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 و سازماني هوش تأثیر تعیین هدف پژوهش حاضر باچکیده: 

 اجرا سازماني چابکي قابلیت بر کوانتومي مدیریت هایمهارت
همبستگي، مبتني بر  -پژوهش از نوع توصیفي این .شد

مدیران  همه شامل و جامعه آماری معادالت ساختاری است
 روش از استفاده با وبودند اصفهان  های منتخب شهردانشگاه

نمونه  عنواننفر به 165ای متناسب با حجم طبقه گیرینمونه
 )هوش پرسشنامهسه  هاآوری دادهگرد ابزار. ندانتخاب شد

کوانتومي  مدیریت های)آلبرشت(، مهارت سازماني
بود  )شریفي وژانگ(( زمانيسا چابکي هایساخته، قابلیتمحقق

و  92/0،  97/0به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ  باکه پایایي آن 
یل عاملي آنها و تحلو روایي محتوایي و سازه  شد برآورد 93/0

 ازها وتحلیل دادهبرای تجزیهشد.  تأییدها( )پرسشنامه
یابي معادالت و مدل رگرسیون همبستگي، ضریب هایآزمون

 بر سازماني هوشالف(  :نشان دادها یافته .اده شدستفا ساختاری
داری دارد مستقیم و معني، مثبت تأثیر سازماني چابکي قابلیت

(001/0=P)مدیریت هایمهارتب( هوش سازماني بر  ؛ 
 ؛(P=001/0) داری داردمستقیم و معني، مثبت تأثیر کوانتومي

 نيسازما چابکي قابلیت بر کوانتومي مدیریت هایمهارت( ج
هوش ( د ؛(P=001/0داری دارد )مستقیم و معني، مثبت تأثیر

های چابکي های مدیریت کوانتومي بر قابلیتسازماني و مهارت
 .(P=001/0)دارند داری مستقیم و معني، مثبت تأثیرسازماني 

Abstract: The purpose of this study was to 
determine the effect of organizational intelligence 
and quantum management skills on 
organizational agility. This descriptive-
correlational study was based on structural 
equations and the statistical population consisted 
of all principals of selected universities in 
Isfahan. The sample size was (N=165) people. 
The data collection tools were made of three 
Questionnaires Organizational Intelligence 
(Albrecht), quantum management skills 
(researcher made), and organizational agility 
capabilities (Sharifi and Zhang) whose reliability 
was estimated by Cronbach's alpha coefficient of 
0.97, 0.92 and 0.93, respectively, and their 
content and construct validity and factor analysis 
respectively (Questionnaires) were approved. For 
analyzing data, correlation coefficient, regression 
and structural equation modeling were used. 
Findings indicated that organizational 
intelligence has significant positive and direct 
effect on organizational agility capability 
(P=0.001). Organizational intelligence has 
significant positive and direct effect on quantum 
management skills (P=0.001). Quantum 
management skills have significant positive and 
direct effect on organizational agility capability. 
Organizational intelligence (P=0.001) and 
Quantum management skills have significant 
positive and direct effect on organizational agility 
capability (P=0.001). 

 هایقابلیت ،های مدیریت کوانتوميمهارت واژگان کلیدی:
، اعضای هادانشگاه دیراني، مهوش سازمان ي،چابکي سازمان
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Keywords: Quantum management skills, 
Organizational agility capabilities, 
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  مقدمه

و همه  تغییر است کلمه کندنميکه تغییر  چیزی تنها در دنیای متالطم و متغیر،
، رقابت رجوعاربابعامل کلیدی  سه تأثیرهمیشه تحت  هادانشگاه ازجمله ،هاسازمان

در چنین  بنابراین .دارند عهدهرسالت تغییر را بر  هادانشگاهو تغییر قرار دارند و خود 
بدون جستجوی  توانندنمي هادانشگاهیده امروزی مدیران رقابتي و پیچ هایمحیط

به  یرمجموعهزمدیریتي خود و  هایمهارتراهکارهایي برای توانمندسازی و افزایش 
برای غلبه با  هایيروشو  هاراهپس باید در جستجوی ، حیات خود ادامه دهند

 سو و هماهنگ باشندجدید هم هایچالشتا بتوانند با نیازها و  جدید باشند هایپدیده
 . (1396 )سلیمي وهمکاران،

بوده و بیشترین تالش  هادانشگاهاصلي  کارکردهای ایجاد دانش جدید از دیرباز از 
گیری از منابع های فکری با بهرهارتقای دانش و تقویت سرمایه ،دانشگاهي جامعه

ید این منابع را با با هادانشگاه بنابرایناطالعاتي، فکری و انساني موجود بوده است. 
قرار  برداریبهرههای صحیح مدیریت شناسایي، استخراج و مورد استفاده از شیوه

خود را با شرایط متالطم و  ان رقابتي،برای حفظ تو هادانشگاهدر چنین شرایطي  دهند.
 ،همکاران سلیمي و) نندکچابکي سازماني را کسب  هایقابلیتمتحول وفق داده و 

 هایسازمان ،از سوی دیگر نند برای پاسخگویي به تغییرات آماده باشند.تا بتوا (1396
مدیریت  هایمهارتضمن کسب زی که با عدم قطعیت مواجه هستند، پیچیده امرو

هوش فعال انساني و هوش مصنوعي است،  برآیندکوانتومي از هوش سازماني که 
 همکاران، )سلیمي و ده کننداستفا هادانشگاهبرای پویایي و افزایش کارایي و اثربخشي 

مدیریت  هایمهارتچابکي سازماني و  هایقابلیت ،بنابراین هوش سازماني( 1396
، هاقابلیتبتوانند از تمام  زیرمجموعهمدیران و که  است شرایطي ساززمینهکوانتومي 

و هوش خود برای به حداکثر رساندن کارایي و اثربخشي  هاتوانایيو  هامهارت
 استفاده کنند.سازماني 

های مهارت سازماني و آیا هوشکه  است این اصلي مسئلهدر این پژوهش، 
اعضای سازمان  تکامل و رشد بر گذارتأثیر عنوان عامليتوانند بهمدیریت کوانتومي مي

 محیط با توانندمي بهتر هایيویژگي چه با هادانشگاه باشند یا و چابکي سازماني

 د؟نبپوشان عمل جامه خود هایرسالت به و داشته سازگاری و دروني بیروني
 عصاری ازجمله پژوهش و است گرفته صورت خصوص این در اندکي هایپژوهش

 بوده سازماني هوش و سازماني چابکي بودن پایین دهندهنشان نیز( 1394) همکاران و
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 هب را وهشگرژپ کوانتومي مدیریت هایمهارت ازنکردن  استفاده ،دیگر سوی از و

 هایپژوهش در موضوع این و است داده سوق پژوهشي موضوع این بررسي
 سنجش با تا است شده تالش پژوهش این در رو،از این. است جدید نسبتاً دانشگاهي

دانشگاهای  های مدیریت کوانتومي برچابکي سازماني درسازماني ومهارت هوش تأثیر
  .شود ارائه آن هایشاخص ودبهب و الگوبرداری برای راهکارهای مناسبي منتخب،

 
 پژوهش پیشینه و مبانی نظری

 کرده پیداجدید، نقش مهمي  هایپژوهش زمینه دریک مفهوم جذاب  عنوانبههوش 
در یک سازمان استخدام  باهوش، وقتي افراد (2003) 1آلبرشت گفته به است؛

از  کدام هر .کنندميیا حماقت گروهي پیدا  جمعيدسته کندذهني، تمایل به شوندمي
اغلب  ،رواین ازپیشرفت کنند و به سطح ریاست برسند  خواهندمياین افراد باهوش 

و در ساختن مفهومي برای رسیدن به واقعیت و تعالي  کنندميبه شکل انفرادی عمل 
سازماني یکي از بهترین مفاهیم برای تفکر است، زیرا  هوش .کنندميسازمان کوتاهي 

تا جمعي. این مفهوم  رودميفردی به کار  طوربهت که بیشتر بر مبنای مفاهیمي اس
که  طورهمان. کندمي تأکیدپیمایش علمي  هایشکلبه  که ابزار مفیدی است

