
 

 

 

 مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

 06-77: صو 7776 بهار(، 07)شماره پياپی  7  م، شمارهششسال 
 

 

 و چگونگی ، چیستیچراییرهبری کوانتومی: 
 

 ***، ارشیا خدایی**، علیرضا محمدیعبداهلل توکلی
 

 58/70/70تاریخ دریافت: 

 77/50/76تاریخ پذیرش: 

 چکیده
رهبری کوانتومی ماهيت به بررسی  ،بررسی مقاالت موجوددر این مقاله تالش شده است با 

بدین منظور با  پرداخته شود. های قرن بيست و یکم رهبری سازمانی نوین در عنوان رویکرد به
مند نتایج  بندی نظام عنوان یک روش فرامطالعۀ کيفی برای جمع به استفاده از روش فراترکيب

مقاله  08گری،  پس از غربال پووهشی شناسایی و -مقالۀ علمی 70، های تحقيقات پيشين یافته
قالب سه مقولۀ: چرایی، چيستی و  و در کد از آنها استخراج 87شد. درمجموع بررسی انتخاب و 

نااطمينانی  :چهار عامل شد کهد. در بحث چرایی، مشاهده شتبيين چگونگی رهبری کوانتومی 
متقابل و تغييرات مداوم و سریع، برگرفته از های محيطی، تعامالت گسترده و ها، پيچيدگی پدیده

همچنين  .ها ایجاب نموده است اتخاذ رویکرد رهبری کوانتومی را در سازمان ،پارادایم کوانتومی
پرداخته شد و شش مهارت اصلی رهبران  های رهبری کوانتومیدر بحث چيستی، به بيان ویوگی

ودی آگاهانه، تفکر اقتضایی و کوانتومی شامل: تفکر خالق، تفکر سيستمی، تفکر شه
 بحث چگونگی، بخشی و خودسازماندهی، شناسایی شد و درنهایت در گرایی، توانایی الهام موقعيت
ها نشان  شد. نتایج بررسیتبيين  ،کوانتومی انشده توس  رهبر کارگرفته های بهراهبردها و سازوکار

 فضای ایجاد مشارکتی، گيریتصميمشش راهبرد و اقدام اصلی را شامل:  داد، رهبران کوانتومی
 اطالعاتی، جریان تسهيل گروهی، کار و مثبت تعاملی فضای ایجاد ،افراد از حمایت و اعتماد
کار  هيجان، به و شور ایجاد و خالقيت از حمایت خودکنترلی، و خودسازماندهی به تشویی

 گيرند. می
 

 راترکيبروش فنااطمينانی؛ پيچيدگی؛  ؛رهبری کوانتومی: کلیدواژه

                                                                                                                                        

. نشيار گروه مدیریت پووهشگاه حوزه و دانشگاهدا  

 Alireza_124@yahoo.com )نویسندۀ مسئول( دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه عالمه طباطبایی. **

 ریزی آموزش و پووهش مدیریت و برنامه سسه عالیؤیت رفتار سازمانی، مدانشجوی دکتری مدیر. ***
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 مقدمه
علم فيزیک اتفاق افتاده اسـت، موجـب افـزایش درک و شـناخت      هایی که در امروزه پيشرفت

علـم   ۀهای جهان شده است. یکی از مباحثی که با ورود خود به عرصـ تر انسان در مورد پدیدهدقيی

-. شـکل د، فيزیک کوانتوم استشها تببين پدیده دایم جدیدی دراموجب تغيير نگرش و ایجاد پار

، 0، بـوهر 7گيری فيزیک کوانتومی در اوایل قـرن بيسـتم و بـا تحقيقـات دانشـمندانی چـون انيشـتين       

هـایی کـه داشـته اسـت،     با تکامل و پيشرفت ماکنون در قرن بيست و یک آغاز شد و هم 7شرودینگر

وبایـل،  م :هـای نـوین، ماننـد   فناورکارگيری  بهنيز گی روزمره و کاربردهای آن را در زند ،وضوب به

د. کـر تـوان مشـاهده   مـی  ،آن چيزی که در آن از مدارهای مجتمع اسـتفاده شـده اسـت   ليزر و و هر

تـدریج اصـول و مفـاهيم آن، وارد سـایر      یـک کوانتـومی، بـه   همچنين با  توسعه و رشد نظریـات فيز 

صـورت یـک    و بـه ( 0570، 7)لـرد، دیـن و هـافمن    دشـ مـدیریت   ویوه ها مانند علوم انسانی، بهرشته

 در مقابل پارادایم سنتی که مبتنی بـه مفروضـات فيزیـک نيـوتنی بـود، قـرار گرفـت       جدید پارادایم 

هـای خاصـی برخوردارنـد،    هـا از ویوگـی  پدیده ،اساس این پارادایمبر .(0558، 0)ارستين و کماسی

 تـوان رفتـار  بـدین معنـی کـه نمـی     .دکرها اشاره توان به عدم قطعيت در وقوع پدیدهجمله آن میاز

ها، در یک شـرای  و علـل یکسـان،    د، همچنين در وقوع پدیدهکربينی  طوردقيی پيش ها را بهپدیده

جملـه  رد از. ایـن مـوا  (0570، 6)مـورات و گورکـان   متفاوت مشاهده شود ۀهر بار امکان دارد، نتيج

تـوان  واقـع مـی  در .دشـ مفاهيمی بود که از فيزیک کوانتوم وارد مباحـث علـوم انسـانی و مـدیریت     

)شـلتون و   ها به ماهيت پيچيدگی و عدم قطعيت آن اشاره دارد سازمان گفت، استعاره کوانتومی در

 (. 0557، 5دارلينگ

شدن رقابت در قرن بيست و یکم منجر به تغييرات سریع در محي  و افزایش پيچيدگی  گسترده

در محـي  و   امـر بـه افـزایش عـدم قطعيـت     این  و ها شده استکار سازمانو تعامالت محيطی کسب

                                                                                                                                        

1. Einstein 

2. Bohr 

3. Schrödinger 

4. Lord, Dinh & Hoffman 
5. Erçetin & Kamacı 
6. Murat Gürkan 
7. Shelton & Darling 



 و چگونگی ، چیستیچراییرهبری کوانتومی: 

37 

به لزوم تغيير رویکـرد   باتوجهمنجر می شود. لذا  ،های سازمانیلزوم داشتن نگاه کوانتومی در تحليل

هـا و تعـامالت و روابـ  پيچيـده آنهـا،      های کوانتومی، تحليل ایـن نـوع از سـازمان    ازمانبه سمت س

هـا و محـي    ت سازمانکه بتواند با درک دقيی از ماهياست نيازمند نوع جدیدی از رویکرد رهبری 

هـا  ها به پيشبرد اهداف سازمان کمک نموده و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، توان رقابتی سازمانآن

هـای نـوین   عنوان راهکاری برای رهبری سازمان رهبری کوانتومی به ،خصوص . درایندکن ظرا حف

پيشـنهاد و امـروزه    ،7یآگـرد -پورتر توس  7777پيشنهاد شده است. این رویکرد اولين بار در سال 

تحقيقات متعددی پيرامون آن انجام شده اسـت، امـا آنچـه مشـهود اسـت آن اسـت کـه هنـوز ایـن          

های و بسياری از جنبه بيابدجایگاه خود را در کنار سایر رویکردهای رهبری است رویکرد نتوانسته 

 0کيـب  ده از روش فراتـر د، بـا اسـتفا  شـو  لذا در این مقالـه تـالش مـی    آن ناشناخته باقی مانده است.

