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چکیده
در این مقاله تالش شده است با بررسی مقاالت موجود ،به بررسی ماهيت رهبری کوانتومی
بهعنوان رویکردی نوین در رهبری سازمانهای قرن بيست و یکم پرداخته شود .بدین منظور با
استفاده از روش فراترکيب بهعنوان یک روش فرامطالعۀ کيفی برای جمعبندی نظاممند نتایج
یافتههای تحقيقات پيشين 70 ،مقالۀ علمی -پووهشی شناسایی و پس از غربالگری 08 ،مقاله
انتخاب و بررسی شد .درمجموع  87کد از آنها استخراج و در قالب سه مقولۀ :چرایی ،چيستی و
چگونگی رهبری کوانتومی تبيين شد .در بحث چرایی ،مشاهده شد که چهار عامل :نااطمينانی
پدیدهها ،پيچيدگیهای محيطی ،تعامالت گسترده و متقابل و تغييرات مداوم و سریع ،برگرفته از
پارادایم کوانتومی ،اتخاذ رویکرد رهبری کوانتومی را در سازمانها ایجاب نموده است .همچنين
در بحث چيستی ،به بيان ویوگیهای رهبری کوانتومی پرداخته شد و شش مهارت اصلی رهبران
کوانتومی شامل :تفکر خالق ،تفکر سيستمی ،تفکر شهودی آگاهانه ،تفکر اقتضایی و
موقعيتگرایی ،توانایی الهامبخشی و خودسازماندهی ،شناسایی شد و درنهایت در بحث چگونگی،
سازوکارها و راهبردهای بهکارگرفتهشده توس رهبران کوانتومی ،تبيين شد .نتایج بررسیها نشان
داد ،رهبران کوانتومی شش راهبرد و اقدام اصلی را شامل :تصميمگيری مشارکتی ،ایجاد فضای
اعتماد و حمایت از افراد ،ایجاد فضای تعاملی مثبت و کار گروهی ،تسهيل جریان اطالعاتی،
تشویی به خودسازماندهی و خودکنترلی ،حمایت از خالقيت و ایجاد شور و هيجان ،بهکار
میگيرند.
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مقدمه
امروزه پيشرفتهایی که در علم فيزیک اتفاق افتاده اسـت ،موجـب افـزایش درک و شـناخت
دقيیتر انسان در مورد پدیدههای جهان شده است .یکی از مباحثی که با ورود خود به عرصـۀ علـم
موجب تغيير نگرش و ایجاد پارادایم جدیدی در تببين پدیدهها شد ،فيزیک کوانتوم است .شـکل-
گيری فيزیک کوانتومی در اوایل قـرن بيسـتم و بـا تحقيقـات دانشـمندانی چـون انيشـتين ،7بـوهر،0
شرودینگر 7آغاز شد و هماکنون در قرن بيست و یکم با تکامل و پيشرفتهـایی کـه داشـته اسـت،
بهوضوب ،کاربردهای آن را در زندگی روزمره و نيز بهکارگيری فناورهـای نـوین ،ماننـد :موبایـل،
ليزر و و هرآن چيزی که در آن از مدارهای مجتمع اسـتفاده شـده اسـت ،مـیتـوان مشـاهده کـرد.
همچنين با توسعه و رشد نظریـات فيزیـک کوانتـومی ،بـهتـدریج اصـول و مفـاهيم آن ،وارد سـایر
رشتهها مانند علوم انسانی ،بهویوه مـدیریت شـد (لـرد ،دیـن و هـافمن )0570 ،7و بـهصـورت یـک
پارادایم جدید در مقابل پارادایم سنتی که مبتنی بـه مفروضـات فيزیـک نيـوتنی بـود ،قـرار گرفـت
(ارستين و کماسی .)0558 ،0براساس این پارادایم ،پدیدههـا از ویوگـیهـای خاصـی برخوردارنـد،
ازجمله آن میتوان به عدم قطعيت در وقوع پدیدهها اشاره کرد .بـدین معنـی کـه نمـیتـوان رفتـار
پدیدهها را بهطوردقيی پيشبينی کرد ،همچنين در وقوع پدیدهها ،در یک شـرای و علـل یکسـان،
هر بار امکان دارد ،نتيجۀ متفاوت مشاهده شود (مـورات و گورکـان .)0570 ،6ایـن مـوارد ازجملـه
مفاهيمی بود که از فيزیک کوانتوم وارد مباحـث علـوم انسـانی و مـدیریت شـد .درواقـع مـیتـوان
گفت ،استعاره کوانتومی در سازمانها به ماهيت پيچيدگی و عدم قطعيت آن اشاره دارد (شـلتون و
دارلينگ.)0557 ،5
گستردهشدن رقابت در قرن بيست و یکم منجر به تغييرات سریع در محي و افزایش پيچيدگی
تعامالت محيطی کسبوکار سازمانها شده است و این امـر بـه افـزایش عـدم قطعيـت در محـي و
1. Einstein
2. Bohr
3. Schrödinger
4. Lord, Dinh & Hoffman
5. Erçetin & Kamacı
6. Murat Gürkan
7. Shelton & Darling
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لزوم داشتن نگاه کوانتومی در تحليلهای سازمانی ،منجر می شود .لذا باتوجهبه لزوم تغيير رویکـرد
به سمت سازمانهای کوانتومی ،تحليل ایـن نـوع از سـازمانهـا و تعـامالت و روابـ پيچيـده آنهـا،
نيازمند نوع جدیدی از رویکرد رهبری است که بتواند با درک دقيی از ماهيت سازمانهـا و محـي
آنها به پيشبرد اهداف سازمان کمک نموده و با اتخاذ سازوکارهای مناسب ،توان رقابتی سازمانهـا
را حفظ کند .دراینخصوص ،رهبری کوانتومی بهعنوان راهکاری برای رهبری سازمانهـای نـوین
پيشنهاد شده است .این رویکرد اولين بار در سال  7777توس پورتر-آگـردی ،7پيشـنهاد و امـروزه
تحقيقات متعددی پيرامون آن انجام شده اسـت ،امـا آنچـه مشـهود اسـت آن اسـت کـه هنـوز ایـن
رویکرد نتوانسته است جایگاه خود را در کنار سایر رویکردهای رهبری بيابد و بسياری از جنبههای
آن ناشناخته باقی مانده است .لذا در این مقالـه تـالش مـیشـود ،بـا اسـتفاده از روش فراتـر کيـب

0

و با بررسی تحقيقات انجامشده در این حوزه ،به بررسـی دقيـیتـر آنهـا در قالـب سـه بعـد چرایـی،
چيستی و چگونگی رهبری کوانتومی در سازمانها پرداخته شود.

