دوفصلنامه
Biannually Journal of
Psychological Researches in Management
Vol. 7, No. 1, Spring and Summer 2021

«پژوهشهاي روانشناختي در مديري »
س ،7ش ،1بهار و تابگتان 1400
صيحات  145تا 170

رابطه مهارتهاي کوانتومي
با سبکهاي مقابله با استرس
حسن نوروزي زيارت*  ،بهرنگ اسماعیلی

شاد**

چکیده
مديران در عصر کنوني براي آنکه بتوانند نقش خويش را به انجام برسانند ،بايدد بووندند
روحي جديد در خود پديد آورند .اين روح ،آنها را از دنياي مانديني تقليد گرا بده مجموعده
مهارتهاي جديدي رهنمون ميکند که بر اساس پيچيدگيهاي عصر کوانتدوم اسدتوار اسد .
هدف پژوهش ،تبيين رابطه مهارتهاي کوانتومي با سبکهاي مقابله با استرس ميباند .روش
پژوهش توصدييي از ندوه همبگدتوي و ازنظدر هددف ،کداربردي اسد  .جامعده آمداري ندام
کارکنان سازمان صنع  ،معدن و تجارت خراسان ندمايي بده تعدداد  170نيدر بدود و بده روش
نمونهگيري تصادفي ساده با استياده از فرمول کوکران 118 ،نير انتخاب ندند .جه سدنجش
مهارتهاي کوانتومي از پرسشنامه محقق ساخته و براي سنجش سبکهاي مقابله بدا اسدترس از
پرسشنامه اندير و پارکر ( )1990استياده ند .پرسشنامهها داراي روايي صدوري و سدازه بدوده و
آيياي کرونباخ پايايي پرسشنامهها بدراي مهدارتهداي کوانتدومي  0/93و سدبکهاي مقابلده بدا
استرس  0/92بود .جه تجزيهوتحلي دادهها از ندرمافدزار  Spss17و  Amosاسدتياده ندد.
يافتهها نشان داد مهارتهاي کوانتومي بيشترين تأثير را بدر سدبک مقابلده مگدللهمددار ( )0/56و
کمترين تأثير را بر سبک مقابله اجتنابي ( )0/39دارد .نتايج حاص از رگرسديون نشدان داد کده
اعتماد کوانتدومي داراي بيشدترين يدريأ تدأثير ( )0/56و احگداس کوانتدومي داراي کمتدرين
يددريأ تددأثير ( )0/39بددر سددبکهاي مقابلدده بددا اسددترس بودنددد .نتددايج حدداکي از آن بددود کدده
مهارتهاي کوانتومي بر سبکهاي مقابله با استرس تأثيرگذار اس و قدرت پيشبيني و تبيدين
سبکهاي مقابله را دارا ميباند.
کليدواژگان :مهارتهاي کوانتومي ،سدبکهاي مقابلده بدا اسدترس ،سدازمان صدنع  ،معددن و
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 .1مقدمه
امروزه تغییرات سریع و منتمر ،جهان را ب طور پیچیدهای از حالت ثبوات و اابلیوت
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پیشبینوی خووارک دورده اسووت .در جنووی جهوانی توانووایی مودیران بوورای برنامو ریزی،
سازماندهی ،هدایت و دنتر ب طور فزایندهای ب مخاطره افتاده اسوت .تیلوور ،مودیریت
علمی را در آمریكا انتشار داد و نوشت های فایو نیز در اروپا مجموع ای از مهارتهای
مدیریتی د هماهنگ با جهان مكانیكی اینوتا بوود را ایجواد دورد و ایو مهوارتهوا را
ب عنوان برنام ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،هماهنگی و دنتر نامید .حتی باوجود ای دو
مینتزبرگ ،اعتبار ای مهارتهای مدیریتی را  30سا بعد ب جالش دشوید ولوی دتوا -
های مدیریتی و دنبودار ارن  ،21همچنوان بو تويویو و شور آنهوا پرداختنود و
مدیران نیز با اتكا ب آنها ادام دادنود اموا اموروزه در جهوان پیچیوده و پور از تغییورات
منتمر ،ای مهارتها ب سرعت غیراابل استفادهشدهاند .آنها برای حیات در زموانهوای
ابتدایی د سازمانها ب عنوان موجوداتی ثابت نگرینت مویشودند و در شوكل و رفتوار
اابل پیشبینی ،منطقی و خطی عمل میدردنود ،ساخت شوده بودنود (& Shelton, 2001

 .)Darlingارن بینتم با طور نرریو ننوبیت انیشوتی و پوا از او توسود شواگردش
هایزنبرگ د ب نرری دوانتوم معروف شد ،با نحوه تفكر نیوتنی وداع گفت .معنوی واژه
دوانتوم ب معنی "مطالع حردت" اسوت .بنوابرای مكانیوو دوانتووم بو معنوی مطالعو
حردت اجزای هنت ای است ( .(Shelton, 1391پیام دوانتوم ای است دو دول اجوزای
جهان هنتی و ازجمل اننان ،موجوداتی پویا ،آگاه و مرتبد بواهم هنوتند .دوانتووم بو
معنی ذره در حا حردت و با گرایشهای احتمالی است و اینك نرم از بینرمی حايل
میآید و رابط های ساده یو علتی جای خوود را بو روابود جنود علتوی و درهمتنیوده
میدهند (عریمی ثانوی و رضوی .)1393 ،مفاهیم دوانتوم تادنون در مطالع رفتار اننان
ب دار گرفت نشده است اما پژوهشها نشان میدهد د ما باید برای ب دار بردن مفاهیم
دوانتومی در مطالع رفتار اننوان تممول دورد جرادو تحقیقوات اخیور در روانشناسوی و
زینتشناسی و فیزیولوژی اعصا

