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 مقدمه  -1

 آشوبناک، متالطم، مداوم، تغییر حال در پیچیده، عتیطب کوانتومی، انداز چشم در

 و نیست ایستا آن در چیز هیچ که ییجا .شود می تصور قطعیت عدم دارای و نامشخص

 مفاهیم مبنای بر .است وخیال وهم نوعی ها آن کنترل و نبوده پذیر بینی پیش رویدادها،

 در ناحیه یک در تغییر تغییراند، دستخوش مداوم بطور ها پدیده همه کوانتومی، فیزیک

 میدان دیگر جاهای در تغییراتی بروز به منجر ناپذیری، اجتناب طور به کوانتومی، خال،

 گردند می باعث شوند، می واقع مداوم طور به که تغییراتی کلیه تعاملی اثرات شود، می

 از ای تنیده درهم الگوی و "متالطم بالقوه نیروی" از وسیعی دریاچه به کوانتومی خال

 این در .است انسان توسط حداقل بینی پیش و کنترل ماورای که شود تبدیل پویا انرژی

 که تحول و تغییر شرایط در کند می کمک اثربخش رهبران به کوانتومی رویکرد میان

 .نمایند اتخاذ را بهتری تصمیمات باشند می مواجه آن با ها سازمان همه امروزه

 پردازد می اثربخش رهبری و کوانتومی مفاهیم تعریف به ابتدا مقاله این لذا 1(1997زوهر،)

 .نماید می تشریح ها سازمان مدیران برای را کوانتومی های مهارت سپس و

 و مفاهیم قوانین، تا دارد سعی مدیریت در کوانتومی پارادایم :کوانتوم مفهوم بررسی

 و توصیف و مدیریتی مسائل حل جهت رهنمود، و استعاره قالب در کوانتوم تئوری اصول

 روش و ها استعاره کوانتومی پارادایم .دهد قرار استفاده مورد سازمانی های پدیده تبیین

 به را مدیریت های پژوهش کنونی، دوران در توانند می که دهد می ارائه ارزشمندی های

 نظری و پژوهشی مباحث به صرفا مدیریت در پارادیم این کاربرد لیکن بکشند، چالش

 مدیریت آشنای مباحث در کوانتوم تئوری از منبعث های روش اکنون هم .نیست محدود

 و مدیریت در کوانتومی، پارادایم درک .شود می گرفته کار به اثربخش رهبری چون هم

 کوانتوم تئوری مفاهیم با آشنایی مستلزم پارادایم این تحلیلی چارچوب بنیادهای شناخت

 افزایش برای مدیران مدیریت، به کوانتومی رویکرد مطابق .(1390 ی،نیاسی، یعل) است

 به که هستند اشیا و فرآیندها انسان، به جدیدی رویکرد نیازمند خویش عملکرد اثربخشی

. شود می مربوط زیردستانشان و خود رفتار نظمی بی و غیرمنطقی ذهنی، های جنبه

 به و پذیرند می را همیارانه و مشارکتی جهان کوانتومی مدیران (.1392 ،ییرضا ،نیحس)

 اثر یکدیگر بر که نگرند می عناصری عنوان به جامعه و رجوع ارباب کارکنان، سازمان،

                                                 
1 Zohar.1997 
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 و موجود واقعیت که ای پیوسته عناصر یعنی ؛کنند می تعریف را یکدیگر و داشته متقابل