مبانی نظری پژوهش
پارادایم کوانتومی و پارادایم نیوتنی
رهبری کوانتومی برگرفته از مفروضات پارادایم کوانتومی در فيزیـک اسـت ،لـذا بـرای درک
دقيیتر رهبری کوانتومی ،ابتدا با مرور تحقيقات انجامشده ،به بررسی پارادایم کوانتـومی و تفـاوت
آن با پارادایم رقيب ،یعنی پارادایم نيوتنی پرداخته میشود تا با مقایسه آن ،تفاوت این دو رویکـرد
به پدیدهها مشخو شود.
در ارتباط با ماهيت کوانتومی پدیدهها تفاسير مختلفی ارائه شده است ،تفسير غالب در فيزیـک
کوانتومی ،تفسير کپنهاکی است .در این تفسير ،اشاره می شود که هيچگونه تصویر ميکروسـکوپی
از جهان وجود ندارد و نمیتوان بهطوردقيی گفت یک الکترون در کجا قرار دارد ،منتهی میتـوان
یک تفسير ماکروسکوپی از جهان ارائه کرد .بهعنوانمثال میتوان بهطورمشخو اشاره کـرد یـک
ميز در یک اتاق در یک مکـان مشـخو و بـا یـک سـرعت مشـخو صـفر وجـود دارد ،ولـی در
1. Porter-O'Grady
2. Meta Synthesis

37

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)21بهار 1316

خصوص الکترون و محل دقيی آن نمیتوان اظهار نظر کرد (شنکر.)0570 ،7
برای درک ماهيت پدیدهها در سطح ميکروسکوپی یکسری معادالت مـوج وجـود دارد کـه
وقتی نتيجۀ آن مشاهده میشود ،میتوان بهطورمشخو گفت به چـه جهتـی مـیرود ،درواقـع مـی
توان گفت ،ماهيت ذرات بهصورت ذره -موجی قرار دارد ،بدین ترتيب که تـا وقتـی کـه الکتـرون
مشاهده نشده است ،معادلۀ وضعيت آن توس یک معادلۀ موج که معـروف بـه معادلـه شـرودینگر
است ،توضيح داده میشود ولی در مورد وضعيت دقيی آن نمیتوان صحبتی کرد و فقـ مـیتـوان
در مورد احتمال حضور آن در یک نقطۀ خاص با یک سـرعت مشـخو اظهـار نظـر کـرد ،امـا بـه
محض آنکه مشاهده شود ،معادلۀ موج به یک حالت خاص و تصادفی فـرو مـیریـزد و در اصـالب
کلپس 0میکند و وضعيت آن در یک حالت تصادفی برای ما آشکار میشود ،این یکی از تفسيرها
درخصوص کوانتوم است .درعين حال تفسيرهای دیگـری هـم وجـود دارد ،کـه غلبـه ندارنـد ولـی
برخی از دانشمندان ،آنها را قبول دارند .در این راستا بوهم اشاره مـیکنـد کـه خصـویات مـاده در
دنيای ریز شبيه دنيای بزرگ است ،منتها یکسری خصوصيات و متغيرهای پنهـان وجـود دارد کـه
نمیتوان آنها را اندازهگيری کرد و عـدم آگـاهی از آن خصوصـيات باعـث مـیشـود کـه تصـور
گردد ،پدیدهها بهصورتتصادفی و شانسی آشکار میشوند و اینکـه باتوجـهبـه نظریـۀ کوانتـوم در
شرای مشابه ،نتایج یکسان بهوجود نمیآید ،تأثير یکسری متغيرهای پنهان دیگر اسـت کـه علـت
آن را توجيه میکند ولی آگاهی از آن وجود ندارد .دو اشکال اصلی به ایـن رهيافـت وجـود دارد.
اول آنکه بوهم اشاره نمیکند که این متغيرهای پنهـان چـه چيـزی هسـتند و ماهيـت آنهـا چيسـت،
درنتيجه نمیتوان آنها را اندازهگيری و اظهارنظر کرد .دوم آنکه نتایج برخی آزمایشهـا نشـان داد
که متغيرهای پنهان با سرعت بینهایت از یک سمت جهان به سمت دیگر قابل مخابره مـیباشـند و
این در تناقض با اصل نسبيت خاص انيشتين است که بيان میکنـد اطالعـات نمـیتوانـد بـا سـرعت
بيشتر از نور مخابره شود .لذا همان تفسـير اول در حـال حاضـر از طـرفداران بيشـتری در فيزیـک
برخوردار است و رویکرد غالب می باشد (گریفيتس.)0576 ،7
1. Shankar
2. Collapse
3. Griffiths
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در مقایسۀ پارادایم کوانتومی و با پارادایم نيـوتنی ،طبـی گفتـه زوهـار )7778( 7دو مجموعـه از
باورهای کلی نيوتنی و کوانتومی وجود دارد که نظریهها و تحقيقـات را بـه دوگـروه در تقابـل هـم
تقسيم میکند .درواقع تفاوت اصلی بين دیدگاه نيوتنی و کوانتومی بـر فرضـيههـای اصـلی دربـارۀ
ماهيت است .در دیدگاه نيوتنی اینگونه فرس میشود که قـوانين طبيعـت ،قابـل دانسـتن و درواقـع
قابل پيشبينی است و درنتيجه کنترل نيز ممکن است که ایـن موضـوع قابـلتعمـيم بـه موضـوعات
اجتماعی هم میباشد ،درمقابل در پارادایم کوانتومی ،ماهيت غيرقابل پـيشبينـی و خـارجازکنتـرل
مستقيم انسان فرس میشـود (شـلتون ،0557 ،بـه نقـل از افجـه .)7777 ،در چشـمانـداز کوانتـومی،
طبيعت پيچيده ،درحال تغيير مداوم ،متالطم ،آشـوبناک ،0نامشـخو و دارای عـدمقطعيـت تصـور
میشود .جایی که در آن هيچچيز ایستا نيست و رویدادها ،پيشبينیپذیر نبوده و کنترل آنهـا نـوعی
وهم و خيال است (استيسی ،گریفين و شاو .)0555 ،7بـر مبنـای فيزیـک کوانتـومی همـۀ پدیـدههـا
بهطورمداوم دستخوش تغيير هستند .درواقع در چشمانداز کوانتومی ،جهان ،بـهعنـوان یـک سيسـتم
خودسازماندهنده 7درجهت نيل به سطوب باالتر پيچيـدگی و انسـجام ،تکامـل و تحـول مـییابـد و
آشــوب و بــینظمــی ،درنهایــت بــه نظــم منتهــی مــیشــود (شــلتون و دارلينــگ .)0557 ،0مکانيــک
کوانتومی نشان میدهد رفتارها ،ازجمله تفکرات ،جدا از زمينهشان ،غيرقابلتعـين 6هسـتند و زمينـۀ
آنها (گذشته و حال) ماورای توصيف کامل است (یعنی نامحدود هستند) (چالمر .)7785 ،لذا مـی-
توان گفت ،تفاوت بين دیدگاههای مدیریتی سنتی (مدیریت نيوتونی) و مـدیریت نـوین (مـدیریت
کوانتومی) به تفاوت بين مفروضات زیربنایی این دو رویکرد دربارۀ طبيعت برمیگردد (فایرهولم،5
.)0557
برایناساس ،بهلحاظ هستیشناسی ،در پارادایم کوانتومی ،واقعيت ،یک پدیدۀ مـادی و مسـتقل
نيســت و برحســب تجربيــات و تعبيــر پووهشــگر ،مــیتوانــد معــانی مختلــف داشــته باشــد .پــارادایم