بر وجود اننان ب عنوان موجودی دوانتومی داللوت

میدنند ) .)Shelton, 1999گنترش نفوذ علمی فیزیو دوانتوم و اابلیوت آن در تبیوی
بنیاری از پدیدههای ناملموس و پیچیده موجب شد تا مفاهیم نرری دوانتووم در االوب
پارادایمی نوی در علم مدیریت مورداستفاده ارار گیرد .ای پارادایم ضم برخوورداری
سازمان و مدیریت گشوده است .پارادایم دوانتوومی در مدیریت سوعی دارد توا اووانی ،
مفاهیم و ايو نرری دوانتوم را در االب استعاره و رهنمود جهت حل منائل مدیریتی
و تويیو و تبیی پدیدههای سازمانی مورداستفاده ارار دهد (محمدهادی.)1390 ،
مدیران در عصر دنونی برای آنك بتوانند ب نحوی اثربخش ،نقش رهبری و مدیریت
خویش را ب انجام برسانند ،باید بكوشند روحی جدید در خوود پدیدآورنود .ایو رو ،
آن ها را از دنیای ايو و رفتارهای ماشینی ،تقلیلگرا و جبری ب مجموعو مهارتهوای
جدیدی رهنمون میشود د براساس پیچیدگی های عصر دوانتوم استوار است .رویدادها
و منائل پیچیده و متغیر امروزی ،نیازمند بینش و رویكردی متغیر اسوت و نمیتووان بوا
رویكرد مدیریت سنتی ،مشوكالت و منوائل سوازمانی را در محوید در حوا تغییور بو
سرانجام رساند .لوذا رویكورد مناسوبی دو میتوانود هماهنوگ بوا ایو دنیوای متغیور و
غیراابلپیشبینی باشد ،استفاده از مهارتهایی است د نگاه داردنان و مدیران سازمان را
تغییر میدهد .مهارتهایی دو میتواننود سوازگار بوا محوید جدیود و اموروزی باشوند،
مهارتهای دوانتومی هنتند .مهارتهای دوانتومی رویكردی در جهت ارتقای اابلیتها
و توانمندیها و اثربخشی مدیران و ب ویژه داردنان است .ازای رو هودف از مهارتهوای
دوانتومی افزایش میوزان اثربخشوی و تووان مودیران و داردنوان سوازمان اسوت .مفواهیم
دوانتومی میتوانند ب مجموع مهارت های دامالً عملیاتی جدید برای مدیرانِ رهبر اورن
بینت و یكم ،تبدیل شوند .ای مهارتها ب عنوان مهارتهوای دوانتوومی معرفیشودهاند
د شامل نگاه دوانتومی ،تفكر دوانتومی ،احناس دوانتوومی ،شوناخت دوانتوومی ،عمول
دوانتومی ،اعتماد دوانت ومی و زینت دوانتومی میباشند ).(shelton & darling, 2001

الزام ادتنا

مهارتهای دوانتومی در مدیریت زموانی ملمووستر خواهود بوود دو
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مشاهده میشود د پیچیدگی عصر حاضر ب ویژه در محیدهای سازمانی ،اننانهوا را بوا
مشكالت و شراید ب مراتب سختتری مواج ساخت د نیازمند مدیریت يحیح اسوت
و برخورد منطقی با آن را طلب میدند .در ای شراید هم مردم عوامل استرسزا را در
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 148زندگیشان تجرب میدنند و باینتی سازودارهایی برای مقابل بوا ایو دشوواریهوا پیودا
دنند .روشهای مقابل با تغییرات زندگی و تنشهای حايل از ایو تغییورات ،در افوراد
مختلو و برحنب مواعیتهای گوناگون متفاوت است (غضنفری و اودم پوور.)1387 ،
در جهان امروز استرس من:ل بزرگی محنو

میشود بنابرای نحوه وادنش ب آن است

د میتواند در سازگاری فرد نقش ب سزایی داشت باشود .ایو موضووع معمووالً تحوت
عنوان مقابل مورداستفاده ارار میگیورد .مفهووم مقابلو در سوا  1966توسود الزاروس
معرفی شد و ازآنپا شیوه مقابلو افوراد بوا مشكالتشوان موردبررسوی اورار گرفوت و
ابزارهایی برای اندازهگیری آن تهی شد (نیكنامی و همكاران.)1393 ،
شاید یكی از عمدهتری عواملی د سبب شده استرس تا ایو حود توجهوات را بو
خود جلب دند بو دلیول پیامودهای زیانبواری باشود دو اسوترس شوغلی در پوی دارد.
ب طورید پژوهشها نشان میدهد یكی از مهمتری عواملی د سوالمت روان افوراد را
ب مخاطره میاندازد ،استرس است و شخصی د نتواند ب طور مناسب بوا انوواع عوامول
استرسزا مقابل دند تا سرحد آشفتگی و فروپاشی در سالمتی جنمی و روانوی ممكو
اسوت پویش رود و سوالمت او تهدیود مویشوود ( .)Hudd et al, 2000بو دوار بوردن
راهبردهای نامناسب در رویارویی با عوامل استرسزا میتواند موجب افزایش مشكالت
شود درحالید راهبردهای مقابل ای مناسب میتواند پیامودهای سوودمندی داشوت باشود
()Ben-Za & Reshef, 2003؛ ب عبارت دایقتر ،استفاده از سبوهای مقابل با اسوترس
است د میتواند از تمثیر استرسها بر سالمت روانی فرد بكاهد و درنتیج ب سازگاری
هر ج بیشتر بینجامد (يدیقی ،تمناییفر و عابدی آبادی .)1391 ،با توج ب اهمیتی د
در مورد داشت مهارتهای دوانتومی و راهدارهای مقابل با اسوترس ذدور شود ،تحقیوق
حاضر ب دنبا ای من:ل است د آیا مهارتهای دوانتومی تمثیری بر سبوهای مقابلو

با استرس در بی داردنان سازمان ينعت ،معدن و تجوارت در خراسوان شومالی دارد و
ای د ددامیو از ای مهارتها میتوانند ادرت پیشبینی باالتری در سوبوهای مقابلو
با استرس داشت باشد؟

مهارتهاي کوانتومی
علوم جدید مبتنی بر فیزیو دوانتوم و نرری آشو  ،پای ای مفهومی برای مجموع
مهارتهای مدیریتی جدید -مجموع مهارتهایی د مدیران را اادر میسازد د نو تنها
تعارض را از دیدگاه جدید بنگرند ،بلك ب شیوهای جدیود بو تعوارض پاسوخ دهنود-
فراهم آورده است .ای مهارتها ،مهارتهای دوانتومی نامیده شودهاند .نو فقد بو ایو
دلیل د منتج از ايو ايلی علوم جدید هنتند ،بلك مهمتر ب ایو دلیول دو نیازمنود
یووو حلق و دوانتووومی در پووارادایم موودیریت جدیوود هنووتند .آنهووا اصوود جووایگزینی
مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ،بلك آنها را دامول میدننود .آنهوا مودیران را بوا
دیدگاهی دامالً متفكر و عقلی بورای اداره افوراد و تعوارض روبورو میدننود .در عصور
حاضر ب دارگیری روشها و ايو جدید مودیریتی بورای ارتقوای دوارایی داردنوان در
سازمانها و همچنی افزایش بهرهوری سازمانی حیاتی است .پارادایم دوانتومی یكوی از
ای روشهاست د اخیوراً موردتوجو يواحبنرران علوم مودیریت ارارگرفتو اسوت
دوانتوم در لغت ب دل اجزای جهان و ازجمل اننوان بو عنوان موجوودی پویوا ،آگواه و
مرتبد باهم مینگرد ای روش مدیریتی نوی از اابلیوت تبیوی سوازی منوائل پیچیود
سازمانی برخوردار بوده و جشماندازی جدید بر روی علم مودیریت و سوازمان گشووده
اسووت موودیریت دوانتووومی روشووی بو منرور توووانافزایی در داردنووان اسووت و دروااووع
رویكردی جدید ب منرور ارتقوای اابلیوت ،توانمنودی ،دوارایی و اثربخشوی داردنوان و
مدیران در سوازمان اسوت ( .)Darling & Shelton, 2001از منرور پوارادایم دوانتوومی،
اننان و رفتار و ایدههای او متمثر از خصويویات دوانتووومی اسووت .ایو موضووع در
تفنیر دوانتومی حیات سوازمانی و روششناسی تبیی رفتوار اننانی در سوازمان ،دارای
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اهمیت خايی است (محمدهادی .)1390 ،با استفاده از استعاره دوانتوم ب جای اسوتعاره
های مكانیكی و بازبینی و تدوی یو پوارادایم جدیود مویتووان اثربخشوی مودیریت و
رهبوری را بو نحوو اابولتوجهی بهبوود بخشوید و شواهد تحووالتی شوگرف در تبیوی
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 150راهبردهای سازمان یادگیرنده بود (غیور و نواطق گلنوتان .)1388 ،در حقیقوت ايوو
مدیریت دوانتومی مدیران را برای دگرگون دردن دیدگاه خود ،از دیدن وااعیت ب شكل
از باال بو پوایی و رفتوار اثوربخش آمواده میسوازد (محمودهادی .)1390 ،مهارتهوای
دوانتومی ب شر زیر تعریوشدهاند:
 )1دیدن دوانتومی :توانایی برای دیدن هدفمند؛ توانایی برای دیدن هدفمنود ،مبتنوی
بر ای منطق است د وااعیت ذاتاً ذهنی است و بر اساس انترارات و باورهای (عقایود)
مشاهدهدننده ظهور میدند .تحقیق در دوانتوم ای منطق را د عمده آنچ موا در جهوان
خارک میبینیم ،یو عملكورد از پیشفرضهوا و باورهوای درونوی موا اسوت ،حمایوت
میدند.
 )2تفكر دوانتومی :توانایی فكر دردن ب شیوه متنواا