در قالـب سـه بعـد چرایـی،     هـا  آنتـر  شده در این حوزه، به بررسـی دقيـی   و با بررسی تحقيقات انجام

 .پرداخته شود هادر سازمان یچيستی و چگونگی رهبری کوانتوم

 

 مبانی نظری پژوهش
 پارادایم کوانتومی و پارادایم نیوتنی

درک  بـرای لـذا  ، اسـت  ایم کوانتومی در فيزیـک رهبری کوانتومی برگرفته از مفروضات پاراد

پارادایم کوانتـومی و تفـاوت    شده، به بررسی جامتر رهبری کوانتومی، ابتدا با مرور تحقيقات اندقيی

ن دو رویکـرد  تفاوت ای ،تا با مقایسه آنشود پرداخته میدایم رقيب، یعنی پارادایم نيوتنی اآن با پار

 د.ها مشخو شو به پدیده

غالب در فيزیـک   ه شده است، تفسيرئها تفاسير مختلفی اراط با ماهيت کوانتومی پدیدهدر ارتبا

تصویر ميکروسـکوپی   گونه هيچکوانتومی، تفسير کپنهاکی است. در این تفسير، اشاره می شود که 

تـوان  منتهی می ،دقيی گفت یک الکترون در کجا قرار داردطور توان بهاز جهان وجود ندارد و نمی

اشاره کـرد یـک    طورمشخو توان بهمثال می عنوان ه. بارائه کردسير ماکروسکوپی از جهان یک تف

 ولـی در  ،ميز در یک اتاق در یک مکـان مشـخو و بـا یـک سـرعت مشـخو صـفر وجـود دارد        

                                                                                                                                        

1. Porter-O'Grady 
2. Meta Synthesis 
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  (. 0570، 7د )شنکرکرتوان اظهار نظر  خصوص الکترون و محل دقيی آن نمی

سری معادالت مـوج وجـود دارد کـه     وپی یکها در سطح ميکروسکبرای درک ماهيت پدیده

رود، درواقـع مـی   مـی  جهتـی  گفت به چـه  طورمشخو توان بهمی ،شودآن مشاهده می ۀوقتی نتيج

موجی قرار دارد، بدین ترتيب که تـا وقتـی کـه الکتـرون      -صورت ذره توان گفت، ماهيت ذرات به

عـروف بـه معادلـه شـرودینگر     موج که م ۀوضعيت آن توس  یک معادل ۀمشاهده نشده است، معادل

تـوان  مـی   توان صحبتی کرد و فقـ شود ولی در مورد وضعيت دقيی آن نمیاست، توضيح داده می

د، امـا بـه   کـر خاص با یک سـرعت مشـخو اظهـار نظـر      ۀطدر مورد احتمال حضور آن در یک نق

 صـالب ریـزد و در ا موج به یک حالت خاص و تصادفی فـرو مـی   ۀکه مشاهده شود، معادلمحض آن

این یکی از تفسيرها  ،شودکند و وضعيت آن در یک حالت تصادفی برای ما آشکار میمی 0کلپس

حال تفسيرهای دیگـری هـم وجـود دارد، کـه غلبـه ندارنـد ولـی         درعين است. خصوص کوانتومدر

کـه خصـویات مـاده در     کنـد از دانشمندان، آنها را قبول دارند. در این راستا بوهم اشاره مـی  رخیب

سری خصوصيات و متغيرهای پنهـان وجـود دارد کـه     یک امنته ،يای ریز شبيه دنيای بزرگ استدن

شـود کـه تصـور     دم آگـاهی از آن خصوصـيات  باعـث مـی    و عـ کرد گيری توان آنها را اندازهنمی

کوانتـوم در   ۀبـه نظریـ   اینکـه باتوجـه   و شوند می تصادفی و شانسی آشکار صورت بهها  ، پدیدهگردد

اسـت کـه علـت     سری متغيرهای پنهان دیگر آید، تأثير یکوجود نمی نتایج یکسان به ،بهشرای  مشا

به ایـن رهيافـت وجـود دارد.    کند ولی آگاهی از آن وجود ندارد. دو اشکال اصلی را توجيه میآن 

هـا چيسـت،   کند که این متغيرهای پنهـان چـه چيـزی هسـتند و ماهيـت آن     که بوهم اشاره نمیاول آن

نشـان داد   هـا  آزمایشبرخی  نتایجکه و اظهارنظر کرد. دوم آن گيریتوان آنها را اندازهینتيجه نمدر

باشـند و  نهایت از یک سمت جهان به سمت دیگر قابل مخابره مـی  که متغيرهای پنهان با سرعت بی

توانـد بـا سـرعت    کنـد اطالعـات نمـی   که بيان می استاین در تناقض با اصل نسبيت خاص انيشتين 

داران بيشـتری در فيزیـک    از نور مخابره شود. لذا همان تفسـير اول در حـال حاضـر از طـرف    بيشتر 

 . (0576، 7)گریفيتس برخوردار است و رویکرد غالب می باشد

                                                                                                                                        

1. Shankar 
2. Collapse 
3. Griffiths 
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دو مجموعـه از   (7778) 7زوهـار طبـی گفتـه    ،پارادایم کوانتومی و با پارادایم نيـوتنی  ۀدر مقایس

ها و تحقيقـات را بـه دوگـروه در تقابـل هـم       نظریهرد که باورهای کلی نيوتنی و کوانتومی وجود دا

 ۀاصـلی دربـار   هـای  هو کوانتومی بـر فرضـي   یواقع تفاوت اصلی بين دیدگاه نيوتنکند. درتقسيم می

قـوانين طبيعـت، قابـل دانسـتن و درواقـع       شود کهگونه فرس میماهيت است. در دیدگاه نيوتنی این

موضـوعات  تعمـيم بـه    که ایـن موضـوع قابـل    ممکن استنيز کنترل ه بينی است و درنتيج قابل پيش

کنتـرل  از رجبينـی و خـا   پـيش   غيرقابل ماهيت ،در پارادایم کوانتومیباشد، درمقابل  میاجتماعی هم 

نـداز کوانتـومی،   ادر چشـم (. 7777، بـه نقـل از افجـه،    0557)شـلتون،   دشـو  مستقيم انسان فرس می

قطعيـت تصـور    ، نامشـخو و دارای عـدم  0تالطم، آشـوبناک حال تغيير مداوم، مطبيعت پيچيده، در

پذیر نبوده و کنترل آنهـا نـوعی   بينی چيز ایستا نيست و رویدادها، پيش شود. جایی که در آن هيچمی

هـا  پدیـده  ۀبـر مبنـای فيزیـک کوانتـومی همـ     (. 0555، 7)استيسی، گریفين و شاووهم و خيال است 

عنـوان یـک سيسـتم     انداز کوانتومی، جهان، بـه اقع در چشموند. درهست مداوم دستخوش تغييرطور به

یابـد و  تکامـل و تحـول مـی   ، و انسـجام  ه سطوب باالتر پيچيـدگی جهت نيل بدر 7دهنده خودسازمان

مکانيــک  (.0557، 0)شــلتون و دارلينــگ دشــو نهایــت بــه نظــم منتهــی مــینظمــی، درآشــوب و بــی

 ۀهسـتند و زمينـ   6تعـين  شان، غيرقابلجدا از زمينهجمله تفکرات، از ،دهد رفتارهاکوانتومی نشان می

-(. لذا مـی 7785آنها )گذشته و حال( ماورای توصيف کامل است )یعنی نامحدود هستند( )چالمر، 

)مدیریت نيوتونی( و مـدیریت نـوین )مـدیریت     های مدیریتی سنتیتوان گفت، تفاوت بين دیدگاه

، 5)فایرهولمگردد طبيعت برمی ۀدو رویکرد دربار کوانتومی( به تفاوت بين مفروضات زیربنایی این

0557) . 

