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 مقدمه

شوند.  آگاه خود نقش و سازمان اهداف از ارکنانک که یاگونه به ؛است مؤثر ارتباط یبرقرار مستلزم ،مدیریت و یدهسازمان

 یا فرد به منبعی یا فرد از احساسات و عقاید اطالعات، ارسال و انتقال در توانایی ارتباطی مدیر، مهارت هایمهارتمنظور از 

 بهی ارتباطی و الگو هادگاهیدسعی در فهم نگرش افراد، درک  ،و ارتباطاتمدیران با استفاده از علوم مدیریت . است دیگر منبع

 تحقق، مؤثرمدیریت  نهیزمارتباطی در  هایمهارتبا توسعه  توانندیم آنها رو نیا ازی مدیریتی دارند، هاوهیشتعیین  منظور

و  دهدیم تشکیل را مدیران کار اساس ارتباطات، بیترت نیا به(. 0990؛و همکاران نظریکنند ) لیرا تسهاهداف سازمانی 

ضمن ، (0000سریع القلم و همکاران؛)دهند  انجام توانندیم مؤثر ارتباطات کردن صورت برقرار در فقط را خود ظایفمدیران و

 و  ورزشی مدیران فردی بین و ارتباطات ارتباطی هایمهارتاز ی و آگاه شناخت ضرورت ،انجام شده مطالعاتاینکه بر اساس 

(. 0995؛ نظری و همکاران) شود منجر سازمانی اثربخشی ،یتنها در و ارتباطات سطح بهبود به تواندیم آنها بین روابط یینتب

 این ،است گذار اثرمدیریتی  هایمهارتبر  (89/0)میزان  به ارتباطی هایهارتاشاره بر این شده است که م ،در همین راستا

از  .است مدیریتی گانه سه هایمهارت یتو تقو کسب بر ارتباطی بنیادی هایمهارت و مناسب مثبت بودن مؤثر از حاکی ،عدد

 و شناخت ضرورت ینبنابرا است؛ تییمدیر هایمهارت و ارتباطی هایمهارت مسیر تحلیل ،مفهومی یهامدل نتایج این رو

 سطحتعالی  به منجرد توانمی ،آنها بین روابط تبیین و ورزشی مدیران مدیریتی هایمهارتو  ارتباطی هایمهارت از آگاهی

 (.0990گودرزی و همکاران؛ ) شود سازمانی اثربخشی یتنها در و رتباطاتا

درچنین  بینی خارج کرده است.ای از حالت ثبات و قابل پیشطورپیچیدهطرفی امروزه تغییرات سریع و مستمر، جهان را به از

های ای به مخاطره افتاده است. اندیشههطور فزایند دهی، هدایت وکنترل بهریزی، سازمانتوانایی مدیران برای برنامه ،جهانی

را به همراه داشته که یکی از این  هاسازماننسل جدیدی از  حیاتی، ظهور هایسازمانکنونی پیرامون پویایی محیطی و 

نویت مع و گفتگو جمعی، یادگیری، ها، تفکرهای اعتماد، ارزشدارای مؤلفه ،سازمان کوانتومی است. سازمان کوانتومی ،هانمونه

 نظریه با که پارادایمی آورند؛می میان به مدیریت و سازمان حوزه در جدیدی الگوی از سخن ،مدیریت ادبیات در است. اخیراً

 و نگری تکمیل آلیسم،ایده موضعی، تغیر علی بودن، تصادفی قطعیت، عدم نگری، پیچیده اساسآ و شودمی شناخته کوانتوم

 یا هاهستی انسانها جمله از و جهان جزای کال که است این ،کوانتوم پیام(. 0999 مکاران؛و ه عظیمی) است جهانی چند تعبیر

 هم در و پیچیده علتی، چند روابط به را خود جای ،علتی یك ساده هایرابطه و هستند هم با مرتبط و آگاه پویا، موجوداتی

 کوانتوم نظریه اصول و مفاهیم قوانین، تا ،دارد سعی مدیریت در کوانتومی پارادایم(. 0990؛ آقابابایی و همکاران ) دهدمی تنیده