یادگیری سازماني و مدیریت علمي در دو دهه گذشته دنیای علم را در  هایپارادایم
است  توسعهلدرحابودند، اکنون پارادایم هوش سازماني رایج شده و  برگرفته
 (.2005، 2)یولس

 از ترکیبي و سازمان ذهني هایتوانایي مجموع را سازماني هوش (1992ماتسودا )

وی فعالیت از نظر  درواقع .دانستميماشیني  هوش و هوش انساني عامل دو
 و ماشینيحل مسئله انساني  دو جزء دارای و مشارکتيگروهي  يفعالیت ،سازماني

 است.
 به شرح زیر شاخص یا بعد هفت راداریسازماني  وشه (2003آلبرشت )

 :توصیف کرده است
 سازمان یک هدف بیان و خلق، استنتاج قابلیت :3استراتژیک اندازچشم( 1

 گروهي روحیه حس و واحد مشترک و هدف داشتن :1مشترک ( سرنوشت2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Albrecht 
2 .Yolles 
3. strategic vision 
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اع انو با تطبیق و یرمنتظرهغ یهاچالشبا  رویارویي توانایي :2به تغییر یل( م3
 تغییرات

 موفقیت برای انرژی مضاعف و ینيبخوش و تعهد :3یه( روح4

 موفقیت و در سازمان در موجود قوانین و بودن ابزارها مفید :4توافق و ( اتحاد5

 محیط رویارویي با منظوربه یکدیگر با اعضا تعامل

 جریان و دیگران با خود بینش و اطالعات، دانش تسهیم ظرفیت :5دانش ( کاربرد6

 .سازمان سرتاسر در آزاد دانش

و  ماهرانه بازدهي برای درست انجام کارهای در بودن جدی :6عملکرد ( فشار7
 مشترک. موفقیت
 (،2005) 9استونهاوس ( پمبرتون و2005) 8هالل (،1992) 7ماتسودا یهامدل

 ،اندنکرده را مطرحخاصي  یهاسنجه (2003) 11شوانینگر و (2004) 10کرونکوئیست
 تواندميند که جمع هوش افراد بود معتقد (2001) 13و لیبوویتز (1996) 12یناما گال
( در مدل خود 1998) 14و ماتسون ماتسون ،از هوش سازماني باشد. در مقابل یااندازه
 اگرچهسازماني است.  هاییژگيوکه هوش سازماني معیاری از  اندکردهبیان 

 هاسازمان همهدر  یریکارگبهی پیشنهادی خود را برا یهامدلپژوهشگران مختلف 
بر این موضوع در  دال یاکنندهتأییدکافي  یهاپژوهشولي شواهد و  داننديممعتبر 

تنها مدل آلبرشت توسط پژوهشگران  ،در این میان .خوردينممطالعات به چشم 
هوش سازماني  یمرخنبرای تعیین  هادانشگاه ازجملهمتفاوت  یهاسازمانمختلف در 

. به نظر هاستمدلمسئله نحوه سنجش  ینترمهماست. چون  گرفته قرار ستفادها مورد

                                                                                                                           
1. shared fate 
2. appetite for change 
3. heart 
4. alignment and congruence 
5. knowledge deployment 
6. performance pressure 
7. Matsuda 
8. Halal 
9. pemberton & Stonehouse 
10. Cronquist  
11. Schwaninger  
12. Glyn 
13. Liebowitz 
14. Matheson & Matheson 
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 سازماني است الزم برای کارکنان هایمهارت تمام ترکیبي از سازماني هوش رسديم

 و یریپذانعطاف واکنش، و درکنش سرعت تغییر، با سازگاری قابلیت که شامل:

جدید هزاره سوم مدیریت  هیممفایکي از  .(1393 ،زادهملک) است یتوانمندساز
 است که باال بردن توان و اثربخشي مدیران و کارکنان آنهدف که  است 1کوانتومي

توصیف و  برایرهنمودی  منزلهبهمفاهیم و اصول تئوری کوانتوم از  شودميسعي 
 گیریبهرهو حل مسائل مدیریتي  همچون هوش سازماني ،سازماني هایپدیدهتبیین 

 .شود
مدیران به  مجهز بودن، نیازمند چابکيبهرسیدن ازجمله ها و تضرور این
 بهتر چابکي بهبتوانند  آنها برتکیهبا  هادانشگاهاست تا مدیریت کوانتومي  هایمهارت

 دست یابند.
تر شدن به سمت مختلفي شناسایي و برای چابک ابعادتوان در را مي هامهارت این

نیاز به  ندهست مواجهه مدیران در دانشگاه با آن کي از مباحثي کی حرکت کرد. آنها
 یهاسازماندر  چون ،باالستکارآمدی بسیار  بامدیریتي  جدید هایمدلاستفاده از 

 یهامهارتهستند، و با سرعت پیشرفت باال رقابتي  ،که بسیار پیچیده 21 قرن
 .(2004 ،2شلتون و دارلینگنیستند )کافي  مدیریت سنتي

 که تغییرات سریع، کنندميفعالیت  در محیطي کنوني هایزمانسا ،دیگر از سوی
 در که معتقدند اندیشمندان .کندپذیر ميانطباق هایاستراتژیرا ملزم به داشتن  آنها

 هاخواسته و نیازها در تنوع و گوناگون احتماالت محیط بیروني، محیط حاضر عصر

 و ابزارها فرایندها، اختارها،ساز  است الزم سازگاری منظوربه هادانشگاه و است

بتوانند تا  (2009 ،3)هریس بهره ببرند متغیر دنیای این در نویني مدیریتي هایمهارت
نفعان یذ پاسخگوی نیازهای و ایفا کنندخوبي وظایف مدیریت خود را در دانشگاه به

درک نیاز به سازماني  چابکي بهبرای دستیابي  مدیران دانشگاهي بنابراین،باشند. 
مدیریت  هایمهارت ،ویژهبه، يمدیریت هایمهارت یارتقاو رویکردهای جدید 

در هر مدیران شیوه مدیریت کوانتومي تأکید بر این است که در  .دارندکوانتومي 
اصول  ؛ کهمي کنندپیروی موقعیت از یک سبک رهبری یا مدیریتي متفاوت  حالت و

 از: اندعبارت آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. quantum management 
2. Shelton & Darling 
3. Harris 
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، کنندخارج  ،يو خط ت به زیردستان از حالت محدودمدیران باید خود را نسب -1
را از صورت دروني به بیروني  اعتماد و احساس و عملکرد و شناخت خود

 تبدیل کنند.
 را ببینند. یزچ و همه نندک نظر کل بهدر کنار اجزاء  -2
 ،دارلینگ و )شلتونخالقیت و ابتکار دید  توانيمنیز  هانظمييببدانند که در  -3

2004). 
و  خود سازمانده پویا، سیستم یک عنوانبهرا  جهان کوانتومي، دیدگاهیران در مد

و  یادگیرنده باید آرایش هاسازماندیدگاه  این ا. بدنکنيم توصیف بینيپیشیرقابلغ
 هامهارت ،هایژگيو اییادگیرنده یهاسازمان در چنین، چون باشند داشته خودکنترلي
 اخود ر سازمان باشد تا بتوانند محیط آن سنتي نوع ازمتفاوت  باید مدیران و وظایف

بنابراین  کنند؛و رهبری  هدایت و سرآمد بودن موفقیت در جهت آن راو  دهندتوسعه 
 برقرارارتباط  ،جوگروشخصیت پرس هاییيتواناایجاد  درصدد ی یادگیرندههاسازمان

آزادی  ،ورد پخته با مسائلبرخ ،ایجاد انگیزه در مخاطب ،ایجاد رفتار محترمانه ،کردن
 از یبرخوردارممکن است با  ینهاا همه که هستند يخودکنترل و فکر و حفظ آن

 شود. یرپذامکان کوانتومي یهامهارت

متفاوت و عقلي برای اداره افراد  کامالًرا با دیدگاهي  یرانمد کوانتومي، هایمهارت
 .کندمي روروبهو تعارض 

