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 کوانتومي رهبري نظريه از جامع رهيافتي
 سازمان در آن يکاربردها و

 60/60/0931 دريافت: ريختا                                                                                 *افجهء اکبر يعل يدس

 22/62/0931 پذيرش: تاريخ                                                                                     پور حمزه مهدي

 چکيده

 تأثير تحت ،دانش يها رشته بقيه همچون رهبري و مديريت الگوهاي و ها نظريه
 کوانتومي پارادايم و نيوتني پارادايم يعني مهم پارادايم دو دارند. قرار علمي يها پارادايم

 اصول طرح .اند داده قرار خود تأثير تحت را سازماني الگوهاي و ها نظريه جدي طور به
 که يطور به ؛است مدرن يها سازمان در رهبري يها فن از آگاهي نيازمند جديد علوم
 ارائه رهبري کار و ازمانس حيات براي جديد استعاره يك اصول و ها فناوري اين

 ها مدل به را خود جاي سنتي هاي سازمان توسعه هاي مدل که است يحال در اين .دهد يم
 تغيير و شدن جهاني پيچيدگي، اطمينان، عدم عصر در جديدگر  مداخله يها روش و

 کليد ناميد. کوانتوم عصر فناوري نظر از توان يم را 12 قرن شروع است. داده سريع
 را 12 قرن رهبران تواند يم کوانتومي مهارت هفت .است عالي رهبري سازماني، تعالي
 انرژي قدرتمندترين از يبردار بهره براي سازمان تعالي از جديدي سطح ايجاد براي
 جديد عصر در بخواهند هايشان سازمان و رهبران اگر کند. فعال ذهن، ژيران يعني جهان

 هب رهبري شيوه اين با مديران در يجديد مهارت و فكري جهش بايد کنند پيشرفت
 نهاده بنا پيچيده شرايط در تصميم بهترين اساس بر که کوانتومي رهبري بياورند. وجود
 به قادر را ها سازمان رهبران که است کوانتومي مهارت هفت داشتن مستلزم است، شده

 بر نفوذ عنوان به را رهبري توان نمي يگرد عبارت به .کند مي شهودي و پويا تفكرات
 که فرآيندي عنوان به را آن بايد بلكه کرد؛ تعريف مشخص، اهداف تحقق جهت ديگران،

 ارزشمندتر و تر مهم هدف، خود تحقق از هدف، مسير در حرکت و هدف جستجوي
 هاي يهنظر بر يمرور و مفاهيم بررسي بر عالوه حاضر مقاله در نمود. تعريف است،
 بر کوانتومي نظريه پارادايمي تأثيرات کوانتومي، يها ازمانس و رهبري ادبيات با مرتبط

 .شد خواهد بررسي نيز کوانتوم نظريه با مرتبط يها مدل و سازمان هاي يهنظر
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 مقدمه

 و انطباق .اند شده مواجه شديدي تغييرات با ها سازمان يكم، و بيست قرن به ورود با
 نيست ميسر تغيير( با سازگاري) 2خطي انطباق طريق از ،ييراتتغ اين روند با هماهنگي

 سازگاري طبيعي نتيجه خالق، انطباق است. تغيير( نگري يشپ) 1خالق انطباق نيازمند و
 موجود يها قطعيت عدم به مواجهه در که است جديدي سازماني الگوي يپذير وفق و

 و کننده تغيير که ييها سازمان) 3گرا يندهآ سازمان و شده ايجاد کار و سبک محيط در
 جديد الگوي اين اجراي (.Guillory, 2007) است گرفته نام هستند( تغيير عامل

 در شود. مي ناميده 4کوانتومي رهبري که است رهبري از جديدي نوع مستلزم سازماني،
 ،ها تفاوت انساني، يها پويايي اطالعات، تمديري در کوانتومي، رهبران خود، نقش ايفاي

 حفظ را آشوب و نظم بين موازنه کنند مي تالش اي زمينه و بيروني شرايط و ارتباطات
 رويداد ساده و دقيق بيني پيش يجا به ها آن .(Malloch & Porter-O’Grady, 2007) نمايند

 احتمال 6مسيرها يا دهارون ،5موضوعات اساس بر توانند مي فقط نظر مورد يها پديده يا
  .(Malloch & Porter-O’Grady, 2007) بزنند تخمين را ها آن وقوع

 و ها قابليت از حاضر، عصر پيچيده يها سازمان در رهبري براي کوانتومي رهبران
 و 8پويا ،7سيال ها آن .(Karakas & Kavas, 2008) برخوردارند خاصي يها ويژگي
 .(Malloch & Porter-O’Grady, 2007) کنند مي عمل 9مربي نقش در و ندپذير انعطاف
 اشتراک به را رهبري و دهند مي پرورش را پيروانشان رهبري استعداد کوانتومي، رهبران
 به توجه با پژوهش اين در (.Ercetin & Kamaci, 2008) نمايند مي تسهيم و گذاشته

 يها سازمان و رهبري مفاهيم بررسي بر عالوه کوانتوم، عصر گوناگون يها پيچيدگي
 با مرتبط يها مدل و سازمان هاي يهنظر بر کوانتومي نظريه پارادايمي تأثيرات کوانتومي،

 .شد خواهد يبررس يزن کوانتوم نظريه
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 پژوهش يشينۀپ و ادبيات بر مروري .3

 پارادايم -3-3

 پاراديم تعريف .3-3-3

 در علم تاريخ مورد در را هواژ اين و مطرح را پارادايم بحث بار اولين يبرا «کوهن»
 که است حقيقت از اي اليه و پرتو يك پارادايم نمود: تعريف طور اين فيزيك رشته

 و باورها و ها فرض پيش و کند مي باز ما براي را آن قواعد و هستي عالم از اي محدوده
 کلي طور به .(Cohen, 1990) کند مي تعيين موضوعات به نسبت را ما هاي برداشت

 در که کرد تصور بنيادي هاي فرض يشپ و باورها از يا مجموعه را پارادايم وانت مي
 .(2384 ،فرد ييدانا) شود مي متجلي يشناس روش و يشناس شناخت ي،شناس هستي

 مسائل حل براي چارچوبي ارائه ،يموضوع و علم هر در پارادايم ينتدو از هدف
 کليه کلي يگير جهت ايمپاراد واقع در باشد. مي مشخص اي محدوده در علمي

  دارد. عهده بر را آن از منبعث هاي يهنظر

 پارادايم يگير شکل مراحل .3-3-0

 قرار خود خاص مختصات و ها ويژگي با پارادايم يك در ما زماني برهه هر در معموالً
 بنابراين ؛کنيم مي تبعيت و پيروي آن از ناشي ضوابط و قواعد از طبيعي طور به و داريم
 انتقال بحث اينجا در است، گيري شكل و تكوين حال در جديدي پارادايم که زماني

 مطرح جديد فضاي به تحوالت و قضايا بر حاکم فعلي فضاي از عبور و پارادايم
  تولد. حال در پارادايم با مرتبط جديد مقررات و قوانين پذيرفتن يعني ؛شود مي

 در که دارند قرار a وضعيت در طبيعي حالت در ها سازمان و ها شرکت کشورها،
 و جاري روال طبق يزچ همه يعني ؛شود مي گفته اطمينـان دوران آن به نمودار اين

 پارادايم هاي نشانه و عالئم تواند نمي کس هيـچ a حـالــت در گيرد. مي انجام معمول
 پارادايم وقوع که رسيم يم b دوران به گذرد، مي زمان وقتي دهد. تشخيص را جديد
 پردازان نظريه و شناسان آينده متفكران، فقط مقطع اين در است. شده نزديك کمي دجدي

 آن، تحليل با و کرده دريافت را عمومي درک غيرقابل و سو کم بسيار هاي پالس و عالئم
 کنند. مي برآورد و بيني پيش را جديد پارادايم قواعد
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 (0933بی، زاده و حبی يزدانی) پارادايم يگير شکل فرآيند .3 شکل

 پذير ريسك و پيشتاز هاي شرکت و ها سازمان توسط جديد پارادايم c حالت در
 d وضعيت روند. مي آن ضوابط و قواعد استقبال به ها آن و شده درک )خطرجو(

 محيط( به حساس )و يادگيرنده هاي شرکت و ها سازمان مقطع، آن در که است شرايطي
 e موقعيت در شتابند. مي آن استقبال به و هکرد درک را آن هاي ويژگي و پارادايم
 آن با را خود جديد، پارادايم درک ضمن هوشيار و رو دنباله هاي شرکت و ها سازمان

 محيط بر را جديدي فضاي و افتاده اتفاق کامالً پارادايم که f وضعيت در دهند. مي وفق
 و درک را جديد رادايمپا و... ها سازمان و نهادها همه کرده، حاکم کار و کسب و زندگي

 و قوانين اساس بر و يابند مي جديدي وضعيت در را خود و شده  هماهنگ آن با
 است وضعيتي g موقعيت باالخره پردازند. مي هم با تعامل يا و رقابت به جديد مقررات

 و ها سازمان کلية و آيد مي وجود به پارادايم در پايداري و اطمينان حالت مرتبه دو که
 وفق آن با را خود و نكرده درک دليلي هر به را پارادايم که کشورهايي يا و اه شرکت

 شد. خواهند حذف صحنه از يکل به يا و رفته کنار رقابت ميدان از باشند، نداده

 رهبري .3-0

 رهبري تعاريف .3-0-3

 واژه دارد. وجود «از.... است عبارت رهبري» جمله کردن تمام براي زيادي يها راه
 طور به ها انسان از يك هر هرچند است. صلح و عشق ،«آزادي» واژه شبيه بيشتر رهبري
 حس وجود تمام با را آن و دارد معنايي چه ها واژه اين از يك هر که دانند مي ادراکي

 مردم براي مختلفي تعاريف تواند مي کلمات اين از يك هر اين وجود با ولي کنند مي
 بالفاصله کند مي رهبري تعريف به شروع هرکسي هاينك محض به باشد. داشته مختلف

 .الف( -2393 افجه،) دارد مختلفي تعاريف رهبري که يابد ميدر
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 و «هنر» برخي ،«توانايي» را آن اي عده ندارد. وجود نظر اتفاق رهبري واژه مورد در
 پيروان نقش به رهبري تعريف در محققان برخي چنين هم دانند. مي «فرآيند» هم بعضي

 .اند داشته توجه رهبري يها نقش به ديگر برخي که يدرحال ؛اند داشته تاکيد آن ظهور رد
 رهبري تعريف صدد در که افرادي تعداد به ،(2990) 20استاگديل ام رالف تعبير به

 شود، مي گفته که است اساس همين بر دارد. وجود رهبري براي تعريف ،اند برآمده
 در انسان ديدن، هنگام ولي کرد، تعريف را آن توان ينم و است زيبايي مثابه به رهبري