 این در .( 1393،مطلق یلیخل و طناز، یحیذب ،محمدرضا (کنند می آفرینی هم را شان آینده

 تواند می کوانتومی مدیریت های مهارت چگونه که است این اصلی پرسش زمینه

 ساختار آرایش و ها نگرش تغییر با آیا دهد؟ ارتقائ را اثربخش رهبری های شایستگی

 کند؟ می تغییر نیز اثربخش رهبری های ویژگی جدید مدیریتی

 کوانتومی مدیریت های مهارت .1.1

 (Quantum Seeing) :کوانتوم دیدن •

 و است ذهنی ذاتا واقعیت که منطق این بر مبتنی و است هدفمند دیدن برای توانایی

 ساختن فرآیند که نیات .کند می ظهور کننده مشاهده باورهای و انتظارات براساس

 آگاهانه و کنند؛ توجه خاصی های محرک به مدیران شوند می موجب است، واقعیات

 1(2003،شلتون دارلینگ،.)کنند انتخاب را خود نیات و مقاصد

 (Quantum Thinking) :کوانتومی تفکر •

 غیر شیوه به غالبا جهان آنکه به اعتقاد و است متضاد ای گونه به کردن فکر توانایی

 بروز باعث که است عاملی کوانتومی تفکر و ناگهانی های جهش با پارادوکس و منطقی

 بر سازمانی اصلی مسائل از بسیاری .کند می عمل ناپذیر بینی پیش کامال خالقیت

 تصمیم فرآیندهای طریق از را ها آن توان نمی آسانی به که هستند مبتنی متناقضی سواالت

 به را متضاد ظاهرا های گزینه بررسی امکان مهارت این داد، پاسخ خطی و عقالیی گیری

 .(2003،شلتون نگ،یدارلدهد ) می خالق بسیار های حل راه به رسیدن و مدیران

 :(Quantum Feeling) کوانتومی احساس •

 که منطق این بر مبتنی است فعال ای گونه به بخش حیات و زنده احساس توانایی

 موضوعی و هستند مواجه یکسانی قلب های مکوانتو با جهانیان سایر همانند ها انسان

 ی کننده ایجاد ترین قوی انسان .روند می شمار به انرژی تحریک جهانی قوانین برای

 که ای گونه به باشد؛ می احساسات و تفکرات تابع و است بدن مغناطیسی های سیگنال

 انسجام ی کاهنده منفی احساسات و هستند انرژی و انسجام ی افزاینده مثبت، احساسات

 انتخاب با سادگی به را انرژی از باالیی سطوح توانند می مدیران هستند بدن در انرژی و

                                                 
1Darling& Shelton ,2003  
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 تر راحت تغییرات تا کنند حفظ و آورده دست به ای واقعه هر مثبت های جنبه بر متمرکز

 و فرصت؛ تهدیدها در و ببینند قوت ها، ضعف در تا دهد می امکان ها آن به و افتد اتفاق

 .(2003،شلتون نگ،یدارلآورند ) ارمغان به خود های سازمان برای شوق و شور لذا

 (Quantum Knowing) :کوانتومی دانستن •

 اهداف بر ها نسازما سنتی، طور به .است شهودی و خالقانه شیوه به دانستن توانایی

 اصرار ماندن آگاه و اطالعات آوری جمع انبوه طریق از اطمینان عدم کاهش و ممکن غیر

 نمی بهتر تصمیمات به منجر الزاما اطالعات، آگاهانه گیری تصمیم نظریه طبق .ورزند می

 محدود تحقیقات شامل نیز موضوعات ترین ساده مورد در اطالعات آوری جمع زیرا شود

 و کند می هدایت خبری بی و آگاهی کم سوی به را انسان اطمینان، طرفی از و خواهدشد

 سخت ی برنده بین از ابزار کوانتومی، دانستن مهارت که است اطمینان عدم واقع در

 است تکراری فرآیندهای کاهش بلکه نیست، دارد می نگه هوشیار را ما .تالش و کوشی

 شیوه به افراد با فقط نه کوانتومی دانستن مهارت با مدیرانی .است آن نیازمند سازمان که

 تفکر و آگاهی جو خالقانه بلکه کنند، می رفتار عمیق شهودی بینش با و آمیز احترام ای

 .(2003،شلتون نگ،یدارلآورند ) می وجود به کارکنان میان در را

 (Quantum Acting) :کوانتومی عمل •

 به سریعا جزء هر در تغییر و است مسئوالنه شیوه به عمل برای توانایی کوانتومی عمل

 انتخاب به مدیر که شود می باعث کوانتومی عمل شود می منجر دیگر اجزاء در تغییر

 می تر آگاهانه را مدیریتی های انتخاب پاسخگو، انتخاب .کند پیدا گرایش پاسخگو های

 او آینده های انتخاب احتمال بر دهد، می انجام مدیر یک که آگاهانه انتخاب نوع هر .کند

 در افراد که آن احتمال دهد می انجام و انتخاب را اعمالی مدیری وقتی گذارد، می تاثیر

 1(2015گریبین،.)یابد می افزایش کنند عمل آن با متناسب نیز سازمان خارج یا داخل

 (Quantum Trusting) :کوانتومی اعتماد •

 فرآیندهای به اعتماد توانایی کوانتومی، اعتماد و دارد نظمی بی در ریشه مهارت این

 اعتماد مهارت از استفاده .است تکامل الزمه تعادل، عدم اینکه است زندگی طبیعی

 بینی، پیش قابلیت و ثبات که جایی سنتی، کاری های محیط در مخصوصا کوانتومی،

                                                 
1 Gribbin., 2015 
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 روحیه با مدیران که دارد نیاز مهارت این .کند می ایجاد چالش گردد، می محسوب ارزش

 اتفاق موفق سازماندهی بخواهند اگر مدیران .کنند مقابله خود کننده کنترل و طلبی قدرت

 1(1997اوون،.)یابد می. بگذارند قدم آشوب حیطه در موقت طور به حتی بتوانند باید افتد،

 :(Quantum Being) کوانتومی موجودیت •

 بتواند کس هر که مفهومی صورت به دیگران با ارتباط توانایی یعنی کوانتومی، موجودیت

 شناسی روان های آیینه کوانتومی، ارتباطات .ببیند دیگری چشمان طریق از را جهان

 دیگری در ها آن که زمانی .ببینند را خود انعکاس ها آن در توانند می افراد که هستند

 بازخوردی و دهد می انعکاس خودشان به را ها آن توجه سادگی به بینند، می را خطایی

 با باید مدیران .آورد می فراهم برایشان ها آن روح نشده تکمیل نواحی مورد در را

 در باز طور به افراد که کنند ایجاد را محیطی کوانتومی، موجودیت مهارت از استفاده

 داشته تنبیه از ترسی اینکه بدون کنند، برقرار ارتباط یکدیگر با افقی و عمودی سطوح

 2(1996چلیدر،.)باشند

 
 ((Shelton & Darling،2001 یکوانتوم مدیریت های مهارت مدل) 1شماره  شکل

                                                 
1 Owen, 1997 
2Childre,1996  
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 تیریآن مد یکرد که ط فیتعر یندیرا فرا یرهبر توان یم :رهبری سازمانی فیتعر