 محمد) دهد قرار استفاده مورد ،سازمانی هایپدیده تبیین و توصیف و مدیریتی مسائل حل جهت رهنمود، و استعاره قالب در را

اشاره بر این دارد که  مؤثری افزایش رهبر منظور به ،یریتدر مدکوانتومی  هایمهارتررسی مدل ببا محققان  (.0990، هادی

اشاره  ،(. در همین راستا0009، 0)شلتون و دارلینگ مدیریت کوانتومی است ،های نوین در عصر حاضریکی از این نوع مدیریت

 و دهد افزایش را کارکنان توانمندی سطح ،است توانسته کوانتومی مدیریت هایمؤلفه سازیپیاده و وجود کهشده است 

رهبری این (، لذا 0000، 0)اکسینشوند مجهز خود شغل با مرتبط به دانش روز سازمان نیازهای ساختن برآورده یبرا کارکنان

 (. اگرچه لزوم برخورداری از0990، همکاران سازد )آقا بابایی وجدید را ضروری می هایمهارتنوظهور، استفاده از  هایسازمان

شده است،  ولی آنچه کمتر به آن پرداخته ،زمان ورزشی کامالً روشن استارتباطی برای موفقیت درمدیریت سا هایمهارت

 هایسازمانامروزه به عالوه (. 0000؛ و همکاران 9)دروهل ارتباطی والگوی مدیریت کوانتومی است هایمهارترابطه بین 

 شیپ قابل ریغ و پویا محیطی رد توانندمی چگونه هاسازمان که مشکل این واقع در. هستندورزشی در معرض تغییرات مداوم 
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، مثل مختلفی راهکارهای هرچند؛ شودمی شناخته امروز دنیای چالش نیترمهم عنوان به که است موضوعی ،شوند موفق ینیب

 نیدر چن. استکارها راه بهترین از، سازمان یچابک اما ،اندشده یمعرف مجازی هایسازمان و مجدد مهندسی، نگامه به دتولی

 ،، در این راستا(0005؛و همکاران 0بکسئود )دار سازمان بر عملکرد بسیاری تأثیرات کهاست  قابلیت مهمی یك چابکی طی،محی

 و همکاران )بهرانیاست ها در سازمان یسازمان یریادگی یهاییتوانا ناشی از ،چابکی سازمانی بهبود این شده است که رباشاره 

زیرا این د، شوتواند منجر به ارتقای چابکی سازمانی فراد موثر در سرنوشت سازمانی، میا(، همچنین آموزش مدیران و 0002؛ 

 .(0002و همکاران؛  0)دریکاشود میفکر و تلقی مدیران نسبت به اهداف سازمانی  طرزتغییر در  امر باعث

ی ورزشی، در هاحوزهدر  هابرنامهتنوع  ورزشی با توجه به هایسازمانمدیران  ،نتیجه گرفت توانیم شدهانیببا توجه به مطالب 

 ،مانند مختلفی عوامل با ورزشی هایسازمان کهیی آنجا از. باشندیمنوین  ی مدیریتیهاوهیشو تعیین  هانگرشپی شناخت 

 عوامل همه ازتر مهم و غیره و ورزشی تماشاگران و طرفداران مربیان، ورزشکاران، مالی، حامیان خصوصی، بخش دولت،

های سازمان بنابراین ؛شودیمی گوناگونی ایجاد هاخواسته ،باشندیمتعامل  و فرهنگی در ارتباط و سیاسی اقتصادی، تماعی،اج

مدیریت کوانتومی و  ،مانندی مدیریتی جدید هاروشاز  ،تغییرات این به پاسخگویی برایها سازمان سایر مانند باید ورزشی نیز

 ،ناشناخته و مبهم آیندۀ برای بتوانند تا اندآمدهکه برای مواجه با این تغییرات به وجود  نمایند چابکی سازمانی استفاده

 صورت بهارتباطی را  هایمهارتورزشی بایستی  هایسازمان از این روباشند،  داشته مناسب وموقع  به واکنش و یریگمیتصم