مـادی و مسـتقل    ۀیک پدید ،شناسی، در پارادایم کوانتومی، واقعيت لحاظ هستی س، بهاسا براین

توانــد معــانی مختلــف داشــته باشــد. پــارادایم حســب تجربيــات و تعبيــر پووهشــگر، مــینيســت و بر

                                                                                                                                        

1.Zohar 
2.Chaotic 

3.Stacey, Griffin, & Shaw 
4.Self-Organizing 

5.Shelton & Darling 
6. Indeterminable 

7.Fairholm 
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را در مطالعـات   0دارد. لـذا حفـظ عينيـت    7شـناختی حالـت پدیدار  ،واقعيـت  ،کوانتومی مدعی است

)استيسـی،   چيز ایستا نيسـت  . در این دیدگاه هيچ(0556، 7)گومسن علمی مورد تردید قرار می دهد

شـود.   بينی فرس مـی  پيش  پيچيده و غيرقابل ،طبيعت ،کوانتومیدر پارادایم (. 0555گریفين و شاو، 

. (0556، 7)فریـز و الزاریـدو  قيم انسـان ميسـر نيسـت    مسـت  ۀکه کنتـرل آن از طریـی مداخلـ    طوری به

 کنـد منظور شناخت واقعيت بـر روش تحقيـی کيفـی تمرکـز مـی      نتومی، بهترتيب رویکرد کوا این به

های بارز این نوع تحقيقات، آن است که جهان را مرکـب از واقعيـت   از ویوگی (.0556، 0)گومسن

هـا( فـرس    کنندگان )آزمودنیووهشگر و مشارکتذهنی بين پ ۀبيند و نوعی رابط های چندگانه می

 .(7778، 6)سارانتاکوس کندمی

 

 رهبری کوانتومی در مقابل رهبری نیوتنی

استعاره از مفروضـاتی دارد کـه    ؛کوانتومیهای کوانتومی و رهبریتوان گفت ظهور سازمانمی

ها کنش آنالت و برهمسرعت باالی تغييرات و پيچيدگی تعام .مکانيک کوانتوم بر آن استوار است

شود کـه ایـن موضـوع    های قرن بيست و یکم محسوب میهای سازمانعنوان مشخصه بر یکدیگر به

هـا و  کند. لـذا بـرای درک ایـن پيچيـدگی    های کوانتوم را در مدیریت و رهبری تداعی میویوگی

پــارادایم هــا، از مفروضــات مواجهــه بــا تعارضــات حاصــله از تغييــرات زیــاد در مــدیریت ســازمان 

تـوان  هـا داشـت.  لـذا مـی    تـری از پدیـده  شود تا بتوان درک و تحليل دقيیکوانتومی وام گرفته می

هـای  درک و شناخت انسـان در مـورد پدیـده    یگيری فيزیک کوانتومی، موجب ارتقاگفت شکل

 .(0556، 5فریز و الزاریدو)ت آشوبناک و پيچيده شده اس

در پارادایم نيوتنی تمرکز مـدیران  توان گفت، وانتومی میرهبری نيوتنی و رهبری ک ۀدر مقایس

ند تـا  کن های مختلف مدیریتی می بر اهداف است و خودشان را مشغول استفاده از ابزارها و تکنيک

تـک افـراد    ارزش بيشـتری بـرای تـک    ،شده برسند. مدیران با نگرش نيـوتنی  بتوانند به اهداف تعيين

                                                                                                                                        

1.Phenomenological 

2.Objectivity 

3. Gummesson 
4.Fris & Lazaridou 
5.Gummesson 
6.Sarantakos 
7.Fris & Lazaridou 
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مقابل، در نگرش کوانتومی مدیران خود را در مقابل یـک سيسـتم   ها. درگيرند تا جمع آن درنظر می

کننـد و   مـی   نااطمينانی و ابهام را قبول ،رهبران .بينی در آن غيرممکن است بينند که پيش پيچيده می

کنند و بـه خودشـان، خالقيـت و     ها تکيه می شان از موقعيت آن، بر شهود و دریافت درونی ۀدر سای

کنند. آنها بر همکـاری و تعـاون و    ان و یا کارکنان سازمان دارند، اعتماد میهایی که خودش توانایی

رهبـری   .کنند کـه نگـرش بسـيار متفـاوتی نسـبت بـه مـدیریت نيـوتنی اسـت          یکپارچگی تأکيد می

ترنـد و مـدیران و   های عصـر کوانتـوم مناسـب   هایی را که برای پاسخ به پيچيدگیکوانتومی توانایی

تفکـر   ،گذشـته  کنـد. در سـازد، تقویـت مـی   وظایف  خـویش توانمنـدتر مـی    کارکنان را در انجام 

ها  ای از سيستم که معتقد بود، جهان مجموعهقرار داشت  یعميقاً تحت تأثير تفکر مکانيک ،سازمانی

های خاص هستند. تحت تأثير این فضای تفکری، اولویت  های خطی است که برآیند علت معلولو 

های سازمانی، افزون در محي بود. اما پيچيدگی و تغييرات روز موجودحفظ وضع  ،رهبران سازمان

 .(0557)کـيلمن،  مفاهيم جدید از دیدگاه کوانتومی را وارد ادبيات مدیریت و سازمان کـرده اسـت  

بينـی   دهنـده و غيرقابـل پـيش    عنـوان یـک سيسـتم پویـا، خودسـازمان      بهدیدگاه کوانتومی، جهان را 

ها باید آرایش یادگيرنده داشـته باشـند. بنـابراین در چنـين      گاه سازمانکند. در این دید توصيف می

ها و وظایف رهبران باید متفاوت از نـوع سـنتی باشـد تـا بتواننـد در      ها، مهارتهایی ویوگی سازمان

)جانسـون و جاسـتيک،    هایشـان را توسـعه دهنـد   ها را بهبود بخشند و سـازمان چنين محيطی ظرفيت

. دکـر تـرویج   ،های مدیریتی را که با جهان مکانيکی هماهنگ بـود مهارت ۀمجموع ،فایول .(0555

کـه ایـن تعریـف بـا      شـد ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل ناميده میعنوان برنامه ها بهاین مهارت

مطابقت  ،گيردبينی در نظر می نتيجه قابل پيشچيز را قابل محاسبه و در که همه پارادایم تفکر نيوتنی

نتيجـه  ه اسـت و در بينی خارج کـرد  ها را از حالت ثبات و قابليت پيشامروزه تغيير، سازمانکند. می

گویـد  رهبری کوانتومی می ۀکه نظری استفاده شده است. درحالی سرعت غيرقابل ها نيز بهاین مهارت

د بينی است، بلکه اطالعات کافی برای درک وضعيت فعلی آن نيز وجـو پيش تنها غيرقابل نه ،جهان

)استيسی، گـریفن و   رهبری کوانتوم در ضدیت کامل با اعتقادات مدیریت سنتی است ۀندارد. نظری

بينـی  مدیریت، رهبر، طبيعت و محي  سازمانی تحت تأثير جهان ۀباورهای سنتی دربار (.0555شاو، 

قرن  ماندن در رای محدودیت بوده است. برای زندهگرا داساله تفکر مکانيکی، جبری و تقليلسيصد

نيـاز اسـت. اندیشـه کنـونی پيرامـون رهبـری و        گونـه، ای از مدیرانی رهبربيست و یک به نسل تازه
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هایی کـه بـرای پاسـخ    های جدید را الزامی ساخته است. مهارتها و مهارتمدیریت، توسل به مدل

بخش ترند و مدیران را به انجام وظایف خویش به نحوی اثـر های عصر کوانتوم مناسببه پيچيدگی

تأکيد بـر آن اسـت کـه در هـر حالـت و       ،در این نوع رهبری (. 7،0550)اسچورتر سازندتوانمند می

. این نـوع رهبـری کـه    (7777، 0)دارلينگ و فوگلياسو موقعيت، از یک سبک متفاوت استفاده شود