 (.2390پور،  بهشتي )توکلي ودشناس مي را آن و بوده آگاه آن وجود از که يابد مي

 رهبري تعاريف مشترک عناصر .3-0-0

 مشترکي متغيرهاي بر نحوي به يا و بوده مشترک عناصري در رهبري تعاريف همه
 است. «اجتماعي نفوذ» عبارت تعاريف، اين همه شتراکا وجوه از يكي نمايند. مي تاکيد

 دنبال به رهبر آن در که دانست اجتماعي نفوذ فرآيند را رهبري توان مي اساس، اين بر
 است. يرسازمانيغ يا سازماني اهداف به دستيابي منظور به زيردستان داوطلبانه مشارکت

 اگر که يطور به ؛کمتر نه و ربيشت نه است، نفوذ رهبري واقعي معيار ،يگرد عبارت به
 رهبري، مشخصه اين کند. رهبري را ديگران تواند نمي هرگز باشد، نداشته نفوذ کسي

 رهبر يلهوس به سازمان مختلف سطوح در اختيار و قدرت صحيح کارگيري به گوياي
 اين از تعدادي ذيل، جدول حال، هر در .(Kritner, Robert and Kinicki, 1992) است

 (:Maxwell, 1996) دهد مي نشان را مشترک عناصر
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 رهبري تعاريف مشترک عناصر .3 جدول

 و سازمانی هدف
 یرسازمانیغ

 و مشترک هدف
 عمومی

 در رغبت و میل ایجاد
 کارکنان

 اثرگذاری و نفوذ
 اجتماعی

 بودن فرآيند رهبر يها ويژگي مرئوسين و گروه موثر ارتباطات وجود

 مشروعيت هدايت
 رکتمشا و همكاري

 افراد داوطلبانه
 معنوي نفوذ

 هماهنگي پيروان ياقاشت و عالقه
 و مهارت دانش، لزوم

 يرتبص
 تعامل

 بيني پيش و نگري يندهآ هدف به نيلگر  تسهيل تر عالي فضيلت
 يها حل راه يافتن
 نظير يب

 رهبري يها سبک انواع .3-0-1

 در غني ادبياتي دوجو از حاکي تجربي، يا مفهومي شكل به چه رهبري، مطالعات
 برخي در و متنوع بسيار هاي ديدگاه توان مي و بوده رهبري يها جنبه و ماهيت خصوص

 ادبيات مطالعه با .نمود مشاهده را اثربخش رهبري خصوص در هم، با مغاير اوقات
 يكسوگرانه و ساده رهبري هاي سبك و ها نظريه بيشتر که گرفت نتيجه توان مي رهبري،

 نقش فرآيند، اين در و کرده تمرکز رهبري رفتار و شخصيت بر فقط تقريباً و بوده
 اوقات برخي شوند، مي رهبري صعود و ظهور سبب که فرهنگي محيط ويژه به و پيروان
 .الف( -2393)افجه،  شود مي انگاشته ناديده
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 رهبري يها سبک انواع يها . ويژگي0جدول 

 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 باشند مردم کنار در دارند دوست :گرا برون رهبر 
 تعهدات به پايبند و منظم افراد گرا: وجدان رهبر 
 پذير انعطاف و خالق افراد گشوده: رهبر 

 رهبر شخصي ويژگي
 

 يها نظريه
 بر مبتني
 يها ويژگي

 شخصيتي

 پيروان باگرايي  وظيفه وگرايي  رابطه رفتارهاي تناسب 
 .غيرخودي و خودي
 خودي پيروان ژهيو به پيروان بر بيشتر تمرکز. 
 آن به نه است وابسته پيروان عملكرد به رهبري اثربخشي 
 .دهند مي انجام رهبران چه
 دستوري سبك = کم انگيزه + کم توانمندي 
 مشارکتي حمايتي سبك =کم انگيزه +باال توانمندي 

 عضو -رهبر
 

 وابستگي بلوغ، و فرديت خانوادگي، گذشته واحد نقش 
 رهبري فرايند در وابستگي عدم و

 روان پويايي نظريه

 کارکنان رفاه بر بيشتر تاکيد 

 کار انجام بر بيشتر تاکيد 

 دانشگاه مطالعات
 ميشيگان

 هاي نظريه
 ريفتار
 يهبرر

 هاي محدوده در کارکنان توسط وظيفه انجام اجازه 
 سرپرست توسط شده فيتعر

 درخواست و مدير توسط مرزها و حد تعريف 
 محدوده آن در گروه از يگير صميمت

 کارکنان پيشنهادات دريافت و مدير توسط مسئله طرح 
 يگير تصميم جهت

 مدير توسط تغيير قابل يگير تصميم 

 از پرسشگري درخواست و مدير توسط پيشنهاد ارائه 
 کارکنان

 با کارکنان متقاعدسازي و مدير توسط يگير تصميم 
 تشويق و استدالل

 مدير توسط تصميم ماعال و گيري تصميم 

 رهبري پيوستار
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 رهبر توسط زيردستان و خود يها نقش ارائه و نييتب 
 روابط کارها، يده سازمان جهت هايي رفتار تعيين شامل

 ها هدف و انساني
 ردستانيز و رهبر بين متقابل احترام و اعتماد 

 دانشگاه مطالعات
 اوهايو

 دمع و مداري قدرتة حرب و جزا و قانون بر متكي 
 آمرانه-کاشف رهبري کارکنان= به اعتماد

 با زحمات، پاداش و مقررات يلةوس به زيردستان هدايت 
 خيرخواه رهبري رهبر= هاي خواسته شدن برآورده به توجه
 آمرانه
 بردن کار به و يگير تصميم در زيردستان دادن مشارکت 

 مشاورتي رهبري موقعيت= حسب بر پاداش و مقررات
 رهبري آنان= از نظرخواهي و ردستانيز به کامل اعتماد 

 گروهي مشارکت

 ليكرت سيستم

 عنوان به فقط کردن خدمت گروه از خارج در رهبر نقش 
 عمدتاً گروه داخل در رهبر نقش خارج، با واسطه يك

 .نقش دو هر يا و فرايند کننده ليتسه عنوان به

 يفنّاور توسعه و کار نيروي در تنوع افزايش 

 منابع از استفاده و سازمان بيشتر وري بهره 

 نوآوري و خالقيت افزايش و توليدات 

 خدمات بهتر کيفيت 

 تيمي رهبري

 آن بر رهبر کنترل و موقعيت با متناسب رهبري سبك 
 موقعيت

 لهيوس به موقعيت کنترل ميزان با رهبري شيوه تناسب 
 .رهبر

 بسيار و مساعد بسيار يها موقعيت در رهبر اثربخشي 
 نامساعد نسبتاً موقعيت در و يمحور وظيفه تارِرف در نامساعد

 يمحور رابطه رفتار در

 نظريه فيدلر
 اقتضايي

 شناختي منبع و رواني آرامش رهبر، شايستگي وجود شرايط در 
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 است دستوري سبك شيوه ينتر اثربخش ،کارکنان حمايت

 آن انجام چگونگي و کار تعريف 
 کاري جو اءارتق و سالمت و کارکنان نيازهاي بر تمرکز 

 دوستانه
 و عملكرد در کمال چالشي، هاي هدف تعيين بر تاکيد 

 عملكرد ارائه براي گروه اعضاي توان به اعتماد دادن نشان
 عالي
 گرفتن و خواستن و کارکنان با مشورت بر تاکيد 

 تصميم از پيش پيشنهادهايشان

 کارکنان براي اهداف تحقق مسير تعيين 

 پايينگرايي  تكليف با رهبري ساختارمند، کارهاي در 
 .است اثربخشي حداکثر داراي

 هدف -مسير يهنظر

 گرايي  رابطه = ظرفيت کم کارکنان ساختارمند+ کارهاي
 کمگرايي  وظيفه زياد،

 وگرايي  وظيفه = توانمند ساختارمند+کارکنان کارهاي 
 حداکثرگرايي  رابطه

 گرايي  وظيفه =تيظرف يب +کارکنان ساختار بي کارهاي
 کمگرايي  رابطه ،زياد

 وگرايي  وظيفه = توانمند کارکنان ساختار+ بي کارهاي 
 حداقلگرايي  رابطه

 -ساختار -سبك»
 «توان

 رهبري تجويزي رهبر شخصي صفات با ها آن تعامل و وضعي متغيرهاي 
 راهبردي، گير جهت تشخيص از متشكل اي ويژه تالش 

 در نفوذ ورمنظ به تعاملي محيط تيمدير و يسازگار ارتباط،
 محيط و سازمان آينده و حال وضعيت

 گزينش مقاصد، نييتع طريق از مطلوب آينده ساخت 
 وسايل بهترين درست کاربست و کارها راه بهترين

 مقاصد محيط، هاي فرصت بين تناسب کردن برقرار 
 (نظام) سازمان منابع و رهبري

 راهبردي رهبري
 هاي نظريه

 معاصر
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 رهبري ايباوره به پيروان اعتقاد 

 پيروان و رهبري باورهاي بين همسويي 

 سوي از يشرط و قيد گونه چيه بدون رهبر بودن پذيرا 
 رهبر محض مطيع و رهبر به پيروان عميق وابستگي و پيروان
 بودن

 وظايف و کار سازمان، به نسبت پيروان تشكيالتي ايمان 
 آرماني اهداف بودن دارا و

 رهبر العاده فوق نفس به اعتماد 

 گروه موفقيت در بودن سهيم به پيروان تقاداع 

 خود هاي آرمان و اهداف به رهبر راسخ اعتقاد 

 پيروان در رهبر راحت نفوذ 

 الهامي زهيانگ داراي رهبر 

 رهبر توسط پيروان هوشمندانه تحريك 

 کسب منظور به پيروان نيازهاي به رهبر خاص توجه 
 رشد و موفقيت

 کاريزما رهبري

 در قشتياا و رشو  و اطفيـع ستگيـبوا داـيجا نايياتو 
 وانرـپي ناـمي

 تحقق در کارکنان ترغيب طريق از اييـناتو و شرـنگ 
 رهبري فداکاري و ايثار طريق از بلندپروازانه اهداف
 شور و عاطفي وابستگي ايجاد طريق از اثربخشي افزايش 
 کارکنان در اشتياق و

                           فرهمند يهبرر

 از گرفته صورت يها انحراف بر رهبر فعاالنه رتنظا 
 در و پيروان وظايف به مربوط خطاهاي و اشتباهات معيار،

 ها آن تصحيح لزوم، صورت

 ميان ستدي و داد طي نمادين و مادي يها پاداش اعطاي 
 پيروان با رهبر

 و خطاها و اشتباهات معيار، انحراف بروز انفعالي انتظار 
 ها آن حيتصح بروز، صورت در

                                 اعملگر يهبرر
 هاي نظريه

 معاصر
 رهبري
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 يگير تصميم از اجتناب و ها مسئوليت کردن واگذار 

 تحسين، مورد و پيروان براي الگوهايي به رهبران تبديل 
 پيروان توسط شدن واقع اعتماد و احترام