مدیریت کوانتومی و چابکی سازمانی در  ،وین مدیریتی مانندی نهاروشبا توجه به تغییرات محیطی بکار بگیرند و از  بهینه

 توانمندسازی شغلی، دانش افزایش جهت در عاملی کوانتومی مدیریت ،تحقیقات تمام در .ارتباطات سازمانی استفاده نمایند

 سازمان ثروت شافزای موجب سرمایه یك عنوانبه سازمانی چابکی که این طرفی از ،شده گزارش وریبهره افزایش و شغلی

 و مدیران کوانتومی مدیریت الگوی بر ارتباطی هایمهارت اثر ،پژوهش از هدف است، بنابراین شده پذیرفته ادعای یك ،شودمی

از این رو سوال اصلی پژوهش این است که آیا مدل معادالت ساختاری  .است ورزشی هایسازمان سازمانی چابکی بر آن نقش

به نظر  از برازش مناسبی برخوردار است؟ ،های ورزشیمدیریت کوانتومی و چابکی سازمانی سازمان بر های ارتباطیاثر مهارت

نماید، ضمن ه نوعی مدیران ورزشی را ترغیب میب ،های انجام شده به تائید برسد، اگر مدل مفهومی پس از بررسیرسدمی

در  ،های ورزشی انتخاب نمودهای سطح چابکی سازمانی سازمانجهت ارتق ،های ارتباطی الگوی بهینه مدیریتاستفاده از مهارت

ای را مهیا های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفهوری باال به مخاطبان در حوزهنهایت منجر به ارائه خدمات بهینه و با بهره

 نمایند.

 شناسی روش

ورزشی  هایسازمان سازمانی، چابکی بر آن نقش و مدیران کوانتومی مدیریت الگوی بر ارتباطی هایمهارت اثر بررسی منظور به

 و شد پرداخته وابسته متغیرهای بر متغیرهای مستقل اثرات بررسی ابتدا به ،ساختاری معادالت یابیروش مدل از استفاده با

 -توصیفی نوع از تحقیق رو از این. گرفت قرار بررسی مورد ،مکنون متغیرهای بر شده متغیرهای مشاهده سپس اثرات

 جوانان و ورزش ادارات مدیران و کارشناسان را پژوهش این آماری جامعه .انجام گردید پیمایشی روش به که بود همبستگی

و ورزشی  فرهنگی هایها، باشگاهنواحی آن، ادارات تربیت بدنی دانشگاه و اصفهان و پرورشآموزش کل اصفهان، اداره 

 .گردید برآورد نفر 504 حدود ،شده دریافت اطالعات براساس پژوهش این آماری جامعه حجم. دادند ورزشی تشکیل هایهیئت

روش کوکران با  از و ایطبقه گیرینمونه روش از ،نمونه حجم برای تعیین. شد تصادفی انتخاب صورت به تحقیق، آماری نمونه

پرسشنامه  029تعداد در نهایت . شد گرفته رنظ در نفر 099 نمونه کل تعداد ،در این پژوهش. شد ( استفاده04/0اشتباه مجاز )
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 ،پژوهش گیریابزار اندازهدرصد محاسبه گردید.  84 ،نرخ پرسشنامه برگشتی شد که بر این اساس تشخیص دادهقابل تحلیل 

 پایایی ( با0990) 0جی بارتون ارتباطی هایمهارت فردی، پرسشنامه متغیرهای اطالعات پرسشنامه ،پرسشنامه بود که شامل

سوال  2 و شنودی مهارت شاخص به مربوط سوال 2 مهارت کالمی، شاخص به مربوط سوال 2 ،شامل پرسشنامه ( این80/0)

( این 85/0با پایایی )(  0005نظری و بصراوی)الگوی مدیریت کوانتومی  پرسشنامه. است بازخوردی مهارت شاخص به مربوط

سوال  9مولفه احساس،  به مربوط سوال 9وال مربوط به مولفه تفکر، س 9سوال مربوط به مولفه دیدن،  9 ،پرسشنامه شامل