اساس بهتـرین تصـميم در شـرای  پيچيـده بنـا نهـاده شـده اسـت، مسـتلزم داشـتن هفـت مهـارت             بر

دیگـر   بـارت ع کنـد. بـه  ها را قادر به تفکرات پویا و شـهودی مـی  می است که رهبران سازمانکوانتو

، تعریف کـرد، بلکـه بایـد    تحقی اهداف مشخو برایعنوان نفوذ بر دیگران،  توان رهبری را بهنمی

د که جستجوی هدف و حرکت در مسير هدف، از تحقـی خـود   کرعنوان فرایندی تعریف  آن را به

هفت مهارت کوانتومی را بـرای   0557در سال  شلتون و دارلينگ و ارزشمندتر است. ترهدف، مهم

تواننـد  هـا مـی  . بـا اسـتفاده از ایـن هفـت مهـارت، رهبـران سـازمان       ندرهبران سازمانی پيشنهاد نمود

هایی که یادگيرنده هستند، جایی کـه در آن بهبـود   های کوانتومی ایجاد کنند، یعنی سازمان سازمان

ت این هفت مهـار  .(0557شلتون و دارلينگ، یک هنجار فرهنگی است ) ،یادگيری مداوم مستمر و

شـوند. در  یکپارچـه نشـان داده مـی    ۀکنند، بلکه در یـک مجموعـ  مستقل عمل نمیطور کوانتومی به

 ها نشان داده شده است.  هندسی آن ۀرابط( 7) شکل

 :دهـد. سـه مهـارت   ا نشـان مـی  ر رواب  متقابل ميان هفـت مهـارت   ،های کوانتومیمدل مهارت

هـای مثلـث شـناخت،    د. مهـارت نـ شناسـانه دار  ماهيت روان ،دیدن، تفکر و احساس کوانتومی مثلثی

های معنـوی هسـتند. مهـارت مرکـزی وجـود بـا هرکـدام از دیگـر         عمل و اعتماد کوانتومی مهارت

 ای مرتب  است. طور پيچيده و درهم تنيده ها بهمهارت

                                                                                                                                        

1. Schroeter 
2.Fogliasso 
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 (2111شلتون و دارلینگ، های کوانتومی) مدل مهارت .1 شکل

 

ذهنی طـور  تنی بر این فرس است کـه واقعيـت بـه   آگاهانه، مب ۀبا توانایی مشاهد 7کوانتومی نگاه

 شود، تابعی از فرضيات و عقایـد درونـی اسـت    ه میاست و هشتاد درصد آنچه در دنيای خارج دید

ایع درون و طور روزافزونـی بـر وقـ    افتد و به اتفاق میخالقيت  0در تفکر کوانتومی. (7777شلتون، )

ای متضـاد   توانایی فکرکردن به گونـه  ،تفکر کوانتومی (.7778)زوهار،  یابد سازمانی تسل  می برون

از طریـی   سـادگی  االت متناقضی مبتنـی هسـتند کـه بـه    ؤاست. بسياری از مسائل اصلی سازمانی بر س

 7. احساس کوانتـومی (7777شلتون، ) شوندپاسخ داده نمیگيری عقالیی و خطی فرایندهای تصميم

هـای  تـرین سـيگنال  . قلـب انسـان قـوی   اشـاره دارد  فعـال   ای کـامالً کردن به گونه توانایی احساسبه 

 ،کنـد کـه تـابعی از تفکـرات و احساسـات اسـت. احساسـات مثبـت        مغناطيسی را در بدن ایجاد می

دهنـد و باعـث    احساسات منفی انسجام را کاهش می دهد. میو انر ی را افزایش  بردهانسجام را باال 

                                                                                                                                        

1.Quantum Seeing 

2.Quantum Thinking 
3.Quantum Feeling 
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یی از انر ی  و شـور  توانند سطوب باالبدن انر ی را از دست بدهد. مدیران می دستگاهشوند که  می

تـر   راحـت  ،وقایع حفظ کنند تا تغييرات ۀهای مثبت هم جنبه برمرکز سادگی از طریی ت و نشاط را به

گيـری و  بـه معنـای اسـتفاده از فراینـدهای تصـميم      7ناخت کوانتـومی شـ . (7777شلتون، ) اتفاق افتد

هـای  کننـد، نـوع جدیـدی از سـازمان     ده مـی درک شهودی است. رهبرانی که از این مهارت اسـتفا 

های غيرحسی بـا  یادگيرنده را ایجاد خواهند کرد. دانش کوانتومی توانایی برای ارتباط از طریی راه

است. این مهارت ما را برای دانستن شـهودی و یـادگيری از درون    اطالعات ميدان کوانتومی جهان

عمـل کوانتـومی    اشاره دارد. توانایی پاسخگویانهبه  0عمل کوانتومی. (7777شلتون، ) کندیاری می

. عمـل  جهـان کل فرد، کل جامعه و کل  ؛شدن برای کل است قایل توأم با اهميتکردن  توانایی کار

سریع به تغيير در اجـزای   فکه تطابی آن تغيير در هر جز ی استوار استکوانتومی بر اصل جداناپذیر

انـد،  هستی زمانی پيش از انفجار بزرگ در کنـار هـم بـوده    یواقع تمام اجزاشود. دردیگر منجر می

 ۀدهـد کـه بـر همـ    ای انجام مـی گذارند. مدیر با این مهارت، اعمال مسئوالنهلذا بر یکدیگر تأثير می

هر فرد خودش یک همبستگی غيرمحلی بـا دیگـران   . (7777شلتون، ) نهد نيز تأثير میافراد و آینده 

)دایجکسـتورا و دیگـران،    دهد ، کل سيستم را تحت تأثير قرار میاست و هر تفکر و عمل مدیریت

بر اصول آشـفتگی و پيچيـدگی مبتنـی اسـت. اعتمـاد کوانتـومی توانـایی        7اعتماد کوانتومی(. 0550

شـيوه جدیـدی    ،آشـوب  ۀآشوب مشتی شده است. نظریـ  ۀیزندگی است که از نظر اعتماد به فرایند

دهد که آشوب در  فراهم می کند. این نظریه نشان میبرای نگریستن به تغيير و آشوب همراه آن را 

نياز برای تکامل سيستم را ایجاد تعادلی مورد ای است که بیکننده یند تکامل ذاتی است و تسریعفرا

شـود و   بدون آشوب تغييـر، زنـدگی راکـد مـی     ای برای پيشرفت است.زمينه پيش ،کند. آشوبمی

این مهارت نياز دارد که مدیران با روب قـدرت و  (. 0557)دارلينگ و واکر،  افتد آنتروپی اتفاق می

فتد، باید مایل باشـند تـا   يفاق بکنترل خود مقابله کنند. مدیران اگر بخواهند خودسازماندهی موثی ات

 ،یرانچـه ایـن مهـارت بـدین معنـا نيسـت کـه مـد        آشوب قـدم بگذارنـد. اگر   ۀموقت در ورطرطو به

کنـد کـه در مقابـل اینکـه دیگـران را در برابـر       سـادگی بيـان مـی    بـه  بلکه تعارس را نادیده بگيرند،

                                                                                                                                        

1. Quantum Knowing  

2. Quantum Acting 

3. Quantum Trusting 
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هـا را  حمایـت و آن  ،از آنها در فرایند تعارس و ا تعارس دیگران را حل کنندتعارس، محافظت و ی

 7)شلتون، چارلوت برد ابتکاری تشویی کنند -های برد حل ه از خرد درونی برای کشف راهتفادبه اس

شدن در رواب  است. در سطوب بسيار کوچک،  توانایی وارد 0کوانتومی وجود(. 0557و دارلينگ، 

کننـد،   رانی که ایـن مهـارت را اسـتفاده مـی    کند. رهب جودیت فق  در رواب  معنی پيدا میمفهوم مو