1.Zohar
2.Chaotic
3.Stacey, Griffin, & Shaw
4.Self-Organizing
5.Shelton & Darling
6. Indeterminable
7.Fairholm
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کوانتومی مدعی است ،واقعيـت ،حالـت پدیدارشـناختی 7دارد .لـذا حفـظ عينيـت 0را در مطالعـات
علمی مورد تردید قرار می دهد (گومسن .)0556 ،7در این دیدگاه هيچچيز ایستا نيسـت (استيسـی،
گریفين و شاو .)0555 ،در پارادایم کوانتومی ،طبيعت ،پيچيده و غيرقابل پيشبينی فرس مـیشـود.
بهطوریکه کنتـرل آن از طریـی مداخلـۀ مسـتقيم انسـان ميسـر نيسـت (فریـز و الزاریـدو.)0556 ،7
بهاینترتيب رویکرد کوانتومی ،بهمنظور شناخت واقعيت بـر روش تحقيـی کيفـی تمرکـز مـیکنـد
(گومسن .)0556 ،0از ویوگیهای بارز این نوع تحقيقات ،آن است که جهان را مرکـب از واقعيـت
های چندگانه میبيند و نوعی رابطۀ ذهنی بين پووهشگر و مشارکتکنندگان (آزمودنیهـا) فـرس
میکند (سارانتاکوس.)7778 ،6
رهبری کوانتومی در مقابل رهبری نیوتنی
میتوان گفت ظهور سازمانهای کوانتومی و رهبریکوانتومی؛ استعاره از مفروضـاتی دارد کـه
مکانيک کوانتوم بر آن استوار است .سرعت باالی تغييرات و پيچيدگی تعامالت و برهمکنش آنها
بر یکدیگر بهعنوان مشخصههای سازمانهای قرن بيست و یکم محسوب میشود کـه ایـن موضـوع
ویوگیهای کوانتوم را در مدیریت و رهبری تداعی میکند .لـذا بـرای درک ایـن پيچيـدگیهـا و
مواجهــه بــا تعارضــات حاصــله از تغييــرات زیــاد در مــدیریت ســازمانهــا ،از مفروضــات پــارادایم
کوانتومی وام گرفته میشود تا بتوان درک و تحليل دقيیتـری از پدیـدههـا داشـت .لـذا مـیتـوان
گفت شکلگيری فيزیک کوانتومی ،موجب ارتقای درک و شناخت انسـان در مـورد پدیـدههـای
آشوبناک و پيچيده شده است (فریز و الزاریدو.)0556 ،5
در مقایسۀ رهبری نيوتنی و رهبری کوانتومی میتوان گفت ،در پارادایم نيوتنی تمرکز مـدیران
بر اهداف است و خودشان را مشغول استفاده از ابزارها و تکنيکهای مختلف مدیریتی میکنند تـا
بتوانند به اهداف تعيينشده برسند .مدیران با نگرش نيـوتنی ،ارزش بيشـتری بـرای تـکتـک افـراد
1.Phenomenological
2.Objectivity
3. Gummesson
4.Fris & Lazaridou
5.Gummesson
6.Sarantakos
7.Fris & Lazaridou
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درنظر میگيرند تا جمع آنها .درمقابل ،در نگرش کوانتومی مدیران خود را در مقابل یـک سيسـتم
پيچيده میبينند که پيشبينی در آن غيرممکن است .رهبران ،نااطمينانی و ابهام را قبول مـیکننـد و
در سایۀ آن ،بر شهود و دریافت درونیشان از موقعيتها تکيه میکنند و بـه خودشـان ،خالقيـت و
تواناییهایی که خودشان و یا کارکنان سازمان دارند ،اعتماد میکنند .آنها بر همکـاری و تعـاون و
یکپارچگی تأکيد می کنند کـه نگـرش بسـيار متفـاوتی نسـبت بـه مـدیریت نيـوتنی اسـت .رهبـری
کوانتومی تواناییهایی را که برای پاسخ به پيچيدگیهای عصـر کوانتـوم مناسـبترنـد و مـدیران و
کارکنان را در انجام وظایف خـویش توانمنـدتر مـیسـازد ،تقویـت مـیکنـد .در گذشـته ،تفکـر
سازمانی ،عميقاً تحت تأثير تفکر مکانيکی قرار داشت که معتقد بود ،جهان مجموعهای از سيستمها
و معلولهای خطی است که برآیند علتهای خاص هستند .تحت تأثير این فضای تفکری ،اولویت
رهبران سازمان ،حفظ وضع موجود بود .اما پيچيدگی و تغييرات روزافزون در محي های سازمانی،
مفاهيم جدید از دیدگاه کوانتومی را وارد ادبيات مدیریت و سازمان کـرده اسـت (کـيلمن.)0557،

دیدگاه کوانتومی ،جهان را بهعنـوان یـک سيسـتم پویـا ،خودسـازماندهنـده و غيرقابـل پـيشبينـی
توصيف میکند .در این دیدگاه سازمانها باید آرایش یادگيرنده داشـته باشـند .بنـابراین در چنـين
سازمانهایی ویوگیها ،مهارتها و وظایف رهبران باید متفاوت از نـوع سـنتی باشـد تـا بتواننـد در
چنين محيطی ظرفيتها را بهبود بخشند و سـازمانهایشـان را توسـعه دهنـد (جانسـون و جاسـتيک،
 .)0555فایول ،مجموعۀ مهارتهای مدیریتی را که با جهان مکانيکی هماهنگ بـود ،تـرویج کـرد.
این مهارتها بهعنوان برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل ناميده میشـد کـه ایـن تعریـف بـا
پارادایم تفکر نيوتنی که همهچيز را قابل محاسبه و درنتيجه قابل پيشبينی در نظر میگيرد ،مطابقت
میکند .امروزه تغيير ،سازمانها را از حالت ثبات و قابليت پيشبينی خارج کـرده اسـت و درنتيجـه
این مهارتها نيز بهسرعت غيرقابلاستفاده شده است .درحالیکه نظریۀ رهبری کوانتومی میگویـد
جهان ،نهتنها غيرقابل پيشبينی است ،بلکه اطالعات کافی برای درک وضعيت فعلی آن نيز وجـود
ندارد .نظریۀ رهبری کوانتوم در ضدیت کامل با اعتقادات مدیریت سنتی است (استيسی ،گـریفن و
شاو .)0555 ،باورهای سنتی دربارۀ مدیریت ،رهبر ،طبيعت و محي سازمانی تحت تأثير جهانبينـی
سيصدساله تفکر مکانيکی ،جبری و تقليلگرا دارای محدودیت بوده است .برای زندهماندن در قرن
بيست و یک به نسل تازهای از مدیرانی رهبرگونـه ،نيـاز اسـت .اندیشـه کنـونی پيرامـون رهبـری و
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مدیریت ،توسل به مدلها و مهارتهای جدید را الزامی ساخته است .مهارتهایی کـه بـرای پاسـخ
به پيچيدگیهای عصر کوانتوم مناسبترند و مدیران را به انجام وظایف خویش به نحوی اثـربخش
توانمند میسازند (اسچورتر .)0550،7در این نوع رهبری ،تأکيد بـر آن اسـت کـه در هـر حالـت و
موقعيت ،از یک سبک متفاوت استفاده شود (دارلينگ و فوگلياسو .)7777 ،0این نـوع رهبـری کـه
بر اساس بهتـرین تصـميم در شـرای پيچيـده بنـا نهـاده شـده اسـت ،مسـتلزم داشـتن هفـت مهـارت
کوانتومی است که رهبران سازمانها را قادر به تفکرات پویا و شـهودی مـیکنـد .بـهعبـارتدیگـر
نمیتوان رهبری را بهعنوان نفوذ بر دیگران ،برای تحقی اهداف مشخو ،تعریف کـرد ،بلکـه بایـد
آن را بهعنوان فرایندی تعریف کرد که جستجوی هدف و حرکت در مسير هدف ،از تحقـی خـود
هدف ،مهمتر و ارزشمندتر است .شلتون و دارلينگ در سال  0557هفت مهارت کوانتومی را بـرای
رهبران سازمانی پيشنهاد نمودند  .بـا اسـتفاده از ایـن هفـت مهـارت ،رهبـران سـازمانهـا مـیتواننـد
سازمانهای کوانتومی ایجاد کنند ،یعنی سازمانهایی که یادگيرنده هستند ،جایی کـه در آن بهبـود
مستمر و یادگيری مداوم ،یک هنجار فرهنگی است (شلتون و دارلينگ .)0557 ،این هفت مهـارت
کوانتومی بهطورمستقل عمل نمیکنند ،بلکه در یـک مجموعـۀ یکپارچـه نشـان داده مـیشـوند .در
شکل ( )7رابطۀ هندسی آنها نشان داده شده است.
مدل مهارتهای کوانتومی ،رواب متقابل ميان هفـت مهـارت را نشـان مـیدهـد .سـه مهـارت:
مثلثیدیدن ،تفکر و احساس کوانتومی ،ماهيت روانشناسـانه دارنـد .مهـارتهـای مثلـث شـناخت،
عمل و اعتماد کوانتومی مهارت های معنـوی هسـتند .مهـارت مرکـزی وجـود بـا هرکـدام از دیگـر
مهارتها بهطور پيچيده و درهم تنيدهای مرتب است.