است؛ سوال مربوط به مولفه اعتماد  9سوال مربوط به مولفه وجود و  9سوال مربوط به مولفه عمل،  9مربوط به مولفه شناخت، 

سوال مربوط به مولفه  2 ،ملاین پرسشنامه شا ،(99/0( با پایایی )0000همچنین پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ )

است پذیری سوال مربوط به مولفه انعطاف  00پاسخگویی، سوال مربوط به مولفه  2شایستگی، سوال مربوط به مولفه 7سرعت، 

 پژوهش در این اطالعات تحلیل و تجزیه ،شامل آماری هایروش .گیرندمی قرار سنجش مورد ،ارزشی پنج لیکرت که درسیستم

با  45/8 لیزرل نسخه و 02اس نسخه اسپیاس افزارهای نرم از ،هاداده تحلیل برای. شد انجام استنباطی و توصیفی سطح دو

 .شد استفاده درصد 94 سطح اطمینان

 هایافته

 درصد 74 ها وخانم را حاضر تحقیق آماری نمونه از درصد 04 ،تحلیل شده پرسشنامه 029 بین از که است این از حاکی نتایج

 مدرک ،آماری نمونه درصد 90 از بیش ،داشته 50 تا 90 بین سنی ،آماری درصد نمونه 40 از بیش.  اندداده تشکیل ایانآق را

 سال داشتند.  00تا  00درصد سابقه کاری 98بوده است و  ارشدکارشناسی و کارشناسیتحصیلی 

، مدل (0شکل ) توزیع طبیعی برخوردار هستند.نشان داد، متغیرهای تحقیق از  ف اسمیرنوفاآزمون کلموگرنتایج حاصل از 

ارتباطی،  های مهارت گیریاندازه از آمده بدست و پارامترهای ضرایب معناداری ،دهد. در این تحقیقاصلی تحقیق را نشان می

 از چهآن .است برخوردار خوبی برازش از استاندارد گزارش شد که مدل تخمین حالت مدیریت کوانتومی و چابکی سازمانی در

مهارت  هایحیطه اهمیت ،مذکور مدل ارتباطی هایمهارت فاکتور در که است این از حاکی ،دشومی استنباط پیشنهادی مدل

 به را ارتباطات در بیشتری سهم ترتیب به هامهارت این .است بازخوردی و کالمی شنودی، مهارت ،شامل ترتیب به ارتباطی

 . اندداده اختصاص خود

 

                                                                                 

1. Bartun  
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 سازمانی چابکی بر آن نقش و مدیران کوانتومی مدیریت الگوی بر ارتباطی اثرمهارتهایدل م ـ5 شکل

ها در این گونه که مشخص و نمایان است، همه شاخصهای برازش مدل را نشان داد. همانترین شاخصمقادیر مهم ،0جدول 

مدل  ،ها از مدل تحقیق است. به عبارت دیگربانی دادهاند و این به معنای پشتیحد مطلوب و مورد نیاز را برآورده ساخته ،مرحله

های تحقیق پرداخت. پس از برازش توان در مرحله بعد به ارزیابی فرضیهمی ،قبول بودهتحقیق با نمودار گرافیکی حاضر، قابل

الت تحقیق که برای های پژوهش و یا به عبارتی دیگر برای بررسی این موضوع که آیا سؤامدل، برای سنجش مناسب بودن داده

اند یا خیر، از بار عاملی هر کدام از شدهاند، به درستی انتخاب و طراحیسنجش متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرارگرفته

 دادن نشان منظور بهید. کنمشاهده می افزار لیزرل در این مرحله را در جدول زیرهای نرمد. خروجیشومتغیرها استفاده می

 کلیۀ در شده محاسبه تی میزان ،لیزرل خروجی به توجه باشود. استفاده می تی آماره از ،مدل پارامترهای از دامک هر معناداری

 .باشندمی معنادار آماری لحاظ از شده ارائه هایتخمین کلیۀ بنابراین است؛ 0 از بزرگتر متغیرها
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 های مهم برازششاخص ـ5 جدول