کـدام از آنهـا بـدون دليـل      العاده یادگيری هستند و هـيچ  های فوق فرصت ،رواب  ۀاند که هم دریافته

کـه افـراد   افتد. رهبران باید با استفاده از این مهـارت کوانتـومی، محيطـی را ایجـاد کننـد       اتفاق نمی

يه داشـته  باز در سطوب عمودی و افقی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بدون اینکه ترسی از تنبطور به

 .(0557شلتون و دارلينگ، ) باشند

 

 های آن راهبرد و کوانتومی رهبری ابعاد

های خالق و نياز به دگرگونی و حرکت به سمت سازمان ،گونههای پيچيده و آشوبدر محي 

هایی، وظایف رهبران نيـز متفـاوت از   چالشی اساسی برای رهبران است. در چنين محي  ،یادگيرنده

ناپـذیر  جـدایی  فدر شرایطی که پویایی، لـزوم یـادگيری و بهبـود مسـتمر، جـز      است.وظایفی سنتی 

سازمان باید وظایفی را دنبال نماینـد   ۀبودن و توسع خشها نيز برای اثرب رهبران سازمان، محي  است

د. آشوب نگه دارند و کارکنـان دارای بيشـترین شـور و نشـاط و خالقيـت باشـن       ۀتا سازمان را در لب

هـا  هـای جدیـد هسـتند کـه بـه کمـک ایـن روش       جـوی روش و وانتومی هميشه در جسترهبران ک

طـور مـؤثرتری بـا یکـدیگر رابطـه متقابـل داشـته باشـند و          د بـه نتوانسازمان می یهای محورقابليت

دهند با  بران کوانتومی به افراد اجازه میره (.0557، 7مککلی) پذیر سازند را امکان خالقيت بيشتری

کنند کـه  رهبران کوانتومی تضمين می .نند تا عملکرد پویا و تعامل مثبت ایجاد کنندیکدیگر کار ک

 ،عمـل دارد. بـدون ایـن جهـت     ۀسيستم، یک هدف، یک جهت، یک مقصد و همچنين یک برنامـ 

پاشند. رهبران باید تضمين کنند که انر ی موجـود در یـک روش مثبـت و    اجزای سيستم از هم می

( ابعاد رهبری کوانتـومی  0557فایر هولم )شود. هدف سازمان هدایت میرسيدن به  برایمند  هدف

بـا جریـان    پيشـرفت  :مطـرب نمـوده اسـت    های رهبـری جهـت تحقـی آنهـا را در سـه بعـد      راهبردو 
                                                                                                                                        

1. Charlotte 
2. Quantum Being 

3. McCauley 
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توجـه   نهایـت   و در کارکردن با ابهام و عدم اطمينان از آینده ،و تمایل به خود سازماندهی سازمان

همچنـين  (. 7777)بـه نقـل از افجـه،    شـمرد   نظرات مختلف را بسيار مغتنمها و  به اینکه باید دیدگاه

، جامعيـت، خودسـازماندهی و حمایـت    گرایـی جملـه جمـع  از ی رااصول (0556)فاریس و الزاریدو

 (.7770 پور، )به نقل از حمزه تبيين نمودند ،کارکنانجانبه از  همه

 

 روش تحقیق
رهبـری   شده در خصوص تحقيقات انجامی وضعيت تبيين دقيبرای شود، در این مقاله تالش می

اند، شناسایی شده و به روش فراترکيب  طورمشخو به این مفهوم پرداخته ، مقاالتی که بهکوانتومی

هـای  یافتـه اسـت کـه در آن    7های فرامطالعـه فراترکيب یکی از انواع روشمورد مطالعه قرار گيرد. 

صورت نظامنـد مـورد    به مشخو، ۀدر یک حوز تحقيقات مختلفشده از مطالعات کيفی  استخراج

شده  کيب و تحليل کارهای پووهشی انجامتر ،گيرد. هدف اصلی فرامطالعهبررسی و تحليل قرار می

و فراترکيـب   7، فراتحليـل 7روش، فـرا 0فرانظریـه  :خاص است که به چهار دسته شامل ۀدر یک حوز

هـای فرامطالعـه نمـایش داده شـده     روش ( انواع0( که در شکل )0575، 0شود )بنچ و دیتقسيم می

 است.
 

 
 

 های فرامطالعه . انواع روش2 شکل

                                                                                                                                        

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      

دانشی  ۀتر به حوز(. هدف از روش فراترکيب، استخراج یک نگاه جامع0557، 7)پترسون و دیگران

ۀ هـای توسـع  شناسـی آنهـا و شناسـایی حـوزه    اط ضعف و قوت و آسـيب مربوطه با هدف بررسی نق

بـرای انجـام   . در ایـن مقالـه   (0556، 0)زیمـر اسـت  هـای اصـلی و فرعـی آن    نظر و زمينهدانش مورد

( 7کـه در شـکل)   شـود اسـتفاده مـی  (، 0555)7سندلوسـکی و بـاروس   فراترکيب از روش پيشنهادی

 فرایند آن نمایش داده شده است.
 

 
 

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

 

چرایی، چيستی و چگونگی رهبری کوانتومی به  :ال اصلیؤاین پووهش با هدف پاسخ به سه س

مقاالت  ۀهای پووهش، از کلي برای گردآوری دادهبدین منظور   شده است.روش فراترکيب، انجام 

آمـاری ایـن    ۀده شـده اسـت. جامعـ   ، اسـتفا اسـت رهبـری کوانتـومی    ۀر زمينکه دعلمی و پووهشی 

که با جستجوی در پایگاه  استهای جهان  دانشگاهمقاالت علمی و پووهشی از  ۀپووهش شامل کلي

استخراج شـده اسـت کـه    ، 8و ساینس دایرکت 5، امرالد6، پروکوئست0، اسکاپوس7ابسکو های داده

ی، تحقيقـاتی کـه بـا    بـه هـدف تحقيـ    باتوجـه  سپس پووهش به دست آمد. 70نهایت درآن  ۀنتيجدر

نهایـت پـس از   درهدف تناسـب کـافی نداشـتند و یـا از کيفيـت الزم برخـوردار نبودنـد، حـذف و         

                                                                                                                                        

1. Paterson,et al 
2. Zimmer 

3. Sandelowski & Barros 
4. EBSCO 
5. Scopus 
6. ProQuest 
7. Emerald 
8. Science Direct 



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

16 

هـا   تحليـل داده استخراج و  برای .گردیدبررسی و تحليل انتخاب  برایمقاله  08گری مقاالت  غربال

تـرین   معـروف از روش کدگـذاری بـاز، کـه یکـی از      است،ها که متن بودن آن دليل ماهيت کيفی به

این روش ابتدا کدها از  استفاده شده است. در است،استفاده در روش تحقيی کيفی های مورد روش

بـا کدگـذاری مجـدد، مفـاهيم      اول( و سـپس  ۀشوند، )کدگـذاری مرتبـ  خراج میتمتون مقاالت اس

فـاهيم نيــز کدگــذاری دیگــری صــورت  نهایــت روی مدوم( و در ۀگرفتــه )کدگــذاری مرتبــ شـکل 

 تا مقوالت حاصل شود )متن، کد، مفهوم، مقوله(.   گيرد می

 

 های پژوهش یافته
کد از مجموعه مقاالت منتخب،  87مجموع شده، در ۀ نخست باتوجه به سؤاالت تنظيمدر مرحل

چرایی، چيسـتی و   ۀ:ها در قالب سه مقولستخراج مفاهيم فرعی و اصلی از آنو پس از ا شدشناسایی 

هـا و اطمينـان از آن، دو مقالـه     بـرای بررسـی کيفيـت یافتـه     گرفـت. قرار  چگونگی رهبری کوانتوم

شـده و مفـاهيم مربوطـه، در اختيـار یکـی از خبرگـان        بـرای ارزیـابی، کـدهای اسـتخراج    انتخاب و 

ضـریب کاپـا، ميـزان توافـی حاصـله بـين دو        ۀرهبری قرار گرفت. سپس با محاسب ۀدانشگاهی حوز

آمده برای ضریب کاپـا، نشـان داد، نتـایج از     دست به 5757 مقدار ارزیاب مورد محاسبه قرار گرفت.