از باال به پایین و از برون  هایدهپدمدیران را در نگاه به  یدگاهد مدیریت کوانتومي،
 چگونه؟ اما ،سازدميبه درون تغییر داده و معکوس 

که باشد  یرپذامکان هفتگانه کوانتومي هایمهارتاین کار شاید با مجهز شدن به 
  از: اندعبارت

 دیدن هدفمند یيتوانا نگاه کوانتومي: 
 متناقض یوهشبه  تفکر کوانتومي: توانایي تفکر

 بخشیاتحاحساس کوانتومي: توانایي احساس زنده و 
 و خالقانهبرای دانستن به شیوه شهودی  یيتوانا شناخت کوانتومي:

 عمل کوانتومي: توانایي عمل به شیوه مسئوالنه
 اعتماد کوانتومي: توانایي اعتماد به فرایند و جریان زندگي

 گ،شلتون و دارلین) ی ارتباط مستمر استکوانتومي: توانایي برای برقرار یستز
2004). 
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 و سه شناسانهروانماهیت ، تفکر، احساس کوانتومي( دیدناول )سه مهارت 

مهارت  هستند ومعنوی  هایمهارتمهارت دوم )شناخت، عمل، اعتماد کوانتومي( 
 که بر  آنان است. ادراکبه معني در تعامل با دیگران بودن و  يوجود کوانتوم ،هفتم

 استفاده از مدیران باو  سازدمي طریق روابط خودش را پایه این مهارت زندگي از
 و کنندمياستفاده  نیمکره مغز دو هر هاییتاز ظرف يشناختروان معنوی و هایمهارت

انتخاب آگاهانه زندگي شغلي  در پردازش عالي مغز توانایي مرکز و گسترشتوسعه ا ب
 (.همان) شوندميتوانمندتر 

را  آنهاکه تغییرات سریع،  کنندميدر محیطي فعالیت  هادانشگاه ،دیگر یسو از
. در چنین محیطي، چابکي تبدیل به کندميپذیر انطباق هایاستراتژیملزم به داشتن 

، 1)راویچاندران ات بسیاری بر عملکرد سازمان داردتأثیر که قابلیت مهمي شده است
در  به عوامل تغییر و تحوالت سازمانيپاسخگویي  یراهکارهایکي از  .(2007

با توجه به جدید بودن  .است 2«چابکي»محیط و کسب موفقیت در این  هادانشگاه
که مورد تأیید همگان باشد. لیکن در تعاریف وجود ندارد بحث چابکي، تعریفي 

 قابل یرغچون توانایي برای واکنش سریع به تغییرات ناگهاني و  هایيیژگيومتعدد به 
بقا و پیشرفت در محیطي با  یيو توانا (1995، 3، ناجل و پریس)گلدمن بینيیشپ

و  فورستر ،ید ،، ریگ بای(1996)، 4ریچارد بینيپیش قابل یرغتغییرات مداوم و 
( اشاره شده است. بنابراین چابکي به معنای توانایي 2001) 6و داو (2001)، 5برنت

به تغییرات محیطي است. شریفي و ژانگ  آمیزیتموفقپاسخگویي و واکنش سریع و 
غیرمنتظره برای  یهاچالشآمدن بر  فائق( چابکي را به معنای توانایي 2000)

 یبرا ،محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات سابقهيبرویارویي با تهدیدهای 
 .اندکردهرشد و پیشرفت تعریف  یهافرصت

بقای تجارت در دنیای  برایت الزم ند چابکي قابلیبود پژوهشگران مذکور معتقد
تغییرات موجود در  بینيیشپسازمان برای ادراک و  ،پویا و متغیر رقابتي و توانایي

بتوانند تغییرات محیطي را تشخیص داده  آن، واسطهبه هاتا سازمانمحیط کاری است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ravichandran 
2. Agility 
3. Goldman, Nagel & Preiss 
4. Richards 
5. Rigby, Day, Forrester & Burnett 
6. Dove 
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 آمیزتیموفق کار بردنچابکي، به  عوامل رشد و شکوفایي بنگرند. عنوانبه آنهاو به 
تلفیق، یکپارچه  راه، نوآوری و کیفیت از یریپذانعطافمباني رقابت مانند سرعت، 

برای فراهم کردن محصوالت و  محوردانشکردن منابع و بهترین اقدامات محیط 
، سرحدی یوسفاست )محور در یک محیط سرشار از تغییرات سریع خدمات مشتری

در  هایيیيتواناباید  چابکي بهنیل  منظوربهاین اساس و  بر (.1999، 1و گوناسکاران
برای پاسخگویي به تغییرات  یازن موردتا سازمان از قدرت  شودسازمان ایجاد 

 هاقابلیت. این گویندميچابکي  هاییتقابل، هایيتوانابرخوردار باشد که به این 
، )شریفي و ژانگسرعت  و پذیریانعطاف ،شایستگي ،گویيپاسخ از: اندعبارت
را  هاقابلیتاین  باید ،به دنبال چابکي استکه  چون دانشگاه بنابراین سازماني (.2000

را  دانشگاهوری در موجبات افزایش بهره آنهامدنظر داشته و با پرورش و تقویت 
 شدهتربیتباید نیروهای  دارندکه قصد چابک شدن  هایيسازمانهمچنین  کند.فراهم 

 ،دهند ، تجربه و دانش ارتقاهامهارتاز  ایمجموعه خوب را با انگیزهو دارای 
که این امر یک بخش ضروری و جدانشدني از استراتژی سازمان قلمداد  ایگونهبه

گفت  توانمي. اطالعات و دانش در چنین سازماني در اختیار نیروی کار بوده و شود
و شهایي،  عفرنژادج) فرماستحکم ،قدرت منزلهبه ،تفکر دانش هایيسازمانبر چنین 

رشد و بالندگي باشد.  مناسبي برای تواند عرصهمي هادانشگاه در چابکي متغیر(. 1389
چون سرعت، شایستگي،  هایيزمینه در رشد و پیشرفت سازمانبرای  بنابراین

 چابکي به ،سازمان هایهزینه کاهش از همه ترمهمو  پذیریانعطافپاسخگویي و 
چابکي سازماني امری ضروری در  نیاز است. هادانشگاه رایب ضرورت یک عنوانبه

 و رفتارها و هامهارتبه  سازمان یک راهبرد عنوانبهسازمان محسوب شده و 
داشتن  بهسازماني  چابکي بهدستیابي  یبرا بر این اساس، دارد. نیاز کارکردها

به برخي امه در اد .است یازنهوش سازماني  گیری ازبهرهو کوانتومي  هایمهارت
 :شوداشاره ميدر این زمینه  گرفتههای انجام پژوهش

 هوش رابطه مقایسه و يبررس» ي را با عنوانپژوهش( 1389) کاظمي و پورمختاری
 «اصفهان دولتي هایدانشگاه يآموزش یرغ و يآموزش یرانمد اخالقي هوش و سازماني

 هوش و سازماني هوش هایمؤلفه بین که نشان داداجرا کردند. نتایج پژوهش آنها 
 یرغ مدیران اخالقي هوش و سازماني هوش هایمؤلفه بین و آموزشي مدیران اخالقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yusuf Sarhadi & Gunasekaran 
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بررسي  با( 1390)گاني هللشاهین و  .دارد وجود داریمعني و مثبت رابطه يآموزش

که  به این نتیجه رسیدند مفهوم و کاربرد چابکي در بخش خدمات در دانشگاه اصفهان
گویي و شایستگي( تأثیر پذیری، پاسخاصول چابکي )سرعت، انعطاف یریکارگبه

 مؤلفهتوسط این دانشگاه دارد و  شده ارائهداری روی تنوع خدمات معني
حیدری،  .شد شناختهدانشگاه  یسازچابکترین عامل مهم عنوانبهپذیری انعطاف

تعالي سازماني و  یتوانمندسازهابررسي رابطه  با( 1392) ینو شاهسیادت، هویدا، 
بین  دادندنشان  ،های دولتي شهر اصفهانهای چابکي سازماني در دانشگاهقابلیت