 و خود شخصي نيازهاي وراي ديگران نيازهاي به توجه 
 پيروان با خطرات ميسهت

 قدرت از شخصي استفاده عدم و قدم ثابت 

 طريق از رهبر توسط پيروان بخشي الهام و انگيزه ايجاد 
 ها آن کار به دهي چالش و معنابخشي

 نوآوري و خالقيت سمت به پيروان يها تالش تحريك 
 مجدد دهي چارچوب ،زيبرانگ سؤال مفروضات از يگير بهره با
 جديد طرق از گذشته شرايط با ردبرخو و مشكالت به

 يها تيقابل و نيازها يةپا بر پيروان با متفاوت رفتار 
 فرد هر شخصي

 گرا تحول رهبري

 و خود باورهاي و ها ارزش قبول و رهبر خودشناسي 
 خود هاي ارزش و باورها به خالصانه عمل

 چون معيارهايي با اعتماد جلب و اخالقيات بر تاکيد 
 .رهبر وفاداري و صراحت ،ثبات ،يستگيشا ،صداقت

 پيروان توسط اخالقي هاي انسان عنوان به رهبران قبول 

 موثق رهبري

 رهبر نقش درک و ديگران بر خدمتگزار رهبري تمرکز 
 خدمتگزار عنوان به

 مباشر، صالحيت، اعتبار، ه،دهند آگاهي و رسان اطالع 
 ترغيب، قدرت ي،اثرگذار و نفوذ قدرت بودن، رويت قابل
 کننده تفويض آموزگار، مشوق، ه،دهند شگو

 و تشكر و ها واقعيت تعريف طريق از اثربخشي افزايش 
 .کارکنان از قدرداني

 خدمتگزار رهبري

 اصيل رهبري اصول، قالب در ديگران به رهبر منظور و پيام انتقال 
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 اخالقيات و ها ارزش

 هيسرما و خودنظمي خودآگاهي، طريق از مثبت رهبري 
 پيروان و رهبر روانشناسي مثبت
 بر مبتني رويكردهاي طريق از اثربخشي افزايش و ايجاد 

 و معنوي هوش ،(نيتحس و اعتماد قابليت ،صداقت) ها ارزش
 عشق

 معنوي رهبري

 و رهبري ظرفيت ارتقاي طريق از اثربخشي افزايش 
 کارکنان در خودکنترلي

 ميان رهبري تسهيم رويكرد طريق از اثربخشي ايجاد 
 نانکارک

 رهبري -خود

 رهبري به سازماني موفقيت يا شكست بودن وابسته 
 سازمان

 سوي از آن تظاهر به وابسته صرفاً يرهبر اثربخشي 
 رهبري

 رهبري اسنادي

 برخي لهيوس به پيروان بر رهبري ريتأث يساز يخنث 
 سازماني. يا شغلي فردي، متغيرهاي

 فردي، متغيرهاي برخي توسط رهبري شدن جايگزين 
 سازماني. يا شغلي

 رهبري هاي جايگزين

 انداز چشم به باور 

 کارکنان اذهان در انداز چشم از مشترک تصوير ايجاد 
 رهبري سبك
 بخش الهام

 هاي سبك
 گلمن رهبري

 دادن گوش خوب 

 پيروان به کمك 

 ها فرصت و ها تهديد شناسايي 

 پيروان مشاور 

 رهبري سبك
 گونه مربي

 هماهنگي دنبال 
 انهدوست رفتار 
 روحيه باالبرنده 
 ها تعارض حالل 

 رهبري سبك
 پيوندجويانه
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 خوب شنونده 
 اثرگذار 
 تيمي صورت به کردن کار 

 رهبري سبك
 دموکراتيك

 اهداف به يابي دست در مصر 
 صبر کم 
 پيروان با کم يكدلي و همكاري 

 پيشتازانه رهبري سبك

 هدهند دستور 
 کارکنان بر شديد کنترل 

 دستوري رهبري سبك

 ردستانيز و کارکنان بر تمام قدرت اعمال 

 روتين مشاغل براي مناسب 
 رهبري سبك

 استبدادي

 يها سبك
 مندي رهبري

 لوييس جي

 يها رويه و نامه نييآ مطابق بوروکراتيك رهبر عمل 
 استانداردشده

 پول با مشاغل و امنيتي باالي ريسك با مشاغل مناسب 
 زياد

 رهبري سبك
 بوروکراتيك

 جلو به رو برداشتن گام براي اعضاء يا انکارکن تشويق 

 رهبر توسط کارها تمام ريسك قبول 
 رهبري سبك

 کاريزماتيك

 توسط کارکنان براي يگير تصميم شرايط کردن هموار 
 رهبر

 رهبري سبك
 رهبري /دموکراتيك

 مشارکتي

 رهبر توسط ها آن به کار واگذاري براي پيروان ترک 
 يريتمد رهبري سبك
 داخلهم عدم) آزاد

 (امور در رهبر

 پيروان با روابط ايجاد به رهبر بيشتر توجه بودن معطوف 
 رهبري سبك
 / محور مردم

 محور رابطه

 کار به رهبر توجه بودن معطوف 

 دستوري سبك به شبيه 
 رهبري سبك

 کارمحور
 رهبري سبك رهبر توسط کارکنان با زيآم مسالمت رابطه ايجاد 
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 رهبری بُعد() سبک ها ویژگی
 یها نظریه

 رهبری

 سودمحور يا اي معامله دارد نانکارک عملكرد بر شديد کنترل که يدرحال

 مربي مانند نيآفر تحول رهبر 

 ارتباطات براي وقت کردن صرف 
 رهبري سبك

 ينآفر تحول

 باال کارايي 

 نهايي ندهگير تصميم بودن مشخص 

 کارکنان اکثريت توسط سبك اين شپذير عدم 

 کارکنان توسعه و رشد مانع 

 رهبري سبك
 22زورمدار

 يها سبك
 رهبري

 يليگانم

 باال کارايي 

 ها مسئوليت بودن مشخص 

 شود نمي کارکنان توسعه به منجر 

 رهبري سبك
 21اقتدارمدار

 کارکنان شادي حفظ توانايي 

 کارکنان اديز عمل آزادي 

 تغييرات برابر در مقاومت 

 تغييرات صورت در تعارض ايجاد 

 رهبري سبك
 23پيوندجويانه

 کارکنان رشد بستر بودن مهيا 

 بودن بر هزينه و بر زمان 
 رهبري سبك
 24ساالر مردم

 مدت کوتاه در سازمان وري بهره 

 رهبر دستورات از پيروان سرپيچي امكان 
 رهبري سبك

 25پيشتازانه

 بلندمدت وري بهره 
 کارکنان توسعه و رشد 

 بودن بر هزينه و بر زمان 

 رهبري سبك
 26گونه مربي
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 کوانتومي پارادايم .3-1

  کوانتومي مپارادي ماهيت .3-1-3

 پارادايم يك نقش در آن، ماهيت شناخت کوانتومي، پارادايم تشريح در گام نخستين
 را کارکردها و محتوا اين و برخوردارند معيني کارکردهاي و محتوا از ها پارادايم است.

 پارادايم کلي طور به نمود. استنباط توان مي شده، ارائه پارادايم از که تعاريفي از
 را آن قواعد و عالم از اي محدوده پارادايم، هر است. حقيقت از اي اليه هکنند توضيح

 مرسوم و مقبول يها شيوه پارادايم، واقع، در (.2380 کياني، و غفاريان) کند مي تبيين
 توماس زعم به شود. مي شامل را گوناگون وضعيت چندين به بنيادين، قوانين تطبيق
 که است پارادايمي وجود سازد مي متمايز لمع غير از را علم که خصوصيتي ،27کوهن
 در کوهن نظر از (.1008 چالمر،). بخشد استمرار و کند حفظ را عادي علم سنت بتواند
 فعاليتي تا است تصادفي فعاليت يك به شبيه بيشتر علمي، يها فعاليت پارادايم، غياب

 و ها استعاره ومي،کوانت پارادايم (.2380 ،فرد ييدانا و الواني) دانش توسعه جهت در
 مديريت يها پژوهش کنوني، دوران در توانند مي که دهد مي ارائه ارزشمندي يها روش

 و پژوهشي مباحث به صرفاً مديريت، در پارادايم اين کاربرد ليكن بكشند؛ چالش به را
  مباحث در کوانتوم، يهنظر از منبعث يها روش اکنون هم نيست. محدود نظري
 شود مي گرفته کار به يبند بودجه و عملكرد ارزيابي چونهم مديريت، آشناي

 (.2390 دي،ها محمد)

 کوانتومي پارادايم مفروضات .3-1-0

 دارد، توجه 29کارکردي اجزاء بر تمرکز و 28گرايي جزء به که نيوتني پارادايم برخالف
 نتومي،کوا پارادايم مبناي بر است. متمرکز روابط بر و است 10گرا کل کوانتومي، پارادايم

 غير و ساکن حالت -انرژي اين 12اي يهپا حالت که است انرژي از متشكل جهان، کل
 ميدان جهان، ،يگرد عبارت به شود. مي ناميده کوانتومي خأل -منبع انرژي برانگيخته

 خأل» را ميدان اين ندارد؛ وجود خالي جاي هيچ آن در که است انرژي کران يب
 و اشياء همه برگيرنده در و نيست تهي مذکور، خأل ليكن ،اند نهاده نام «کوانتومي

 از تشخيصي قابل و خاص الگويي شيء، هر واقع در(. Zohar, 1998) ستها پديده
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 ميدان در 11آشفتگي يا اختالل نوعي و گرفته جاي کوانتومي خأل در که است انرژي
 (.Zohar, 1998) شود مي محسوب انرژي،

 ميکوانتو پارادايم شناسي روش .3-1-1

 عكس بر است. فردي به منحصر ديدگاه داراي کوانتومي پارادايم ي،شناس روش لحاظ به
 يمپارادا دارد؛ توجه کارکردي اجزا بر تمرکز وگرايي  جزء به که نيوتني پارادايم

 ديدگاه، اين در (.Zohar, 1998) است متمرکز روابط بر و گراست کل کوانتومي،
 مداوم ييرتغ حال در طبيعت(. Stacey; Griffin & Shaw, 2000) نيست ايستا چيز يچه

 طبيعت، کوانتومي پارادايم در (.Zohar, 1998) است فرما حكم قطعيت عدم آن در و بوده
 طريق از آن کنترل که يطور به شود؛ مي فرض بيني پيش غيرقابل و آشوبناک پيچيده،
 مفروضات اين اساس بر .(Fris & Lazaridou, 2006) نيست ميسر انسان مستقيم مداخله

 يها گزاره بررسي طريق از دانش، به دستيابي مديريت، در کوانتومي پارادايم ديدگاه از
 ارائه طريق از دانش پارادايم، اين در نيست. ميسر شده کنترل يقاًدق شرايط در تحقيق،

 بر شود. مي حاصل توافق، مورد الگوي ايجاد و واقعيت از متعدد و مختلف تفسيرهاي
 يها پديده اي رابطه شدت به و مبهم مرزهاي ماهيت يلدل به کوانتومي پارادايم بنايم

 از استفاده و يگير اندازه شناخت، براي شود مي ناميده 13گرايي زمينه که کوانتومي
 ها پديده آن روابط که يتر بزرگ زمينه يك در را ها آن هميشه بايد کوانتومي يها پديده

 شناخت منظور به کوانتومي، رويكرد ترتيب ينا به داد. قرار هدهمشا مورد کند، مي تعريف
 بارز يها ويژگي از (.Gummesson, 2006) کند مي تمرکز کيفي تحقيق روش بر واقعيت

 نوعي و بيند مي چندگانه يها واقعيت از مرکب را جهان که است آن تحقيقات، نوع اين
 ,Sarantakos) کند مي فرض (ها دنيآزمو) کنندگان مشارکت و پژوهشگر بين ذهني رابطه

1998.) 