وق پرداختـه  در ادامه ابتدا به توضـيح پيرامـون هـر یـک از مقـوالت فـ       .استپایایی الزم برخوردار 

شده از مقاالت در هـر مقولـه در قالـب مفـاهيم مشـخو در یـک        کدهای استخراج شود، سپس می

   شود. ه میئخالصه اراطور بهجدول 

 

 رهبری کوانتومیچرایی 

رهبری کوانتومی در پاسـخ بـه   ال که ؤبا هدف بررسی این سبحث چرایی رهبری کوانتومی  در

، مقـاالت  دکـر چه نيازی ظهور کرده است و چرا باید رهبری را در قالب پارادایم کوانتـومی دنبـال   

االت کـد از مجمـوع مقـ    07آن  ۀمنتخب مورد بررسی و تحليـل محتـوا قـرار گرفتنـد کـه در نتيجـ      

هـای  مفهـوم پيچيـدگی   7در قالـب  بـه ماهيـت آنهـا،     باتوجـه سپس کـدهای مختلـف    استخراج شد.

 بندی شدند تقسيمها  نااطمينانی پدیدهمحيطی، تعامالت گسترده و متقابل، تغييرات مداوم و سریع و 

 نمایش داده شده است. (7که نتایج در جدول )
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 چرایی رهبری کوانتومی ۀلشده برای مقو کدهای مفاهیم استخراج .3 جدول

 منبع کد مفهوم

 های محيطی پيچيدگی

 7778زوهار،  تنوع و تکثرگرایی

 0555استيسی، گریفين و شاو،  در محيطی پيچيدگی

 7778زوهار،  های مختلف پذیری امکانوجود 

 0557فایرهولم،  اکل از مجموع اجزبيشتربودن 

 0557فایرهولم،  اجزا بودن خودانگيخته

 0557فایرهولم،  انر یها در یک فضای گسترده  همه پدیدهوجود 

 0555استيسی، گریفين و شاو،  پيچيدگی طبيعت

 عنوان یک سيستم  بودن جهان به دهنده خودسازمان

 در جهت نيل به سطوب باالتر پيچيدگی و انسجام
 0557شلتون و دارلينگ، 

 7778بوردلی،  برای انسان ذهن(بعد نامشهود و غيرمادی )موسوم به بودن دارا

 0556فریز و الزاریدو،  از طریی مداخله مستقيم انسانجهان کنترل ميسرنبودن 

تعامالت گسترده و 
 متقابل

 0557فایرهولم،  بودن جهان وحدت و یکپارچگی: هولوگرافيک

 0557فایرهولم،  ها و سينر ی بين افراد جشن تفاوتوجود 

 0557فایرهولم،  حبت و ارتباط و انتقال تجربهطریی صخودشکوفایی از 

محقی خارج از تحقيی نيست. هردو با هم تعریف  -جهان مشارکتی
 شوند و ما جزیی از جهان هستيم. می

 0557فایرهولم، 

 7778زوهار،  رواب بودن بر  یی متمرکزگرا کل

 0557شلتون و دارلينگ،  ها در جهان بودن پدیده جزئی از یک کل

  فدر آن هر جزطوری که  به بودن پدیده ها، دهيتب  و پيچره هم مب

 دیگر در تأثير و تأثر است. یبا همه اجزا
 0557شلتون و دارلينگ، 

 تغييرات مداوم و سریع

 0557فایرهولم،  تغييرپذیری

 0555استيسی، گریفين و شاو،  در حال تغيير مداوم

 0557فایرهولم،  ی هميشگیها تمرکز بر خالقيت، تفکر خارج از قالب

 0557شلتون و دارلينگ،  صورت شهودی و حسی گيری به تصميم

 0555استيسی، گریفين و شاو،  رویدادها، ننبود بينی پذیر پيش

 0555استيسی، گریفين و شاو،  هيچ چيز ایستا نيست.

 ها نااطمينانی پدیده

 7778زوهار،  ها عدم قطعيت در پدیده

 0557فایرهولم،  بودن آینده و نامعينعدم اطمينان 

 7777شلتون،  ها بودن پدیده بينی و خارج از کنترل غيرقابل پيش

 0557پيریسریال  عدم قطعيت

 0555استيسی، گریفين و شاو،  متالطم، آشوبناک، نامشخو و دارای عدم قطعيت

 7777لتون، ش ماهيت بودن بينی و خارج از کنترل مستقيم انسان قابل پيش غير
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 چیستی رهبری کوانتومی

شـود کـه   ال پرداختـه مـی  ؤشده در این حوزه به این سـ  های انجام مرور پووهش ادر این بخش ب

واقع رهبری از دیـدگاه کوانتـوم چـه    در ؟هایی داردماهيت رهبری کوانتومی چيست و چه مشخصه

رهبـری کوانتـومی مبتنـی بـر      ،دکه اشاره شطوردنبال چه اهدافی است. همان هایی دارد و بهویوگی

بـودن رفتـار آنهـا و     بينـی هـا و غيرقابـل پـيش   پارادایم کوانتـومی در پاسـخ بـه نااطمينـانی در پدیـده     

هـای قـرن    تغييرات سـریع و مـداوم کـه سـازمان     های محيطی، تعامالت گسترده و متقابل،پيچيدگی

نـوینی بـرای    انـداز  تـومی چشـم  جود آمد. درک رهبری کوانبيست و یکم با آن مواجه هستند، به و

ال مطـرب  ؤلذا ایـن سـ  نماید.  های مذکور ایجاد می های امروزی با مشخصه درک و راهبری سازمان

رهبری کوانتومی به منظور رویارویی و پاسخ به این نيازها چه مشخصـه هـایی بایـد داشـته     است که 

در  و گرفتنـد يـل محتـوا قرار  ب مورد بررسـی و تحل بدین منظور در این مرحله، مقاالت منتخباشد؟ 

در هـا،  به ماهيت آن باتوجهسپس کدهای مختلف  کد از مجموع مقاالت استخراج شد. 70آن  ۀنتيج

مفهوم اصلی شامل، تفکر خالق، تفکر سيستمی، تفکر شهودی آگاهانه،  6مفهوم فرعی و  76قالب 

کـه   بنـدی شـدند   تقسـيم  بخشـی و خودسـازماندهی،   گرایی، توانـایی الهـام  تفکر اقتضایی و موقعيت

 (7) باشـند؛ نتـایج ایـن بخـش نيـز در جـدول       موردنياز رهبری کوانتومی میهای  مهارت ۀدهند نشان

 آورده شده است.