بطه چابکي سازماني و ابعاد آن را هاییتقابلتعالي سازماني و  یتوانمندسازها
تعیین  يبررس نیز با( 1394) اسدی و قمری ،طباطبایي ،ذبیحي .دار وجود داردمعني
علوم پزشکي مشهد به این  هاییمارستاندر ب و چابکي سازمانيهوش سازماني  رابطه

 و داردوجود دار يمعنبین هوش سازماني و چابکي سازماني ارتباط که  ندنتیجه رسید
راهبردی، فشار عملکرد و  اندازچشم یهامؤلفهبیشترین سهم در تعیین چابکي را 

 دادند نشان خود پژوهش در (1394) زرتشتي و عباسیان فرزی داشتند. اتحادوتوافق
 کارآفریني و سازماني چابکي و سازماني کارآفریني و سازماني هوش رابطه که

 هویدا و سیادت ،بنام يفردائ ،عصاری. همچنین، است دارمعني و مثبت سازماني
 اصفهان دانشگاه در سازماني چابکي و سازماني هوش وضعیت بررسي با (1394)
 که چابکيبه این نتیجه رسیدند  ایران، در عالي آموزش نظام از اینمونه عنوانبه

 و سازماني هوش بین و بوده پایین اصفهان دانشگاه در سازماني هوش و سازماني
 و مقدمنتایج پژوهش  .وجود دارد دارمعني و مثبت رابطۀ سازماني چابکي
 هوش و سازماني هوش بر دانش مدیریت کهدهنده آن بود نشان( 1395) نوازانمهمان

 صورت به دانش مدیریت .دارد تأثیر مستقیم طوربه سازماني نوآوری بر سازماني
 محمدی و بیدختي امین . دارد تأثیر سازماني نوآوری و سازماني هوش بر غیرمستقیم

 کارآفریني روابط پایداری و جهت بررسي» خود با عنوان پژوهش در (1395) حسیني
 که دادند نشان «سمنان دانشگاه کارکنان در زمانيسا چابکي و سازماني تعهد سازماني،

 سازماني تعهد واسطهبه غیرمستقیم طوربه هم و مستقیم طوربه هم سازماني کارآفریني
 مثبت، تأثیر سازماني تعهد همچنین. دارد سازماني چابکي توسعه در را کلیدی نقش

جستارگری  در( 1395) همکاران و کیاني .دارد سازماني چابکي بر دارمعني و مستقیم
 با توانمي و دارد مستقیم تأثیر سازماني چابکي بر سازماني دادند که هوش خود نشان

 با را سازمان هایهدف و فراهم را سازمان چابکي هایزمینه ،سازمان هوشمند افزایش
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 داد نشان( 1396) همکاران و تیموری پژوهش نتایج .ساخت محقق بیشتری سرعت
 داریيمعن و مثبت رابطه سازماني کارآفریني با آن ابعاد و مانيساز هوش بین که

 الگوی بررسي» ي با عنوانپژوهش در (1397) مهاجران و احمدیان .دارد وجود
« ارومیه دانشگاه در نوآوری و سازماني چابکي سازماني، هوش روابط ساختاری
 و نوآوری بر ابکيچ مستقیم اثر و نوآوری بر سازماني هوش مستقیم اثر که دریافتند

و  یداهو ،آقابابایي. است دارمعني و مثبت چابکي بر سازماني هوش مستقیم اثر
سازمان  هایمؤلفه گرا ومثبتبررسي رابطه راهبردهای رهبری  با( 1392پور )یيرجا

 یهامؤلفه و گرامثبتکه میانگین راهبردهای رهبری  کوانتومي به این نتیجه رسیدند
راهبردهای  ینو بمطلوب است  نسبتاً حد اصفهان در در دانشگاهي سازمان کوانتوم

 .وجود دارد داریيو معنسازمان کوانتومي رابطه مثبت  یهامؤلفه و گرامثبترهبری 
اساس مدل شلتون  مدیران بر هایمهارترابطه  پژوهشي در (1392) رضویهمچنین، 

استان  شرکت گاز درا ر 1مدیریت کیفیت اروپایي رویکرد موفقیت مدیران با و
که بین  بررسي کرد. وی بر اساس نتایج پژوهش خود دریافتخراسان رضوی 

مدیریت کیفیت رویکرد  آنان با یتو موفقمدیریت کوانتومي مدیران  هایمهارت
 جهت رابطه مثبت است. و دارد داری وجودرابطه معنياروپایي 
 هایزیرساخت داریمعني و مثبت تأثیر ایمطالعه طي (2018) 2کومار و پاندا

 چابکي بر فناوری مدیریت و فردی بین مدیریت کاری توابع یعني سازماني هوشمندی
 نشان پژوهش خود هایدر یافته (2016) همکاران و بهرامي .کردند تأیید را سازمان

 ایواسطه نقش سازماني چابکي و سازماني هوش بین سازماني یادگیری که دادند
 تأثیر سازماني چابکي که دادند نشان پژوهشي در (2015) همکاران و هاراف دارد.

 در که يپژوهش در (2014) 3گاالگر. دارد سازماني نوآوری بر داریيمعن و مستقیم
 طوربه که داد نشان يسازمان هایریمتغ بر يکوانتوم تیریمد مثبت اثرات زمینه

 رانیمد یراز است داشته ثیرتأ کارکنان یشاد و نشاط بر يکوانتوم تیریمد یداريمعن
 سازمان سطح دررا  بانشاط و شاد يطیمح بتوانند که دارند را یيتوانا نیا يکوانتوم
 هایایده ایجاد که دادند نشان خود پژوهش در( 2014) ورلي و وینبای .دهند توسعه
 توجهي قابل طوربه سازماني پایدار تغییرات و خدمات و محصوالت توسعه جدید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. EFQM (European Foundation for Quality Management) 
2. Panda & Kumar 
3. Galagher  
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 هاییافته. است سازمان در( دقت سرعت،) چابکي فرایندهای مدیریت از ثرمتأ

 در تواندمي سازماني چابکي ابعاد که داد نشان( 2014) 1رینگوس و گملین پژوهش
و  آرل باشد. داشته توجهي شایان و گذارتأثیر نقش جدید محصول نوآوری به دستیابي

 و فرهنگ وجود ،کنوني یایپو و پیچیده جهان در که نددریافت( 2201) 2همکاران
 داد نشان خود پژوهش در (2012) 3چن  .است رقابتي مزیت یک سازمان در چابکي

 هایزیرساخت پذیریانعطاف و تجاری هوش واسطه به حدی تا سازماني چابکي که
 شارپ پژوهش نتایج اساس بر. گذاردمي تأثیر سازمان رقابتي مزیت بر( تي آی)
 مقابل در آنان که شودمي موجب دانشگاه در استراتژیک بکيچا کارگیری به( 2012)

 . کنند عمل ترموفق پویا و پیچیده محیط
هوش سازماني و چابکي سازماني  دارمعنيرابطه مثبت و  ،پیشین هایپژوهشدر 

، چابکي سازماني زمینه درزیادی  هایپژوهشاخیر  یهاسالو در  شده است تأیید
صورت  دودوبهو جداگانه  صورتبهومي و هوش سازماني مدیریت کوانت هایمهارت

 هایمهارتو خصوص ارتباط بین هوش سازماني ولي پژوهشي در  گرفته است،
از  .در چابکي سازماني یافت نشد مؤثرعوامل مهم و  عنوان بهمدیریت کوانتومي 

ی هاو مهارتهوش سازماني آیا  کهاست  حاضر این پرسش مطرحپژوهش در  رو،این
دارد و در صورت مثبت بودن  تأثیرچابکي سازماني  هایقابلیتبر  يکوانتوممدیریت 

 ؟بوده است بیشتر کدام متغیر تأثیر ،پاسخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gmelin & Seuring 
2. Arell et al 
3. Chen  
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های مدیریت و مهارتهوش سازماني رابطه  تأثیرتعیین  هدف باحاضر پژوهش 
 هاناصف منتخب شهر یهادانشگاهمدیران  چابکي سازماني در هایقابلیت برکوانتومي 