و متضواد ،بیوان میدنود دو

جهان غالباً ب شیوه غیرمنطقی و پارادودا عمل میدند .آشكارتری پارادودا دوانتووم
آن است د جهان س بعدی مرئی منحصراً از انرژیهوای نوامرئی تشكیلشوده اسوت- .
نیرویی د دو جنب متفاوت دارد -موک و ذره.
 )3احناس دوانتومی :توانایی احناس زنده و حیواتبخش ،دو مبتنوی بور منطقوی
است د اننانها همانند سایر جهانیان با دوانتومهای یكنانی مواج هنوتند و بنوابرای
موضوعی برای اوانی جهانی تحریو انرژی هنتند.
 )4شناخت دوانتومی :توانایی داننت ب شیوه خالاان و شهودی؛ مهارت داننوت و
شناخت دوانتومی ،ابزاری برای میانبر زدن در فرایند سختدوشی و تالش نینت ،بلكو
داهش فرایندهای تكراری است ،د یو سوازمان نیواز بو انجوام آن دارد .مودیرانی دو
مهارت داننت دوانتومی را مطلو

میدانند ن فقد با افراد ب شویوهای احترامآمیوز و بوا

بینش شهودی عمیق رفتارمی دنند ،بلك با آنها خالاان برخوورد میدننود و یوو جوو

آگاهی و تفكر را ایجاد میدنند.
 )5عمل دوانتومی :توانایی عمل ب شیوه من:والن د مبتنی بر مفهوم دوانتومی پیوند
و نتیج فرعی دالیل غیر محلی (دور از هم) است.
بارو ادرت و دنتر خود مقابل دنند.
 )7وجود دوانتومی :توانایی براراری ارتبوا منوتمر .ایو مهوارت مودیران را اوادر
میسازد مالو احناسات خویش باشند تا آنها را ب دیگران ننبت دهند .در سطح زیور
اتمی ،ماده ،وجود خوود را از طریوق ارتباطوات بو دسوت مویآورد .ذرات زیور اتموی
مجردات هنتند .خواص آنها فقد از طریق تعامالت آنها با دیگر ذرات اابلتعریو و
مشاهده است .ذرات وابنت ب ارتباطات هنتند (.)Darling & Shelton, 2001

سبکهاي مقابله با استرس
در ارن حاضر موضوع استرس یا فشار روانی ،یكی از مهمتری زمین های پژوهشی
در علوم رفتاری و سازمانی بوده است .بررسی تمثیرات آن بور زنودگی اننوان ،یكوی از
گنتردهتری المروهای پژوهشی در عصر حاضر هنوت .اسوترس ،اضوطرا

و مقابلو

یكی از اجزاء مهم زندگی هنتند .هم ما در هرلحر با مواردی روبورو مویشوویم دو
ممك است استرسزا باشند (يدیقی و همكاران .)1391 ،در زنودگی اموروزی ،اننوان
بیش از هرزمانی دیگر شاهد بروز استرس و عوارض ناشی از آن است .هنگامید فورد
در محید دار و یا زندگی با شرایطی روب رو میشوود دو ایو شوراید بوا ظرفیتهوا و
امكانات دنونی وی هماهنگی ندارد ،دجار تعارض و دشمكشهای درونی میشوود دو
ب آن استرس میگویند (حجت خواه و همكواران .)1392 ،شواید یكوی از عمودهتوری
عواملی د سبب شده استرس تا ای حود توجهوات را بو خوود جلوب دنود بو دلیول
پیامدهای زیانباری باشد د استرس شغلی در پی دارد .ب طورید پژوهشها نشان موی
دهد یكی از مهمتری عواملی د سالمت روان افراد را بو مخواطره میانودازد ،اسوترس
است و ب اعتقاد روانشناسان واتی فردی بوا اسوترس مواجو مویشوود از سو مرحلو

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

 )6اعتماد دوانتومی :توانایی اعتماد ب فرایند زندگی؛ ای مهارت نیاز دارد د مدیران

151

هشدار ،مقاومت و فروپاشی عبور میدند و شخصی د نتواند بو طور مناسوب بوا انوواع
عوامل استرسزا مقابل دند تا سرحد آشفتگی و فروپاشی در سالمتی جنومی و روانوی
ممك است پیش رود و سالمت او تهدید میشود ( .)Hudd et al, 2000ب دوار بوردن
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 152راهبردهای نامناسب در رویارویی با عوامل استرسزا میتواند موجب افزایش مشكالت
شود ،درحالید راهبردهای مقابل ای مناسب میتواند پیامدهای سودمندی داشوت باشود
( .)Ben-Zar & Reshef, 2003داشت مهارت بیشتر در دنتر استرس موجب اضوطرا
دمتر و داهش میزان افنردگی و درمجموع ارتقای دیفیت زنودگی خواهود شود ( Faul