به انجام  لیعالقه و م یموثر، کارکنان را از رو و ارتباط زهیانگ جادیتا با ا کوشد یسازمان م

رهبری  سبک .ندینما لیرا تسه یبه اهداف سازمان دنیکنند و رس بیترغ یسازمان فیوظا

مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام 

ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایالت رهبری و ماهیت و نوع فعالیت و نیز احساس 

 ایفرد  یها تینفوذ در فعال ندیفرارهبری  .ای مبهم شکل می گیردامنیت در موقعیت ه

داند  یم یرا کس رهبر .استمشخص  طیتحقق اهداف در شرا یبرا یگروه به منظور تالش

 تیقابل - لتیعلم و فض - هوش دارد: یگروه برتر یاعضا ریبر سا ریز یها نهیکه در زم

 .یاقتصاد یاجتماع گاهیو پا یو مشارکت اجتماع تیفعال - ها تیاعتماد در اعمال مسئول

تعهد و  ایجاد - زیرساختار های مطلوب برای تغییر ایجادی: سازمان یرهبر فیوظا

توازن میان تثبیت وضع موجود و نوآوری با  ایجاد - احساس مالکیت برای افراد سازمان

کردن اطالعات،  فراهم - کردن چشم انداز سازمان نییتب - رویکرد نیل به وضع مطلوب

 نفعان یمنافع متعارض ذ نیتعادل ب جادیا - به آن یدسترس یبرا ازیمورد ن یدانش و متدها

 .(1388افجه  اکبر، یعل دیس) سازمان

 :است  مهارت  نوع  سه  و پویا مستلزم  اثربخش  یرهبر -2-1

تاثیر   را تحت  آن کنید یم  تالش  که یشرایط  شناخت ییتوانا  ییعن :تشخیص  مهارت

 .قرار دهید

  یبین پیش  یبا رویدادها  ییرویارو  برای  رفتار و منابع  تطبیق  ییتوانا  ییعن :تطبیق  مهارت

 .نشده

  افراد بتوانند به  که  یا گونه  به  ارتباط  یبرقرار  ییتوانا  ییعن :ارتباط یبرقرار  مهارت

 .(1385 یمانیا ،ینق محمدبپذیرند )کنند و   درک  سهولت

 

 :رهبر اثربخش کی یها یژگیو -2-2

و عمل شما چگونه  دینیب یچه م د،یکه هست کند یم نییشما تع تیشخص :تیشخص

 دیاست، پس با زیو اعتماد برانگ رومندین یتیاز شخص یبرخوردار یاست. الزمه رهبر

 د،یها باش کند، آماده برخورد با مشکالت و بحران قیگفتار و کردارتان با هم تطب دیبکوش
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 یو هدف و دورنمائ دیباش نگر ندهیآ د،ینخواه خود یو همه افتخارات را برا دیبزرگوار باش

 .دیکن میکار خود ترس یبرا

فکر، خطاست.  نیاست، اما ا یکه جاذبه مادرزاد کنند یاز مردم فکر م یاریبس :جاذبه

است. غرور، عدم اعتماد به  شیخو یسو مردم به دنیکش یساده توانائ یانیجاذبه به ب

سد راه جاذبه  یو بدگمان گرانیاز د نانهیب رواقعیانتظارات غ ،یمزاج یدمدم شتن،یخو

 .شماست

مشت زن، برخاستن هنگام از پا  یدارد، برا یخاص یهر کس معنا یبرا تعهد :تعهد

 یبرا دن،یدو لومتریک 15استقامت از نفس افتادن اما باز هم  یدونده دو یدرآمدن، برا

است و  یدارپای عامل تعهد …که نداند پشت آن چه خبر است و یا تپه یسرباز، رفتن رو

هستند که  ی. رهبران موفق کساندیو ادامه ده دیزیبرخ دیخورد نیاگر زم شود یباعث م

که الزم باشد  یو هر بهائ مانند ینسبت به آن وفادار و متعهد م کنند، یم نییها را تع هدف

خواهد شد که  دایپ یکس د،یریکار نگ همه توان خود را به یاگر هنگام باز دیبدان. پردازند یم