 
 چیستی رهبری کوانتومی ۀشده برای مقول مفاهیم استخراجکدهای  .1 جدول

 مفهوم اصلی
مفهوم 

 فرعی
 منبع کد

 پذیری انعطاف تفکر خالق

بودن  بودن رهبران کوانتومی و داراپذیر عطافسيال، پویا و ان

 نقش مربی

یانگ کوانينگهام، 

0556 

 7775یانگ بلود،  کنترل و قدرت طلبی ۀاجتناب از روحي

 7775یانگ بلود،  پذیری زیاد اعتماد و انعطاف

 7775یانگ بلود،  ازحد عدم دخالت غيرضروری و بيش

رسيدن و  ندهیپذیرش ضرورت آشفتگی برای خودسازما

 باالتری از انسجام

دارلينگ و واکر، 

0557 
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 چیستی رهبری کوانتومی ۀشده برای مقول مفاهیم استخراجکدهای  .1 جدول)ادامه(    

 مفهوم اصلی
مفهوم 

 فرعی
 منبع کد

 تفکر خالق

 جستجوگری

جستجوی هدف و حرکت در مسير بودن  تر و ارزشمندتر مهم

 هدف، از تحقی خود هدف
 0555ی، گيلور

 0557مککلی،  کردن، های جدید فکر حل در دنيای آینده به راه

 0555گيلوری،  بودن های جدید جوی روش و جست

 طلبی فرصت

 نيات و مقاصد خود کردن وارسی
جانسون و 

 0555جاستيک،

برخورداری از بينش،  ها از طریی  گيری از فرصت درک و بهره

 انداز و مقاصد روشن چشم

سون و جان

 0555جاستيک،

کدام  العاده یادگيری هستند و هيچ های فوق فرصت، رواب  ۀهم

 افتد دليل اتفاق نمی  از آنها بدون
 0577کورتين، 

 تفکر سيستمی

 7777 شلتون، شدن برای کل است توانایی کارکردن توأم با اهميت قایل نگری کل

نگاه 

 بعدی چند

یریت اطالعات، مداز طریی  موازنه بين نظم و آشوب

ها، ارتباطات و شرای  بيرونی و  های انسانی، تفاوت پویایی

 ای. زمينه

 0577کورتين، 

ها، تفکرات  آگاهی از اینکه برای پاسخ به بسياری از پرسش

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

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

 های خالق، دست یابند. حل اهر

جانسون و 

 0555جاستيک،

نگری و  کنونی، بخشی ۀآگاهی از اینکه در شرای  پيچيد

 دهی عمودی سازمان، از اثربخشی الزم برخودار نيست. جهت

جانسون و 

 0555جاستيک،

هر فرد خودش یک همبستگی غيرمحلی با دیگران است و هر 

 .دهد ا تحت تأثير قرار میتفکر و عمل مدیریت، کل سيستم ر

 و دایجکستورا

 0550 دیگران،

 7778زوهار،  های مختلف لزوم توجه به زمينه

تفکر اقتضایی 

و 

 گرایی موقعيت

 هر حالتهای رهبری متفاوت در  استفاده از سبک تفکر اقتضایی
 و دارلينگ

 7775 فوگلياسو،

 7778پاسکارال، مسير در صورت لزومگيری متناسب با موقعيت و تغيير  تصميم گرایی موقعيت
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 چیستی رهبری کوانتومی ۀشده برای مقول مفاهیم استخراجکدهای  .1 جدول)ادامه(    

 مفهوم اصلی
مفهوم 

 فرعی
 منبع کد

تفکر شهودی 

 اگاهانه

گيری  تصميم

بر اساس 

 عقالنيت نسبی

 بهترین تصميم در شرای  پيچيده اتخاذ 
 و دارلينگ

 7775 فوگلياسو،

تفکر 

گرایی و  ذهنی

 فسيریت

توانایی مشاهده آگاهانه، مبتنی بر این فرس است که واقعيت 

شود،  ذهنی است و اکثر آنچه در دنيای خارج دیده می طور به

 تابعی از فرضيات و عقاید درونی است.

 7777 شلتون،

 تفکر شهودی

در شرای  ابهام و عدم قطعيت، همواره نسبت به  هوشياربودن

 از فهم و شناخت شهودیگيری  و بهرهونی خود، شهود در
 0555گيلوری، 

 7777 شلتون، گيری و درک شهودی استفاده از فرایندهای تصميم

موضوعات، روندها یا مسيرها احتمال وقوع تخمين براساس 

های مورد  بينی دقيی و ساده رویداد یا پدیده جای پيش به ،آنها

 نظر

 0570گولکان، 

ام توانایی اله

 بخشی

تشویی به 

 کارگروهی

ایجاد  منظور  کردن با یکدیگر بهکاردادن به افراد برای  اجازه

 عملکرد پویا و تعامل مثبت
 0577کورتين، 

 تفکر خالقانه
صورت ضد و  توانایی تفکر به عنوان  به تفکر کوانتومیداشتن 

 نقيض و متضاد
 7777 شلتون،

 اندیشی مثبت

از ها  فرصتو دیدن از جنبه مثبت نگاه به رویدادهای منفی 

 کار و انر ی درونی کسب و کسب اندیشی مثبتطریی 

جانسون و 

 0555جاستيک،

کردن  و نشاط و توانایی احساس توانایی احساس سرزندگی

 ای کامالً فعال گونه به
 7777 شلتون،

 گری هدایت

مند  انر ی موجود در یک روش مثبت و هدفهدایت تضمين 

 دن به هدف سازماندر جهت رسي
 0570گولکان، 

 0557مککلی،  بودن سرشار از شور و هيجان

 خود

 سازماندهی

توجه به 

 فردی ۀتوسع
 0570گولکان،  های بالقوه فردی استعدادهای درونی و توانایی پرورش

قابل 

 بودن اعتماد
 0557مککلی،  پيروان جلب اعتماد
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 چگونگی رهبری کوانتومی

شده در خصوص چگونگی رهبـری کوانتـومی بـه ایـن      های انجامرور پووهشدر این بخش با م

هایی برای تحقـی اهـداف خـود اسـتفاده     راهبردشود که رهبر کوانتومی از چه االت پرداخته میؤس

 ترین وظایفی که یک رهبر کوانتوم دارد، چيست؟  کند و  مهممی

در  و حليـل محتـوا قـرار گرفتنـد    بدین منظور در این مرحله، مقاالت منتخب مـورد بررسـی و ت  

در به ماهيت آنهـا،   باتوجهسپس کدهای مختلف  کد از مجموع مقاالت استخراج شد. 07آن  ۀنتيج

 ایجـاد  افـراد،  از حمایت و اعتماد فضای ایجاد مشارکتی، گيریتصميم :مفهوم اصلی شامل 6قالب 

 و خودســازماندهی بــه تشــویی اطالعــاتی، انیــجر تســهيل گروهــی، کــار و مثبــت تعــاملی فضــای

 (0) باشند؛ نتایج ایـن بخـش در جـدول   هيجان، می و شور ایجاد و خالقيت از حمایت خودکنترلی،

 ه شده است.ئارا
 چگونگی رهبری کوانتومی ۀشده برای مقول کدهای مفاهیم استخراج .7 جدول

 منبع کد مفهوم

گيری  تصميم

 مشارکتی

 ایجاد رسم همکاری و تعاون
دو، فاریز و الزاری

0556 

ها بين  افزایی ایده های مختلف که برای مشورت و هم حمایت از گروه

 شوند. کارکنان تشکيل می
 0557فایرهلم، 

ایجاد فضای 

اعتماد و حمایت 

 از افراد

 0557فایرهلم،  ایجاد جو اعتماد

 کارکنانجانبه از  حمایت همه
فاریز و الزاریدو، 

0556 

دادن به آنها که تأثيرگذار و  ازهبا اج کارکناندادن به  قدرت

 گيرنده باشند. تصميم

فاریز و الزاریدو، 

0556 

ایجاد فضای 

تعاملی مثبت و 

 کار گروهی

 لدادن به کارکنان و قدردانستن و روب و قلب آنها را در آیند اهميت

 گرفتن های آنان را جشن دانستن و موفقيت شریک ،سازمان

فاریز و الزاریدو، 

0556 

 0557فایرهلم،  بر ایجاد رواب  قوی و پایدار بين کارکنان سازمانتمرکز 

 0577کورتين،  همکاری و تقویت متقابل بهبودرواب  بلندمدت سالم تقویت 

 0557 مککلی، عملکرد پویا و تعامل مثبتکردن با یکدیگر برای رسيدن به جازه کارا
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 چگونگی رهبری کوانتومی ۀقولشده برای م کدهای مفاهیم استخراج .7 جدول)ادامه(   