 .)etal, 2010بر اساس الگوی ارزیابی الزاروس و فولكم  ،1تجرب استرس تنهوا زموانی
روی میدهد د آن مواعیت ب عنوان یو آسیب ،از دست دادن ،تهدید و یوا دشومكش
ارزیابیشده باشد .آنچ در ای میان اهمیت دارد ،فرآیند مقابل افراد با ایو اسوترسهوا
است؛ ب عبارت دایقتر ،استفاده از سبوهای مقابل با استرس است د میتواند از تمثیر
استرسها بر سالمت روانی فرد بكاهد و درنتیج  ،ب سازگاری و انطباق هر جو بیشوتر
بینجامد (يدیقی و همكاران .)1391 ،بررسی و شناخت سبوهای مقابلو  2بوا اسوترس
یكووی از موضوووعات مووورد بررسووی در رفتارشناسووی مقابلو اسووت .یكووی از مهمتووری
تقنیمبندیهای سبوهای مقابل با استرس ،مربو ب اندلر و پاردر ( )1990است .آنها
سبوهای مقابل ای را ب س دست تقنیم دردند:
 )1سبو مقابل ای من:ل مدار :سبوهای مقابل ای من:ل محور شوامل توالش بورای
حل خود منائل استرسزا است ،اما سبوهای مقابل ای هیجانمدار ،بودون تمردوز بوور
منو:ل اسوترسزا بوو دواهش هیجانوات ناشوی از اسوترس مویپردازنود ( & Peneley
.)Tomaka, 2002

 )2سبو مقابل ای هیجانمدار :راهبردهای هیجان مدار عبارتاند از شیوههایی د بور

Lazarus & folkman

1

Coping Styles

2

اساس آن ،افراد ب سطح بهین ای از تنریم هیجانی و برخورد با مواعیتها و احناسوات
شدید و بحرانوی دسوت مییابنود (منوعود نیوا .)1389 ،راهبردهوایی دو تحوت تومثیر
حالتهای هیجانی اتخاذ میشوند و با بروز هیجانات مختلو توأماند (خدایاری فورد و
فشارزا را داهش داده یا دنتر دند .افراد واتی احناس میدنند د منبع فشوارزا جیوزی
است د باید تحمل شود و توانایی تغییر یا دنتر مواعیت را ندارند متوسول بو مقابلو
هیجان مدار میشوند (عابدینی.)1381 ،
 )3سبو مقابل ای اجتنابی :راهبردهایی د ناهشیاران برای فايل گرفت و اجتنوا
از منبع استرس ،اعم از اجتنا

در سطح تفكر و انكار وجود عامل استرسزا یا اجتنوا

در سطح عمل ،اتخاذ میشوند (خدایاری فرد و پرند.)1386 ،

پیشینه پژوهش
نتایج تحقیق نوروز زاده و همكاران ( )1398نشان داد د ابعاد رهبری دوانتوومی بور
تعالی سازمانی بوا نقوش میوانجی مودیریت دانوش تومثیر معنواداری دارد (.)β = 616/0
همجنی نتایج تحقیق نشان داد د ابعاد رهبری دوانتومی بور تعوالی سوازمانی بوا نقوش
میانجی مهارتهای دوانتومی نیز تمثیر معناداری دارد.
عریمی ثانوی و رضوی ( )1393در پژوهشی بو بررسوی ارتبوا میوزان آشونایی و
ب دارگیری مهارتهای دوانتومی مدیریت در سازمانهای ورزشی پرداختنود .یافتو های
تحقیق نشان داد د بی میزان آشنایی و ب دارگیری مهارتهای دوانتومی توسد مودیران
ارتبا مثبت و معناداری وجود دارد .همچنی نتایج نشان داد بیشتری میوزان آشونایی و
ب دارگیری ،مربو ب عمل دوانتومی و دمتری میزان آشنایی و ب دارگیری نیز ب ترتیوب
مربو ب اعتماد دوانتومی و دیدن دوانتومی بود .بنابرای  ،مدیران سازمانهوای ورزشوی
برای رهبری مؤثرتر سازمان ،باید ب اولویت آشنایی بوا مهوارتهوای دوانتوومی و دانوش
افزایی سازمانی ننبت ب ای مقول و میزان ارتبا آن با بعود دواربردی ایو مهوارتهوا
توج ویژهای داشت باشند.
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گ:وک و علی )2021( 1در پژوهشی با عنوان «سفر هزار مایل با گام دوانتوومی آغواز
میشود :اهمیت رهبری دوانتومی برای ارتقاء یوادگیری موادامالعمر در سوازمانها» بیوان
میدارند د سبو رهبری دوانتومی جارجوبی برای ارتقاء یوادگیری موادامالعمر در بوی
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 154داردنان از طریق علم مدیریت ارائ میدند.

شلتون ( )2010در پژوهشی تحت عنوان "معنویت ،سالمت روان و فیزیو جدیود"
ب بررسی ادغام علم و معنویت و تمثیر ای ادغام در حوزه بهداشت روان پرداخت است.
نتایج پژوهش او حادی از آن بود د بی مهارتهای دوانتوومی بوا معنویوت و سوالمت
روان ارتبا مثبتی وجود دارد.
محمد و پائولی  )2005( 2در پژوهش خوود نشوان دادنود دو روشهوای دالسویو
نیوتنی داربرد مؤثری در بررسی روند تحقیقات ندارد .همچنی بو سوازمانهوا پیشونهاد
دردند تا مهارتهای دوانتومی داردنان خود را توسع دهند .مد مفهوومی ارائ شوده در
ای پژوهش حادی از آن است د استفاده از مهارتهای دوانتوومی در عمول مویتوانود
نتایج بهتر و مؤثری را در پی داشت باشد و باعو

افوزایش شوناخت و مودیریت دانوش

داردنان میشود.
شلتون و همكواران ( )2005هفوت مهوارت دوانتوومی را بورای مودیریت در محوید
دنبودار امروزی موردبررسی اراردادند .نتایج حادی از آن بوود دو اسوتفاده اعضوای
سازمان از مهارتهایی همچون دیدن ،تفكر ،احناس ،شناخت ،عمول و اعتمواد باعو
میشود آنها تبدیل ب افراد فعالی در جهت تغییر و پیشرفت شووند و همچنوی باعو
میشود مدیران با راهبردهای خالاان تری سازمان خود را از حالت ماشوینی و مكوانیكی
خارک دنند و ب سازمانهایی با ظرفیت یادگیری مداوم تبدیل دنند.
با عنایت ب مطالب فوق فرضیات پژوهش عبارتاند از:

Geok & Ali

1

Mohamed & Pauleen

2

فرضی ايلی :مهارتهای دوانتومی با سبوهای مقابل با اسوترس در بوی داردنوان
سازمان ينعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی رابط دارد.
فرضی او  :نگاه دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بی داردنان سازمان ينعت،
فرضی دوم :تفكر دوانتومی بر سوبو مقابلو بوا اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی سوم :احناس دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی جهارم :شناخت دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی پنجم :عمل دوانتومی بر سبو مقابلو بوا اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی ششم :اعتماد دوانتومی بر سبو مقابل با اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی هفتم :زینت دوانتومی بر سبو مقابل با اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنرر دست بندی تحقیقات برحنب نحوه گردآوری دادهها ،تحقیقی
تويیفی ب شمار میرود د ب تويیو ویژگیهای نمون و سپا تعمیم ای ویژگیها
ب جامع آماری پرداخت است .از سوی دیگر تحقیق حاضور برحنوب اهوداف ،از نووع
داربردی است و یافت هایی د مبتنی بر نتایج ب دستآمده از ای تحقیوق ارائو میشوود
میتواند در سازمان ينعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی مورداستفاده ارار گیرد.
جامع آماری ای پژوهش شامل دلی داردنوان سوازمان يونعت ،معودن و تجوارت
استان خراسان شمالی بود د تعداد آن برابر با  170نفر میباشد .ب دلیل همگوون بوودن
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واحدهای موجود در جامع آماری داردنان يونعت ،معودن و تجوارت اسوتان خراسوان
شمالی از روش تصادفی ساده استفادهشده است .بورای تعیوی حجوم نمونو از فرموو
دودران استفادهشده است .تعداد نمون  118نفور بو دسوت آمود دو از پرسشونام های
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 156توزیعشده در سازمان ينعت ،معدن و تجارت  107پرسشنام بازگشوت نموود و موورد
تجزی وتحلیل وااع شد.
جدو  )1توزیع فراوانی متغیر جننیت ،تحصیالت و سابق خدمت در نمون