شد و او از شما  دیرو خواه روبه گریکدیمسابقه با  دانیدر م یکار را بکند و روز نیا

 .خواهد برد

را  تان یرهبر د،یدار شیدر پ یو چه مقصد دیخواه یمردم ندانند که چه م اگر :ارتباط

حرف شما را احساس  دیکن یسع دیکن ی. هر بار که با مردم صحبت مرفتینخواهند پذ

کار شناخت مخاطب، زبان ساده و  نیکنند، به خاطر بسپارند و به آن عمل کنند. الزمه ا

 .هاست ش و عمل به آنیخو یها به گفته یشفاف، اعتقاد درون

 یمأنوس و گام نهادن به قلمروها یآمدن از فضا رونیب یعنیشجاعت  :شجاعت

هر  یبزرگ است و دست و پا یمانع انجام کارها ت،یوافر به امن لی. ترس و مدیجد

را  تان یکه زندگ دیاز آن بترس د،ینترس ابدی یم انیپا تان یکه زندگ نی. از ابندد یرا م یرهبر

 .دیآغاز نکن گاه چیه

 مینتوان شود یمسائل باعث م یبرخ یدگیچیو پ یآشفتگ :صیو قدرت تشخ رتیبص

که  شود یهر رهبر باعث م رتی. بصمیدست آور ها به را در مورد همه آن یاطالعات کاف

و از درون و باطن  دیفزایو بر آن ب ابدیرا ب ریتصو یدایاجزاء ناپ د،ینیرا ولو ناتمام، بب ریتصو

 .سر درآورد یهر امر
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که از عهده آن  کنند یصرف م یخود را در کار یمؤثر وقت و انرژ رهبران :تمرکز

زمان دو  . اگر همشوند یآن متمرکز م یو رو کنند یم نییرا تع ها تیاولو یعبارت به ند،یآ یبرم

 .گرفت دیرا نخواه کدام چیه دیخرگوش دنبال کن

به سرمنزل مقصود  دیندار یا را که به آن عشق و عالقه یکار دیتوان ینم :و شوق شور

 دیخواه دایبه آن پ یابیاراده دست یروین دیرا از ته دل بخواه یزیدر مقابل اگر چ د،یبرسان

 بزرگ در سر دارند یآرزوئ گذارند یفراتر م یمعمول یپا را از مرز زندگ که یکرد. کسان

 .(1380 یبهرنگ محمدرضا،)

 پژوهش شناسی روش .1

 نمونة برگزیدن - 2 شوند؛ داده پاسخ باید که تحقیقی هایپرسش کردن تنظیم - 1

 اعمال باید که محتوایی تحلیل رویکرد کردن مشخص - 3 شود؛ تحلیل باید که نظر مورد

 - 6 رمزگذاری؛ فرایند کردن اجرا - 5 رمزگذاری؛ فرایند کردن ریزی طرح - 4 شود؛

 تحلیل یک در .رمزگذاری فرایند از حاصل نتایج کردن تحلیل - 7 پایایی؛ و اعتبار تعیین

 وسیلة به مشخص کلمات وجویجست با داده تحلیل تلخیصی، رویکرد با کیفی محتوای

 مشخص اصطالح هر برای پرشماری واژگان .شودمی آغاز کامپیوتری یا دستی روش

 صورت به چه نظر مورد واژة که بداند خواهدمی محقق اینجا در .شوندمی محاسبه

 تا است شده برده کاربه کسانی چه توسط و تعداد چه به غیرمستقیم چه و مستقیم

 .بپردازد رمزها سازی مضمون به آنها براساس

 آماری جامعه -2-1

 حوزه در که 2015 تا 1996 سالهای بین زمانی بازه در مقاالتی نیز آماری جامعه

 که مقاله 10 بین این در .باشد می اند یافته نگارش کوانتومی مدیریت و اثربخش رهبری

 مدیریت پارادایم بودن تازه و نو دلیل به اندکی تعدادی و اثربخش رهبری به تعدادی

 .گردید انتخاب بودند پرداخته آنان به کوانتومی

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه شیوه -2-2

  
 قیاسی بندی مقوله کاربرد مرحله مدل 2 شماره شکل
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 پژوهش مضامین استخراج -2-3

 شود، توجه آن های مفهوم و پژوهش پرسش به تنها نه باید گذاری کد انجام برای

 نظر در را جزئیات و ژرفا به ورود جهت موجود امکان و زمان میزان و منابع باید بلکه

 به گذاری کد چهارچوب .کرد طراحی را گذاری کد چهارچوب اساس برآن و گرفت

 داللت مفهومی نقشه یک گیری شکل جهت همدیگر با رابطه در کدها کردن مرتب شیوه

 باشد ها داده با متناسب وجه بهترین به که شود طراحی ای گونه به دقت با باید آن .دارد

 پرداخته منفرد صورت به مطالعه هر به باید گرچه نماید برآورد را مطالعه های هدف و

 انتخابی متون باید ابتدا در. 1(2003فورمن،) است هنجار کد 40 تا 20 دهی شکل اما شود

 و متنوع مضامین این بتوان تا نمود گذاری کد پایه مضامین قالب در را پژوهش منابع از

 مضمونهای مجموع .کرد ترکیب یکدیگر با مناسب ای گونه به را نامربوط ظاهر در شاید

 شماره جدول در که است بوده مضمون 26 تعداد گرفته صورت پژوهش از آمده دست به

 .است شده اشاره آنها به 1

 

 پژوهش ای پایه مضامین از بخشی :1 شماره جدول

                                                 
1 Forman,2003 



 

 

 