 کوانتومية استعار .3-1-4

 ها استعاره است. مقايسه و تشبيه براي ادبي صنعت نوعي 14سازماني هاي استعاره
 برد. پي ها سازمان ماهيت به توان مي ها آن طريق از که هستند هايي نقش و ها نگاره

 يا چيز يك با شباهت حسب بر تجربه كي تا آورند مي فراهم را امكان اين ها استعاره
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 نظر در همانند شوند نمي گرفته نظر در هم معادل منزله به معمول طور به که ديگر تجربه
 آن ما که است چيزي دارد وجود بيرون از ما ذهن از که تصاويري معموالً شوند. گرفته

 پديده يك مطالعه رايب دانشمندان که اي استعاره واقع در پذيريم. مي واقعيت عنوان به را
 يشتينان قول به و است ايشان پندارهاي و تصورات هدهند شكل گيرند، مي کار به

 توان ميرا  چيزهايي چه کند مي تعيين کنيم مي نگاه موقعيت هر به آن توسط که اي نظريه
 .(Shelton, 2001) ديد

 عنوان به خص،ا طور به نيز و مديريت رفتار براي استعاره نوعي به کوانتوم نظريه
 رهبري ياثربخش توان مي آن کمك به که گيرد مي قرار استفاده مورد پارادايم يك

 کامل ضديت در کوانتومي رهبري نظريه بخشيد. بهبود توجهي قابل نحو به را مديريت
 و طبيعت رهبري، مديريت، درباره سنتي باورهاي است. سنتي مديريت اعتقادات با

 گرا تقليل و جبري مكانيكي، تفكر سيصدساله بيني جهان يرتأث تحت سازماني محيط
 از اي تازه نسل به يك و بيست قرن در ماندن زنده براي است. بوده محدوديت داراي

 و ها مدل به توسل مديريت، و رهبري پيرامون کنوني انديشه نيازمنديم. رهبر مديران
 هاي پيچيدگي به پاسخ براي که هايي مهارت است؛ ساخته الزامي را جديد هاي مهارت

 اثربخش نحوي به خويش وظايف انجام به را مديران و ترند مناسب کوانتوم عصر
 (.Shelton, 2001) سازند مي توانمند

 کوانتومي و نيوتوني الگوي بنيادي ديدگاه دو .3-1-1

 که دارد وجود کوانتومي( و نيوتوني) کلي باورهاي از مجموعه دو زوهار گفته طبق
 واقع در کند. مي تقسيم بنيادي روش به هم تقابل در گروه دو به را تحقيقات و ها يهنظر

 در است. ماهيّت درباره اصلي فرضيات بر کوانتومي و نيوتن ديدگاه بين اصلي تفاوت
 قابل واقع در و دانستن قابل طبيعت قوانين که شود مي فرض گونه اين نيوتوني ديدگاه

 در مقابل در است.حتي در موضوعات اجتماعي  رلکنتقابل  ،نتيجه در و بيني پيش
 فرض انسان مستقيم کنترل از خارج و بيني پيش يرقابلغ ماهيّت، کوانتومي پاراديم

 .(Shelton, 2001, pp.15-16) گردد مي
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 سازماني رهبري و مديريت هاي يهنظر در کوانتومي و نيوتني پارادايم دو يراتتأث .0 شکل

 محقق( )منبع:

 کوانتومي ديدگاه و نيوتوني ديدگاه مقايسه .3-1-1-3

 کوانتومي ديدگاه و نيوتوني ديدگاه . مقايسه1جدول 

 کوانتومی دیدگاه نیوتنی دیدگاه ردیف

 امكان چندين مطلق حقيقت 2

 موقعيت به وابسته مطلق ديدگاه 1
 ابهام و ترديد قطعيت 3
 پيچيدگي سادگي 4

5 
 يها قسمت روي بر جزءنگر:

 .دارد يدتاک يکارکرد
 تمرکز مجموعه کل و روابط روي بر نگر: کل

 .دارد

6 
 قابل و آور يقين معين:

 بر و شود مي فرض بيني يشپ
 شود. مي تاکيد کنترل

 نيازمند است، ابهام و ترديد در ارزش نامعين:
 وايمان حقيقت

7 
 شامل يعني کل ه:دهند تقليل

 است. آن يها قسمت
 يلهوس به قسمت هر معلول: ه،دهند سازمان خود

 کل شود. مي تعريف اجزا ساير با ارتباطش
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 کوانتومی دیدگاه نیوتنی دیدگاه ردیف

 مستقل طور به ها قسمت
 تعويض قابل و دارند وجود

 بايد هماهنگي و هستند
 شود. تحميل

 يا نظم است. آن يها قسمت از تر بزرگ
 شود. مي ظاهر همزمان طور به الگوريزي

8 

 يا انتخاب :يگريد يا يكي
 حقيقت يك انتخاب، عدم

 وجود بهترين ،دارد وجود
 يرناپذ اجتناب تنش يك دارد،
 دارد. وجود گروه و افراد بين

 فراگير، گيرند. مي بر در را همديگر ها تفاوت
 در متقابالً گروه و افراد ،کننده همكاري

 شود. مي تعريف تجربه با وگو گفت

9 
 يبردار نسخه تكثير

 يگانگي( – ها آينه)

 رياضي موجوداتي عموماً را ها فراکتال) فراکتال
 ساختار بودن مشهور علت به اين و پندارند مي

 که شده داده نشان .است هندسي فراکتال
 کالسيك هندسه که ييها وضعيت از بسياري

 توسط است، عاجز آن توضيح از اقليدسي
 بر تغيير شود(: مي بيان راحتي به ها فراکتال

 کاليدوسكوپ – خودشان روي

20 
 ينا و االن به توجه واقعيت:

 گرفتن ناديده وقايع، موقع،
 ها ارزش

 کشف خالقيت. روي بر تمرکز :ظرفيت
 يك عنوان به ها ارزش .ها امكان و ها ناشناخته

 شوند. مي گرفته نظر در مهم عامل

22 
 موضوع از محقق بودن جدا

 يبررس مورد
 متقابالً موضوع و محقق مشارکتي: جامعه

 شوند. مي تعريف

21 
 در اشيا بين فضاي :خأل

 .است خالي جهان

 دارند. قرار کوانتومي خأل در اشيا همه ميدان:
 القائات از عظيم منبع عنوان به کوانتومي خأل

 جهان اسرار براي غايي ديدگاه که انرژي
 است.

(Fairholm, Pascale et al & Zohar, 1997) 
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 کوانتومي ديدگاه در معنويت .3-1-1

 را آن کوانتوم مدل که يدرحال کند، نمي حمايت سازمان در معنويت از نيوتني مدل
 است؛ شده ارائه 15کلنك يلهوس به که است مفهومي معنويت، از منظور نمايد. مي تقويت

 و عملكرد از فراتر که کار در معني و هدف احساس تجربه» کار در معنويت وي نظر از
 از احساس ود،خ از فرد احساس» «.تر بزرگ جامعه با همكاري احساس و است وظايف

 کند مي تعريف «آورد مي  دست به کارش از فرد که معني و زندگي هدف و ماموريت
 به کوانتومي ديدگاه الزاريدو، و فريس جو نظر طبق (.10-12صص، 2392شلتون، )

 کند: مي حمايت سازمان در معنويت از زير داليل
 اين که نگرد مي يگزينجا قابل اجزا و اشيا عنوان به افراد به نيوتني ديدگاه اول:

 براي تالش و روابط بر کوانتومي الگوي است. تضاد در افراد تعلق احساس با ديدگاه
 اجتماع به فرد تعلق احساس به تأکيد اين که کند مي تأکيد يكديگر با افراد روابط بهبود
 (.2392شلتون، ) نمايد مي کمك

 را هستند مفيد سازمان کار رد که افراد از هايي جنبه آن تنها نيوتني الگوي دوم:
 خود هم و اي حرفه خود به هم کوانتومي ديدگاه اما دهد، مي پاداش و نموده تصديق
 و اي حرفه هاي ويژگي به تنها کوانتومي ديدگاه ،يگرد عبارت به گذارد. مي ارزش شخصي

 دهد. مي بها نيز احساسي و ارزشي ابعاد به بلكه ندارد، توجه افراد فني
 ايجاد را رضايت بيشترين که است هايي پاداش بر متمرکز نيوتني گاهديد سوم:

 را استاندارد هاي پاداش مديران کوانتوم، ديدگاه در .بخش الهام هاي پاداش نه و کنند مي
 را 16«عجيب هاي کننده مجذوب» سازمان افراد تا کنند مي تالش اما گيرند، نمي ناديده
 کنند. درک

 کنند مي تالش گيرند، مي پيش در را نيوتني گيري جهت مديران که هنگامي چهارم:
 دليل اين به تمايل اين دهند. توسعه را است کار با مرتبط که افراد از هايي ويژگي تا

 چارچوب در مدير يك اما ؛شوند توانمند سازمان اهداف به رسيدن براي افراد که است
 هم و شخصي خود هم که دآور فراهم را شرايطي تا کند مي تالش کوانتومي ديدگاه

 و سياسي روحي، عاطفي، اثربخشي، خردمندي، فني، ابعاد شامل افراد اي حرفه خود
 (.2992 شلتون،) يابد توسعه و شده بيان و... مذهبي
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 مديريت و سازمان هاي يهنظر بر کوانتومۀ نظري پارادايمي يراتتأث .3-4

 يوهش در انقالب اين .يما بوده يطبيع علوم در عظيمي انقالب شاهد ،اخير دهه چند در
 ؛گذشته يانسال در که است گرفته صورت انيدانشمند يلهوس به ؛ها پديده يينتب و درک
 از يا مجموعه را جهان .دادند مي ارائه مشخص و منظم يها قالب در را خود يها تبيين