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

زن

26

24/3

24/3

مرد

81

75/7

100/0

مجموع

107

100/0

تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

ديپلم و پايینتر

3

2/8

2/8

فوقديپلم

12

11/2

14/0

لیسانس

66

61/7

75/7

فوقلیسانس و باالتر

26

24/3

100/0

مجموع

107

100/0

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

زير  5سال

24

22/4

2/8

6-10

52

48/6

71/0

11-15

18

16/8

87/9

16-20

8

7/5

95/3

 20سال به باال

5

4/7

100/0

مجموع

107

100/0

برای جمعآوری اطالعات از دو روش میدانی (پرسشنام ) و دتابخان ای استفادهشوده

است .پرسشنام های ای پژوهش شامل دو پرسشنام میباشد:
الو) پرسشنام مهارتهای دوانتومی :با توج ب مرور ادبیات تحقیق ،برای سونجش
متغیر مهارتهای دوانتومی اادام ب تدوی پرسشنام شد .از پرسشنام محقق ساخت در
دوانتومی ،تفكر دوانتومی ،عمل دوانتومی ،احن اس دوانتومی ،اعتماد دوانتومی و وجود
دوانتومی میباشد و دارای  37گوی است.
) پرسشنام سبوهای مقابل با اسوترس :از پرسشونام اسوتاندارد انودلر و پواردر
( )1990استفاده شد د ای پرسشنام را ب س يورت سبوهای مقابل ای من:ل مدار،
هیجانمدار و اجتنابی طراحی دردند.
جهت سنجش روایی پرسشنام محقق ساخت مهارتهای دوانتومی از روایی يوری
و سازه استفاده گردید .جهت تعیی روایی يووری ،پرسشونام در اختیوار جنود تو از
استادان خبره ارار گرفوت دو ضوم ویورایش و بازسوازی ازنرور انطبواق سوؤا هوای
پرسشنام با موضوع و اهداف پژوهش ،روایی پرسشنام تمیید گردید.
یكی دیگر از روشهای بررسی روایی ،اعتبار سوازه اسوت .در ایو پوژوهش بورای
انجام روایی سازه ،از تحلیل عامل تمییدی با دمو نرمافزار  Amosاستفاده گردید و بوا
توج بو اینكو بارهوای عواملی بزرگتور از  0/5بوود و معنواداری در تموامی متغیرهوا
دوجوتر از  0/05ب دست آمد بنابرای میتوان جنی نتیج گیری نمود د روایی سوازه
از طریق تحلیل عامل تمییدی در حد اابلابو است.
جدو  )2روایی سازه مهارتهای دوانتومی

ابعاد
نگاه کوانتومی
تفکر کوانتومی
احساس کوانتومی
شناخت کوانتومی
عمل کوانتومی

بارهاي عاملی
0/68
0/82
0/77
0/76
0/81

سطح معناداري
***
***
***
***
***
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مقیاس پنجدرج ای لیكرت استفادهشده د شامل مهارتهوای نگواه دوانتوومی ،دانوش
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اعتماد کوانتومی
وجود کوانتومی

***
***

0/65
0/63
*** سطح معناداری دمتر از 0/001

ب منرور تعیی پایایی آزمون ،از روش آلفای درونباخ استفاده گردیده است د مقدار
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آن برای پرسشنام مهارتهای دوانتوومی برابور بوا  0/84و بورای پرسشونام سوبوهای
مقابل با استرس  0/92ب دست آمد.

 .4يافتهها
در پژوهش حاضر از آزمون دولموگوروف– اسمیرنوف جهت بررسی نرما بوودن
استفاده شد تا در يورت برارار بودن ای شر بتوان از آزمونهای آمواری پارامتریوو
استفاده نمود.
N

میانگین

107

3/82

107

3/152

جدو  )3نتایج آزمون دولموگوروف– اسمیرنوف

انحراف
معیار
0/478

سطح معناداري
()sig
0/123

نرمال بودن

0/591

0/592

نرمال بودن

نتیجه آزمون

متغیر
مهارتهاي کوانتومی
سبکهاي مقابله با
استرس

با توج ب اینك سطح معناداری آزمون ،باالتر از  0/05میباشد ،ادعای نرموا بوودن
گوی های پرسشنام پذیرفت شده و میتوان از آزمونهای پارامتریو استفاده درد.
فرضی ايلی :مهارتهای دوانتومی با سبوهای مقابل با اسوترس در بوی داردنوان
سازمان ينعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی رابط دارد.
برای تحلیل فرضی ايولی پوژوهش از نورمافوزار مود سوازی معوادالت سواختاری
( )Amosاستفاده شد .ای مد سازی ب پژوهشگر یاری میرساند توا الگووی نروری را
د از اجزای مختلو و متنوعی تشكیل یافت  ،هم ب طوردلی و هم بو طور جزئوی موورد
آزمون و بررسی ارار دهد و اینك آیا دادههوای گورداوری شوده از یوو نمونو  ،دلیوت

الگوی نرری تدوی شده را موردحمایت ارار میدهد یا خیر.
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شكل ( )1نشاندهنده ضریب تمثیر متغیر مهارتهای دوانتومی بر سوبوهای مقابلو
با استرس میباشد .نتایج حادی از آن است د متغیر مهوارتهوای دوانتوومی ،بیشوتری
میزان تمثیر را بر سبو مقابل من:ل مدار دارا هنت د مقدار آن برابر با  0/56میباشود.
همچنی ضریب تمثیر متغیر مهارتهای دوانتومی بر سوبو هیجوانمودار برابور بوا 0/49
میباشد د حادی از میزان تمثیرگذاری متوسد بر سوبو هیجوانمودار مویباشود .نتوایج
حادی از آن است د متغیر مهارتهای دوانتومی دارای دمتری ضریب تمثیر بور سوبو
اجتنابی میباشد د مقدار آن برابر با  0/39میباشد؛ ب عبارتدیگر میتوان گفوت متغیور
مهارتهای دوانتومی ب ترتیب ،حدود  0/30از واریانا سبو من:ل مدار ،حدود 0/24
از واریانا سبو هیجانمدار و حدود  0/15از واریانا سبو اجتنابی را تبیی مویدنود
د ناشی از مقدار تغییرات ایجادشده توسد مهارتهای دوانتومی است.
جدو  )4ضرایب تمثیر متغیر مهارتهای دوانتومی بر سبوهای مقابل با استرس