 
 1401، بهار4، شماره1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

 
 

261 

 

 فشرده معنای واحد معنا واحد

است و  یذاتا ذهن تیمنطق که واقع نیبر ا یهدفمند است و مبتن دنید یبرا ییتوانا

 کند. یمشاهده کننده ظهور م یبراساس انتظارات و باورها
 توانایی دیدن هدفمند

 یبه محرک ها رانیشوند مد یاست، موجب م اتیساختن واقع ندیکه فرآ اتین

 خود را انتخاب کنند. اتیتوجه کنند؛ و آگاهانه مقاصد و ن یخاص
 فرآیند ساخت واقعیات

و  یمنطق ریغ وهیمتضاد و اعتقاد به آنکه جهان غالبا به ش یفکر کردن به گونه ا ییتوانا

است که باعث بروز  یعامل یو تفکر کوانتوم یناگهان یپارادوکس با جهش ها

 کند. یعمل م ریناپذ ینیب شیکامال پ تیخالق

 ریناپذ ینیب شیپ تیخالق

 ینم یآسان بههستند که  یمبتن یبر سواالت متناقض یسازمان یاز مسائل اصل یاریبس

مهارت  نیپاسخ داد، ا یو خط ییعقال یریگ میتصم یندهایفرآ قیتوان آن ها را از طر

 اریبس یبه راه حل ها دنیو رس رانیظاهرا متضاد را به مد یها نهیگز یامکان بررس

 دهد. یخالق م

 ییعقال یریگ میتصم

منطق که  نیبر ا یفعال است مبتن یبخش به گونه ا اتیاحساس زنده و ح ییتوانا

 یمواجه هستند و موضوع یکسانیقلب  یهام با کوانتو انیجهان ریانسان ها همانند سا

 .روند یبه شمار م یانرژ کیتحر یجهان نیقوان یبرا

 یانرژ کیتحر

و  تفکراتبدن است و تابع  یسیمغناط یها گنالیس یکننده  جادیا نیتر یانسان قو

 یانسجام و انرژ ی ندهیکه احساسات مثبت، افزا یباشد؛ به گونه ا یاحساسات م

 .در بدن هستند یانسجام و انرژ یکاهنده  یهستند و احساسات منف

 یسیمغناط یها گنالیس

 بدن

 یبا انتخاب متمرکز بر جنبه ها یرا به سادگ یاز انرژ ییتوانند سطوح باال یم رانیمد

راحت تر اتفاق افتد و به  راتییتا تغ دبه دست آورده و حفظ کنن یمثبت هر واقعه ا

فرصت؛ و لذا شور و  دهایو در تهد نندیدهد تا در ضعف ها، قوت بب یآن ها امکان م

 خود به ارمغان آورند. یزمان هاسا یشوق برا

 ایجاد شور و شوق

 ریها بر اهداف غن سازما  ،یبه طور سنت یخالقانه و شهود وهیدانستن به ش ییتوانا

اطالعات و آگاه ماندن اصرار  یانبوه جمع آور قیاز طر نانیممکن و کاهش عدم اطم

بهتر  ماتیآگاهانه اطالعات، الزاما منجر به تصم یریگ میتصم هیورزند. طبق نظر یم

شامل  زیموضوعات ن نیدر مورد ساده تر عاتاطال یجمع آور رایشود ز ینم

 یو ب یکم آگاه یانسان را به سو نان،یاطم یشد و از طرف محدود خواهد قاتیتحق

 .کند یم تیهدا یخبر

 وهیدانستن به ش ییتوانا

 یخالقانه و شهود

سخت  یبرنده  نیابزار از ب ،یاست که مهارت دانستن کوانتوم نانیاطمدر واقع عدم 

 یتکرار یندهایفرآ اهشبلکه ک ست،یدارد ن ینگه م اریو تالش. ما را هوش یکوش

 آن است. ازمندیاست که سازمان ن

 یتکرار یندهایکاهش فرآ

 نشیو با ب زیاحترام آم یا وهینه فقط با افراد به ش یبا مهارت دانستن کوانتوم یرانیمد

کارکنان به  انیو تفکر را در م یکنند، بلکه خالقانه جو آگاه یرفتار م قیعم یشهود

 آورند. یوجود م

 و تفکر یجو آگاه
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به  عایدر هر جزء سر رییمسئوالنه است و تغ وهیعمل به ش یبرا ییتوانا یعمل کوانتوم