 و مشخص طريقي به طبيعت جبري ينقوان با مطابق که کردند مي تصور هايي يستمس
 برآيند خطي صورت به ها معلول بودند معتقد رو، ازاين .است درحرکت بيني يشپ قابل
 جهان و کرده تأکيد آشوب و نظمي يب خالقانه نقش بر ها آن اکنون .هستند خاصي علل

 و نمايند مي عمل سازمان خود يها شيوه به که دانند مي هايي يستمس از يا مجموعه را
 اين در اما ؛است يتصادف و بيني يشپ يرقابلغ حاالت جودو زندگي شيوه اين يامدهايپ

 به ها سيستم که شده برده يپ و دارند حاکميت کماکان طبيعي جبري قوانين ،شرايط
 نظمي يب به منجر نظم و نظم به منجر نظمي يب آن در که کنند مي عمل دوراني اي يوهش

 تصوري به را خود يجا جهان فعاليت نحوه از ساده تصور ديگر امروزه .شود مي
 (.2391 پاکدل، قادري) است داده گونه پارادوکس و پيچيده

 توجه که علم ينا از يا جنبه و شود مي ناميده پيچيدگي يهنظر ،جديد علم اين
 شود مي ناميده نظمي دربي نظم يا آشوب يهنظر ،است کرده جلب خود به را همگان

 مسائل حل ابزار ما به «نظمي بي در ظمن» يا «غايي نظم» نظريه .(2389 کريمي، حاجي)
 نظم نظريه .دهد مي فردا و امروز تحول و ييرتغ از آکنده و پرآشوب يطمح در را پيچيده

 .است حاضر عصر علمي انقالب سومين ،کوانتوم و نسبيت نظريه دو از پس ييغا
 ،مکوانتو نظريه و ريخت درهم را مطلق فضاي و زمان نيوتوني نظريه ،نسبيت نظريه
 ييغا نظم نظريه و زد برهم را متقن و کنترل قابل ،دقيق يها سنجش روياي

 .برد الؤس زير ،گرفت مي تئنش الپالس يها انديشه از که را يقيني يها بيني پيش
 ادوارد بنام دانشمندي توسط 2965 سال از بار اولين براي آشوب يا آشفتگي يهنظر

 در ،سپس و نمود تبديل علم يك به را آن و شد برده کار به يهواشناس در 17لورنز
 و واردشده ياجتماع و مديريتي ،رفتاري ،رياضي ،تجربي مباحث و علوم تمام ةيطح

 ،رياضي ،فيزيك ،مكانيك ،نجوم ،هواشناسي يژهو به علوم در بنيادي تغييرات اساس
 .(2389 کريمي، حاجي) است آورده فراهم را مديريت و اقتصاد ،يشناس زيست
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 غايي نظمۀ نظري يا نظمي بي در نظم يا آشوب نظريه .3-4-3

 و طبيعت در هايي سيستم چنين .است پويا غيرخطي سيستم يك محصول آشوبي، فرايند
 مفهوم يك علمي مفهوم در نظمي يب اند. شده مشاهده انساني رفتارهاي در همچنين
 را آن توان مي اما کرد تعريف را آن دقيق خيلي نتوان شايد که شود مي محسوب رياضي
 نظمي بي که است آن سبب به آن قطعيت .دانست يتقطع با همراه بودن اتفاقي نوعي
 يلدل به آن بودن  اتفاقي و دهد ينم رخ خارجي اختالالت علت به و دارد دروني داليل

 (.2384فرد،  دانايي) است دقيق بيني يشپ غيرقابل و قاعده يب ،نظمي يب رفتار 

 پيچيدگي ريهنظ يا تئوري .3-4-0

 ۀحوز در .است خورده گره «مورن ادگار» نام با که است اي نظريه پيچيدگي، پاردايم
 پل» و «الکاتوش ايمره» ،«پوپر کارل» ،«کوهن توماس» چون هم ييها نام علم، ةفلسف

 شايد آيد، مي شمار به حوزه اين علمي و دانشگاهي يها چهره هشود ک ديده مي «فابرايند
 تا و تر آزادانه مباحثي طرح به که رو آناز «مورن ادگار» و «فوکو ميشل» نندما ييها چهره
 علم ةفلسف ۀحوز در دانشگاهي ۀشد شناخته و مرسوم يها شيوه با ناهماهنگ حدي

 پارادايم .(2379 مورن، ادگار) اند مانده باقي تر ناشناخته و مهجورتر ،اند پرداخته
 و مدت کوتاه و بلندمدت کارايي به توجه با را ارزشي با مفهومي چارچوب پيچيدگي،

 توضيح و گرفته شكل آشوب نظريه دنبال به پارادايم اين دهد. مي نشان اوليه روابط
 بخش نجات و مطهري) دهد مي قرار نظر مد را ها سامانه تمام در پيچيده رفتارهاي
 (.2391 اصفهاني،

 فاجعه نظريه يا تئوري .3-4-1

 رنه نام به پاريس دانشگاه رياضي تحقيقات عالي موسسه اتيداس از يكي 2971 سال در
 يا يرمنتظرهغ رويدادهاي نظريه آن به که نمود عرضه علم دنياي به جديدي نظريه تام

 مورد توان مي را هايي پديده جديد نظريه اين در است. شده داده نام فاجعه تئوري
 تغييراتي به تبديل تدريج به آن در يكسان و پيوسته تغييرات که داد قرار تحقيق و بررسي
 در و بزرگ تغييري آن از ناشي رفتار يا و حاصل برآيند نتيجه در و گردد مي ناگهاني
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 خصوص در مطلب اين خصوص به و نمايد مي تصور يرقابلغ تغييري موارد برخي
 .(2384 صفري، و جعفري عابدي) باشد مي گيرتر چشم کيفي مسائل

 تشريح و بيان که کند مي کوشش 18فاجعه تئوري يا يرمنتظرهغ رويدادهاي نظريه
 نظريه اين کاربرد گيرد. عهده به ،باشد مي پيوسته تغييرات از ناشي که را هايي ناپيوستگي

 ازدياد اثر در ها پل شكستن بررسي براي جمله از گوناگون رويدادهاي و وقايع براي
 وجود به بورس، در ورشكستگي بي،عص سيستم خوردن هم به ،ها يرآهنت شدن خم بار،

 و سياسي مسائل بسياري و سياسي يها تحرک ،ها انقالب وقوع شورش، آوردن
 تغييرات و ها ناپيوستگي تشريح شامل کاربردها اين است. رسيده اثبات به ديگر اجتماعي
 .(2384 صفري، و جعفري عابدي) آيد مي پديد مسائل در يجتدر به که باشد مي ناگهاني

 اطالعات کوانتومي نظريه .3-4-4

 هاي پديده همچون اطالعات که روست ينا از اطالعات به کوانتومي صفت اطالق داليل
 دقيقاً اين و نيست پذيري يمتقس و فروکاهي قابل که است واحدي وجود کوانتومي،

 ذره /موج همانند اطالعات همچنين، .است کوانتومي هاي پديده هاي ويژگي با مطابق
 اي ذره نقش هم و بالقوه( )اطالعات موجي نقش داراي هم که است نقشي دو يپديدها

 نگيرد، قرار گيري اندازه و خواندن مشاهده، مورد هرگاه که است بالفعل( )اطالعات
 اقدام که هنگامي .گيري اندازه قابل نه و است دريافت قابل نه که دارد گونه موج حالت

 دريافت و شناخت قابل و ايستا حالت به کنيم مي آن مشاهده يا خواندن سنجش، به
 آگاهانه مواجهه تناسب به ما ولي است بالقوه اطالعات از انباشته ما پيرامون .آيد يمدر
 ما اراده و هدف با متناسب بالقوّه اطالعات اين .بخشيم مي فعليت آن از بخشي به آن، با
 .(2387 حري،) شود مي تبديل فعال اطالعات به

 از بسياري کمك به اطالعات کوانتومي نظريه اينكه از جداي ،19کامارا اعتقاد به
 .دارد کاربرد نيز فلسفي هايانداز چشم با ارتباط در است، شتافته فنّاورانه هاي پيشرفت

 مفهوم از گيري بهره با که دارد وجود کوانتوم نظريه در عميقي مفهومي مشكالت
 «30تنيدگي درهم» همسئل ها، دشواري اين مونهن .برآمد ها آن عهده از توان مي اطالعات

 با همبستگي اين که باشند داشته همبستگي يكديگر به آنچنان سيستم دو اگر .است
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 مصداق ها آن مورد در ،يدهتن درهم اصطالح نباشند، تعبير قابل کالسيك فيزيك هاي مدل
 (.2390زاده و کوکبي،  )پشوتني يابد مي

 وميکوانت اطالعات نظريه .3-4-1

 به که دارد قرار «کوانتومي اطالعات نظريه» ،«اطالعات کوانتومي نظريه» مقابل در
 تحقيقاتي زمينة يك کوانتومي اطالعات نظرية نگرد. مي ديگري ديدگاه از اطالعات

 در کاربردي رياضي و رايانه علوم کوانتومي، مكانيك با که است اي رشته ينب جديد
 براي کوانتومي مكانيك اصول از استفاده با را جديدي دايمپارا ه،نظري اين است. ارتباط

 ۀشد شناخته ويروس اولين که 2991 سال از است. آورده وجود به اطالعات پردازش
 داد، مي انتقال ديگري فالپي به فالپي يك از را اطالعات ،32کلونر الك نام به اي رايانه

 و نيست برداري يکپ قابل توميکوان اطالعات که کردند بيان اطمينان با فيزيكدانان
 ايجاد کوانتومي يها رايانه از استفاده با جديدي کوانتومي يها سيستم که کردند پيشنهاد
 اين براي نيز مختلفي کوانتومي يها الگوريتم و محاسباتي يها مدل مرور به شوند.
 (. Duan and et al., 2006) شدند مطرح ها سيستم

 يافته دانان يزيكف بين در اي گسترده توسعه تومي،کوان اطالعات نظريه امروزه،
 داراي همچنين است. کوانتومي اطالعات نظريه در کليدي مفهومي ،يدگيتن درهم .است
 در را کليدي نقشي همچنين و است کوانتومي مكانيك تجربي آزمون در اساسي جاذبه

 واحدهاي تنيدگي درهم .دارد عهده بر کوانتومي اطالعات پردازش و کوانتومي محاسبه
 به کوانتومي ارتباطات و کوانتومي محاسبات انجام براي اصلي منبع اطالعات، ذخيره

 از بسياري اطالعات، فناوري حوزۀ در يدگيتن درهم نمودن وارد با آيد. مي حساب
 .(2390 کوکبي، و زاده پشوتني) روند مي ميان از موجود نقايص و ها محدوديت

 کوانتوم نظريه با مرتبط هاي مدل .3-1

  مديريت در کوانتومي يها مهارت مدل .3-1-3

 شامل اساسي مفهوم يك 2999 سال در کوانتومي جهش کتاب در ودارلينگ شلتون
 رهبران سازماني، ادبيات به ورود با ها مهارت اين دهد. مي ارائه 31کوانتومي مهارت هفت