 گیریبحث و نتیجه

 انواع ،شده پیچیده نیز ورزشی مدیریت ،شودیم گسترده ورزشی یهاتیفعال وها برنامه که نسبت همان به ،رسدبه نظر می

صالحیت و کیفیت مدیران از نظر  از این رو است، ازین مورد ورزش حوزه در مدیریت برایها مهارت و هایستگیشا تلفمخ

بایستی  لذا(، 0990و همکاران؛ گودرزی)ی است هر سازمانعوامل استمرار موفقیت در  نیترمهممدیریتی، یکی از  هایمهارت

مدیریت  ،ی نوین مدیریتی مانندهاروشه به تغییرات محیطی بکار گرفته و از با توج بهینه صورتبهارتباطی را  هایمهارت

 از آنچهقرار گیرد.  مدنظری یا همان چابکی سازمانی نیز باید ریپذانعطافسرعت و  .کوانتومی در مواجه با تغییرات استفاده شود

مهارت  هایحیطه اهمیت ،مذکور مدل ارتباطی هایمهارت فاکتور در که است این از حاکی، دشومی استنباط پیشنهادی مدل

 خود به را ارتباطات در بیشتری سهم ترتیب به هامهارت این .است بازخوردی و کالمی شنودی، مهارت ،شامل ترتیب به ارتباطی

 اساس بر را ارتباطی هایمهارت ،(0990جی ) بارتون ارتباطی هایمهارت مفهومی مدل که است حالی در اند. اینداده اختصاص

مدیریت  هاییطهترتیب ح ،بر اساس مدل پیشنهادی تحقیقبود.  نموده معرفی و بازخوردی شنودی کالمی، اثرگذاری اولویت

 هایسازمان همدیریت کوانتومی در بدن یهااز مؤلفه ،کوانتومی به ترتیب تفکر، شناخت، احساس، عمل، وجود، دیدن و اعتماد

مدل پیشنهادی تحقیق در بخش مدیریت کوانتومی با مدل پژوهش،  ،. بدیهی استشودیاصفهان محسوب مورزشی استان 

تفکر، شناخت، احساس، عمل،  یهاکه مدیریت کوانتومی را مبتنی بر مؤلفه است همسو (0009) همچنین با تئوری شلتون

شده در حوزه مدیریت کوانتومی در  نمونه پژوهش انجام ،دکرضمن اینکه باید اذعان . نمود بندییموجود، دیدن و اعتماد تقس

 شایستگی، ،شامل ترتیب آن به هایحیطه اهمیت ،مذکور مدل چابکی سازمانی فاکتور در ورزش جهت مقایسه یافت نشد.

راهبردی در  هایکه توانایی است( همسو 0000ژانگ ) و که با مدل پیشنهادی شریفی است پاسخگویی و سرعت، انعطاف

 همچنین با مدل مفهومی لیو و همکاران .بیان کرده است پذیریانعطاف و شایستگی، سرعت اسخگویی،پ چابکی سازمانی را

دریافت و  در عمدتاً  را تغییر این توانمی و شایستگی است چابکی، محرک عامل ترینمهم ،مدل این که در استهمسو  (0005)

 قسمت اثربخشی مدل در در نهایت کرد. مشاهده اجتماعی هایمؤلفه فناوری و بازار، رقابتی، هایمالک مشتری، درک نیازهای

مدیریت کوانتومی  های ارتباطی برهای ارتباطی بر چابکی سازمانی، مهارتمهارت ،شامل ترتیب به اثرگذار هایطهیح شدهارائه 