به انتخاب  ریشود که مد یباعث م یشود عمل کوانتوم یمنجر م گریدر اجزاء د رییتغ

 کند. دایپ شیپاسخگو گرا یها

 مسئوالنه وهیعمل به ش

 هکند. هر نوع انتخاب آگاهان یرا آگاهانه تر م یتیریمد یانتخاب پاسخگو، انتخاب ها

 یگذارد، وقت یم ریاو تاث ندهیآ یدهد، بر احتمال انتخاب ها یانجام م ریمد کیکه 

خارج  ایدهد احتمال آن که افراد در داخل  یرا انتخاب و انجام م یاعمال یریمد

 .ابدی یم شیمتناسب با آن عمل کنند افزا زیسازمان ن

 انتخاب پاسخگو

 یندهایاعتماد به فرآ ییدارد و توانا ینظم یدر ب شهیمهارت ر نیا ،یاعتماد کوانتوم

 .عدم تعادل، الزمه تکامل است نکهیاست ا یزندگ یعیطب
 تعادل عدم

که  ییجا ،یسنت یکار یها طیمخصوصا در مح ،یاستفاده از مهارت اعتماد کوانتوم

مهارت  نیکند. ا یم جادیگردد، چالش ا یارزش محسوب م ،ینیب شیپ تیثبات و قابل

 و کنترل کننده خود مقابله کنند. یقدرت طلب هیبا روح رانیدارد که مد ازین

 روحیه قدرت طلبی

به طور موقت در  یبتوانند حت دیموفق اتفاق افتد، با یاگر بخواهند سازمانده رانیمد

 آشوب قدم بگذارند. طهیح
 حیطه آشوب

 قیکه هر کس بتواند جهان را از طر یبه صورت مفهوم گرانیارتباط با د ییتوانا یعنی

 ی است.کوانتوم تی. موجودندیبب یگریچشمان د
 گرانیارتباط با د ییتوانا

توانند در آن ها  یکه افراد م هستند یروان شناس یها نهییآ ،یارتباطات کوانتوم

توجه  یبه سادگ نند،یب یرا م ییخطا یگریکه آن ها در د ی. زماننندیانعکاس خود را بب

نشده  لیتکم یرا در مورد نواح یدهد و بازخورد یآن ها را به خودشان انعکاس م

 آورد. یفراهم م شانیروح آن ها برا

 یارتباطات کوانتوم

کنند که افراد  جادیرا ا یطیمح ،یکوانتوم تیبا استفاده از مهارت موجود دیبا رانیمد

 یترس نکهیبدون ا ،ارتباط برقرار کنند گریکدیبا  یو افق یبه طور باز در سطوح عمود

 داشته باشند. هیاز تنب

 ترس از تنبیه

 دیاست، پس با زیو اعتماد برانگ رومندین یتیاز شخص یبرخوردار یالزمه رهبر

ها  کند، آماده برخورد با مشکالت و بحران قیگفتار و کردارتان با هم تطب دیبکوش

 د،یباش

 تیشخص

است. غرور، عدم اعتماد به  شیخو یسو مردم به دنیکش یساده توانائ یانیجاذبه به ب

سد راه جاذبه  یو بدگمان گرانیاز د نانهیب رواقعیانتظارات غ ،یمزاج یدمدم شتن،یخو

 شماست.

 جاذبه

نسبت به آن وفادار و متعهد  کنند، یم نییها را تع هستند که هدف یرهبران موفق کسان

 .پردازند یکه الزم باشد م یو هر بهائ مانند یم
 تعهد

را  تان یرهبر د،یدار شیدر پ یو چه مقصد دیخواه یاگر مردم ندانند که چه م

حرف شما را احساس  دیکن یسع دیکن یبار که با مردم صحبت م. هر رفتینخواهند پذ

کار شناخت مخاطب، زبان ساده  نیکنند، به خاطر بسپارند و به آن عمل کنند. الزمه ا

 هاست. ش و عمل به آنیخو یها به گفته یو شفاف، اعتقاد درون

 ارتباط
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. ترس و دیدج یمأنوس و گام نهادن به قلمروها یآمدن از فضا رونیب یعنیشجاعت 

را  یهر رهبر یبزرگ است و دست و پا یمانع انجام کارها ت،یوافر به امن لیم

 .بندد یم

 شجاعت

 ریتصو یدایاجزاء ناپ د،ینیرا ولو ناتمام، بب ریکه تصو شود یهر رهبر باعث م رتیبص

 سر درآورد. یو از درون و باطن هر امر دیفزایو بر آن ب ابدیرا ب
 صیو قدرت تشخ رتیبص

 ند،یآ یکه از عهده آن برم کنند یصرف م یخود را در کار یرهبران مؤثر وقت و انرژ

زمان دو  . اگر همشوند یآن متمرکز م یو رو کنند یم نییرا تع ها تیاولو یعبارت به

 گرفت. دیرا نخواه کدام چیه دیخرگوش دنبال کن

 تمرکز

در  د،یبه سرمنزل مقصود برسان دیندار یا را که به آن عشق و عالقه یکار دیتوان ینم

کرد.  دیخواه دایبه آن پ یابیاراده دست یروین دیرا از ته دل بخواه یزیمقابل اگر چ

 بزرگ در سر دارند. یآرزوئ گذارند یفراتر م یمعمول یپا را از مرز زندگ که یکسان

 شور و شوق

 