P
***
***
***

C.R.
6/892
5/758
4/308

S.E.
0/101
0/155
0/146

برآورد
0/556
0/488
0/386

مهارتهاي کوانتومی
مهارتهاي کوانتومی
مهارتهاي کوانتومی

*** سطح معناداری دمتر از 0/001

مؤلفه
<--<--<---

سبک مسئله مدار
سبک هیجانمدار
سبک اجتنابی

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

شكل  )1مد پژوهش بر اساس رابط مهارتهای دوانتومی با سبوهای مقابل با استرس

در جدو ( )4نتایج ضریب تمثیر متغیر مهارتهای دوانتومی بر سبوهای مقابلو ای
اابلمشاهده است .نتایج سطو معناداری ( )Pحادی از آن است د میزان ضرایب تومثیر
ب دستآمده از متغیر مهارتهوای دوانتوومی بور سوبوهای مقابلو ای در سوطح 0/001
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 160معنادار میباشد .همچنی مقادیر خطوای اسوتاندارد ( ،)S.E.مقوادیر بحرانوی ( )C.R.و
مقادیر معناداری ( )Pمرتبد با هر یو از ضرایب تمثیر نشان دادهشوده اسوت .شواخ

C.Rیا ننبت بحرانی اگر از  1/96بزرگتر یا از  -1/96دوجووتر باشود اابولابو
بوده و در داخل ای بازه (از  – 1/96تا  )+1/96غیراابلابو است (هوم .)1391 ،
جدو  )5شاخ

های ارزیابی برازش مد

آماره

مقدار

حد قابلقبول

Chi-Square
Df
P

1/676
1
0/195

---------باالتر از 0/05

Chi-Square/ Df

1/676

بین  1تا 5

RMSEA
CFI
NFI

0/080
0/995
0/989

کمتر از 0/1
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90

جدو  5شاخ

های ارزیابی برازش مد تحقیق را نشان میدهد .ای شواخ

بر اساس برونداد نرمافزار معادالت ساختاری ب دستآمده است د شامل ای شاخ

هوا
ها

میباشد د حوادی از اابولابو بوودن دلوی مود مویباشود .در مد سوازی معوادالت
ساختاری برای اابلابو بودن مد  ،مقدار معناداری ( )Pباید بیشوتر از  0/05باشود .بوا
توج ب شاخ

ها و خروجوی نرمافوزار  Amosمویتووان گفوت بو طوردلی مود از

برازش الزم برخوردار است و ب خوبی میتواند تمثیر مهارتهای دوانتومی بر سبوهای
مقابل ای را نشان دهد.
فرضی او  :نگاه دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بی داردنان سازمان ينعت،

معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی دوم :تفكر دوانتومی بر سوبو مقابلو بوا اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی جهارم :شناخت دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی پنجم :عمل دوانتومی بر سبو مقابلو بوا اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی ششم :اعتماد دوانتومی بر سبو مقابل با اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
فرضی هفتم :وجود دوانتومی بر سبو مقابل بوا اسوترس در بوی داردنوان سوازمان
ينعت ،معدن و تجارت تمثیر دارد.
جدو  )6ضریب بتای نگاه دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

بتاي غیراستاندارد

مدل
B

ثابت

1/247

خطاي استاندارد
0/393

نگاه کوانتومی

0/466

0/095

ضرايب استاندارد

t

معناداري



0/431

3/173

0/002

4/888

0/000

ادرت رابط بی عامل (متغیر پنهان) و متغیر اابلمشاهده ب وسیل بار عواملی نشوان
داده میشود .بار عاملی مقداری بی يفر و یو است .اگر بار عاملی دمتر از  0.3باشود
رابط ضعیو در نرر گرفت شده و از آن يرفنرر میشود .بار عواملی بوی  0.3توا 0.6
اابلابو است و اگر بزرگتر از  0.6باشد خیلی مطلو

است.

جدو  6نشان میدهد نگاه دوانتوومی ( )t = 4/88 ،B =0/466مویتوانود واریوانا

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

فرضی سوم :احناس دوانتومی بر سبو مقابل با استرس در بوی داردنوان سوازمان

161

متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دند .مقدار بتا نشان میدهد مهوارت
نگاه دوانتومی در تبیی تغییرات سبوهای مقابل ای ب مقدار  0/43نقوش دارد دو ایو
مقدار در سطح  95دريد معنیدار است و نشاندهنده نقش مؤثر مهارت نگاه دوانتوومی
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 162بر سبوهای مقابل ای است.

جدو  )7ضریب بتای مهارت تفكر دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

بتاي غیراستاندارد
مدل
B
ثابت
تفکر کوانتومی

1/249
0/479

خطاي
استاندارد
0/338
0/084

ضرايب استاندارد
t


0/485

3/691
5/69

معناداري
0/000
0/000

جدو  7مربو ب ضریب رگرسیون نشان مویدهود تفكور دوانتوومی (،B = 0/479
 )t = 5/691میتواند واریانا متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دنود.
مقدار بتا نشان میدهد مهارت تفكر دوانتومی در تبیی تغییرات سبوهای مقابلو ای بو
مقدار  0/48نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنویدار اسوت و نشواندهنده
نقش مؤثر مهارت تفكر دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.
جدو  )8مربو ب ضریب بتای مهارت احناس دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

مدل
ثابت
احساس
کوانتومی

بتاي غیراستاندارد
B
1/620

خطاي استاندارد
0/357

0/397

0/091

ضرايب استاندارد

t

معناداري


0/390

4/540

0/000

4/343

0/000

جدو  8مربو ب ضریب رگرسیون نشان میدهد احناس دوانتوومی (،B = 0/397

 )t = 4/343میتواند واریانا متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دنود.
مقدار بتا نشان میدهد مهارت احناس دوانتومی در تبیی تغییرات سوبوهای مقابلو ای
ب مقدار  0/39نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنیدار است و نشواندهنده

جدو  )9ضریب بتای مهارت شناخت دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

بتاي غیراستاندارد

مدل
ثابت
شناخت
کوانتومی

B
1/561

خطاي استاندارد
0/284

0/442

0/078

ضرايب
استاندارد

t

معناداري


0/485

5/491

0/000

5/689

0/000

جدو  9مربو ب ضریب رگرسیون نشان میدهد شناخت دوانتوومی (،B = 0/442
 )t = 5/689میتواند واریانا متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دنود.
مقدار بتا نشان میدهد مهارت شناخت دوانتومی در تبیی تغییرات سوبوهای مقابلو ای
ب مقدار  0/48نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنیدار است و نشواندهنده
نقش مؤثر مهارت شناخت دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.
جدو  )10ضریب بتای مهارت عمل دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

بتاي غیراستاندارد

مدل
B

خطاي استاندارد

ضرايب
استاندارد


t

معناداري

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

نقش مؤثر مهارت احناس دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.