1. Schroeter
2.Fogliasso
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عمل
کوانتومی
احساس

تفکر

کوانتومی

کوانتومی
وجود
کوانتومی

اعتماد

شناخت

کوانتومی

کوانتومی
دیدن
کوانتومی

شکل  .1مدل مهارتهای کوانتومی(شلتون و دارلینگ)2111 ،

نگاه کوانتومی 7با توانایی مشاهدۀ آگاهانه ،مبتنی بر این فرس است کـه واقعيـت بـهطـورذهنی
است و هشتاد درصد آنچه در دنيای خارج دیده میشود ،تابعی از فرضيات و عقایـد درونـی اسـت
(شلتون .)7777 ،در تفکر کوانتومی 0خالقيت اتفاق میافتد و بهطور روزافزونـی بـر وقـایع درون و
برونسازمانی تسل مییابد (زوهار .)7778 ،تفکر کوانتومی ،توانایی فکرکردن به گونـهای متضـاد
است .بسياری از مسائل اصلی سازمانی بر سؤاالت متناقضی مبتنـی هسـتند کـه بـهسـادگی از طریـی
فرایندهای تصميمگيری عقالیی و خطی پاسخ داده نمیشوند (شلتون .)7777 ،احساس کوانتـومی

7

به توانایی احساسکردن به گونهای کـامالً فعـال اشـاره دارد .قلـب انسـان قـویتـرین سـيگنالهـای
مغناطيسی را در بدن ایجاد می کنـد کـه تـابعی از تفکـرات و احساسـات اسـت .احساسـات مثبـت،
انسجام را باال برده و انر ی را افزایش میدهد .احساسات منفی انسجام را کاهش میدهنـد و باعـث
1.Quantum Seeing
2.Quantum Thinking
3.Quantum Feeling
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میشوند که دستگاه بدن انر ی را از دست بدهد .مدیران میتوانند سطوب باالیی از انر ی و شـور
و نشاط را بهسادگی از طریی تمرکز بر جنبههای مثبت همۀ وقایع حفظ کنند تا تغييرات ،راحـتتـر
اتفاق افتد (شلتون .)7777 ،شـناخت کوانتـومی 7بـه معنـای اسـتفاده از فراینـدهای تصـميمگيـری و
درک شهودی است .رهبرانی که از این مهارت اسـتفاده مـیکننـد ،نـوع جدیـدی از سـازمانهـای
یادگيرنده را ایجاد خواهند کرد .دانش کوانتومی توانایی برای ارتباط از طریی راههای غيرحسی بـا
اطالعات ميدان کوانتومی جهان است .این مهارت ما را برای دانستن شـهودی و یـادگيری از درون
یاری میکند (شلتون .)7777 ،عمل کوانتومی 0به توانایی پاسخگویانه اشاره دارد .عمـل کوانتـومی
توانایی کارکردن توأم با اهميتقایلشدن برای کل است؛ کل فرد ،کل جامعه و کل جهـان .عمـل
کوانتومی بر اصل جداناپذیری استوار است که تطابی آن تغيير در هر جزف سریع به تغيير در اجـزای
دیگر منجر میشود .درواقع تمام اجزای هستی زمانی پيش از انفجار بزرگ در کنـار هـم بـودهانـد،
لذا بر یکدیگر تأثير میگذارند .مدیر با این مهارت ،اعمال مسئوالنهای انجام مـیدهـد کـه بـر همـۀ
افراد و آینده نيز تأثير مینهد (شلتون .)7777 ،هر فرد خودش یک همبستگی غيرمحلی بـا دیگـران
است و هر تفکر و عمل مدیریت ،کل سيستم را تحت تأثير قرار میدهد (دایجکسـتورا و دیگـران،
 .)0550اعتماد کوانتومی 7بر اصول آشـفتگی و پيچيـدگی مبتنـی اسـت .اعتمـاد کوانتـومی توانـایی
اعتماد به فرایند زندگی است که از نظریۀ آشوب مشتی شده است .نظریـۀ آشـوب ،شـيوه جدیـدی
برای نگریستن به تغيير و آشوب همراه آن را فراهم می کند .این نظریه نشان میدهد که آشوب در
فرایند تکامل ذاتی است و تسریعکنندهای است که بیتعادلی موردنياز برای تکامل سيستم را ایجاد
میکند .آشوب ،پيشزمينهای برای پيشرفت است .بدون آشوب تغييـر ،زنـدگی راکـد مـیشـود و
آنتروپی اتفاق میافتد (دارلينگ و واکر .)0557 ،این مهارت نياز دارد که مدیران با روب قـدرت و
کنترل خود مقابله کنند .مدیران اگر بخواهند خودسازماندهی موثی اتفاق بيفتد ،باید مایل باشـند تـا
بهطورموقت در ورطۀ آشوب قـدم بگذارنـد .اگر چـه ایـن مهـارت بـدین معنـا نيسـت کـه مـدیران،
تعارس را نادیده بگيرند ،بلکه بـهسـادگی بيـان مـیکنـد کـه در مقابـل اینکـه دیگـران را در برابـر
1. Quantum Knowing
2. Quantum Acting
3. Quantum Trusting
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تعارس ،محافظت و یا تعارس دیگران را حل کنند و از آنها در فرایند تعارس ،حمایـت و آنهـا را
به استفاده از خرد درونی برای کشف راهحلهای برد -برد ابتکاری تشویی کنند (شلتون ،چارلوت

