتمین مهارت مدیریت  ،هفتم: در این جلسه جلسة
های مثبت کردن در روابط است؛ ارتباطی که بر جنبه، مهارت زندگی. زیست کوانتومیآن ارائه شد

وجهی در ری ارتباطات افقی، عمودی، نامنظم و چند. این مهارت به برقراشروط استوار استغیرم

، محدودیت و همچنین پیوسته، مثبت و بدونسازمان تأکید دارد و همواره گسترش ارتباطات مستمر، 
 و مدیرانمیان کارکنان  های کاری ومراتب سازمانی درمیان کارکنان، گروهبدون درنظرگرفتن سلسه

اری شود. مدت زمان برگزو بازدهی سازمانی در آن توصیه میعملکردهای شغلی  درراستای ارتقای
 دقیقه بود؛ 61این جلسه 

گانة مدیریت کوانتومی های هفت، مرور و بازآموزی مهارتهشتم: هدف از برگزاری این جلسه جلسة
شده درزمینة های انجامج پژوهش، نتایدر این جلسه ،شده در جلسات گذشته بود. همچنیندادهآموزش

و های مختلف های شغلی کارکنان در سازمانکوانتومی، تأثیرات آن بر ویژگی سازی مدیریتپیاده
لکرد سازمانی برای معلمان های این روش نوین مدیریتی در عمکارگیری مهارتاثرهای به

شده دادهگذشته، مباحث آموزش ند جلساتمانکننده در این پژوهش ارائه شد. در پایان نیز مشارکت
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 نیا در .کشیدطول دقیقه  60خ داده شد. این جلسه معلمان پاس هایند و به سؤالبحث گذاشته شدبه
 لیتحلتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی ) یآمار یهاروش از ،پژوهش

 ده شد.استفا 1.اس.اس.پی.اس افزارنرم 20 ةنسخ( ازطریق انسیکوار
 

 نتايج
و در گروه  7/33 ± 6/6کنندگان در گروه آزمایش هش نشان داد که میانگین سنی شرکتنتایج پژو

ی کنندگان در این پژوهش دارای مدرک کارشناسدرصد از شرکت 72بوده است.  1/34 ± 53/7 کنترل
دارای مدرک  درصد 71: آزمایش گروه) ارشد و باالتر بودنددرصد دارای مدرک کارشناسی 28و 

 مدرک دارای درصد 73: کنترل گروهارشد و باالتر؛ درصد دارای مدرک کارشناسی 29 ،کارشناسی
نتایج حاصل از  جدول شمارة یک، در .(باالتر و ارشدکارشناسی مدرک دارای درصد 27 کارشناسی،

 هایگروه سازمانی تعهد و شغلی وابستگی شغلی، رضایت آزمونپس و آزمونپیشمیانگین نمرات 
 ده است.ارائه ش کنترل و آزمایش

 شغلی وابستگی، شغلی رضایت آزمونپیش نمرات میانگین ،جدول شمارة یکحاصل از براساس نتایج 

 در اما است؛ برابر هم با بدنی تقریباًمعلمان تربیت کنترلگروه  و آزمایش گروه سازمانی تعهد و

 از بیشتر آزمایش گروه سازمانی تعهد و شغلی وابستگی شغلی، رضایت نمرات میانگین ،آزمونپس

 .است کنترل گروه نمرات میانگین

 

 ایت شغلی، وابستگی شغلیرض آزمونآزمون و پسپیش و انحراف معیار نمراتمجموع میانگین  -1جدول 

 آزمایش و کنترل هایگروهو تعهد سازمانی 

 

 متغیر
 

 گروه

آزمونپیش مونزآپس   

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

یرضایت شغل  
 

17/2 91/54 آزمایش  40/69  47/5 

09/2 01/55 کنترل  33/55  99/3 

ی شغلیدلبستگ  
 

44/3 41/21 آزمایش  60/29  19/6 

21/3 64/21 کنترل  29/21  98/3 

 تعهد سازمانی
 

44/4 96/67 آزمایش  69/80 03/6  

23/4 01/68 کنترل  09/68 15/4 
 

 

                                                 
1. SPSS 
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تفاوت  05/0در سطح  ،شدهمشاهده Fدهد که نشان می آمده از جدول شمارة دودستهبنتایج 