 پژوهش های یافته .2

 مقاالت؛ بررسی با است؛ آمده نمونه عنوان به یک شماره جدول در که گونه همان

 به دورنما ترین نزدیک فشرده معنایی واحدهای .گردید استخراج معنایی واحدهای

 یهدفمند است و مبتن دنید یبرا ییتوانا " عبارت مثال؛ عنوان به .است کلیدی جمالت

مشاهده کننده  یاست و براساس انتظارات و باورها یذاتا ذهن تیمنطق که واقع نیبر ا

الزمه  " عبارت یا شد؛ مشخص " هدفمند دنیتوانایی د “ معنا واحد با“ کند. یظهور م

گفتار و  دیبکوش دیاست، پس با زیو اعتماد برانگ رومندین یتیاز شخص یبرخوردار یرهبر

 " چسب بر با ".د،یها باش کند، آماده برخورد با مشکالت و بحران قیکردارتان با هم تطب

 .داشت ادامه کار پایان تا ترتیب همین به کدگذاری روند .شد نامگذاری "  تیشخص

مهارت های رهبری  بالفعل یا بالقوه تاثیرات مبنای دو از یکی اساس بر معنایی واحدهای

 مقاالت در یا که معنی این به .شدند استخراجاثربخش و مهارت های مدیریت کوانتومی 

 اینکه یا دارد تاثیر مهارت های رهبری اثربخشبر مطلبی که شد می گفته مستقیم طور به

مهارت های رهبری  بر ضمنی طور به شده گفته مطلب که بوده این پژوهشگر فهم

 یها نهییآ ،یارتباطات کوانتوم شود؛ می گفته که زمانی مثال عنوان به .دارد تاثیراثربخش 

که آن ها در  ی. زماننندیتوانند در آن ها انعکاس خود را بب یکه افراد م هستند یروان شناس

دهد و  یتوجه آن ها را به خودشان انعکاس م یبه سادگ نند،یب یرا م ییخطا یگرید

رهبری  .دآور یفراهم م شانینشده روح آن ها برا لیتکم یرا در مورد نواح یبازخورد
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گروه به  ایفرد  یها تینفوذ در فعال ندیفرااست که  یرهبر نحوه درباره موضوعیاثربخش 

 که کرد برداشت توان میلذا مشخص است  طیتحقق اهداف در شرا یبرا یمنظور تالش

 می رهبری اثربخش در بلطبع و رهبری فرآیند در شده هدایت نفوذ مهارت های کوانتومی

کند.  یرا آگاهانه تر م یتیریمد یانتخاب پاسخگو، انتخاب ها  که شود بیان اگر یا .باشد

 ریاو تاث ندهیآ یدهد، بر احتمال انتخاب ها یانجام م ریمد کیهر نوع انتخاب آگاهانه که 

 ایدهد احتمال آن که افراد در داخل  یرا انتخاب و انجام م یاعمال یریمد یگذارد، وقت یم

بر رهبری اثر  اینها همه که ابدی یم شیافزا نندمتناسب با آن عمل ک زیخارج سازمان ن

آموزش  ایجاد سوی به حرکت با که کرد برداشت چنین توان می .تاثیر می گذارد بخش

 چندان دو سازمان ها در رهبری اثربخش بازآفرینی و رشد سرعت مهارت های کوانتومی

رهبری  بازآفرینی و افزایش به مستقیم اشاره واحدها برخی دیگر سوی از .شد خواهد

 به شد؛ اشاره نیز آنها به ؛ کهاست داشته مهارت های کوانتومی رویکرد طریق از اثربخش

 مستقیم غیر یا مستقیم طور بهرهبری اثر بخش  بر که فشرده معنایی واحد ترتیب این

 مسیر کردن طی برای بعدی گام در گردید؛ حاصل یک شماره جدول مطابق داست اشاره

 معنایی واحد 26 از بهترین فهم به یافتن دست و کیفی محتوای تحلیل تکنیک قیاس

 به شوند تقسیم تر فهم قابل های دسته در واحدها این که بود نیاز آمده؛ دست به فشرده

 جدول شرح به دهنده سازمان های مقوله و اصلی های تم بعدی؛ گام در ترتیب این

 .گردید تهیه 2 شماره

 پژوهش فراگیر و دهنده سازمان های مقوله و ها تم 2: شماره جدول

 فشرده معنای واحد دهنده سازمان های مقوله ها تم

 تیریمد

 یکوانتوم

 اتیساخت واقع ندیفرآ ،هدفمند دنید ییتوانا کوانتوم دنید

 ییعقال یریگ میتصم، ریناپذ ینیب شیپ تیخالق یکوانتوم تفکر

 شور و شوق جادیا، بدن یسیمغناط یها گنالیسی، انرژ کیتحر یکوانتوم احساس

 و تفکر یآگاه جوی، تکرار یندهایفرآ کاهشی، خالقانه و شهود وهیدانستن به ش ییتوانا یکوانتوم دانستن

 پاسخگو انتخاب، مسئوالنه وهیعمل به ش یکوانتوم عمل

 آشوب طهیحی، قدرت طلب هیروح، عدم تعادل یکوانتوم اعتماد

 هیاز تنب ترسی، کوانتوم ارتباطات، گرانیارتباط با د ییتوانا کوانتوم تیموجود

 اثربخش یرهبر

 تیشخص، تعهد ،صیو قدرت تشخ رتیبص تشخیص  مهارت

 جاذبه، تمرکز تطبیق  مهارت

 شجاعت، شور و شوق، ارتباط ارتباط یبرقرار  مهارت
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 :گیری نتیجه .3