163
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ثابت

1/308

0/298

عمل
کوانتومی

0/477

0/076

0/522

4/383

0/000

6/268

0/000

جدو  10مربو ب ضریب رگرسیون نشان میدهود عمول دوانتوومی (،B = 0/477
 )t = 6/268میتواند واریانا متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دنود.
مقدار بتا نشان میدهد مهارت عمل دوانتومی در تبیی تغییرات سبوهای مقابلو ای بو
مقدار  0/52نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنویدار اسوت و نشواندهنده
نقش مؤثر مهارت عمل دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.
جدو  )11ضریب بتای مهارت اعتماد دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

مدل
ثابت
اعتماد
کوانتومی

بتاي غیراستاندارد
B
1/410
0/510

خطاي استاندارد
0/251
0/072

ضرايب استاندارد

t

معناداري


0/568

5/620
7/069

0/000
0/000

جدو  11مربو ب ضریب رگرسیون نشان میدهد اعتماد دوانتوومی (،B = 0/510
 )t = 7/069میتواند واریانا متغیر سبوهای مقابل ای را ب يورت معنادار تبیی دنود.
مقدار بتا نشان میدهد مهارت اعتماد دوانتومی در تبیی تغییرات سبوهای مقابل ای بو
مقدار  0/56نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنویدار اسوت و نشواندهنده
نقش مؤثر مهارت اعتماد دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.
جدو  )12ضریب بتای مهارت وجود دوانتومی بر سبوهای مقابل ای

مدل

بتاي غیراستاندارد

ضرايب استاندارد

t

معناداري

ثابت

B
1/885

خطاي استاندارد
0/338

وجود کوانتومی 0/320

0/084


0/348

5/579

0/000

3/801

0/000
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( )t = 3/801 ،B = 0/320میتواند واریوانا متغیور سوبوهای مقابلو ای را ب يوورت
معنادار تبیی دند .مقدار بتا نشان میدهد مهوارت وجوود دوانتوومی در تبیوی تغییورات
سبوهای مقابل ای ب مقدار  0/34نقش دارد د ای مقدار در سطح  95دريد معنویدار
است و نشاندهنده نقش مؤثر مهارت وجود دوانتومی بر سبوهای مقابل ای است.

 .5بحث و نتیجهگیري
رشد نفوذ علموی نرریو دوانتووم جنوان بوود دو ايوو و مفواهیم آن ،ب يوورت
پارادایمی در سایر رشت های علمی ازجمل در علم مدیریت ،مورداستفاده اورار گرفوت.
پارادایم دوانتومی میتواند در درک و بهبود سازمان ،رهبری و مدیریت در شراید بنیار
پیچیده مفید وااع شود .ارزش ای پارادایم ،تبیی زندگی سازمانی در جشماندازی نووی
بوده و عدم اطعیت ،ابهام و پیچیدگی از خصويیات ايولی ایو جشومانداز محنوو
میشوند .بررسی نتایج حايول از تحلیول فرضوی هوای پوژوهش حوادی از آن بوود دو
مهارتهای دوانتومی بر سبوهای مقابل با استرس (سبو مقابلو منو:ل مودار ،سوبو
هیجانمدار و سبو اجتنابی) تمثیرگذار اسوت و اودرت پویشبینوی و تبیوی سوبوهای
مقابل ای را دارا میباشد .محققان در جنتوجوهای خود ب پژوهشوی درزمینو ارتبوا
مهارتهای دوانتومی و سبوهای مقابل با استرس دست نیافتند و از ای لحاظ میتووان
گفت ای پژوهش ،برای اولی بار ب ای زمین پرداخت و جدید میباشد اما بو طوردلی
نتایج ب دستآمده از سایر پژوهشهای يورت گرفت درزمین ارتبا بی انواع متغیرهوا
با سبوهای مقابل با استرس ،حادی از آن است د بی انوواع متغیرهوا ماننود (آمووزش
مهارتهای زندگی ،رضایت از زندگی ،دیفیت زندگی ،هوش هیجوانی ،شواددامی و )...

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

جدو  12مربو ب ضریب رگرسیون نشان میدهد دو مهوارت وجوود دوانتوومی

و سبو مقابل من:ل مدار ،ارتبا مثبت و باالیی وجود دارد و برعكا بی ای متغیرها
و سبوهای اجتنابی و هیجانمدار ارتبا ضعیو و یا منفی وجود داشت اسوت .در ایو
راستا پژوهش شلتون ( )2010نیز نشان داد د بی مهوارتهوای دوانتوومی ،معنویوت و
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 166سالمت روان ارتبا مثبت و معناداری وجود دارد.

بررسی نتایج حايل از تحلیل فرضی های پژوهش حادی از آن بود د مهوارتهوای
دوانتومی بر سبوهای مقابل با استرس تمثیرگوذار اسوت و اودرت پویشبینوی و تبیوی
سبوهای مقابل ای را دارا میباشود .در ایو زمینو  ،نتوایج نشوان داد دو مهوارتهوای
دوانتومی بیشتری تمثیر را بر سبو مقابل من:ل مدار دارد و بعودازآن بو ترتیوب تومثیر
دمتری بر روی سبو هیجانمدار و سبو اجتنابی دارد .در مرحل بعد ،یافت های تحلیول
نشان داد د از بی مؤلف های مهارت دوانتومی ،مهارت اعتماد دوانتومی دارای بیشوتری
میزان تمثیر بر سبوهای مقابل با استرس و مهارت وجود دوانتومی دارای دمتری میزان
تمثیر بر سبوهای مقابل با استرس بود و بعدازآن ب ترتیب مهارتهای عمل دوانتوومی،
شناخت ،تفكر دوانتومی ،نگاه دوانتومی و احنواس دوانتوومی دارای بیشوتری ضورایب
تمثیر بر سبوهای مقابل با استرس بودند.
پیشنهادهای داربردی زیر بر اساس نتایج تحلیل فرضی های پژوهش ب يورت مجوزا
ذدر میشود:
 -1مهارتهای دوانتومی دارای باالتری میزان تمثیرگذاری بور سوبو مقابلو منو:ل
مدار است .ای نتیج نشان میدهد دو افوزایش سوطح مهوارتهوای دوانتوومی باعو
افزایش استفاده داردنان از سبو مقابل من:ل مدار شود .ازآنجایید سبو منو:ل مودار
ب معنی برخورد منطقی و معقوالن جهت داهش یا از بی بردن عامول اسوترسزا موی-
باشد ،لذا ب مدیران و من:والن سازمان ينعت و معدن پیشنهاد مویشوود توا در جهوت
افزایش مهارتهای داردنان ااودامات الزم را انجوام دهنود توا از ایو طریوق ،داردنوان
ب يورت معقوالن و منطقی در برابر عوامل استرسزا مقابل دنند.
 -2مهارت اعتماد دوانتومی دارای باالتری میزان تمثیر بر سبوهای مقابل با استرس

میباشد د ای تمثیرگذاری ب میزان ننبتاً باالیی است ،لذا پیشنهاد میشود آموزشهوای
الزم را در جهت اعتماد داردنان ب یكدیگر و ارتبا های دوجانب ارائ دهند.
 -3مهارت عمل دوانتومی نیز ب میزان ننبتاً باالیی بر سبوهای مقابلو بوا اسوترس
معقوالن تصمیمگیری دنند ،محید داری را متعلق ب همو داردنوان بداننود ب نحویدو
داردنان احناس دنند عضوی از آن جامع و محید هنتند ،ب داردنان یادآوری دنند د
عمل و حتی تصمیمگیریهای دوجو آنها میتوانود بور دول سینوتم و محوید دواری
تمثیرگذار باشد تا ب نتایج و پیامدهای دار خود بی اندیشند و من:ولیت دارهای خود را
بپذیرند.