سازمانی  تعهدو  نمرات رضایت شغلی، دلبستگی شغلیآزمون پسمیانگین نمرات معناداری را بین 

که یجه گرفت توان نتمی ؛ بنابراین،دهدکنترل نشان میگروه گروه آزمایش و بدنی معلمان تربیت

اندازة  .تأثیرگذار بوده است شدهرهای شغلی ذکبر ارتقای نگرش کوانتومی مدیریت هایآموزش مهارت

( در نتایج 70/0تعهد سازمانی )و  (68/0(، دلبستگی شغلی )76/0)در متغیر رضایت شغلی اثر 

درصد نمرات  68، شغلی رضایتآزمون در متغیر درصد نمرات پس 76دهندة تبیین آزمون، نشانپس

بر اثر  آزمون در متغیر تعهد سازمانیدرصد نمرات پس 70آزمون در متغیر دلبستگی شغلی و پس

 نشان شدهرذک هایمتغیر در یک آماری تواناست.  کوانتومی مدیریت گانةهفت هایمهارت آموزش

 کندمی کفایتها آزموناین  برای نمونه حجم که دهدمی

 

 مدیریت کوانتومی بر گانةهای هفتمداخلة آموزشی مهارت تأثیر نمراتواریانس کتایج تحلیل ن -2 جدول

 بدنی پس از مداخلههای شغلی معلمان تربیتنگرش

 منبع
شغلی تیرضا یشغل یدلبستگ  یتعهد سازمان   

 گروه آزمونپیش گروه آزمونپیش گروه آزمونپیش منبع تغییرات

62/73 مجموع مجذورات  11/8511  81/9 49/576  32/15 63/669  

 1 1 1 1 1 1 درجة آزادی

62/73 میانگین مجذورات  11/1185  81/9 49/576  32/15 63/669  

01/3 اف  19/53  74/0 14/21  92/0 40/25  

09/0 سطح معناداری  001/0  56/0 001/0  41/0 001/0  

16/0 اندازة اثر  76/0  04/0 68/0  13/0 70/0  

40/0 توان آزمون  1 11/0 1 30/0 1 

 

دار میان نمرات آزمون پیگیری دو گروه از وجود تفاوتی معنا حاکی حاصل از جدول شمارة سهنتایج 

 معلمانی سازمان تعهد و یشغل یدلبستگ ،شغلی رضایتی هامایش و کنترل در ارتباط با متغیرآز

مدیریت  گانةهای هفتدهندة ماندگاری اثر مداخلة آموزشی مهارتنشان است. این یافته یبدنتیترب

س از کننده در این پژوهش پدرمیان معلمان مشارکت ،شدهرهای شغلی ذککوانتومی بر ارتقای نگرش

 ست.اآموزشی  گذشت سه ماه از مداخلة
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گانة مدیریت کوانتومی بر های هفتمداخلة آموزشی مهارت تأثیر نمراتواریانس کنتایج تحلیل  -3 جدول

 بدنی سه ماه پس از مداخلههای شغلی معلمان تربیتنگرش

شغلی تیرضا منبع یشغل یدلبستگ  یتعهد سازمان   

 گروه گروه گروه منبع تغییرات

39/214 54/280 63/227 مجموع مجذورات  

 1 1 1 درجة آزادی

ین مجذوراتمیانگ  63/227 54/280 39/214  

21/10 34/14 65/11 اف  

 001/0 001/0 001/0 سطح معناداری

48/0 60/0 52/0 اندازة اثر  

 1 1 1 توان آزمون

 

 گيريبحث و نتيجه

ان، همواره مبر فرد و سازها نشدنی آنانکاردلیل اهمیت و ارزش هب ایهای شغلی و حرفهنگرش

دلیل، اندیشمندان برای همین. بهاندطالعات مدیریت منابع انسانی بودهم ردتوجه اندیشمندان حوزةمو

 در هاتوجه این نگرشتأثیرات قابلبا توجه به  ،کارکنانمیان شده دررهای ذکرشد و گسترش نگرش

اند. سازمان در تالش بوده ،های مختلفسازمانی در حوزه بازدهیدرنتیجه،  و فردی عملکردهای ارتقای

های مفهوم نگرشدر این سازمان،  مهم و تأثیرگذار بر کشور است وای هوپرورش یکی از حوزهآموزش