 قبولبرازش قابل مدل برازش هایشاخص ختصارا نام شاخص هابندی شاخصگروه

 GFI 909/0 GFI>9/0 برازش نیکویی شاخص های برازش مطلقشاخص

 AGFI 99/0 AGFI>9/0 شده اصالح برازش نیکویی شاخص

 RMR 05/0 RMR<4/0 ماندهریشه میانگین مربعات باقی

 NNFI(TLI) 95/0 NNFI>9/0 لویس-شاخص توکر شاخص های برازش تطبیقیشاخص

 NFI 94/0 NFI>9/0 هنجارشده برازش شاخص

 CFI 99/0 CFI>9/0 تطبیقی برازش شاخص

 IFI 95/0 IFI>9/0 افزایشی برازش شاخص

 BBI 99/0 BBI>9/0 بونت -اخص برازش بنتلرش

 >RMSEA 090/0 0/0 RMSEA برآورد خطای مربعات میانگین ریشه های برازش مقتصدشاخص

 - p 0/0 سطح معناداری

 - df 70 درجه آزادی

 χ2/df 95/0 0> χ2/df>9 دو به درجه آزادینسبت خی

 PNFI 72/0 PNFI>04% شاخص برازش مقتصد هنجار شده



 نظری و خسروی  5 / شماره4/ سال 5931 مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان

 

10 

ترین مدیران مهم؛ زیرا دشومی هارائ های ورزشیدر سازمان اثرگذار فاکتورهای عنوانبه مدیریت کوانتومی بر چابکی سازمانیو 

نشان دهنده نفوذ مؤثر  ،شوند و کیفیت مدیریت در تمام سطوحتضمین کنندگان موفقیت یا شکست یك سازمان محسوب می

چگونگی عملکرد یك سازمان را تعیین می کنند. این  ،های مدیریت سازمانی و مدیریت منابع انسانیمدیر است. مهارت

 باشند.وانایی کاربرد دانش و استفاده از سطح دانش فنی و تجارب شخصی توسط یك مدیر میها در واقع تمهارت

 درصد 90 و حدود قابلیت پیش بینی مدیریت کوانتومی را دارد  ،های مهارتهای ارتباطیدستاوردهای پژوهش مؤلفه توجه با

 عبارت به .شودمی بینیپیش سازمان، در ارتباطی مهارتهای کارگیریبه توسط ورزشی هایسازمان در مدیریت کوانتومی الگوی

 در آمدهدستبه هاییافته. یابدمدیریت کوانتومی افزایش می ،های ورزشیهای ارتباطی در سازمانیگر با افزایش مهارتد

 مدیران بین رد مدیریتیهای مهارت بین ،دندکر که بیان دارد همخوانی (0990) با تحقیقات گودرزی و همکاران حاضر پژوهش

که در این پژوهش  استاثرگذار  مدیریتیهای بر مهارت 89/0 میزان به ارتباطیهای مهارترابطه مثبت وجود دارد و  ،ورزشی

به خاطر  ،که البته کمتر بودن این درصد استاثرگذار  کوانتومی بر مهارت 09/0 میزان به ارتباطیهای مهارت ،گزارش شد

مهارت  ،مهارت مدیریتی و در تحقیق حاضر ،(0995) که در تحقیق نظری و بصراوی استی بررس موردمتفاوت بودن متغیر 

 جدید اییوهشو  است مدیریتیهای مهارت مجموعه برای مفهومی اییهپا ،مهارت کوانتومی که آنجا ازکوانتومی ارزیابی شد و 

 و متفکر کامالً دیدگاهی رای این نوع مدیریت بایدب مدیران ،است جدید علوم اصلی اصول از که منتج استالگوی مدیریتی 

ارتباطی بر مهارت  هایمهارتیر تأثتواند توجیه کمتر بودن یملذا  برخوردار باشند، پاسخ به تعارض و افراد اداره برای عقلی

که است  همخوان (0005همچنین با تحقیق اوپونگ و همکاران ) ،مدیریتی باشد. تحقیق حاضر هایمهارتنسبت به  ،کوانتومی

 رهبری برای ورزشیهای سازمان کاری سازمانی حیاتی است. مدیران در روابطکیفیت  و حفظارتباطات برای ایجاد  ،بیان کردند

 بعد با آن ارتباط میزان و مقوله این به نسبت سازمانی ییافزادانش و کوانتومی مهارت با آشنایی اولویت به باید ،مؤثرتر سازمان