 ظرفيت بنابراين و کنند شآزماي و آشكار را خود ذهني يها مدل که سازد مي قادر را
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 بر مبتني و پويا يها سازمان ها آن کاري چنين انجام براي بخشند. بهبود را يادگيريشان
 بر مبتني که کوانتومي مهارت هفت اين کرد. خواهند ايجاد را يادگيري و مستمر بهبود
 است. زير شرح به هستند، پيچيدگي و آشفتگي جديد علوم

 کوانتومي يشناخت روان يها مهارت .3-1-3-3

 33کوانتومي نگاه 
 طور به واقعيت که است فرض اين بر مبتني آگاهانه، مشاهده توانايي با کوانتومي ديد

 فرضيات از تابعي شود، مي ديده خارج دنياي در آنچه درصد هشتاد و است ذهني ذاتي
 آگاه اننياتش از يشترب که سازد مي قادر را رهبران مهارت، اين است. دروني عقايد و

 يادگيرنده سازمان به سازمان تبديل در را مهمي نقش مقصود يا نيات بودن واضح باشند.
 (. Shelton and Darling, 2003) کند مي ايفا

 34يکوانتوم تفكر
 سوق تفكر نوع سه به ها ارزش و معاني سطح در افراد که است معتقد (2998) زوهار

 تفكر نوع دومين است. قانونمند و منطقي عقاليي، تفكر نوع، اولين شوند. مي داده
 و دهد مي را الگو روي از شناخت توانايي ما به که است عادت روي از و گروهي
 و افتد مي اتفاق خالقيت آن در که است سطحي اين است. کوانتومي تفكر تفكر، سومين

 تفكر. (Zohar, 1998) يابد مي تسلط يسازمان برون و درون وقايع بر روزافزوني طور به
 بر سازماني اصلي مسائل از بسياري است. متضاد اي گونه به کردن فكر توانايي ،کوانتومي
 و عقاليي يگير تصميم فرايندهاي طريق از سادگي به که هستند مبتني متناقضي سؤاالت

 (.1002)شلتون و دارلينگ  شوند نمي داده پاسخ خطي
 35کوانتومي احساس

 يها عالمت ينتر قوي انسان، قلب فعال. کامالً اي گونه به کردن احساس توانايي 
 احساسات است. احساسات و تفكرات از تابعي که کند مي ايجاد بدن در را مغناطيسي

 را انسجام منفي احساسات دهد. مي افزايش را انرژي و برد مي باال را انسجام مثبت
 مديران بدهد. دست از را انرژي بدن سيستم که شود مي باعث و دهد مي کاهش
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 روي تمرکز طريق از سادگي به را نشاط و شور و انرژي از بااليي سطوح توانند مي
 افتد. اتفاق تر راحت تغييرات تا کنند حفظ وقايع همه مثبت يها جنبه

 کوانتومي غيرمادي يها مهارت .3-1-3-0

 36کوانتومي شناخت 
 رهبراني است. شهودي درک و يگير تصميم فرآيندهاي از استفاده معناي به مهارت اين
 ايجاد را يادگيرنده يها سازمان از جديدي نوع کنند، مي استفاده مهارت اين از که

 کرد. خواهند

 37کوانتومي عمل
 طراحي براي را مهارت اين توانند مي رهبران است. مجموعه کل براي عمل توانايي

 کنند ادهاستف است، مفيد تر بزرگ سيستم براي هم و خود براي هم که مقاصدشان
 (.1002)شلتون و دارلينگ، 

 38کوانتومي اعتماد
 اعتماد توانايي ،کوانتومي اعتماد است. مبتني پيچيدگي و آشفتگي اصول بر مهارت اين
 که است اين تشخيص و آشفتگي ضرورت پذيرش زندگي، طبيعي فرآيندهاي به

 در ،يده زمانسا خود براي ذاتي توانايي کنند، مي عمل آشوب لبه در که ييها سيستم
 دارند. را انسجام از باالتري و باال سطوح

 کوانتومي کانوني مهارت .3-1-3-1

 39کوانتومي )وجود( زيست
 مفهوم کوچك، بسيار سطوح در است. روابط در شدن وارد توانايي مهارت اين

 کنند، مي استفاده را مهارت اين که رهبراني کند. مي پيدا معني روابط در فقط موجوديت
 ها آن از کدام يچه و هستند يادگيري العاده فوق يها فرصت ،روابط همه که اند افتهيدر

 را محيطي کوانتومي، مهارت اين از استفاده با بايد رهبران افتد. نمي اتفاق دليل بدون
 کنند، برقرار ارتباط يكديگر با افقي و عمودي سطوح در باز طور به افراد که کنند ايجاد
 باشند. داشته تنبيه از ترسي اينكه بدون
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 کوانتومي يها سازمان توانند مي ها سازمان مديران مهارت، هفت اين از استفاده با
 و مستمر بهبود آن در که جايي ؛هستند يادگيرنده که ييها سازمان يعني کنند؛ ايجاد

 مهارت هفت ينا(. Shelton & Darling, 2003) است فرهنگي هنجار يك مداوم يادگيري
 نشان ها مهارت از يكپارچه مجموعه يك در بلكه کنند نمي عمل مستقل طور به ميکوانتو

 دهد. مي نشان را مهارت هفت اين بين رابطه (1) شكل .شوند مي داده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.1002)شلتون و دارلينگ،  کوانتومي يها مهارت مدل .1 شکل

 سه دهد. مي نشان ار مهارت هفت ميان متقابل روابط کوانتومي يها مهارت مدل
 ماهيت -کوانتومي احساس و کوانتومي تفكر کوانتومي، ديدن -مثلثي مهارت

 اعتماد و کوانتومي عمل کوانتومي، دانش -مثلث يها مهارت دارد. شناسانه روان
 از هرکدام با کوانتومي وجود مرکزي، مهارت هستند. معنوي يها مهارت -کوانتومي

 است. مرتبط اي تنيده هم در و پيچيده طور به ها مهارت ديگر
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 کار در کوانتومي هاي مهارت مدل .3-1-0

 راهبرد ارزش، بينش، مفاهيم با کوانتومي يها مهارت چگونه که دهد مي نشان (3) شكل
 آن از که است مدل بنيان سازماني انداز چشم دارد. ارتباط کار محيط در ساختار و

 مهارت تا بياموزند سازمان اعضا که هنگامي ند.شو مي پديدار ها ارزش و راهبُرد ساختار،
 گسترش شان ادراکي يها فرصت آنگاه گيرند، کار به کار محيط در را کوانتومي ديدن

 زندگي براي شفاف تمايالت و ها هدف مجموعه تنظيم به کنند مي شروع و يابد مي
 خلق كديگري کمك با تا است ممكن برايشان آنچه درباره وگو گفت طريق از شان کاري
 اراده قدرت طريق از و بود خواهد سازمان بينش عينيت زمينه گفتگوها اين کنند.

 (.1002)شلتون و دارلينگ،  يافت خواهد تحقق سازماني بينش اين مشترک
 

 
 کار در کوانتومي يها مهارت مدل .4 شکل

 و دراهبر ارزش، انداز، چشم مفاهيم با را کوانتومي هاي مهارت رابطه باال شكل
 شرط پيش کوانتومي مشاهده يا ديدن مهارت؛ براي مثال دهد مي نشان کار در ساختار

 و کوانتومي درک يا دانش مهارت و است سازماني انداز چشم يا بينش انجام و اجرا
 کوانتومي احساس است. سازمان در نوآورانه يراهبُردها براي شرط پيش کوانتومي تفكر

 مهارت و است سازماني مشارکتي ساختارهاي براي الزم يها مهارت کوانتومي اعتماد و
 فردي مناسبات در را مشترک هاي ارزش تا سازد مي قادر را کارکنان کوانتومي عمل

 (.1002)شلتون و دارلينگ،  سازند جاري خودشان
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 کوانتومي رهبريۀ نظري تبيين .3-1

 آن ابعاد و مديريتي رهبري .3-1-3

 اقتصاد محصول آن و هستيم آشنا آن با يناًع همه ما که است چيزي مديريتي رهبري
 يا پارادايم است. شده شناخته کارگران هاي نسل از بسياري براي که است صنعتي
 در عناصر همه بر جهاني ديدگاه اين است. «40کارداني» مديريتي رهبري جهاني ديدگاه
 «پاسخ داشتن» يردانکا پارادايم توصيف براي ديگر راه گذارد. مي اثر مديريتي رهبري
 باارزش افراد و دارد وجود تلويحاً مديريتي رهبري مشخصه هر در کارداني است.

 کليدي بعد شش کارداني با همزمان کنند. مي استفاده کارداني از اغلب که هستند کساني
 دامنه و شكل به دهي شكل براي همزمان اليه هر که دارد وجود مديريتي رهبري از

 از ما کنيم، مي شروع خبره از حال کند. مي کمك مديريتي هبرير از ما تجربه
 ارتقاي و استخدام در ذهني هاي قابليت يا قابليت آموزش، تجربه، عنوان به 42«خبرگي»

 هماهنگ آن با و سازد مي برآورده را ما نيازهاي خبرگي نوع چه کنيم. مي صحبت افراد
 از را يخبرگ اگر ؛بود خواهد صنعتمان و کار محتواي با ارتباط در خبرگي بود. خواهد

 بر ماند؟ خواهد چه برداريم و... ها مديره يئته رئيس و افزار نرم مهندسان حسابداران،
 عنوان به يا شريك يك عنوان به فرد شود. مي نمايان سازمان در 41«نقش» يخبرگ پايه

 مراتب سلسله در فرد سازماني نقش داشت. خواهد افراد با متفاوتي تعامل اول معاون
 ابزاري مراتب سلسله کند. مي تعريف را موقعيتش مناسب رفتارهاي و ها نگرش سازماني،

 ايجاد پيچيده هاي سازمان در و است الزم ها نقش بين تمايز اختصاص براي که است
 قبول قابل و انتظار مورد رفتارهاي تعريف به مراتب سلسله و نقش بين تعامل شوند. مي

 به بايد سازمان در کنترل مقدار چه کند مي تعيين تر وسيع حد در ما قشن کند. مي کمك
 اجازه ما به و است نياز مديريتي رهبري جهان در شدت به 43«کنترل» شود. برده کار
 را سازمان در الزم هاي شيوه و دانش فرآيندها، افراد، نگهداري کردن، اداره در دهد مي
 به بايد 44«فرد» و شود مي حكمراني افراد بر که دارد نياز جهاني به کنترل ببريم. کار به