، بدنیویژه معلمان تربیتهبخدمت بهی معلمان مشغولهای شغلای و ویژگیدلیل ماهیت حرفههبشغلی 

ش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخلة آموزشی آموزان دارد. پژوهدانشبر تربیت و پرورش  تأثیر زیادی

ی معلمان سازمان تعهد و یشغل دلبستگی ،یشغل تیرضامدیریت کوانتومی بر  گانةهای هفتمهارت

 نشان داد که مداخلةحاضر . نتایج پژوهش ده استطراحی و اجرا ش بدنی ناحیة سة شهر اصفهانتربیت

ه در گروبدنی شده تأثیر معناداری بر ارتقای رضایت شغلی معلمان تربیترذک هایمهارتآموزشی 

است؛ ای در مقایسه با قبل از اجرای مداخله داشته جلسه، پس از طی یک دورة آموزشی هشتآزمایش

را در بدنی اند توانایی معلمان تربیتگانة مدیریت کوانتومی توانستههفتهای که مهارتمعنیبدین

تحلیل مسائل هدفمند،  و آگاهانه هوشمند، شیوة بهخود ای و وظایف شغلی و حرفهشغل  مشاهدة

در محل بخش داری از احساس پویا، زنده و حیاتمتفاوت و متناقص، برخور صورتایی بهشغلی و حرفه

آموزان و همکاران، توانایی شناخت، درک و اندیشه به روش شهودی و ورد با دانشخدمت و در برخ

تعلق گویانه با احساسسائل شغلی و سازمانی، عمل به شیوة مسئوالنه و پاسخمستقیم در ارتباط با م

اطات افقی، عمودی، نامنظم برقراری ارتب به کل مجموعة آموزشی، اعتماد به آیندة شغلی مثبت و نیز
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به  درنتیجه، ند؛ویت کنتقآموزان و همکاران در محل خدمت و در ارتباط با دانشوجهی چندو 

از نگرشی مثبت نسبت به شغل خود و محیط شغلی و سازمانی که پیامدی از معلمان برخورداری 

ا هگرفته از ارزیابی شغلی و تجربیات فردی آنو نشئت ها استا از محتوا و زمینة شغل آنهادراکات آن

 درزمینةهای مشابهی پژوهش ،تاکنون مد.نجاها از شغل خود بیرضایت بیشتر آن و به ، منجر شوداست

اند؛ انجام نشدهگانة مدیریت کوانتومی های هفتهای آموزشی مهارتوهش حاضر و مداخلهموضوع پژ

ای افراد درجهت ههای آموزشی بر ارتقای نگرششده را ازحیث تأثیرات مداخلهرتوان نتایج ذکاما می

 یمحمد ،(2008مناقب، فیروزی و جعفریان، )های شهای پژوه، با یافتههای مختلفمثبت در حوزه

شیرزاد، تقدیسی، دهداری  ( و2013ه، صادقی، حیدری و برهانی )زاد(، عباس2011ن )زیدی و همکارا

آموزشی  هایلهکه مداخنشان داد حاضر پژوهش ( هماهنگ دانست. نتایج 2015) القاسمیو ابو

ورت معناداری در ارتقای دلبستگی شغلی معلمان صگانة مدیریت کوانتومی بههفت هایمهارت

بدنی را قادر شده معلمان تربیترهای ذکدیگر، مهارتبیاناند. بهاثرگذار بودهآزمایش  بدنی گروهتربیت

 ای خود را برپایةهای شغلی و حرفهانتظارات و نیاز نگاهی آگاهانه و هدفمند، باورها،با تا  سازندمی

انی که مانعی بزرگ بر ی و سازماای در زندگی حرفهاقعیات شکل دهند، از تفکرات کلیشهحقایق و و

با  سازمانی هستند، اجتناب کنند، هایریزی و حل مشکالت و تعارضگذاری، برنامهسر راه هدف

زمانی و حل مشکالت مرتبط با ل مشکالت ساخالقیت و نوآوری بیشتر در محل خدمت به ح

درون احساسی  از ،شغلی هایمشکالت و تعارضوجود ر همکاران بپردازند و باآموزان و دیگدانش