 (1)شکل  پژوهش دراولیه مفهومي  الگوی توجه به پیشینه پژوهش، با شد. اجرا
 است. شده یمترس

 پژوهشاولیه مفهومی  الگوی (1)شکل 
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 برای ،(2003برای بررسي متغیر هوش سازماني از نظریه آلبرشت ) پژوهشدر این 

 هایقابلیتای بر( و 2003مدیریت کوانتومي از نظریه دارلینگ و شلتون ) هایمهارت
با توجه به  .است شده استفاده( 2000چابکي سازماني از نظریه شریفي و ژانگ )

 :است شده ینتدوبه شرح زیر پژوهش  هاییهفرض مفهومي پژوهش، الگویپیشینه و 

 (a) دارد. تأثیرمدیریت کوانتومي  هایمهارت هوش سازماني بر-1
 (bدارد. ) تأثیري چابکي سازمان ایهقابلیت مدیریت کوانتومي بر هایمهارت-2
 (cدارد. ) تأثیري چابکي سازمان هایقابلیت هوش سازماني بر-3
چابکي  هایقابلیت مدیریت کوانتومي بر هایمهارت هوش سازماني و -4

 (d) دارد. تأثیرسازماني 
 

 پژوهش شناسیروش
 الگوی بر مبتني یابيمدل و همبستگي -توصیفي هایپژوهش از نوعپژوهش حاضر، 

 منتخبهای دولتي دانشگاه مدیران ،آماری پژوهش جامعه .ساختاری است معادالت
 گیرینمونه روش از استفاده بابود. نفر  286 تعداد به 1396در سال  1شهر اصفهان

پرسشنامه  175تعداد شدند. نمونه انتخاب  عنواننفر به 165ای متناسب با حجم طبقه
 نامه در تحلیل استفاده شد.پرسش 151توزیع و تعداد 

آلبرشت  بر اساس نظریه شده تعدیل پرسشنامهاز  هوش سازمانيبرای سنجش 
استراتژیک،  اندازچشم :هفت بعدشامل و  پرسش 49که دارای استفاده شد ( 2003)

 عملکرد و فشاردانش  کاربرد ، روحیه،توافق و اتحادسرنوشت مشترک، میل به تغییر، 
بر پژوهشگرساخته  پرسشنامهاز مدیریت کوانتومي  هایمهارت سنجش یبرا بود.

 :بعد هفتشامل و  پرسش 49که دارای بهره گرفته شد ( 2003اساس مدل شلتون )
 برای بود. وجود(، شناخت، عمل و دیدن کوانتومي) یستزاحساس، اعتماد، تفکر، 

اساس مدل پژوهشگرساخته بر  پرسشنامهاز  نیز های چابکي سازمانيقابلیتسنجش 
پاسخگویي، شایستگي،  چهار بعدکه دارای استفاده شد ( 2000ژانگ و شریفي )

. برای بررسي روایي ابزارها با توجه به تعداد ابعاد و بود پذیری و سرعتانعطاف
و  23SPSS افزاراز نرم یتأییدعاملي  از تحلیلمحتوایي،  بر روایيحجم نمونه، عالوه 

23Amos ایشاخصه، بررسي کوواریانسحذف خطاهای  پس از .استفاده شد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های دولتي مادر شهر اصفهان که تحت پوشش وزارت علوم هستند.دانشگاه. 1
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 ي،برازش متغیر هوش سازمان هایشاخصکه  شد تأییدبرازندگي، تحلیل عاملي 
(= 638/0) شاخص برازش تطبیقي مقتصد، PNFI(= 634/0) شده مقتصد هنجار

PCFI ،(= 075/0) ریشه میانگین مربعات خطای برآوردRMSEA ،سکوئر ی اکا
مدیریت  هایمهارت متغیر برازش هایشاخصو  CMIN/DF(= 835/1) نسبي

 شاخص برازش تطبیقي مقتصد، PNFI( 687/0) شده مقتصد هنجار ،کوانتومي
(793/0 =)PCFI ،(=065/0) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA ،ی کا
 هاییتقابل یرمتغبرازش  یهاو شاخص CMIN/DF (=643/1) سکوئر نسبيا

 (=732/0) شده مقتصد هنجار ،TLI (=924/0) یسلو-توکر، چابکي سازماني

PNFI ،(=666/0) شاخص برازش تطبیقي مقتصد PCFI ، ریشه میانگین مربعات
و  CMIN/DF (63/1) سکوئر نسبيی اکا، RMSEA (=056/0) خطای برآورد

( 1961ر )یزبرای تعیین روایي سازه از آزمون کا دارند. قرار قبول قابل در بازه همگي
 و قابلیتحجم نمونه  یتکفا (،2آزمون جدول )ضریب  که شده استفاده KMO1یا 

ها از امهشنبرای تعیین پایایي پرس .کرد تأییدعاملي  بندیدستهرا برای  هاپرسش
هوش مقدار این ضریب برای پرسشنامه  ؛ کهاست شده استفادهضریب آلفای کرونباخ 

 يسازمانچابکي  هایقابلیتبرای و  92/0 يکوانتوممدیریت  هایمهارت، /97سازماني 
 است. آمده دست به، 93/0

 
 آلفای کرونباخ و KMO آزمون یب( ضر1جدول )

 آلفای کرونباخ داریمعنیسطح  KMO ضریب آزمون متغیر 
 97/0 001/0 888/0 هوش سازماني

 92/0 001/0 880/0 مدیریت کوانتومي هایمهارت
 93/0 001/0 926/0 چابکي سازماني هایقابلیت

 
ها و در سطح استنباطي متناسب با سطح سنجش داده هاداده وتحلیلیهتجزبرای 

 آنهابرای تعیین همبستگي بین  و های رگرسیونآماری از آزمون یهاآزمونمفروضات 
 سازیاز مدل روابط متغیرهای آشکار و مکنون و میزان این همبستگي تعیین و

 .است شده استفاده ساختاری تمعادال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser-Meyer-Olkin Test 
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 پژوهش هاییافته

 شناختیجمعیت هاییافته( الف
 شناسيجمعیت هایویژگي توصیفي بررسي از آمده دست به اطالعات اساس بر

 تعداد. اندداده پاسخ هاپرسشنامه به هادانشگاه مدیران از تن 151 ،حاضر پژوهش در
 استادیار علمي مرتبه با دانشگاه مدیران تعداد. است بوده زنان از بیشتر مرد مدیران
 بیشتر. بوده است مربي مرتبه به مربوط تعداد کمترین و دیگر گروه سه از بیشتر

 16 خدمت سابقه در تعداد کمترین و اندبوده سال 5 زیر خدمت سابقه دارای مدیران
 بوده بیشتر ،سال 5 از کمتر مدیریت با سابقه مدیران تعداد. است بوده باال به سال
 با مدیران تعداد از بیشتر مهندسي و فني تخصصي رشته با مدیران دتعدا. است
 با مدیران تعداد. بود هنر رشته به متعلق تعداد کمترین و است بوده دیگر هایرشته

 مدیران نمونه تعداد. است بوده خارجي مدرک با مدیران تعداد از بیشتر داخلي مدرک
 به مربوط فراواني کمترین و است دهبو دیگر دانشگاه سه از بیشتر اصفهان دانشگاه
 مدیران تعداد از بیشتر مدیرگروه سمت داری مدیران تعداد. بود نور پیام دانشگاه

 .است بوده هادانشگاه کل مدیران و معاون و رئیس سمت دارای
 استنباطی های یافته( ب

 (a. )دارد تأثیرمدیریت کوانتومي  هایمهارت هوش سازماني بر :1فرضیه 
 

 مدیریت کوانتومی هایمهارت برمستقیم هوش سازمانی  تأثیرمربوط به  اطالعات( 2)ل جدو

 متغیر مسیر متغیر

ضریب 
 تعیین

(r) 

