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Abstract 
 

Quantum paradigm in management is one of the effective management methods that has been 

considered by many specialists in management science. Accordingly, the present study aims to 

present the method of quantum management in medical universities. This study is a review by 

searching Persian and English articles in databases: Google Scholar, SID, Pub Med, Scopus, 

Elsevier ISI (web of science). It has taken place during the years 2000 -2020. The search was 

performed using the keywords Quantum Paradigm, Quantum Management Skills and Medical 

Sciences. The search result was 76 articles that after screening the title and abstract of 13 

articles were recognized as inclusion criteria. The results show that in the changing and complex 

world of the 21st century, traditional management practices are not enough to run organizations. 

Leaders and managers of the present era need newer methods and skills to be able to lead the 

organization effectively. Quantum theory establishes a new paradigm based on complexity, 

uncertainty, and holism. In fact, the assumptions of traditional management are questionable, 

acknowledging that not only is nothing predictable in the world, but that there is not even 

enough information to understand the current situation. The basis of success, progress and 

development in a meritocracy is the education system. Since the Universities of Medical 

Sciences are the founder of maintaining health and promoting the idea and thinking of 

community health, it should be able to take advantage of successful and effective experiences 

and models in the field of management and implement seven quantum management skills in 

help a stabilized and sustainable development. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (00-10)3شماره   یازدهم دوره

 های علوم پزشکیکوانتومی در دانشگاهشیوه مدیریت در بستر پارادایم مروری بر  
 3، مریم تقوایی یزدی*2، سعید صفاریان همدانی1محمد هادیزاده

 

 چكيده

بسیاری از اندیشمندان علم  موردتوجهمدیریتی است که  اثربخشهای پارادایم کوانتومی در مدیریت از جمله روش     

های علوم پزشکی کوانتومی در دانشگاهارائه شیوه مدیریت است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف  فتهقرارگرمدیریت 

 Googleهای اطالعاتی:پرداخته است. این مطالعه از نوع مروری، از طریق جستجوی مقاالت فارسی و انگلیسی در پایگاه

Scholar, SID, PubMed, Scopus, Elsevier ISI (web of science) صورت گرفته است.  0222-0202های در طی سال

های مدیریت کوانتومی و علوم پزشکی و معادل پارادایم کوانتومی، مهارت یهادواژهیکلجستجو با استفاده از 

 67حاصل جستجو تعداد  انجام گردید. Quantum Paradigm, Quantum Management Skills Medical Sciencesهاآن

مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند. نتایج نشان داده  31 ،س از غربالگری عنوان و چکیدهمقاله بوده که پ

ها کافی نیستند. رهبران و های سنتی مدیریت در اداره سازماناست، در جهان متغیر و پیچیده قرن بیست و یکم، شیوه

های جدیدتری نیازمند ها و مهارتاثربخش هدایت کنند به روشمدیران عصر کنونی برای اینکه بتوانند سازمان را به نحوی 

نگری است. در نگری، عدم قطعیت و کلکند که اساس آن پیچیدهریزی میهستند. نظریه کوانتوم، پارادایم جدیدی را پایه

بینی ابل پیشچیز قهیچ تنهانهدارد که در جهان است و اذعان می سؤالحقیقت مفروضات مدیریت سنتی محل تردید و 

نیست، بلکه حتی اطالعات کافی برای درک وضعیت فعلی وجود ندارد. اساس موفقیت، پیشرفت و توسعه در جامعه 

های علوم پزشکی بانی حفظ سالمت و ارتقاء اندیشه و تفکر سالمت ، نظام آموزشی است. از آنجا که دانشگاهساالرستهیشا

های سازی مهارتدر حوزه مدیریت و پیاده مؤثرز تجارب و الگوهای موفق و گیری اتوانند با بهرهمی ند،جامعه هست

 گانه مدیریت کوانتومی، در رشد و توسعه آموزش کشور برای رسیدن به یک توسعه متوازن و پایدار کمک کنند. هفت
 

 

 .های مدیریت کوانتومی، علوم پزشکیپارادایم کوانتومی، مهارت :یديکل یهاواژه
 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ایران. .3

 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ساری، ایران.. 0

 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی ساری، ساری، ایران.. 1

 Email: snhrm3000@yahoo.com                                                                            ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت آموزشی        دران، مازن* نویسنده مسئول: 

:02/4/3422تاریخ پذیرش:      4/1/3422 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        9/33/3199تاریخ دریافت 
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 مقدمه