 بگيرد. را نهايي تصميم تنهايي
 و رهبران بين در بودن آزموده ناکار و بودن اشتباه در از ترس مديريتي رهبري در
 واردان تازه و يردستانز به ما مديريتي رهبري در سرانجام و کند مي ايجاد شكاف پيروان
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 براي مديريتي رهبري دهيم. مي 45«آموزش» را کارداني ها سياست و ها شيوه فرايندها، در
 در که آنچه و دارد وجود آنچه اداره براي است. قدرتمند بسيار کارايي از حمايت
 است. کارداني در آن هاي ريشه که چرا ؛دانش از عبور براي و شود مي انجام سازمان
 درون که هايي آن به و است شده گذاري پايه کارايي بر اساسي طور به مديريتي رهبري
 براي و کند مي تشويق را کارانه محافظه تفكر و دهد مي پاداش اند مانده يباق مرزها

 رهبري به هنوز ما از کدام هر کند. مي فراهم را باال سود با توليد ماشيني هاي سازمان
 ايه چالش براي مديريتي رهبري اگرچه ؛داريم نياز اي گسترده طور به مديريتي

 ناآزموده و ناشناخته تعمق غيرقابل موضوعات با روز روزبه ما و نارساست ما يرو روبه
-82صص ،2392 ،46لتونش) کنيم نظر جامع رهبري سوي آن به بايد و هستيم رو روبه
 دهد. مي نشان را مديريتي رهبري ابعاد زير شكل (.81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Shelton, 2001) مديريتي رهبري ابعاد .1 شکل

 کارداني

 خبرگي

 نقش

 کنترل

 فرد

 آموزش

 مالي کارايي
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 آن ابعاد و کوانتومي رهبري .3-1-0

 است شده نهاده بنا پيچيده شرايط در تصميم بهترين اساس بر که رهبري نوع اين
 تفكرات به قادر را ها سازمان رهبران که است کوانتومي مهارت هفت داشتن مستلزم

 جهت ن،ديگرا بر نفوذ عنوان به را رهبري توان نمي يگرد عبارت به کند. مي شهودي و پويا
 جستجوي که فرآيندي عنوان به را آن بايد بلكه کرد؛ تعريف مشخص، اهداف تحقق
 است، ارزشمندتر و تر مهم هدف، خود تحقق از هدف، مسير در حرکت و هدف

 است: زير شرح به کوانتومي رهبري کالن ابعاد(. Stumpf, 1995, p.41) نمود تعريف
 و سؤاالت که کند مي درخواست پيروان از کوانتومي رهبر :47بودن کاشف .2

 افراد نيازهاي سازمان، هاي تنيدگي درباره گفتمان طريق از و کنند بيان را خود مشكالت
 د.نشو مي مشخص

 رهبر تا سازد. مي دار معني را بودن کاشف صفت صفت، اين :48بودن اعتماد قابل .1
 دازد.بپر ها آن مشكالت کشف به تواند نمي نكند جلب را پيروان اعتماد
 براي عاملي باشد نداشته هيجان و شور اگر انسان :49هيجان و شور از سرشار .3

 پيروانش تواند مي چگونه باشد نداشته را صفت اين رهبر اگر حال ندارد. زندگي ادامه
 و ابتكار داراي و کنند غلبه هايشان ترس بر تا کند کمك ها آن به ،دارد وا حرکت به را

 د.شون سازي دگرگون قدرت
 به آينده دنياي در ؛کنيم حرکت دنيا راستاي در هميشه بايد ما :50خالقيت .4

 که دانيم نمي» ما داريم. نياز جديد چيزهاي و تفكرات خلق کردن، فكر جديد هاي راه
 و خالقيت کاو(. مك گوان) کنيم خلق توانيم مي کنيم، فكر بتوانيم اگر «دانيم نمي چه

 است. حياتي ها زمانسا موفقيت براي کارکنان دانش
 يافته تغيير کوانتوم عصر در مدير و ها انسان بين ارتباط :52ارتباط کننده برقرار .5
 که بگيريم ياد بايد پس کنيم زندگي مجزا طور به توانيم نمي که باشيم آگاه بايد .است

 عبور زباني و فرهنگي هاي شكاف از گسترده ارتباطات در و کنيم برقرار ارتباط چگونه
 توجه فرايندها و خدمات محصوالت، از آگاهي و ارتباط به کوانتومي رهبري در کنيم.

 شود. مي
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 مقابل در افراد به بايد است. اکتشاف پارادايم توسعه ابزار پژوهش :51پژوهشگر .6
 هستند.  حقايق کشف و پژوهش محرک عامل ها آن که چرا داد جايزه سؤاالتشان طرح

 براي پژوهش نوع تا دارد آينده در نيازهايي چه زمانسا که کنند مي مشخص ها آن
 دريابند. را اثربخش عوامل رشد و کشف
 است مالي حسابگري و زيرکي کوانتومي رهبري هسته :53مالي زيرکي .7

 .(283-281صص ،1002 شارلوت،)

 
 (Shelton, 2001) کوانتومي رهبري مختلف ابعاد (:1) شکل

 آن با مرتبط يراهبُردها و کوانتومي رهبري ابعاد .3-1-1

 ابعاد نيز زير جدول در شديم، آشنا کوانتومي رهبري کالن ابعاد با قبل يها بخش در
 يراهبُردها و( Fairholm, 2004, p.372) هولم فاير ديدگاه در کوانتومي رهبري اصلي
 است: شده آورده ها آن با مرتبط
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 با آنمرتبط ي و راهبُردهارهبري کوانتومي  ابعاد مختلف. 4جدول 

 رهبری یراهبُردها

 مختلف ابعاد
 رهبری

 کوانتومی

 سازمان اجزاي کليه در اطالعات جريان جهت بستر ايجاد -

 سازمان هاي قسمت کليه از بازخورد گرفتن جهت امكانات ايجاد -

 سازمان کارکنان بين پايدار و قوي روابط ايجاد بر تمرکز -

 اعتماد جو ايجاد -

 بين ها ايده افزايي هم و مشورت براي که مختلف هاي گروه از حمايت -
 .شوند مي تشكيل کارکنان

 با پيشرفت
 و سازمان جريان

 به تمايل
 خودسازماندهي

 رويدادها هم سر پشت کردن دنبال -

 درپي پي صورت به حتي کارکنان به شكست اجازه و خالقيت از حمايت -

 نه و افتد مي اتفاق سازمان دافرا درون از تغيير که يدگاهد اين از حمايت -
 سازمان از

 ابهام با کردن کار
 اطمينان عدم و

 آينده از

 ها ارزش شدن روشن به کمك و ها ارزش اهميت بر تاکيد -

 ها ارزش براي شاخص کردن پيدا -

 ها ديدگاه کردن آشكار -

 ها ديدگاه کردن مدل -

 ما اينكه به توجه
 و ها ديدگاه بايد

 مختلف نظرات
 مغتنم ياربس را

 )جشن بشماريم
 (ها تفاوت

 

 جامع رهبري .3-1-4

 به عنصر هر کوانتوم. ديگري و مديريت يكي هستند، دخيل عنصر دو جامع رهبري در
 شده داده نشان (6) شكل در که طور همان نيست. کافي سازمان موفقيت براي تنهايي
 . است راربرق تعادل و توازن کوانتوم و مديريت بين جامع رهبري در است
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 (0931 الحسینی، خادم و نوری مختاری) جامع رهبري .1 شکل

 رهبري است. شده داده نشان باال شكل در جامع رهبري تفكر براي مناسب راه يك
 عنوان به شدن صنعتي از بعد سازماني زندگي در فرد هر به گويي پاسخ براي جامع

 شده ارائه -کوانتوم و مديريت صرعنا - است رهبري عنصر دو شامل که پيوستاري
 (.2387 الحسيني، خادم و نوري مختاري) است

 کوانتومي سازمان .3-1-1

 است واقعيت مورد در اساسي يها ايده برگيرنده در پارادايم، مديريت، دانش در
 مفاهيم از متأثر ها ايده اين مديريت، در کوانتومي پارادايم در (.1001 ،54زاچاريف)

 سازمان دنياي يها واقعيت توصيف و تحليل به آن مبناي بر و هستند ميکوانتو فيزيك
 کند. مي ارائه سازماني جهان از بديع يانداز چشم پارادايم، اين پردازند. مي مديريت و

 هم و خطي هم ،يرمنطقيغ هم و منطقي هم ذهني، هم و عيني هم که يانداز چشم
 چنين چارچوب در (.2999 شلتون،) است نامنظم هم و منظم هم غيرخطي،

 خاص و تشخيص قابل الگوهاي ،ها سازمان و افراد هازجمل ،ها پديده ي،انداز چشم
 (.2997 زوهار،) اند گرفته جاي کوانتومي خأل در که شوند مي محسوب انرژي

 را ها آن که برخوردارند معيني يها ويژگي و خصوصيات از کوانتومي يها سازمان
 خصوصيات کلي، طور به سازد. مي متمايز نيوتني، پارادايم بر مبتني يها سازمان از
 سنتي() نيوتني يها سازمان در ،56بخشي و مراتبي سلسله مكانيكي، ،55عمودي ،گرا يلتقل

 کوانتوم مديريت

 فرد هر
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 يها سازمان در ترکيبي، و اي رابطه متقاطع، چندجهتي، ،57چندجانبگي خصوصيات و
 (.1007 ،58گرادي پروتر و )مالوچ دارند تسلط و رواج کوانتومي،

 بدون و 59چابك ،پذير وفق مداوم، تغيير حال در است سازماني کوانتومي، سازمان
 از يكي رسد مي نظر به است. جريان در آزادانه اطالعات، و نوآوري آن در که 60مرز

 سنتي ساختار از ها سازمان اين سازماني ساختار گرفتن فاصله فوق، يها قابليت داليل
 مزاياي رساندن حداکثر به قابليت از ها سازمان اين باشد. هرمي و مراتبي سلسله
 ارتباطات، ها آن در و برخوردارند يپذير انعطاف و سرعت يعني ،62بودن اي شبكه

 نوع اين در است. باال سطح در اعتماد و هستند 63مهارته چند کارکنان، و61 چندجهته
 و يابد مي کاهش ،مديران هدايت و مداخله به نياز مقاصد، نمودن شفاف با ،ها سازمان

 از کوانتومي، يها سازمان در ،رو ينازا گردد. مي تأکيد مشترک، مقاصد ايجاد بر آن در
 مقاصد، يساز شفاف و مشترک انداز چشم ايجاد براي مختلف ارتباطي فرآيندهاي

 (.1001 همكاران، و شلتون) شود مي استفاده

 کوانتومي سازمان يها مؤلفه

 به ييها مؤلفه داراي شود مي ياد کوانتومي سازمان عنوان تحت ها آن از که ييها سازمان
 باشند: مي زير شرح

 ديگران با اشتراک به يلم و خودآگاهي با کاري جوامع در حضور به :64اعتماد. 2
  دارد. اشاره

 قرار افراد پاسخگويي و يكپارچگي اساس بر که مثبتي يها ارزش :65ها ارزش. 1
  دارد.