ارزش 
 واقعی
بتا 

() 

خطای 
 استاندارد

(S.E) 

نسبت 
 بحرانی

C.R)) 

 
P 

 
Label 

 

هوش 
 سازماني

<--- 
 هایمهارت

 مدیریت کوانتومي
16/0 406/0 061/0 435/5 001/0 a 

 
 هایمهارت رهوش سازماني ب (2)جدول  در شده حاصلاساس اطالعات  رب

بوده  گذارتأثیر، )=406/0 (( و بتایP=001/0) توجه به مقدار با مدیریت کوانتومي
 شد تأییدمدیریت کوانتومي  هایمهارتی هوش سازماني بر گذارتأثیر بنابراین ،است

مدیریت  هایمهارتت توصیف بدین معني که قدر ؛( است=16/0rضریب تعیین ) و
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درصد  16 ،یگرد عبارت به .است هوش سازماني شانزده درصد وسیلهبهکوانتومي 
 مدیریت کوانتومي ناشي از هوش سازماني است. هایمهارتواریانس 

ي چابکي سازمان هایقابلیت مدیریت کوانتومي مدیران بر هایمهارت :2فرضیه 
 (b) دارد. تأثیر

 
چابکی  هایقابلیت مدیریت کوانتومی بر هایمهارتمستقیم  تأثیرمربوط به  عاتاطال( 3) جدول

 یسازمان

 متغیر مسیر متغیر

ضریب 
 تعیین

(r) 

ارزش 
 واقعی
بتا 

() 

خطای 
 استاندارد

(S.E) 

نسبت 
 بحرانی

C.R)) 

 
P 

 
Label 

 

 هایمهارت
مدیریت 
 کوانتومي

<--- 
چابکي  هایقابلیت

 يسازمان
11/0 33/0 109/0 221/4 001/0 b 

 
 بر کوانتومي مدیریت هایمهارت (3) جدول در شده حاصل نتایج اساس بر

 ،)=33/0 (( و بتای=001/0P)توجه به مقدار  باي چابکي سازمان هایقابلیت
 هایقابلیت بر کوانتومي مدیریت هایمهارت یگذارتأثیر پس است، بوده گذارتأثیر

یعني توانایي توصیف  ؛( است=11/0rن )تعیی یبو ضر شد تأییدي چابکي سازمان
است.  درصد 11مدیریت کوانتومي  هایمهارت وسیلهبهچابکي سازماني  هایقابلیت

 هایمهارتچابکي سازماني ناشي از  هایقابلیتدرصد واریانس  11 ،دیگر یانب به
 مدیریت کوانتومي است.

 (c) دارد. یرتأثي چابکي سازمان هایقابلیت هوش سازماني بر: 3فرضیه 
 

 مدیریت کوانتومی هایمهارتمستقیم هوش سازمانی بر  تأثیراطالعات مربوط به ( 4)جدول 

 متغیر مسیر متغیر

ضریب 
 تعیین

(r) 

ارزش 
 واقعی
بتا 

() 

خطای 
 استاندارد

(S.E) 

نسبت 
 بحرانی

C.R)) 

 
P 

 
Label 

 

هوش 
 سازماني

<--- 
چابکي  هایقابلیت

 يسازمان
60/0 78/0 059/0 154/15 001/0 c 
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چابکي  هایقابلیتهوش سازماني بر  (4)در جدول  شده ارائهبر اساس اطالعات 

بوده است،  گذارتأثیر ،)=78/0( ( و بتای=001/0P)توجه به مقدار  باي سازمان
و ضریب  شد تأییدي چابکي سازمان هایقابلیتی هوش سازماني بر گذارتأثیر بنابراین
 وسیله بهچابکي سازماني  هایقابلیتیعني توان توصیف  ( است؛ =r 60/0تعیین )

چابکي  هایقابلیتدرصد واریانس  60 ،دیگر یانب بهاست.  درصد 60هوش سازماني 
 سازماني ناشي از هوش سازماني است.

چابکي  هایقابلیت مدیریت کوانتومي بر هایمهارت هوش سازماني و :4فرضیه 
 (d)دارد. تأثیرسازماني 
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 بر کوانتومی مدیریت هایمهارت و سازمانی هوش تأثیر ساختاری معادله مدل (2) شکل

 سازمانی چابکی هایقابلیت



 181 های مدیریت کوانتومی ...مدل ساختاری تأثیر هوش سازمانی و مهارت

 
هوش  (Betaکه ضرایب استانداردشده رگرسیون ) دهدمينشان  (2)شکل 

مدیریت کوانتومي  هایمهارتدرصد و  94/0چابکي سازماني  هایقابلیتسازماني و 
 ،است. همچنین r=83/0درصد و ضریب تعیین  01/0ني چابکي سازما هایقابلیتو 

درصد  34/0مدیریت کوانتومي برابر  هایمهارتضریب همبستگي هوش سازماني و 
هوش  که ین معنيبد ؛دار استمعني (p=001/0) به مقدار توجه باآماری  نظر ازو 

 بینيپیشدرصد، قدرت توصیف و  34مدیریت کوانتومي،  هایمهارتسازماني و 
 .دارند را اصفهان شهرهای منتخب چابکي سازماني مدیران دانشگاه هایقابلیت

 چابکي هایقابلیت که گرفت نتیجه توانمي (2) شکل در نتایج به توجه با ،درنهایت
 .است کوانتومي مدیریت هایمهارت و سازماني هوش عامل دو از ناشي سازماني

برازش این  هایشاخصه در تمام ک دهدمينشان  (2)شکل در همچنین اطالعات 
 ایشاخصه آمده دست بهو ضرایب  الگو، استانداردهای مربوطه رعایت شده است

923/0=CFI  911/0و=TLI  068/0و=RMSER  دهد.ميرا نشان  قبول موردبازه 
برازش دارد. زماني که  آمده دست بههای الگوی پیشنهادی با داده ،این اساس بر

که برازش الگو  کردادعا  توانميه شاخص برازش مطلوب باشند مقادیر حداقل س
 دست بهاعداد  ( و72، ص1394 )پهلوان شریف و مهدویان،است  قبول قابلخوب و 

و الگوی  است قبول قابل الگواین که  دهدميشکل نشان پارامترهای اصلي  در آمده
 های پژوهش برازش دارد.داده اساس برمفهومي 

 گیریهیجو نتبحث 
 و هوشــمند مدیراني بــه شدتبه امــروزی، نــاآرام محیــط و پرتالطم دنیــای

 نحــو بــه ناگهانــي، پیشــامد و تغییــر هــر با تــا دارد نیــاز بامهارت و چابــک
 به دستیابي.دهند نشــان مناســب العملعکس و الزم انعطــاف مطلــوب،

 .است بالندگي و رشد برای مناسبي عرصه هادانشگاه در سازماني چابکي هایقابلیت
 مطرح ضرورت یک عنوانبه يچابک ،هادانشگاه پیشرفت و رشدبرای  بنابراین

از  .دارد نیاز کارکردها و رفتارها و هامهارت به سازمان راهبرد یک عنوانبه و شده
 در هادانشگاه رانمدی برای کوانتومي مدیریت هایمهارت یادگیری و آموزش رو،این

 هدف .است سازماني هوش از استفاده با ،شده ریزیبرنامه تغییرات کردن عملي جهت
 چابکي هایقابلیت بر سازماني هوش تأثیر تعیین حاضر نیز پژوهشاز اجرای 

 .است بوده کوانتومي مدیریت هایمهارت میانجي نقش طریق از سازماني
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 بر داریمعني و مستقیم مثبت به صورت سازماني هوش که داد نشان هایافته
  ،نتایجبر اساس  همچنین .است بوده گذارتأثیر سازماني چابکي هایقابلیت
 و مستقیم مثبت تأثیر سازماني چابکي هایقابلیت بر کوانتومي مدیریت هایمهارت

 در که افرادی معموالً که باشد دلیل این به است ممکن نتیجه این دارد؛ داریمعني
 شناسایي برای بهتری یهاتالش هستند، باالتری مدیریتي هایمهارت دارای زمانسا