 ورزشی هایسازمان در کوانتومی مدیریتهای مهارت کهیاز این رو درصورتباشند،  داشته اییژهو توجه ،هامهارت ینا کاربردی

کارگیری الگوی های ارتباطی در بهمهارت که ازآنجاگردد و  سازمان بالندگی و توانمندی به منجر تواندیم شود، سازییادهپ

 در بالقوهصورت به ارتباطیهای مهارت از قبولی قابل سطحواسطه  به ابراین مدیران بایدمدیریت کوانتومی تأثیر مثبت داشته، بن

داشته  سازمانی اثربخشی روی مثبتی یرتأث ،یسازمان فرهنگ طریق از یرمستقیمصورت غ به کنند تاکسب  یا و نهفته باشدآنها 

و  انتخاب فرایند دراثرگذار  عامل یكعنوان ها بهآن یتیمدیر الگوی به ورزشیهای سازمان برای مدیران انتخاب در باشند،

 ؛باشند ارتباطیهای مهارت از باالیی سطح دارای که دکر استفادهها سازمان اینرأس  در مدیرانی از باید و شود توجهانتصاب 

های سازمان برای ورزشی مدیران انتخاب دراثرگذار  فاکتورهای از یکیعنوان بهارتباطی، های مهارت ،شودیم توصیه لذا

 گیرد. قرار متولیانمدنظر  ورزشی،

صورت رابطه  به ،این تأثیر و بکی سازمانی تاثیر معناداری داشتهای ارتباطی بر چامهارت ،همچنین بر اساس نتایج این تحقیق

 یو نظری خواست د. یزدیابچابکی سازمان افزایش می ،های ارتباطیبا افزایش مهارت ،دیگرعبارت  ، بهاستخطی مثبت 

همکاران نظری و  رابطه مثبت وجود دارد، همچنین ،ی سازمانیو چابکسازمانی  یتهوبین  ،طی پژوهشی بیان کردند ،(0990)

 اثربخشی یتنها در و ارتباطات سطح بهبود به تواندیم ارتباطی هایمهارت ازی و آگاه شناخت(، به این نتیجه رسیدن 0990)

 رابطه ،چابکی و ارتباطی هایمهارت هایمؤلفه بین، که گزارش شداست  همخوان ،که با تحقیق حاضر ودش منجر سازمانی

 خود ارتباطی هایاین مهارت تقویت و کسب در سعی باید ورزشی مدیران ،رسدمی نظر به دارد. از این رو وجود مثبت خطی

 خود مدیریتی هاینقش آنها باشند، برخوردار تریمناسب زخوردیبا و شنودی کالمی، مهارت از مدیران این هرچقدر زیرا ؛دنباش

کاری سازمانی حیاتی است و راهکارهایی برای  در روابطکیفیت  و حفظبرای ایجاد  ،دکر خواهند اجرا بیشتری اثربخشی با را

 جانبههمه صورتی به ات،تغییر به نسبت بودن شیاروه نتیجه ،چابکی دند.کری ارائه اثربخشرفع موانع ارتباطی جهت بهبود 
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و  شناخت در شایسته قابلیتی وجود با و است خارجی محیط در هم و داخلی محیط در هم ،(هاچالش ها وفرصت تشخیص)

یر و پذانعطاف شکلی و به مناسب زمان در تغییرات این به پاسخگویی فردی برای بین و ارتباطات ارتباطی هایاز مهارتی آگاه

 از آگاهی با ورزشی هایسازمان گیرد، مدیرانیم خود به مؤثری صورت باشد، داشته را آن اجرای توانایی نیز سازمان که مربوط

 موجود یهافرصت از یمندبهره و محیطی تغییرات با هاسازمان بیشتر به انطباق توانندیم سازمانی چابکی یهاشاخص و ابعاد

 بردارند.  گام ورزش ۀجانبهمه ورزشی توسعۀ و ارتقاء جهت در و کنند کمك امروزی پویای هاییطدر مح

 را کوانتومی مدیریت اساس بر ارتباطی هایمهارت آموزشی هایکالس کارکنان کلیه برای د کهکرتوان اذعان به طور کلی می