منابع
.1

حجت خواه ،سوید محنو ؛ عنوكری ،سوعید و فی

اللهوی ،جوال ( .)1392رابطو

سبوهای مقابل با تندیگی با گرایش ب بزهكاری در نوجوانان پنر .فصلنام مطالعات
پیشگیری از جرم ،دوره  ،8شماره .145-164 ،29
.2

خدایاریفرد ،محمد و پرند ،ادرم ( .)1386اسوترس و راههوای مقابلو بوا آن .تهوران:
دانشگاه تهران.

.3

شلتون ،شارلوت ( .)1391جهش بزرگ در سازمان 7 :مهوارت موردنیواز در رویكورد
دوانتومی ب سازمان .ترجم انین رضوی .تهران :سازمان مدیریت ينعتی.

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

تمثیرگذار است ،لذا پیشنهاد میشود ب داردنان آموزش دهند بتوانند بو نحوو منطقوی و

167

.4

يوودیقی ،فریبوورز؛ تمنوواییفوور ،محمدرضووا و عابوودی آبووادی ،عاطفو ( .)1391رابطو
جهتگیری مذهبی ،سبوهای مقابل و شاددامی در دانشجویان .روانشناسوی و دیو ،
دوره  ،5شماره .135-163 ،3

پژوهشهاي روانشناختی در مديريت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 1400

168

 .5عابدینی ،یاسمی ( .)1381موفقیت تحصیلی دختران :مطالع عوامل غیر شوناختی .زن
در توسع و سیاست ،شماره .161 -179 ،4
.6

عریمی ثانوی ،بابو و رضوی ،سید محمدحنی ( .)1393ارتبا بی میزان آشنایی و
ب دارگیری مهارتهای دوانتومی مدیریت در سازمانهای ورزشی .مدیریت ورزشوی،
دوره  ،6شماره .613-625 ،4

.7

غضنفری ،فیروزه و ادمپور ،عزتاهلل ( .)1387بررسی رابطو راهبردهوای مقابلو ای و
سالمت روانی در سادنی شهر خرمآباد .ايو بهداشت روانی ،شماره .47-54 ،37

.8

غیووور ،مرتضووی و نوواطقگلنووتان ،احموود ( .)1388رهیافووت رهبووری دوانتوووومی در
سازمانهای یادگیرنده .فصلنام دانشگاه امام رضا علی النالم ،شماره .3-9 ،6

 .9محموودهادی ،فریبوورز ( .)1390پووارادایم دوانتوووومی در علووم موودیریت .موودیریت
فرهنگسازمانی ،دوره  ،9شماره .71-23،94
 .10منعودنیا ،ابراهیم ( .)1389شدت استرس ادراکشده و راهبردهای مقابل بوا اسوترس.
روانشناسی معاير ،دوره  ،2شماره .71-80 ،4
 .11نوروززاده ،احد؛ ایرانزاده ،سلیمان و فقهی فرهمند ،نايور ( .)1398تحلیول اثور ابعواد
رهبری دوانتومی بر تعالی سازمانی با نقوش میوانجی مودیریت دانوش و مهارتهوای

دوانتومی در دانشگاه علوم پزشكی استان اردبیل .مودیریت بهداشوت و درموان (نروام
سالمت) ،دوره  ،10شماره .67-75 ،3
 .12نیكنامی ،مریم؛ دهقانی ،فاطم ؛ بورادی ،شهناز؛ داظمنژاد ،لیلی و سلیمانی ،رباب (.)1393

سبوهای مقابل با استرس در دانشجویان دانشوگاه علووم پزشوكی گویالن .پرسوتاری و
مامایی جامعنگر ،دوره  ،24شماره .62-68 ،74

: تهران،  مد یابی معادالت ساختاری با داربرد نرمافزار لیزر.)1391(  حیدرعلی، هوم

.13

.سمت
14. Ben-Zar, H., & Reshef, Y. (2003). Risk taking and coping Strategies

رابطه مهارتهاي کوانتومی با سبکهاي مقابله با استرس

169

among adolescents. Journal of Adolescence. 26, pp. 255-265.
15. Faul Ã, L.A., Jim, H.S., Williams, C., Loftus, L., & Jacobsen, P. B.
(2010). Relationship of stress management skill to psychological
distress and quality of life in adults with cancer y. Psycho-oncology, 19,
pp.102-109.
16. Geok Soh Wan, A., & Mohamad Bin, B. (2021). A Journey of a
Thousand Miles Begins with A Quantum Step: The Importance of
Quantum Leadership to Promote Lifelong Learning in Organisations.
Elementary Education Online, 20(3), pp. 235-247.
17. Hudd, S., Dumlao, J., Erdmann-Sager,

D., Murray, D., Phan, E.,

Soukas, N., & Yokozuka, N. (2000).Stress at college: Effects on health
habits ،health status and self-esteem. College Student Journal. 34(2), pp.
217-228.
18. Mohamed, N., & Pauleen, D.J. (2005). Cognition, Quantum Skills, and
Knowledge Management in the Criminal Investigation Process: A
Conceptual Model. Paper delivered at Knowledge Management in AsiaPacific: Building a Knowledge Society: Linking Government, Business,
Academia and the Community (28-29 November 2005: Wellington,
New Zealand).

19. Peneley, J.A., & Tomaka, J. (2002). Associations among the Big Five,
emotional responses, and coping with acute stress. Personality and
Individual Differences, 32, pp.1215-1228.
20. Shelton, C.

(1999).

"Quantum

Leaps", Butterworth-

Heinemann,

21. Shelton, C., & Darling, J.R. (2001).The Quantum Skills Model in
Management: A new paradigm to enhance effective leadership.
Leadership and Organization Development Journal, 22(6), pp. 264-273.
22. Shelton, C., Yang, J., & Liu, Q. (2005). Managing in an age of
complexity: quantum skills for the new millennium. International
Journal of Human Resources Development and Management, 5(2),
pp.127-141.
23. Shelton, C. (2010). Spirituality, mental health and the new physics.
International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 7(2), pp. 161171.

1400  بهار و تابستان/شماره اول/سال هفتم/پژوهشهاي روانشناختی در مديريت

Boston, M A.

170