به رویدادها و  های خود تمرکز کنندهای مثبت تجربهجلو داشته باشند و بر جنبهمثبت، سازنده، و روبه

های خود در گیریها و تصمیمها، قضاوتریزی، برنامهمثبت بنگرند. همچنین و وقایع منفی از جنبة

رتباط با ها و واقعیات حقیقی و منطقی انجام دهند، در احیط شغلی و سازمانی را براساس دانستهم

نظر بگیرند، ها منافع کل را درو در انتخاب اهداف و اعمال آن پذیر باشندوظایف شغلی خود مسئولیت

ان عملکرد در سازمان اعتماد به جریهای کاری و نیز و در گروهو همکاران در محل خدمت به کارکنان 

گرفتن نظربدون در ارتباطات مستمر، پیوسته، مثبت، بدون محدودیت و و همواره برای گسترش کنند

، میان خود و مدیران و همچنین های کاریمراتب سازمانی درمیان دیگر کارکنان و گروهسلسه

اطفی پیوستگی ع ،آن انی تالش کنند که نتیجةی و بازدهی سازمعملکردهای شغل درراستای ارتقای

ها با حرفة معلمی بدنی با شغل و محیط شغلی خود و دلبستگی بیشتر آنو روانی بیشتر معلمان تربیت

( 2010)نادری، نیسی و سودانی ، (2011) همکاران و های محمدی زیدیاست. این نتایج با پژوهش

آموزشی بر نگرش، گرایش و رفتار  هایتأثیرگذاری مداخله ازحیث (2011) نیکنام و حسینیانو 

اد که تعهد نشان دحاضر ای مختلف در یک راستا قرار دارد. نتایج پژوهش هر سازمانکارکنان د

 گانةهای هفتس از شرکت در جلسات آموزشی مهارتپدر گروه آزمایش،  بدنیسازمانی معلمان تربیت



 1398، فروردین و اردیبهشت 53مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                          232
 

رفتار، در گسترش  شدهرآموزشی ذک هایکه مداخلهمعنیست؛ بدینافته امدیریت کوانتومی گسترش ی

ای تأثیر یرات و شرایط متفاوت شغلی و حرفهاساس واقعیات، تغیها برآن هایارتباطات و تصمیم

جهت تفکرات منطقی روزمره، خطی و دایرة تفکرات دودویی درها را در اجتناب از ، توانایی آناندداشته

های متر به پاداشجهت وابستگی کها را درساختار ذهنی آن، اندداده ارتقا ت تصویریانجام تفکرا

مستقیم داوری، آگاهی و دانش غیراند، از پیشای دگرگون کردهرونی در انجام وظایف شغلی و حرفهبی

ستگی ها را برای توسعة واب، توانایی آناندای خود اجتناب کردهدر سازمان و در محیط شغلی و حرفه

ها و در شرایط گیریام امور، تصمیمها( در انجهای کاری و کل سازمان )درمقابل دیگر سازمانبه گروه

، بر سرعت تغییرات چیره اندو اعمال تقویت کرده هاگویی نتایج تصمیم، پاسخبحرانی و همچنین

خود را با سایر همکاران، ات ، ارتباطاندهای منفی را فرصتی برای رشد و توسعه یافته، جریاناندشده

فعان مرتبط با سازمان در چهارچوب مقررات نسایر ذیآموزان و های کاری، مدیران، دانشگروه

آن گسترش  اند که نتیجةصورت پیوسته گسترش دادههبدون محدودیت و ب سازمانی و تاحدامکان

معلمان با شغل خود و ه شغل، محیط شغلی و سازمان، توسعة ارتباطات دوسویة تعلقات معلمان ب

های سازمانی بوده است که همگی به ارزشها وفاداری و پایبندی بیشتر آن ،و همچنین محیط شغلی

برهانی، های های پژوهشتوان با یافتهاند. این نتایج را میها منجر شدهتعهد سازمانی آن به توسعة

 (2014) چریک چهارده و گرویی، ریعامعرب، خنجری، (2012الدینی )زاده و سیفپرست، عباسوطن

آموزشی بر  هایها بر تأثیرات مثبت مداخلهآن همةدانست که در  همسو (2014) مبینی و امینی و

ها ، درمیان کارکنان سازمانورزش و همچنین گسترش نگرش، گرایش و تغییر در رفتار افراد در حوزة

 تأکید شده است. 