از وظایف مهم و اساسی که برعهده مدیریت نهاده شده، رهبری سازمان است. در  یکی

واقع شالوده عملکرد یک رهبر سازمان در میزان تاثیرگذاری و نفوذ وی در اعضای سازمان 

و افراد جامعه است که قوای محرکه پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده را تولید می کند 

آشفته و  طیمی و سازمانی یک مدیر قرار می گیرد. محو این مهم در راس وظایف رس

 یاست. با کم طیمح نیا تیریو مد تیدر هدا یدیعنصر کل کی یاست و رهبر ریمتغ

 جادیا یبزرگ یها که رهبران بزرگ تفاوت دیفهم توان یمختلف م یها شرکت یدقت بر رو

بدست  ینیمع یچارچوب زمان کیرا در  جیهستند که نتا یرهبران مؤثر کسان کنند، یم

و تحول  راتییتغ یبرا دیبا رهبران .سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند یتا برا آورند یم

تبادل نظر کنند و امور مربوط به خود را  نفعانیو با همه ذ ندینما یزیدر سازمان برنامه ر

 یم ریوادارنده تاث یروهایبازدارنده بر ن یروهاین نصورتیرایغ در قرار دهند. یمورد بررس

است  یرییتغ نیدر انسانها مشکل تر تحول شود. یبا شکست مواجه م راتییگذارند و تغ

برنامه  ردادنییتغ یدارند برا تیحساس نهیزم نیتوان بوجودآورد. رهبران همواره در ا یکه م

 لیکه ما یکس یهمراه باشد. برا یو درون یرونیبادر نظر گرفتن عوامل ب دیو اجرا با یزیر

 یالزم است. تحول امر یادیاز سازمان است صبر و انعطاف ز یو تحول درهر بعد رییبه تغ

غلط و  یشدن باورها ذوب خاص همچون، یعلم ندیفرا یو زمان بر است که ط یجیتدر

و فراگیری  تیریمد یو مهندس دیو استقرار نظام جد یو طراح نینو یارزشها یریفراگ

سازمانها در   یو سودآور  موفقیت  امروزه دهد. یرخ ممهارت های کوانتومی فوق الذکر 

و اثربخش رهبر   یک  عنوان به  یواقع  است. آزمون  یانسان  یاز نیرو  اثربخش  گرو استفاده

  و مدیریت  یرهبر .است یانسان  یسازمانها  شما در ایجاد و حفظ  مهارت  سرپرست، میزان

  یفرآیند  یوجود دارد. رهبر  یمهم  آنها تفاوت  اما میان شوند یم  انگاشته  یکسان  اغلب

  به  ییاب دست  در آن  که  است  یرهبر  ینوع  است. مدیریت  تر از مدیریت تر و جامع گسترده

از   منبعث  دو مفهوم  نای  میان یاساس  است. تفاوت  یبیشتر  اهمیت  دارای  یسازمان  اهداف

آن،   را، صرفنظر از دلیل  ییا گروه  رفتار شخص کنید یم یشما سع  که  است. هر زمان  کلمه

خود یا   خاطر اهداف به  است  کار ممکن  . اینگیرد یم  صورت  یتاثیر قرار دهید، رهبر  تحت

  شتهیا ندا  داشته  یزگارسا یسازمانی  با اهداف  است  پذیرد و ممکن  صورت  دیگران  اهداف
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باید   لحظات  شود. از تمام  اعمال  طور مداوم باید به  که  است یمسئولیت  یرهبر .باشد

ها و  با پیچیدگی  اینکه  دلیل به ینیست. رهبر  یا کار ساده  شود و این  استفاده  خردمندانه

  تقریباً  دلیل  همین نیست. به  تعریف  قابل  یسادگ افراد سروکار دارد به  غیرمعمول  یرفتارها

  را تعیین  خاص  و مکان  زمان  در یک یرهبر  موفقیت  یعل  یعوامل  توان ینم  بااطمینان هنوز

 یو متغیرهای  تغییر و عوامل  در حال  پیوسته  یزندگ  یواقع  شرایط  که  است  این  کرد. علت

بر نفوذ آنان در فکر و  یمبتن رانیمد تیمت اعظم موفققس .اثرگذارند  طور همزمان به  یزیاد

که بتواند  یدرک و عمل به مهارتهائ رانیمد یبرا است. ربطیذهن کارکنان و اشخاص ذ

سازمان برقرار کند واجد  ازیفرد و ن تیشخص انیالزم م یو هماهنگ زدیافراد را بر انگ

 یمناسب کار و گردآور طیفراهم آوردن مح تیریمد یعمده  بخش است. یاساس تیاهم

است که در حصول به اهداف مشترک خود وسازمان  یکارکنان به صورت گروههائ

آنها  ی زانندهیها و عوامل برانگ زهیشناخت انگ ریمد تیموفق یبرا نیبنابرا .ندینما یهمکار

 .است یکار مناسب سازمان ضرور یدر کارکنان برا
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