7

و دارلينگ .)0557 ،وجود کوانتومی 0توانایی واردشدن در رواب است .در سطوب بسيار کوچک،
مفهوم موجودیت فق در رواب معنی پيدا میکند .رهبرانی که ایـن مهـارت را اسـتفاده مـیکننـد،
دریافتهاند که همۀ رواب  ،فرصتهای فوقالعاده یادگيری هستند و هـيچکـدام از آنهـا بـدون دليـل
اتفاق نمیافتد .رهبران باید با استفاده از این مهـارت کوانتـومی ،محيطـی را ایجـاد کننـد کـه افـراد
بهطورباز در سطوب عمودی و افقی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،بدون اینکه ترسی از تنبيه داشـته
باشند (شلتون و دارلينگ.)0557 ،
ابعاد رهبری کوانتومی و راهبردهای آن
در محي های پيچيده و آشوبگونه ،نياز به دگرگونی و حرکت به سمت سازمانهای خالق و
یادگيرنده ،چالشی اساسی برای رهبران است .در چنين محي هایی ،وظایف رهبران نيـز متفـاوت از
وظایفی سنتی است .در شرایطی که پویایی ،لـزوم یـادگيری و بهبـود مسـتمر ،جـزف جـداییناپـذیر
محي است ،رهبران سازمانها نيز برای اثربخشبودن و توسعۀ سازمان باید وظایفی را دنبال نماینـد
تا سازمان را در لبۀ آشوب نگه دارند و کارکنـان دارای بيشـترین شـور و نشـاط و خالقيـت باشـند.
رهبران کوانتومی هميشه در جستوجـوی روش هـای جدیـد هسـتند کـه بـه کمـک ایـن روشهـا
قابليتهای محوری سازمان میتوانند بـه طـور مـؤثرتری بـا یکـدیگر رابطـه متقابـل داشـته باشـند و
خالقيت بيشتری را امکانپذیر سازند (مککلی .)0557 ،7رهبران کوانتومی به افراد اجازه میدهند با
یکدیگر کار کنند تا عملکرد پویا و تعامل مثبت ایجاد کنند .رهبران کوانتومی تضمين میکنند کـه
سيستم ،یک هدف ،یک جهت ،یک مقصد و همچنين یک برنامـۀ عمـل دارد .بـدون ایـن جهـت،
اجزای سيستم از هم میپاشند .رهبران باید تضمين کنند که انر ی موجـود در یـک روش مثبـت و
هدفمند برای رسيدن به هدف سازمان هدایت میشود .فایر هولم ( )0557ابعاد رهبری کوانتـومی
و راهبردهای رهبـری جهـت تحقـی آنهـا را در سـه بعـد مطـرب نمـوده اسـت :پيشـرفت بـا جریـان
1. Charlotte
2. Quantum Being
3. McCauley
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سازمان و تمایل به خود سازماندهی ،کارکردن با ابهام و عدم اطمينان از آینده و در نهایـت توجـه
به اینکه باید دیدگاهها و نظرات مختلف را بسيار مغتنم شـمرد (بـه نقـل از افجـه .)7777 ،همچنـين
فاریس و الزاریدو( )0556اصولی را ازجملـه جمـعگرایـی ،جامعيـت ،خودسـازماندهی و حمایـت
همهجانبه از کارکنان ،تبيين نمودند (به نقل از حمزهپور.)7770 ،

روش تحقیق
در این مقاله تالش میشود ،برای تبيين دقيی وضعيت تحقيقات انجامشده در خصوص رهبـری
کوانتومی ،مقاالتی که بهطورمشخو به این مفهوم پرداختهاند ،شناسایی شده و به روش فراترکيب
مورد مطالعه قرار گيرد .فراترکيب یکی از انواع روشهای فرامطالعـه 7اسـت کـه در آن یافتـههـای
استخراجشده از مطالعات کيفی تحقيقات مختلف در یک حوزۀ مشخو ،بهصورت نظامنـد مـورد
بررسی و تحليل قرار میگيرد .هدف اصلی فرامطالعه ،ترکيب و تحليل کارهای پووهشی انجامشده
در یک حوزۀ خاص است که به چهار دسته شامل :فرانظریـه ،0فـراروش ،7فراتحليـل 7و فراترکيـب
تقسيم میشود (بنچ و دی )0575 ،0که در شکل ( )0انواع روشهـای فرامطالعـه نمـایش داده شـده
است.

شکل  .2انواع روشهای فرامطالعه
1. Meta-Study
2.Meta-Theory
3.Meta-Method
4.Meta-Analysis
5.Bench & Day
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فراترکيب روشی کيفی برای ایجاد و تفسير دانش حاصـل از بررسـی تحقيقـات گذشـته اسـت
(پترسون و دیگران .)0557 ،7هدف از روش فراترکيب ،استخراج یک نگاه جامعتر به حوزۀ دانشی
مربوطه با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت و آسـيبشناسـی آنهـا و شناسـایی حـوزههـای توسـعۀ
دانش موردنظر و زمينههـای اصـلی و فرعـی آن اسـت (زیمـر .)0556 ،0در ایـن مقالـه بـرای انجـام
فراترکيب از روش پيشنهادی سندلوسـکی و بـاروس ،)0555(7اسـتفاده مـیشـود کـه در شـکل()7
فرایند آن نمایش داده شده است.

شکل  .3روش فراترکیب (سندلوسکی و باروس)2115 ،

این پووهش با هدف پاسخ به سه سؤال اصلی :چرایی ،چيستی و چگونگی رهبری کوانتومی به
روش فراترکيب ،انجام شده است .بدین منظور برای گردآوری دادههای پووهش ،از کليۀ مقاالت
علمی و پووهشی که در زمينۀ رهبـری کوانتـومی اسـت ،اسـتفاده شـده اسـت .جامعـۀ آمـاری ایـن
پووهش شامل کليۀ مقاالت علمی و پووهشی از دانشگاههای جهان است که با جستجوی در پایگاه
دادههای ابسکو ،7اسکاپوس ،0پروکوئست ،6امرالد 5و ساینس دایرکت ،8استخراج شـده اسـت کـه
درنتيجۀ آن درنهایت  70پووهش به دست آمد .سپس باتوجـهبـه هـدف تحقيـی ،تحقيقـاتی کـه بـا
هدف تناسـب کـافی نداشـتند و یـا از کيفيـت الزم برخـوردار نبودنـد ،حـذف و درنهایـت پـس از
1. Paterson,et al
2. Zimmer
3. Sandelowski & Barros
4. EBSCO
5. Scopus
6. ProQuest
7. Emerald
8. Science Direct
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غربالگری مقاالت  08مقاله برای بررسی و تحليل انتخاب گردید .برای استخراج و تحليـل دادههـا
بهدليل ماهيت کيفیبودن آنها که متن است ،از روش کدگـذاری بـاز ،کـه یکـی از معـروفتـرین
روشهای مورداستفاده در روش تحقيی کيفی است ،استفاده شده است .در این روش ابتدا کدها از
متون مقاالت استخراج میشوند( ،کدگـذاری مرتبـۀ اول) و سـپس بـا کدگـذاری مجـدد ،مفـاهيم
شـکلگرفتــه (کدگــذاری مرتبـۀ دوم) و درنهایــت روی مفـاهيم نيــز کدگــذاری دیگــری صــورت
میگيرد تا مقوالت حاصل شود (متن ،کد ،مفهوم ،مقوله).