 د.گير مي بر در را همسئل حل و جمعي تفكر افزا، هم رتفك :66باهم تفكر. 3
 شود. مي شامل را اي دوحلقه و يا حلقه تك يادگيري تجربه توانايي :67يادگيري. 4
 دارد. اشاره ارتباطات باز فضاي به :68گفتگو. 5
 و ويليامز) دارد اشاره شخصيتي رشد به توجه مانند مواردي به :69معنويت. 6

 (.1006 ،70ديردوف



 31 پياپي شماره ،3131 زمستان و پاييز دوم، شماره هشتم، سال راهبردي، مديريت انديشه    331

 ارتباطات شامل مدل است. شده مشخص زير شكل در کوانتومي سازمان ختارسا 
  است. پيرو و رهبر بين سيال و متقابل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Shelton, 2001) کوانتومي سازمان ساختار و چارچوب .1 شکل

 اعتماد

 تفکر

 باهم

 ارزشها

 گفتگو

 یادگیری

 معنویت

 فرد

 رهبر

 اعتماد

 تفکر

 باهم
 ارزشها

 گفتگو
 یادگیری

 نویتمع
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 بندي جمع

 بر عالوه کوانتوم رويكرد يرتأث که است آن از حاکي مقاله، اين در شده گفته مطالب
 و انساني علوم بر غيره، و اي هسته يها انرژي اينترنت، ،ها رايانه همچون ييها حوزه

 رفتار يها حوزه در دقيق طور به و سازمان هاي يهنظر و مديريت علم حيطه در يژهو به
 رهبري و عموم طور به رهبري حوزه در تخصصي طور به و انساني منابع و سازماني
 رهبران از بسياري .است بوده اثرگذار جدي طور به و شگرف نيز اخص طور به سازماني

 بيني پيش و کنترل و است منسوخ و قديمي اي عقيده ،ها سازمان در ثبات که اند دانسته
 اين از مديريت، يها شيوه زيادي، حدود تا هم هنوز است. عبث و بيهوده چيزي

 کوانتومي مهارت هفت مقاله اين است. نمانده مصون واقعيت، مورد در متغير فرضيات
 را جهان که دارند، جديد علمي ديدگاه در ريشه که هايي مهارت - است کرده تعريف را
 و ماشيني سيستمي يجا به باال، ارتباطات با و زنده پيچيده، سيستم يك عنوان به

 مجموعه با را يكم و بيست قرن رهبران ها مهارت اين .-است کرده معرفي وار ساعت
 کوانتومي رهبري الگوي .کند مي رو روبه تعارض و افراد اداره براي مغزي يها مهارت

 و ها قابليت از حاضر، عصر نادقيق و مبهم پيچيده، يها سازمان در رهبري براي
 پرورش را پيروانشان رهبري استعداد رهبري، اين ؛است برخوردار خاصي يها ويژگي

  نمايد. مي سهيمت و گذارده اشتراک به را رهبري و دهند مي
 رهبري عمده تفاوت پژوهش، ادبيات و گرفته صورت مطالعات به توجه با

 مدير ريزبيني و دقت به اي نظريه هيچ در که کرد بيان توان مي چنين را کوانتومي
 حد در را سازمان که کند مي بيان چنين نظريه اين يعني ؛است نشده تأکيد چنين ينا

 ادبيات در موجود مطالب به توجه با همچنين باشيد. داشته نظر تحت يزن (ذره) کوانتوم
 مرتبط، يها مدل اصول، ابعاد، شامل) کوانتومي رهبري نظريه کلي تصوير تحقيق

 در کوانتومي و نيوتني پارادايم دو يراتتأث و اثرگذار( عوامل و وظايف صفات،
 باشد. مي زير صورت به سازماني رهبري و مديريت هاي يهنظر
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 تحقیق( یاتادب از )منتج آن با مرتبط يممفاه و کوانتومي رهبري کالن ابعاد .3 شکل
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 ها يادداشت

                                                           
1. Linear Adaptation 

2. Creative Adaptation 

3. Future Perfect Organization 

4. Quantum Leadership 

5. Themes 

6. Directions 

7. Fluid 

8. Mobil 

9. Coach 

10. Ralph M. Stogldill 
11. Coercive 

12. Authoritative 

13. Affiliative 

14. Democratic 

15. Pacesetting 

16. Coaching 

17. Thomas Kuhn 

18. Atomistic 

19. Functional Parts 

20. Holistic 

21. Ground State 

22. Perturbation 

23. Conceptualism 

24. Organizational metaphors 

25. Klenke 

 نظريه که طور همان است. نظم بي دنياي تكامل رديابي براي واژه دانش يك حاصطال اين .16
 بيني پيش غيرقابل کامالً شكل به نظمي، بي حالت در سيستم يك دارد مي بيان نظمي بي

 فضاي حدود از هرگز نيز ها نظام ترين نظم بي حتي زمان طول در البته کند. مي رفتار
 روند. نمي فراتر نهبيگا جاذبه مرزهاي و معين مرزهاي

27. Edvard Lorenz 

28. Catastrophe theory  

29. Kamara 

30. Entanglement  

31. Elk Cloner 

32. Quantum Skills 

33. Quantum Seeing 

34. Quantum Thinking 

35. Quantum Feeling 

36. Quantum Knowing 

37. Quantum Acting 
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38. Quantum Trusting 

39. Quantum Being 

40. Knowing 

41. Expertise 

42. Role 

43. Control 

44. Individual 

45. Training 

46. Shelton 
47. Discovering 

48. Authenticity 
49. Passion 

50. Creating 

51. Relationship 

52. Inquiry 

53. Fiscal Astuteness 

54. Zachariev, E. 

55. Vertical 

56. Compartmental 

57. Multilateral 

58. Malloch, K.; PorterO’Grady, T. 
59. Agile 

60. Boundary less  
61. Networking 

62. Multidirectional 

63. Multiskilled 

64. Trust  

65. Values  

66. Thinking together  

67. Learning  

68. Dialog  

69. Spirit  

70. Deardorff & Williams 
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 کتابنامه
، «هـاي رهبـري و رفتـار سـازماني     ي و تئـوري مباني فلسـف »، (الف -2393اکبر ) افجه، سيد علي

 ، چاپ نهم، انتشارات سمت.مديريت اسالمي

 اسالمي، -انساني علوم توسعه تحقيق مرکز ،اسالمي مديريت ،(ب -2393) اکبر علي سيد افجه،
 طباطبايي)ره(. عالمه جهاددانشگاهي انتشارات دوازدهم، چاپ

هـاي   هـاي سـازمان   گفتارهايي در فلسفه تئوري (،2380فرد، حسن ) الواني، سيد مهدي و دانايي
 ، انتشارات صفار.دولتي

، تهـران،  نظمـي و مـديريت   تئـوري نظـم در بـي   ، (2384) ، حسنفرد الواني، سيد مهدي، دانايي
 انتشارات صفار.

 فيزيـك  نظريـه  از اسـتفاده  بـا  اطالعـات  تفسـير » (،2390) مرتضي کوکبي؛ و ميترا زاده؛ پشوتني
 .پژوهشي علمي فصلنامه ،«اطالعات( وانتوميک کوانتوم)نظريه

 سـعيد  ترجمـه  ،فلسـفي  شناسـي  علم مكاتب به درآمدي علم: چيستي ،(2387) اف آلن چالمر، 
 سمت. انتشارات :تهران کالم، زيبا
 گروه ،«سازماني هاي يگير تصميم در آن کاربرد و آشوب نظريه» (،2389) بابك کريمي، حاجي

 و علـوم  واحـد  / ابهـر  اسـالمي  آزاد دانشـگاه  انسـاني،  ومعلـ  دانشـكده  صـنعتي،  مديريت
 تبريز. واحد اسالمي، آزاد دانشگاه تحقيقات،

 دما. انتشارات :تهران ،«کاربردها و کارکردها شناسي: اطالع بر درآمدي» ،(2387) عباس حري؛
 بغهص پيچيدگي علم آيا پيچيدگي: تئوري فلسفي مباني در کنكاشي» (،2384) حسن فرد، دانايي

 مديريت. نامه ويژه انساني، علوم مدرس فصلنامة ،«دارد؟ مدرنيست پست
 ملـي  کنفـرانس  ،«بنيان دانش هاي شرکت از مفهومي مدل ارائه» ،(2392) زهرا اشليكي، سروري

 مازندران. دانشگاه بنيان، دانش کارهاي و کسب مديريت و کارآفريني

هاي کوانتـومي در مـديريت؛ پـارادايم     ارتمدل مه»(، 1002شلتون، شارلوت و دارلينگ، جان )
، ترجمه ابراهيم گلشن، مجله تحول اداري، دوره هفتم، «نويني براي ارتقاي رهبري اثربخش

 .6شماره 
 رويكـرد  در نيـاز  مـورد  مهـارت  هفـت  سـازمان،  در بـزرگ  جهـش  ،(2392) شارلوت شلتون،

 صنعتي. ريتمدي سازمان انتشارات رضوي، انسيه ترجمه سازمان، به کوانتومي
 ،«پيچيـده  هـاي  سيستم عمر مراحل بررسي» (،2384) حسين صفري، و حسن جعفري، عابدي

 مديريت. المللي بين کنفرانس سومين
 .7 شماره ،مصباح نشريه ،«اَبَرمَرد» يرهبر نظريه (،2371) حسن جعفري، عابدي
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 وفا. نشر تهران، ،اثربخش استراتژي (،2380) رضا غالم کياني، وفا؛ غفاريان،

 هـاي  سـازمان  در کوانتـومي  رهبري رهيافت» (،2388) ناطق احمد گلستان، مرتضي؛ سيد غيور،
 رضـا  امـام  دانشـگاه  ،مـديريت  گـروه  تخصصـي  -پژوهشـي  -علمـي  فصلنامه ،«يادگيرنده

 ششم. شماره السالم، عليه

 .سروش هاى علمى، ترجمه احمد آرام،، تهران، (، ساختار انقالب2369کهن، تامس )
 ،سـازماني  فرهنـگ  مديريت ،«مديريت علم در کوانتومي پارادايم» (،2390) فريبرز هادي،محمد

  .94-72صص ،13 شماره نهم، سال

 رهبـري  در کوانتومي مدل کاربرد» (،2387) محمد سيد الحسيني، خادم و جميله نوري، مختاري
 .62 رهشما هجدهم، سال ،بهشتي شهيد مامايي و پرستاري دانشكده نشريه ،«پرستاري

 در پيچيـدگي  پـارادايم  هـاي  آموزه» (،2391) علي اصفهاني، بخش نجات و عبدالهادي مطهري،
 .76 شماره ،29 سال ،انساني علوم شناسي روش پژوهشي– علمي فصلنامة ،«مديريت دانش

 در پيچيـدگي  تئـوري  نقـش » (،2389) لـيال  ميـرزاده،  مريم؛ زاده، نكويي اکرم؛ مقدم، زاده هادي
 .126 شماره ،تدبير مجله ،«ها انسازم تحول
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