 منبع کد مفهوم

ان یتسهيل جر

 اطالعاتی

 0557فایرهلم،  ایجاد بستر جهت جریان اطالعات در کليه اجزای سازمان

 0557فایرهلم،  های سازمان ایجاد امکانات جهت گرفتن بازخورد از کليه قسمت

تشویی به 

خودسازماندهی 

 و خودکنترلی

 جای کنترل مستقيم افراد ی بهایجاد فضای خودسازمانده
فاریز و 

 0556الزاریدو، 

بينش مشترکی که سازمان تالش به آشکارسازی آن دارد،  برتمرکز 

 های گسترده اتصال  افراد به آن از طریی مشارکت فعال و تعامل

جانسون و 

 0555جاستيک،

 7775کویگلی، زمينه و ایجاد منافع مشترک برتمرکز 

افتد و  نظر که تغيير از درون افراد سازمان اتفاق می طهحمایت از این نق

 نه از سازمان
 0557فایرهلم، 

ایجاد شرایطی که افراد در آن نسبت به کار و نسبت به سازمان احساس 

 مالکيت کنند
 0557پيرس، 

حمایت از 

خالقيت و ایجاد 

 شور و هيجان

 0570گولکان،  آور و بلندپروازانه ایجاد اهداف الزام

 0557کيلمن،  جای ترسيدن از آنها های متفاوت به شدن برای دیدگاه قایل ارزش

 0557 مککلی، ایجاد شور و نشاط و خالقيت در کارکنان

 حفظ اضطراب مثبت و شور و نشاط
جانسون و 

 0555جاستيک،

صورت  حمایت از خالقيت و اجازه شکست به کارکنان حتی به

 درپی پی
 0557فایرهلم، 

 کردن افراد با آموزش و ترغيب آنها به پيشرفتقخال
فاریز و 

 0556الزاریدو، 

 دادن به آنها نشان دادن و عالقه اهميت کارکنان،به  ورزیدن عشی
فاریز و 

 0556الزاریدو، 

 

ه شـده  ئـ چرایی، چيستی و چگونگی رهبری کوانتـومی ارا  های: هبندی مقول جمع، (7)در شکل 

 شده از کدهای اوليه، در هر مقوله نشان داده شده است. م اصلی استخراجمفاهي ،است. در این شکل
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  های: هبندی مفاهیم اصلی استخراج شده در باب مقول جمع .1شکل 

 چرایی، چیستی و چگونگی رهبری کوانتومی

 

 گیری نتیجه و بندی جمع
انتومی بـه بررسـی   رهبری کو ۀموجود در زمين های هدر این مقاله تالش شده است با بررسی مقال

هـای قـرن   عنوان رویکرد مطرب رهبری در سازمان چرایی، چيستی و چگونگی رهبری کوانتومی به

شـده در   هـای انجـام  بيست و یکم پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش فراترکيب، پووهش

 د.شتبيين  (7شکل )این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 

تـوان در توجيـه چرایـی رهبـری     دهـد، چهـار عامـل اصـلی را مـی     هش نشـان مـی  نتایج این پوو

هـای محيطـی، تعـامالت گسـترده و     هـا، پيچيـدگی  نااطمينانی پدیـده  :د که شاملکرکوانتومی بيان 

های پارادایم کوانتومی باشد. این چهار عامل برگرفته از ویوگی می متقابل و تغييرات مداوم و سریع

گيری سبک خاصـی از رهبـری را تحـت عنـوان رهبـری کوانتـومی در       کار م بهلزو هاست که پدیده

های  نتومی الزم است از مهارت و ویوگید، رهبران کواشکند. همچنين مشاهده سازمان ایجاب می

تـوان  کـه مـی   است شده در این حوزه بيانگر این های انجامبررسی پووهش .خاصی برخوردار باشند

تفکـر خـالق، تفکـر سيسـتمی، تفکـر       :کوانتومی بيان نمود کـه شـامل  شش مهارت را برای رهبران 
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. اسـت گرایی، توانـایی الهـام بخشـی و خودسـازماندهی     شهودی آگاهانه، تفکر اقتضایی و موقعيت

هـا و اقـدامات   راهبـرد همچنين رهبران کوانتومی برای تحقی اهـداف خـود در سـازمان نيـاز اسـت      

ارد پرداخته شد و نتـایج  گونگی رهبری کوانتومی به این موخاصی را اتخاذ نمایند که در بررسی چ

گيرنـد  کار می که رهبران کوانتومی آنها را بهو اقدام اصلی وجود دارد  راهبرددهد،  شش  نشان می

 تعـاملی  فضـای  ایجـاد  ،افـراد  از حمایـت  و اعتمـاد  فضـای  ایجاد مشارکتی، گيریتصميم :شامل که

 از حمایت خودکنترلی، و خودسازماندهی به تشویی اطالعاتی، جریان تسهيل گروهی، کار و مثبت

 باشد.هيجان، می و شور ایجاد و خالقيت

عنوان یک رویکرد رهبری نوظهور  دهد، رهبری کوانتومی به همچنين نتایج این مطالعه نشان می

حـث  در ب ویـوه  هـای آن بـه  هنوز ابعـاد و مؤلفـه  ی در حال توسعه و گسترش است، منته ،در سازمان

هـای  به اشتراکاتی که با سـایر سـبک   رکامل بحث نشده و باتوجهطو ها و رفتارهای رهبری بهویوگی

تـر آن و  سازی دقيـی  دارد ، نياز است به مفهوم آفرین و رهبری مشارکتی رهبری مانند رهبری تحول

وجود تحقيقـات  بودن این رویکرد با به جدید باتوجهتوان گفت، بيان تمایز با آنها پرداخته شود. می

، بـه حـد کـافی    چرایی و چيستی ۀدر حوز با وجود اینکه مختلفی که در این زمينه انجام شده است،

توجـه  هـای آن کمتـر   سـازوکار چگونگی اتخاذ ایـن رویکـرد و    در ارتباط با ولی بحث شده است 

بــه انـد بـا ایــن رویکـرد رهبـری     هـایی توانســته کـه آیــا سـازمان  اسـت  و بررسـی نشــده  شـده اسـت   

-که بتواند این نوع از رهبری را با سایر سبک همچنين تحقيقاتی ؟های سازمانی دست یابند موفقيت

در چـارچوب وظـایف اصـلی رهبـری     را ن هـای آ سـازوکار و تفـاوت   ودهمقایسـه نمـ   های رهبری

 ۀصـرفاً در مرحلـ   ،توان گفت، تحقيقات مختلـف .  لذا میشدد، کمتر مشاهده کنتر بيان  دقيیطور به

در این مقاله با تببين مفهوم رهبری کوانتومی در  چيستی آن باقی مانده است.چرایی و و بيان  ظرین

چرایـی، چيسـتی و چگـونگی آن،     :قالب یک چارچوب استاندارد و متعارف در تحقيقـات، شـامل  

توسـعه ایـن   . همچنين بـرای  دشهای رهبری فراهم تطبيقی با سایر سبک ۀمقدمات الزم برای مقایس

شود، در تحقيقات آتی، اقداماتی که در بحـث چگـونگی رهبـری کوانتـومی در     وم پيشنهاد میمفه

شده های رهبری، مقایسه  سایر سبکد، با وظایف اصلی و مشترک رهبران در شاین مقاله شناسایی 

بک رهبـری جـامع بـرای هـدایت     عنوان یک س آن بههای و مورد نقد قرار گيرد تا نواقو و کاستی

 مشخو شود. ها سازمان
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