 ؛شوند هاسازمان این در ارتباطی هایو مهارت کارکنان شغلی ارتباطات وسیله باعث بهبود و توسعهبدین  تا کنند برگزار

 توزیع و مدیران برای ارتباطی هایمهارت آموزشی هایدوره از جمله برگزاری ،هاسازمان این در صحیح ریزیهمچنین با برنامه

 ورزشی مدیران مدیریتی هایمهارت و ارتباطی هایمهارت ارتقای برای ارتباطی هایمهارت درباره معتبر مجالت و هانشریه

توانند در دنیای کنونی برای حفظ و پایا نگه بگیرد. مدیران ورزشی در صورتی می صورت هاسازمان این در اثرگذار دافرا عنوانبه

بنابراین  ؛های اثرگذار مدیریتی مبادرت ورزندکه به کسب الگوی صحیح و مهارت های ورزشی خود مؤثر باشندداشتن سازمان

شود، یکی از عوامل مؤثر بر های ورزشی اعمال میی که توسط مدیران در سازمانتوان اینگونه بیان کرد که الگوی مدیریتمی

های ها است؛ شناسایی و بررسی الگووری در سازماننوآوری، انگیزش، ایجاد رقابت و روابط سالم، افزایش رضایت شغلی و بهره

به درک بهتر  ،هاواقع دارا بودن این مهارتضروری و حائز اهمیت است. در  ،هامختلف مدیریتی و موارد تأثیر گذار بر آن

در نهایت به مدیران عالی رتبه ورزش در فرایند  د.کرهای مدیریتی و نهایتاً انتخاب الگوی صحیح مدیریتی کمك خواهد مهارت

 های ورزشی مدل ارائه شده در این پژوهش را به عنوان الگوی مد نظر قرار دهند.انتخاب مدیران برای سازمان

 بعمنا

ی سازمان کوانتومی. هامؤلفهو  گرامثبتهای رهبری د(.رابطه راهبر0990پور، سعید. )رجایی و هویدا، رضا بابایی، راضیه؛آقا

 .029-024،(9)2 پزشکی، در علومنشریه راهبردهای آموزش 

کوانتومی  هایرتمهایری کارگو به(. ارتباط بین میزان آشنایی 0999) .یدمحمدحسینسرضوی،  و عظیمی ثانوی، بابك

 .204-209(،5)2ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، هایدر سازمانمدیریت 

 هایبر مهارتارتباطی  هایاثر مهارت(. ارائه مدل معادالت ساختاری 0990احسانی، محمد. ) ؛ نظری، رسول وگودرزی، محمود

 .00-00، 0زیستی در ورزش،  و علومی کاربردی مدیریت هاپژوهش.مدیریتی مدیران ورزشی

 .95-70، (09)9ی،سازمانفرهنگنشریه مدیریت  .مدیریت در علم(. پارادایم کوانتومی 0990.)محمدهادی، فریبرز
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the modeling of the effect of 

communication skills on quantum management and its role in organizational agility in Isfahan 

sport organizations.  

Methodology: This correlation study was conducted through a survey. A population of 

approximately 405 managers and experts of sport organizations in Isfahan were randomly 

selected. The data collection tools in this study were demographic characteristics, 

communication skills (Barton, 1990), quantum management (Nazari and Bsravy, 2015), 

organizational agility (Sharifi and Zahng, 2010) questionnaires. To analyze the data, a 

structural equation model in LISREL 8.54 with a confidence level of 95% was used. 

Results: The results obtained showed that communication skills had a positive and linear 

effect on quantum management, as well as, communication skills had positive and significant 

effect on organizational  

Conclusion: Managers of sport organizations can benefit from the findings of the study and 

knowledge of communication skills in the field of sports and physical education management 

model quantum organizations, processes and structures to the dynamics and greater agility 

advance the dynamics and agility to take further steps towards the development of sports in 

the country 

Keywords: Interpersonal Communication, Quantum management, Organizational Agility, 

Sport Organization. 
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