یافتههای پژوهش
در مرحلۀ نخست باتوجه به سؤاالت تنظيمشده ،درمجموع  87کد از مجموعه مقاالت منتخب،
شناسایی شد و پس از استخراج مفاهيم فرعی و اصلی از آنها در قالب سه مقولۀ :چرایی ،چيسـتی و
چگونگی رهبری کوانتوم قرار گرفـت .بـرای بررسـی کيفيـت یافتـههـا و اطمينـان از آن ،دو مقالـه
انتخاب و بـرای ارزیـابی ،کـدهای اسـتخراجشـده و مفـاهيم مربوطـه ،در اختيـار یکـی از خبرگـان
دانشگاهی حوزۀ رهبری قرار گرفت .سپس با محاسبۀ ضـریب کاپـا ،ميـزان توافـی حاصـله بـين دو
ارزیاب مورد محاسبه قرار گرفت .مقدار  5757بهدستآمده برای ضریب کاپـا ،نشـان داد ،نتـایج از
پایایی الزم برخوردار است .در ادامه ابتدا به توضـيح پيرامـون هـر یـک از مقـوالت فـوق پرداختـه
میشود ،سپس کدهای استخراجشده از مقاالت در هـر مقولـه در قالـب مفـاهيم مشـخو در یـک
جدول بهطورخالصه ارائه میشود.
چرایی رهبری کوانتومی
در بحث چرایی رهبری کوانتومی با هدف بررسی این سؤال که رهبری کوانتومی در پاسـخ بـه
چه نيازی ظهور کرده است و چرا باید رهبری را در قالب پارادایم کوانتـومی دنبـال کـرد ،مقـاالت
منتخب مورد بررسی و تحليـل محتـوا قـرار گرفتنـد کـه در نتيجـۀ آن  07کـد از مجمـوع مقـاالت
استخراج شد .سپس کـدهای مختلـف باتوجـهبـه ماهيـت آنهـا ،در قالـب  7مفهـوم پيچيـدگیهـای
محيطی ،تعامالت گسترده و متقابل ،تغييرات مداوم و سریع و نااطمينانی پدیدهها تقسيمبندی شدند
که نتایج در جدول ( )7نمایش داده شده است.
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جدول  .3کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چرایی رهبری کوانتومی
مفهوم

پيچيدگیهای محيطی

منبع

کد
تنوع و تکثرگرایی

زوهار7778 ،

پيچيدگی در محيطی

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

وجود امکانپذیریهای مختلف

زوهار7778 ،

بيشتربودن کل از مجموع اجزا

فایرهولم0557 ،

خودانگيختهبودن اجزا

فایرهولم0557 ،

وجود همه پدیدهها در یک فضای گسترده انر ی

فایرهولم0557 ،

پيچيدگی طبيعت
خودسازماندهندهبودن جهان بهعنوان یک سيستم
در جهت نيل به سطوب باالتر پيچيدگی و انسجام

تعامالت گسترده و
متقابل

دارابودن بعد نامشهود و غيرمادی (موسوم به ذهن) برای انسان

بوردلی7778 ،

ميسرنبودن کنترل جهان از طریی مداخله مستقيم انسان
وحدت و یکپارچگی :هولوگرافيکبودن جهان

فایرهولم0557 ،

وجود جشن تفاوتها و سينر ی بين افراد

فایرهولم0557 ،

خودشکوفایی از طریی صحبت و ارتباط و انتقال تجربه

فایرهولم0557 ،

جهان مشارکتی -محقی خارج از تحقيی نيست .هردو با هم تعریف
میشوند و ما جزیی از جهان هستيم.
کلگرایی متمرکزبودن بر رواب
به هم مرتب و پيچيدهبودن پدیده ها ،بهطوری که در آن هر جزف
با همه اجزای دیگر در تأثير و تأثر است.

نااطمينانی پدیدهها

شلتون و دارلينگ0557 ،

فریز و الزاریدو0556 ،

جزئی از یک کلبودن پدیدهها در جهان

تغييرات مداوم و سریع

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

فایرهولم0557 ،
زوهار7778 ،
شلتون و دارلينگ0557 ،
شلتون و دارلينگ0557 ،

تغييرپذیری

فایرهولم0557 ،

در حال تغيير مداوم

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

تمرکز بر خالقيت ،تفکر خارج از قالبهای هميشگی

فایرهولم0557 ،

تصميمگيری بهصورت شهودی و حسی

شلتون و دارلينگ0557 ،

پيشبينی پذیرنبودن رویدادها،

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

هيچ چيز ایستا نيست.

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

عدم قطعيت در پدیدهها

زوهار7778 ،

عدم اطمينان و نامعينبودن آینده

فایرهولم0557 ،

غيرقابل پيشبينی و خارج از کنترلبودن پدیدهها

شلتون7777 ،

عدم قطعيت

پيریسریال 0557

متالطم ،آشوبناک ،نامشخو و دارای عدم قطعيت

استيسی ،گریفين و شاو0555 ،

غيرقابل پيشبينی و خارج از کنترل مستقيم انسانبودن ماهيت

شلتون7777 ،
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چیستی رهبری کوانتومی
در این بخش با مرور پووهشهای انجامشده در این حوزه به این سـؤال پرداختـه مـیشـود کـه
ماهيت رهبری کوانتومی چيست و چه مشخصههایی دارد؟ درواقع رهبری از دیـدگاه کوانتـوم چـه
ویوگیهایی دارد و بهدنبال چه اهدافی است .همانطورکه اشاره شد ،رهبـری کوانتـومی مبتنـی بـر
پارادایم کوانتـومی در پاسـخ بـه نااطمينـانی در پدیـدههـا و غيرقابـل پـيشبينـیبـودن رفتـار آنهـا و
پيچيدگیهای محيطی ،تعامالت گسترده و متقابل ،تغييرات سـریع و مـداوم کـه سـازمانهـای قـرن
بيست و یکم با آن مواجه هستند ،به وجود آمد .درک رهبری کوانتـومی چشـمانـداز نـوینی بـرای
درک و راهبری سازمانهای امروزی با مشخصههای مذکور ایجاد مینماید .لذا ایـن سـؤال مطـرب
است که رهبری کوانتومی به منظور رویارویی و پاسخ به این نيازها چه مشخصـه هـایی بایـد داشـته
باشد؟ بدین منظور در این مرحله ،مقاالت منتخب مورد بررسـی و تحليـل محتـوا قرارگرفتنـد و در
نتيجۀ آن  70کد از مجموع مقاالت استخراج شد .سپس کدهای مختلف باتوجهبه ماهيت آنهـا ،در
قالب  76مفهوم فرعی و  6مفهوم اصلی شامل ،تفکر خالق ،تفکر سيستمی ،تفکر شهودی آگاهانه،
تفکر اقتضایی و موقعيتگرایی ،توانـایی الهـامبخشـی و خودسـازماندهی ،تقسـيمبنـدی شـدند کـه
نشاندهندۀ مهارتهای موردنياز رهبری کوانتومی میباشـند؛ نتـایج ایـن بخـش نيـز در جـدول ()7
آورده شده است.
جدول  .1کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چیستی رهبری کوانتومی
مفهوم اصلی

تفکر خالق

مفهوم

کد

منبع

سيال ،پویا و انعطافپذیربودن رهبران کوانتومی و دارابودن

یانگ کوانينگهام،

نقش مربی

0556

اجتناب از روحيۀ کنترل و قدرت طلبی

یانگ بلود7775 ،

اعتماد و انعطافپذیری زیاد

یانگ بلود7775 ،

عدم دخالت غيرضروری و بيشازحد

یانگ بلود7775 ،

پذیرش ضرورت آشفتگی برای خودسازماندهی و رسيدن

دارلينگ و واکر،

باالتری از انسجام

0557

فرعی

انعطافپذیری
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(ادامه) جدول  .1کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چیستی رهبری کوانتومی
مفهوم اصلی