 سازماني چابکي هایقابلیت در تواندمي امر این و دارند یبرداربهره و هافرصت
 چابکي هایقابلیت در کوانتومي مدیریت هایمهارت ،بنابراین ؛باشد گذارتأثیر

 بر سازماني هوش داد نشان نتایج ،یگرد سوی از. بود خواهد گذارتأثیر سازماني
 یافته این تبیین در. است داشته داریمعني و مثبت تأثیر کوانتومي مدیریت هایمهارت

 جستجوی و تفکرات کشیدن چالش به و تغییر ایجاد با مدیران گفت توانيم
 درنکردن  یجاب دخالت و پذیرییتمسئول ضمن یزبرانگچالش و متناقض یهاحلراه
 برقرار سازماني هوش از استفاده برای همکاران با خوبي انساني روابط دیگران، رامو

 ،(1392) یرضو ،(1392) همکاران و آقابابایي هایپژوهش با پژوهش این نتایج. کنند
 دیگر متغیرهای با را کوانتومي هایمهارت ارتباط که( 2014گاالگر ) و( 2012) شارپ

 داد نشان دیگر هاییافته. یي داردهمسو ،اندهکرد گزارش دارمعني و مثبت مدیریت
 و مستقیم مثبت تأثیر سازماني چابکي هایقابلیت بر کوانتومي مدیریت هایمهارت

 و موفقیت به دستیابي برای مدیران گفت توانيم یافته این تبیین در .دارد دارمعني
 و مأموریت برای ندازیاچشم داشتن با و کنند استقبال منصفانه نقد از ،هاهدف تحقق
 پذیرش آمادگي با کنند؛ اقدام کارکنان و مدیران ارتقای و رشد به کلیدی هایمشيخط

 در؛ شوند هماهنگي و همکاری موجب دروني، تضاد و تعارض ایجاد یجاه ب تغییر،
 بهتر هاییهرو و هاحلراه یافتن با بپذیرند؛ را احتمالي اشتباهات تغییرات، به پاسخ
 کنند؛ استفاده کارها، انجام در مؤثر اطالعاتي ابزارهای و هایستمس از کار انجام

 رو پیش یهافرصت و مشکالت بررسي برای کنندهیلتسه و رسمي و منظم فرایندی
 با و کنند ایجاد را سازماني چابکي هایقابلیت سمت به حرکت هایینهزم کنند؛ ترسیم
 و هاپژوهش با پژوهش این هاییافته. باشند نفعانذی نیازهای پاسخگوی کیفي بهبود
 نتایج با ،سازماني چابکي هاییتبا قابل سازماني هوش رابطه به مربوط هاییافته

 و حیدری ،(1390) گانيلله و شاهین، (1389) کاظمي پور ومختاری هایپژوهش
 همکاران وذبیحي  ،(1392) نژادشیرین ،(1392) امین خزایي ،(1392) همکاران

 و مقدم ،(1394) زرتشتي و عباسیان فرزی ،(1394) و همکاران عصاری، (1394)
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 و هاراف ،(2016) همکاران و بهرامي ،(2018) کومار و پاندا ،(1395) نوازانمهمان

 و مهاجران احمدیان ،(1395)حسیني  محمدی و بیدختي امین ،(2015) همکاران
حدودی  تا( 2012) چن و (2012) و همکاران آرل ،(2014) ورلي و وینبای ،(1397)

 و سازماني هوش بین داریيو معن مثبت تأثیر هاپژوهش این همهدر  یي دارد.همسو
 .شد تأیید داریمعني مثبت تأثیر نیز پژوهش این در و شده تأیید سازماني چابکي

 بر سازماني هوش و کوانتومي مدیریت هایمهارت داد نشان نتایج ،همچنین
 یافته این تبیین در .است داشته دارمعني و مثبت تأثیر سازماني بکيچا هایقابلیت

 یگذاراشتراک و هاهدف یسازشفاف با و جدید رویکرد با مدیران گفت توانيم
 گیرییمتصم در جامعه یهاگروه و سازمان افراد همه منافع به متعهد ،یاحرفه دانش
 کارکنان، کاری تجارب از و ینندبب هاگیرییمتصم در مؤثر عضوی را خود و باشند

 کنند استفاده کارکنان کارشناسي نظرات و تحلیلي یهاگزارش و خویش زیرمجموعه
 رسیدگي آگاهانه، و تقسیم ترکوچک یهاقسمت به رسیدگي برای را موضوع هر و

 دیدن با مدیران همچنین. شود فراهم سازماني چابکي هایقابلیت زمینه تا کنند
 تعیین برای کارکنان نظرات و مشارکت از استفاده ضمن ،کاری جدید یهاافق

 در تسهیل باعث امور به هدفمند پرداختن با؛ کنند مشارکت بیشتری یزهانگ با ،هاهدف
 .کنند فراهم را سازماني چابکي هایقابلیت تسهیل زمینه و ؛شوند کار کیفیت رفتن باال

 جزبه مدل اصلي پارامترهای مهه داد نشان پژوهش نهایي الگوی از حاصل نتایج
 قوی و خوب رابطه بیانگر که است دارمعني ،کوانتومي اعتماد و کوانتومي احساس

 و( PNFI، PCFI) مقتصد هایشاخص و است پژوهش متغیرهای و ابعاد میان
 مطلوب مقدار نیز RMSEA همچنین. دهديم نشان را مناسبي میزان مطلق شاخص

 نشان پژوهش نهایي الگوی. است قبولقابل و خوب بسیار الگو که دهدمي نشان را
 چابکي هایقابلیتبر  کوانتومي مدیریت هایمهارتسازماني و  هوش دهدمي

 .است برخوردار خوبي برازش از پیشنهادی الگوی ؛ وگذار بوده استتأثیر سازماني
 وانتوميک مدیریت هایمهارت و سازماني هوش که یتأثیر به با توجه ،يکل طوربه

 با همسویي جهان کنوني یهااز ضرورت یکي دارند، سازماني چابکي هایبر قابلیت
 مدیرانبه  پس ،شوديم ختم آموزش به و شوديم شروع آموزش با ییرو تغ تغییراست

 مدیران سایر بین را کوانتومي مدیریت هایمهارت آموزش ینهزمد شويم پیشنهاد ارشد
 هوش از استفاده با و کنند فراهم خود پژوهشي و موزشيآ کارشناسان و کارکنان و

به  کوانتومي مدیریت هایمهارت ارتقای و رشد باعث خود مدیریت تحت سازماني
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 و رقابتي جدید شرایط از استقبال برای سازماني، چابکي هایقابلیت بردن باال منظور
 .باشند داشته دانشگاه پویایي جهت در گامي تغییرات با یيهمسو
 

 کاربردی پیشنهادهای
 دیگر و کنترل و محاسباتي عظیم هایدستگاه که کنیممي زندگي عصری در امروزه
 هنوز ،حال ینا با .نداهشد سازماني حیات وارد اییانهرا یمغزها و الکترونیکي وسایل
 و سازماني هوش نقش سازماني هایهدف به رسیدن بر مؤثر عامل ترینبزرگ

 ،یگربه عبارت د .است عالي آموزش مراکز مدیران سازماني چابکي هاییتقابل
 به آموزشي هایسازمان ازجمله سازماني هر سقوط و انحطاط یا ترقي و پیشرفت

از  .است وابسته سازمان آن مدیران سازماني چابکي هایقابلیت و سازماني هوش نقش
یت کوانتومي بر ی مدیرهامهارتو  سازماني هوش روابط نتایج به توجه بارو، این

 شهر منتخب دولتي هایدانشگاه مدیران نظرات اساس بر سازماني چابکي هایقابلیت
 شود.مي ارائه زیر پیشنهادهای اصفهان
 علمي هایروش جدیدترین مدیران :شودمی پیشنهاد سازمانی هوش راستای در

 دنبال بینيخوش و با عالقه را خود شغلي وظایف و برند کار به دانشگاه اداره برای را
 را شرایطي و بگذراند به جا علمي هیئت اعضای روحیه در را تأثیر بهترین تا کنند