تومی پس از های مدیریت کواننشان داد که آموزش مهارتنتایج آزمون پیگیری  ،در این پژوهش

 تعهد و یشغل یدلبستگ ،یشغل تیرضا ، تأثیری پایدار بر ارتقایآموزشی گذشت سه ماه از مداخلة

های که آموزش مهارتمعنیر در گروه آزمایش داشته است؛ بدینبدنی حاضمعلمان تربیت یسازمان

که  اندهاز اثربخشی نسبی برخوردار بود ر این پژوهششده دشده و پروتکل آموزشی طراحیرذک

ای های شغلی و حرفهمدت سه ماه بر ارتقای نگرشهتأثیراتی پایدار و ماندگار حداقل ب اندتوانسته

هماهنگ است. در ( 2011) نیکنام و حسینیانمطالعة های یادشده داشته باشد. این نتایج با یافته

 و سازیناتوانکاهش خود بر تأثیری پایدار رفتاری -شناختی آموزشی هایها نیز مداخلهآن پژوهش

( 2014امینی و مبینی ) .پس از گذشت یک ماه از مداخله داشتند ورزشکار زنان افزایش خودکارآمدی

 هایفعالیت به زنان سطح گرایش ارتقای رهای آموزشی بمداخله نیز در پژوهش خود بر ماندگاری تأثیر

  آموزشی تأکید داشتند. هایشت یک ماه از مداخلهرزشی پس از گذو
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ها ای در گسترش تواناییهای شغلی و حرفهت و ارزش ارتقای نگرشاهمی شده،ربا توجه به نتایج ذک

 گانةهای هفتثربخشی نسبی پروتکل آموزشی مهارتاهمچنین، و بدنی های معلمان تربیتو قابلیت

کننده در شغلی و تعهد سازمانی معلمان شرکتلی، دلبستگی رضایت شغ در ارتقایمدیریت کوانتومی 

آن در شهر اصفهان پیشنهاد  وپرورش و زیرمجموعةه مسئوالن مربوطه در وزارت آموزشب ،این پژوهش

بدنی های شغلی معلمان تربیتشود از روش، پروتکل آموزش و نتایج این پژوهش برای ارتقای نگرشمی

شود تأثیرات گر پیشنهاد میدی . همچنین، به پژوهشگراناستفاده کنندهای آموزشی درقالب کارگاه

را در جوامع آماری دیگر و نیز در ارتباط با مدیریت کوانتومی  گانةهای هفتمداخلة آموزشی مهارت

 .ها و متغیرهای دیگر شغلی سازمانی ارزیابی کنندنگرش

 

 تشکر و قدرداني
های یل همکاری و شرکت در دورهدلهب ،ده در این پژوهشکننوسیله از تمامی معلمان شرکتبدین

  .شودتشکر و قدردانی می آموزشی مربوطه صمیمانه
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Abstract 

In today's complex world, organizations are always trying to develop the staff’s 

capabilities and capacities to enhance the productivity and organizational 

efficiency. This study was a quasi-experimental research including two groups 

and pretest-posttest, as well as follow-up study. The aim of this research was to 

measure the effect of educational intervention of seven quantum management 

skills on job satisfaction, job involvement, and organizational commitment of 

physical education teachers in the third educational district of Isfahan. 29 physical 

education teachers were selected by availability sampling method and then 

accidentally divided in two group (experimental group: 14, control group: 15). 

The instruments in this research includes Minnesota job satisfaction questionnaire 

(1967), Lodahl and Kejner job involvement scale (1965), and Meyer and Allen 

organizational commitment scale (1991). The experimental group in this research 

participated for 8 sessions in quantum management skills education classes during 

one month. Also, both of experimental and control groups measured by research 

instruments before, after, and after 3 months of educational intervention. The data 

was analyzed by covariate analysis method. The results indicated that educational 

intervention of quantum management skills significantly effect on improving the 

mean numbers of PE teachers’ job satisfaction (14.19), job involvement (8.19), 

and organizational commitment (12.73). Also, that effect was stable after three 

months of intervention. Accordingly, the relevant authorities in the Ministry of 

Education recommended to teach seven quantum management skills to PE 

teachers in order to improve their job attitudes. 
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