مفهوم

کد

فرعی

مهمتر و ارزشمندتربودن جستجوی هدف و حرکت در مسير
جستجوگری

هدف ،از تحقی خود هدف

فرصتطلبی

در دنيای آینده به راهحلهای جدید فکرکردن،
جستوجوی روشهای جدیدبودن

گيلوری0555 ،
جانسون و
جاستيک0555،

درک و بهرهگيری از فرصتها از طریی برخورداری از بينش،

جانسون و

چشمانداز و مقاصد روشن

جاستيک0555،

همۀ رواب  ،فرصتهای فوقالعاده یادگيری هستند و هيچکدام
از آنها بدون دليل اتفاق نمیافتد
کلنگری

گيلوری0555 ،
مککلی0557 ،

وارسیکردن نيات و مقاصد خود

تفکر خالق

منبع

توانایی کارکردن توأم با اهميت قایلشدن برای کل است

کورتين0577 ،
شلتون7777 ،

موازنه بين نظم و آشوب از طریی مدیریت اطالعات،
پویاییهای انسانی ،تفاوتها ،ارتباطات و شرای بيرونی و

کورتين0577 ،

زمينهای.
آگاهی از اینکه برای پاسخ به بسياری از پرسشها ،تفکرات
تفکر سيستمی

خطی ،منطقی ،عقالیی و دودویی ،ناکافی است و باید با درکی

جانسون و

نگاه

چندگانه از واقعيت ،از گزینه های به ظاهر متناقض ،به

جاستيک0555،

چندبعدی

راهحلهای خالق ،دست یابند.
آگاهی از اینکه در شرای پيچيدۀ کنونی ،بخشینگری و

جانسون و

جهتدهی عمودی سازمان ،از اثربخشی الزم برخودار نيست.

جاستيک0555،

هر فرد خودش یک همبستگی غيرمحلی با دیگران است و هر

دایجکستورا و

تفکر و عمل مدیریت ،کل سيستم را تحت تأثير قرار میدهد.

دیگران0550 ،

لزوم توجه به زمينههای مختلف

زوهار7778 ،

تفکر اقتضایی

تفکر اقتضایی

استفاده از سبکهای رهبری متفاوت در هر حالت

موقعيتگرایی

موقعيتگرایی

تصميمگيری متناسب با موقعيت و تغيير مسير در صورت لزوم

و
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(ادامه) جدول  .1کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چیستی رهبری کوانتومی
مفهوم اصلی

مفهوم

کد

فرعی
تصميمگيری
بر اساس

اتخاذ بهترین تصميم در شرای پيچيده

عقالنيت نسبی

تفکر شهودی

تفکر

توانایی مشاهده آگاهانه ،مبتنی بر این فرس است که واقعيت

ذهنیگرایی و

بهطورذهنی است و اکثر آنچه در دنيای خارج دیده میشود،

تفسيری

تابعی از فرضيات و عقاید درونی است.
هوشياربودن در شرای ابهام و عدم قطعيت ،همواره نسبت به

اگاهانه

شهود درونی خود ،و بهرهگيری از فهم و شناخت شهودی
تفکر شهودی

منبع
دارلينگ و
فوگلياسو7775 ،

شلتون7777 ،

گيلوری0555 ،

استفاده از فرایندهای تصميمگيری و درک شهودی

شلتون7777 ،

آنها ،بهجای پيشبينی دقيی و ساده رویداد یا پدیدههای مورد

گولکان0570 ،

تخمين براساس موضوعات ،روندها یا مسيرها احتمال وقوع
نظر
تشویی به

اجازهدادن به افراد برای کارکردن با یکدیگر بهمنظور ایجاد

کارگروهی

عملکرد پویا و تعامل مثبت

تفکر خالقانه
توانایی الهام
بخشی

مثبتاندیشی

داشتن تفکر کوانتومی بهعنوان توانایی تفکر بهصورت ضد و
نقيض و متضاد
نگاه به رویدادهای منفی از جنبه مثبت و دیدن فرصتها از

جانسون و

طریی مثبتاندیشی و کسب انر ی درونی کسبوکار
توانایی احساس سرزندگی و نشاط و توانایی احساسکردن
تضمين هدایت انر ی موجود در یک روش مثبت و هدفمند

توجه به
خود

توسعۀ فردی

سازماندهی

قابل
اعتمادبودن

شلتون7777 ،

جاستيک0555،

بهگونهای کامالً فعال
هدایتگری

کورتين0577 ،

در جهت رسيدن به هدف سازمان

شلتون7777 ،
گولکان0570 ،

سرشار از شور و هيجانبودن

مککلی0557 ،

پرورش استعدادهای درونی و تواناییهای بالقوه فردی

گولکان0570 ،

جلب اعتماد پيروان

مککلی0557 ،
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چگونگی رهبری کوانتومی
در این بخش با مرور پووهشهای انجامشده در خصوص چگونگی رهبـری کوانتـومی بـه ایـن
سؤاالت پرداخته میشود که رهبر کوانتومی از چه راهبردهایی برای تحقـی اهـداف خـود اسـتفاده
میکند و مهمترین وظایفی که یک رهبر کوانتوم دارد ،چيست؟
بدین منظور در این مرحله ،مقاالت منتخب مـورد بررسـی و تحليـل محتـوا قـرار گرفتنـد و در
نتيجۀ آن  07کد از مجموع مقاالت استخراج شد .سپس کدهای مختلف باتوجهبه ماهيت آنهـا ،در
قالب  6مفهوم اصلی شامل :تصميمگيری مشارکتی ،ایجاد فضای اعتماد و حمایت از افـراد ،ایجـاد
فضــای تعــاملی مثبــت و کــار گروهــی ،تســهيل جری ـان اطالعــاتی ،تشــویی بــه خودســازماندهی و
خودکنترلی ،حمایت از خالقيت و ایجاد شور و هيجان ،میباشند؛ نتایج ایـن بخـش در جـدول ()0
ارائه شده است.
جدول  .7کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چگونگی رهبری کوانتومی
مفهوم

تصميمگيری
مشارکتی

کد
ایجاد رسم همکاری و تعاون
حمایت از گروههای مختلف که برای مشورت و همافزایی ایدهها بين
کارکنان تشکيل میشوند.
ایجاد جو اعتماد

ایجاد فضای
اعتماد و حمایت
از افراد

حمایت همهجانبه از کارکنان

منبع
فاریز و الزاریدو،
0556
فایرهلم0557 ،
فایرهلم0557 ،
فاریز و الزاریدو،
0556

قدرتدادن به کارکنان با اجازهدادن به آنها که تأثيرگذار و

فاریز و الزاریدو،

تصميمگيرنده باشند.