 و کرده درک را دانشگاه کلي راهبرد هادانشکده علمي هیئت اعضای که کنند فراهم
 رسالت به دستیابي برای مدیریت، با همکاری در علمي هیئت اعضای مشارکت حس

 کار محیط تغییرات با مستمر طوربه را دانشگاه خدمات مدیران. شود میسر دانشگاه
 را( بوروکراسي) دانشگاه بر حاکم اداری سیستم تغییرات، به پاسخ در و کرده هماهنگ

 از الگویي تا کنند فراهم را نوآوری از حمایت سازوکارهای و برسانند حداقل به
 کیفیت بردن باال به، شود ایجاد علمي هیئت اعضای ذهن در مدیران تعهد و تحرک
 یادگیری، برای دانشگاه ناموفق و موفق تجربیات از و دکندنمای کمک کاری زندگي
 .کنند استفاده دانشگاه اندازچشم تحقق و پیشبرد

 وضع با دانشگاه( رسالت) مأموریت و سازمان کلي ساختار بین مدیران ،همچنین
 اعضای میان اطالعات و دانش دلتبا برای مشخص فرایندی روشن، مقررات و قوانین
 هایپژوهش نتایج و اطالعات آخرین مستمر طوربه و آورند وجود به علمي هیئت
 رشد و یادگیری به نسبت را خود قدرداني و عالقه .کنند مطالعه را دانشگاه با مرتبط
 دانش خلق و پژوهش برای محدودیتي و دهند نشان علمي هیئت اعضای ایحرفه
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 به نسبت مثبتي نگرش گسترده، و مفید رسانياطالع نظام با مدیران. باشند نداشته
 علمي هیئت اعضای ارتقای تا کنند ایجاد دانشگاه از خارج علمي اطالعات جذب
 را الزم بازخورد عملکردشان درباره علمي هیئت اعضای .باشد شایستگي بر مبتني

 قرار اولویت در را پژوهشي و يآموزش خدمات و دستاوردها کیفیت و کنند دریافت
 توانمندسازی و دانشگاه مأموریت و استراتژیک اندازچشم بر تأکید راه از و دهند

 .کنند حمایت سازماني تغییرات از تا کنند تشویق را آنها علمي، هیئت اعضای
 ارتباطي پیشرفته و جدید هایفناوری از استفاده سازماني هوش هایجنبه از یکي

 افزایش و ترسریع رسانيخدمت برای شودمي پیشنهاد مدیران به .است تياطالعا و
 ازجمله جدید هایوریافن از مشتریان به گویيپاسخ سرعت و چابکي هایقابلیت

 .کنند استفاده سازماني هوش افزارهاینرم
 مدیریت تحت کارکنان سازماني هوش میزان افزایش برای مدیران شودمي پیشنهاد

 یریکارگبه به با و بشناسند را سازماني هوش دهندهافزایش محیطي لعوام خود،
 هایقابلیت و کوانتومي مدیریت هایمهارت افزایش جهت در عوامل، گونهاین صحیح
 .ورزند اهتمام سازماني چابکي
 به توجه با :شودمی پیشنهاد مدیران به سازمانی چابکی هایقابلیت راستای در

 را علمي هیئت اعضای شده، ایجاد سازماني هایمدیریت در هک تحوالتي و تغییرات
 از مناسبي سطح به تا کنند تشویق روزبه و جدید هایمهارت یادگیری برای همواره
 از استفاده با بتوانند و یابند دست دانشگاه در افزارینرم و افزاریسخت هایفناوری
 به منظور الزم کیفیت با پژوهشي و آموزشي خدمات متنوع، و جدید هایروش

 .دهند ارائه رجوعارباب مندیرضایت افزایش
 هایفناوری انواع از دیگر هایدانشگاه با مناسب ارتباط ایجاد برای مدیران

 از رجوعارباب به خدمات ارائه سرعت افزایش برای و کنند استفاده ارتباطي
 .بهره ببرند مطلوب کار جامان و هاهزینه در جویيصرفه به منظور جدید، هایفناوری
با استفاده  :شودمی پیشنهاد مدیران به کوانتومی های مدیریتمهارت راستای در

در  ابتکاری، و جدید علمي رویکردکار گیری ه ب باو  کوانتومي مدیریتهای از مهارت
 بر کیدأت با و ببرند را بیشترین بهره خود یادگیری توان و دانش سرمایه از هاسازمان

 به دستیابي مسیر تا اقدام کنند آن به اثربخش و کارآمد هایبرنامه و هامشي خط
 .سازند هموار را کوانتومي مدیریت
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 منابع 
(. رابطه راهبردهای رهبری 1392) سعید پور،رجایي رضا؛ هویدا، راضیه؛ آقابابایي،
 ،کيپزش در علومی آموزش راهبردها .های سازمان کوانتوميو مؤلفه گرامثبت

6(3،) 165- 169. 
 سازماني، هوش روابط ساختاری الگوی(. 1397) بهناز ،مهاجران ؛زکریا ،احمدیان

 نامه(. ارومیه دانشگاه: مطالعه مورد) عالي آموزش در نوآوری و سازماني چابکي
 .63-33 ،(44)11 ،عالي آموزش

 رابطه(. 1395) عذرا ،پورحسین ؛احمد سید ،حسیني محمدی ؛اکبرعلي ،بیدختي امین
 مورد) سازماني تعهد میانجي نقش آزمون: سازماني چابکي با سازماني کارآفریني

 .155-135 ،(35)9 ،عالي آموزش نامه(. سمنان دانشگاه کارکنان: مطالعه
سازی معادالت ساختاری مدل (.1394) حیدو ،مهدویان ؛عیدس شریف،پهلوان
 : انتشارات بیشه.تهران .amosبا

. ای بر چابکي سازماني و تولید چابکمقدمه(. 1389) هنامشهایي، ب ؛مدحجعفرنژاد، ا
 تهران: انتشارات مهربان نشر. 

 رابطه .(1392) رشآ شاهین، ؛ضار هویدا، ؛سیدعلي سیادت، ؛رضیهم حیدری،
های های چابکي سازماني در دانشگاهتوانمندسازهای تعالي سازماني و قابلیت

 .38-21 (،17)5، رهیافتي نو در مدیریت آموزشي فصلنامه .دولتي شهر اصفهان

بررسي رابطه بین هوش سازماني و چابکي سازماني در  (.1392) قیلع ،خزاعي امین
 نامه کارشناسي ارشدیانپا .بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان

 .دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 محمدحنیف ،اسدی محمدرضا؛ ،قمری ؛سعید سید ،طباطبایي محمدرضا، ،ذبیحي
های دانشگاه (. تعیین رابطه هوش سازماني و چابکي سازماني در بیمارستان1394)

 .54 -43 (،1)9، پیاورد سالمت. علوم پزشکي مشهد
های کوانتومي مدیران بر اساس مدل بررسي رابطه مهارت (.1392) نسیها رضوی،

 نامه کارشناسيیانپا .رضوی یران شرکت گاز استان خراسانموفقیت مد شلتون و
 .اسالمي خراسان رضوی آزاد دانشگاه یریت منابع انساني،مد ارشد،

. (1396) میدح بیدرام، ؛ليعسید سیادت، ؛عیدس پور،رجایي ؛سینححمدم سلیمي،
 و سازماني چابکي هایقابلیت سازماني، هوش روابط تعیین برای الگویي توسعه

 منتخب دولتي هایدانشگاه مدیران نظرات اساس بر کوانتومي مدیریت هایرتمها
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دانشگاه  آموزشي، مدیریت گرایش تربیتي علوم رشته دکتری رساله .اصفهان شهر

 .شناسي وعلوم تربیتيدانشکده روان، اصفهان
(. بررسي مفهوم و کاربرد چابکي در بخش 1390) ینبگاني، ز؛ هللرششاهین، آ

. تهران دانشگاه صنعتي المللي مهندسي صنایعهشتمین کنفرانس بینخدمات، 
 .امیرکبیر
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