0556

اهميتدادن به کارکنان و قدردانستن و روب و قلب آنها را در آیندل

فاریز و الزاریدو،

سازمان ،شریکدانستن و موفقيتهای آنان را جشنگرفتن

0556

تعاملی مثبت و

تمرکز بر ایجاد رواب قوی و پایدار بين کارکنان سازمان

فایرهلم0557 ،

کار گروهی

تقویت رواب بلندمدت سالم بهبود همکاری و تقویت متقابل

کورتين0577 ،

اجازه کارکردن با یکدیگر برای رسيدن به عملکرد پویا و تعامل مثبت

مککلی0557 ،

ایجاد فضای
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(ادامه) جدول  .7کدهای مفاهیم استخراجشده برای مقولۀ چگونگی رهبری کوانتومی
مفهوم

کد

منبع

تسهيل جریان

ایجاد بستر جهت جریان اطالعات در کليه اجزای سازمان

فایرهلم0557 ،

اطالعاتی

ایجاد امکانات جهت گرفتن بازخورد از کليه قسمتهای سازمان

فایرهلم0557 ،

ایجاد فضای خودسازماندهی بهجای کنترل مستقيم افراد

فاریز و
الزاریدو0556 ،

تمرکز بر بينش مشترکی که سازمان تالش به آشکارسازی آن دارد،

جانسون و

تشویی به

اتصال افراد به آن از طریی مشارکت فعال و تعاملهای گسترده

جاستيک0555،

خودسازماندهی

تمرکز بر زمينه و ایجاد منافع مشترک

کویگلی7775،

و خودکنترلی

حمایت از این نقطهنظر که تغيير از درون افراد سازمان اتفاق میافتد و
نه از سازمان
ایجاد شرایطی که افراد در آن نسبت به کار و نسبت به سازمان احساس
مالکيت کنند

حمایت از

فایرهلم0557 ،
پيرس0557 ،

ایجاد اهداف الزامآور و بلندپروازانه

گولکان0570 ،

ارزشقایلشدن برای دیدگاههای متفاوت بهجای ترسيدن از آنها

کيلمن0557 ،

ایجاد شور و نشاط و خالقيت در کارکنان

مککلی0557 ،

حفظ اضطراب مثبت و شور و نشاط

خالقيت و ایجاد

حمایت از خالقيت و اجازه شکست به کارکنان حتی بهصورت

شور و هيجان

پیدرپی
خالقکردن افراد با آموزش و ترغيب آنها به پيشرفت
عشیورزیدن به کارکنان ،اهميتدادن و عالقهنشاندادن به آنها

جانسون و
جاستيک0555،
فایرهلم0557 ،
فاریز و
الزاریدو0556 ،
فاریز و
الزاریدو0556 ،

در شکل ( ،)7جمعبندی مقولههای :چرایی ،چيستی و چگونگی رهبری کوانتـومی ارائـه شـده
است .در این شکل ،مفاهيم اصلی استخراجشده از کدهای اوليه ،در هر مقوله نشان داده شده است.
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شکل  .1جمعبندی مفاهیم اصلی استخراج شده در باب مقولههای:
چرایی ،چیستی و چگونگی رهبری کوانتومی

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شده است با بررسی مقالههای موجود در زمينۀ رهبری کوانتومی بـه بررسـی
چرایی ،چيستی و چگونگی رهبری کوانتومی بهعنوان رویکرد مطرب رهبری در سازمانهـای قـرن
بيست و یکم پرداخته شود .بدین منظور با استفاده از روش فراترکيب ،پووهشهـای انجـامشـده در
این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و در قالب شکل ( )7تبيين شد.
نتایج این پووهش نشـان مـیدهـد ،چهـار عامـل اصـلی را مـیتـوان در توجيـه چرایـی رهبـری
کوانتومی بيان کرد که شامل :نااطمينانی پدیـدههـا ،پيچيـدگیهـای محيطـی ،تعـامالت گسـترده و
متقابل و تغييرات مداوم و سریع میباشد .این چهار عامل برگرفته از ویوگیهای پارادایم کوانتومی
پدیدههاست که لزوم بهکارگيری سبک خاصـی از رهبـری را تحـت عنـوان رهبـری کوانتـومی در
سازمان ایجاب میکند .همچنين مشاهده شد ،رهبران کوانتومی الزم است از مهارت و ویوگیهای
خاصی برخوردار باشند .بررسی پووهشهای انجامشده در این حوزه بيانگر این است کـه مـیتـوان
شش مهارت را برای رهبران کوانتومی بيان نمود کـه شـامل :تفکـر خـالق ،تفکـر سيسـتمی ،تفکـر
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شهودی آگاهانه ،تفکر اقتضایی و موقعيتگرایی ،توانـایی الهـام بخشـی و خودسـازماندهی اسـت.
همچنين رهبران کوانتومی برای تحقی اهـداف خـود در سـازمان نيـاز اسـت راهبـردهـا و اقـدامات
خاصی را اتخاذ نمایند که در بررسی چگونگی رهبری کوانتومی به این موارد پرداخته شد و نتـایج
نشان میدهد ،شش راهبرد و اقدام اصلی وجود دارد که رهبران کوانتومی آنها را بهکار میگيرنـد
که شامل :تصميمگيری مشارکتی ،ایجاد فضـای اعتمـاد و حمایـت از افـراد ،ایجـاد فضـای تعـاملی
مثبت و کار گروهی ،تسهيل جریان اطالعاتی ،تشویی به خودسازماندهی و خودکنترلی ،حمایت از
خالقيت و ایجاد شور و هيجان ،میباشد.
همچنين نتایج این مطالعه نشان میدهد ،رهبری کوانتومی بهعنوان یک رویکرد رهبری نوظهور
در سازمان ،در حال توسعه و گسترش است ،منتهی هنوز ابعـاد و مؤلفـههـای آن بـهویـوه در بحـث
ویوگیها و رفتارهای رهبری بهطورکامل بحث نشده و باتوجهبه اشتراکاتی که با سـایر سـبکهـای
رهبری مانند رهبری تحولآفرین و رهبری مشارکتی دارد  ،نياز است به مفهومسازی دقيـیتـر آن و
بيان تمایز با آنها پرداخته شود .میتوان گفت ،باتوجهبه جدیدبودن این رویکرد با وجود تحقيقـات
مختلفی که در این زمينه انجام شده است ،با وجود اینکه در حوزۀ چرایی و چيستی ،بـه حـد کـافی
بحث شده است ولی در ارتباط با چگونگی اتخاذ ایـن رویکـرد و سـازوکارهـای آن کمتـر توجـه
شـده اسـت و بررسـی نشــده اسـت کـه آیــا سـازمانهـایی توانســتهانـد بـا ایــن رویکـرد رهبـری بــه
موفقيتهای سازمانی دست یابند؟ همچنين تحقيقاتی که بتواند این نوع از رهبری را با سایر سبک-
های رهبری مقایسـه نمـوده و تفـاوت سـازوکارهـای آن را در چـارچوب وظـایف اصـلی رهبـری
بهطوردقيیتر بيان کند ،کمتر مشاهده شد .لذا میتوان گفت ،تحقيقات مختلـف ،صـرفاً در مرحلـۀ
نظری و بيان چرایی و چيستی آن باقی مانده است .در این مقاله با تببين مفهوم رهبری کوانتومی در
قالب یک چارچوب استاندارد و متعارف در تحقيقـات ،شـامل :چرایـی ،چيسـتی و چگـونگی آن،
مقدمات الزم برای مقایسۀ تطبيقی با سایر سبکهای رهبری فراهم شد .همچنين بـرای توسـعه ایـن
مفهوم پيشنهاد میشود ،در تحقيقات آتی ،اقداماتی که در بحـث چگـونگی رهبـری کوانتـومی در
این مقاله شناسایی شد ،با وظایف اصلی و مشترک رهبران در سایر سبکهای رهبری ،مقایسه شده
و مورد نقد قرار گيرد تا نواقو و کاستیهای آن بهعنوان یک سبک رهبـری جـامع بـرای هـدایت
سازمانها مشخو شود.
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