قرن بیست و یکم با نظریه نسبیت انیشتین و پس از او    

شاگردش هایزنبرگ که نظریه کوانتوم را مطرح کرد، 

، اجزای جهان کل مقارن است. پیام کوانتوم این است که

موجوداتی پویا، آگاه و مرتبط  هااز جمله انسان هستی و

با باهم هستند. کوانتوم به معنای ذره در حال حرکت و 

های ساده یک علتی های احتمالی است و رابطهگرایش

 دهیتندرهمجای خود را به روابط چند علتی، پیچیده و 

گسترش و نفوذ علمی فیزیک کوانتوم و  (.3-1)دهندمی

های ناملموس و قابلیت آن در تبیین بسیاری از پدیده

پیچیده موجب شد تا مفاهیم تئوری کوانتوم، در قالب 

قرار گیرد.  مورداستفادهوین در علم مدیریت، پارادایمی ن

این پارادایم، ضمن برخورداری از قابلیت تبیین بسیاری از 

انداز جدیدی به روی علم مفاهیم پیچیده سازمانی، چشم

پارادایم کوانتومی  (.4-7)سازمان و مدیریت گشوده است

در مدیریت سعی دارد تا قوانین، مفاهیم و اصول تئوری 

در قالب استعاره و رهنمود، جهت حل مسائل  کوانتوم را

های سازمانی مدیریتی و توصیف و تبیین پدیده

 جوامعها، رکن اصلی سازمان (.6)قرار دهد مورداستفاده

ترین عامل در حیات، رشد و کنونی هستند و مدیریت مهم

یک مُدیر خوب روند  .(2)هاستبالندگی یا مرگ سازمان

وضعیت مطلوب را  یسوبهحرکت از وضع موجود 

ای بهتر در ، برای آیندههرلحظهکند و در هدایت می

ای است که ترین مقولهتکاپو است. بنابراین، مدیریت مهم

باید برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و 

رهبران و مدیران  .(9،9)قرار گیرد موردتوجهسیاسی جامعه 

به نحوی عصر کنونی برای اینکه بتوانند سازمان را 

های جدیدتری ها و مهارتاثربخش هدایت کنند به روش

نیازمند هستند. نظریه کوانتوم، پارادایم جدیدی را 

نگری، عدم قطعیت کند که اساس آن پیچیدهریزی میپایه

نگری است. در حقیقت مفروضات مدیریت سنتی و کل

دارد که در جهان است و اذعان می سؤالمحل تردید و 

بینی نیست، بلکه حتی اطالعات چیز قابل پیشیچه تنهانه

در  (31،32-33)کافی برای درک وضعیت فعلی وجود ندارد

طور عمیقی تحت ، تفکر سازمانی بهکالسیک مدیریت

های است. یعنی همان مهارت قرارگرفتهتأثیر تفکر نیوتنی 

ریزی، برنامه ؛مدیریت که فایول ارائه داد)شامل

ها کنترل و فرماندهی(. این مهارت سازماندهی، هماهنگی،

های سازمانی قرن بیستم، اساسی و مهم برای پیشرفت

سریع در حال  طوربهاما در دنیای پیچیده امروزه که  ،بودند

های سنتی مدیریت مفیدند، اما تغییر است این مهارت

تمرکز مدیریت کوانتومی بر فرآیندی  (.1،9)کافی نیستند

مداوم،  صورتبهستجو کند تا هایی را جاست که راه

قدرت سازمان را افزایش دهد. قدرت در مدیریت 

های کالسیک مربوط به گروه کوانتومی برخالف ایده

خاص یا سلسله مراتبی نیست، بلکه زمانی قدرت حاصل 

شود که تمام کارکنان به نحو مطلوب کار کنند. منابع می

ت در همه قدر .(7-6)را ارتقاء دهند و به اهداف برسند

اجزاء و عناصر سازمان نهفته است. یک سازمان کوانتومی 

 ،این ظرفیت را دارد تا توان خود را از طریق ایجاد اعتماد

 رتقاءها اافزایش احساس تعلق به آن و در کارکنان امنیت

دهد. این ظرفیت از طریق بهبود وضعیت روحی و دیدگاه 

صل های مشترک و تعامل مثبت حاکارکنان، ارزش

به که  شودمییک همگرائی ایجاد  اصطالحبهشود و می

در مدیریت (. 30-31،4)گویندمی« تفکر با همدیگر»آن 

کوانتومی هدف، خالقیت است. رهبری کوانتومی شامل 

یک برنامه عملیاتی است تا چگونه از نیروی سازمان برای 

رسیدن به اهداف آن به نحو مطلوب استفاده کنند. 

تحول مکرر در  تغییر و پیچیدگی فزاینده وچنین درک هم

دنیای اطراف سازمان برای مدیر کوانتومی مرتبط به 

هایی را برای فرآیند ناپایداری پویا است که فرصت

  (.39،34-39)کندفراهم می خالقیت، یادگیری و سازگاری

ایجاد دانش جدید از دیرباز از کارکردهای اصلی 

ی دانشگاهی ارتقاء الش جامعهها بوده و بیشترین تدانشگاه

گیری از منابع های فکری با بهرهدانش و تقویت سرمایه

اطالعاتی، فکری و انسانی موجود بوده است. بنابراین 

های صحیح ها باید این منابع را با استفاده از شیوهدانشگاه

برداری قرار مدیریت شناسایی، استخراج و مورد بهره

ها و وجود ش دانشگاهمدیریت اثربخ .(2-9)دهند

های دقیق نظارت و پاسخگویی یکی از ضروریات سیستم
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ناپذیر در یک نظام آموزش عالی و نیازهای اجتناب

های آموزشی کارآمد و اثربخش است. چون در سازمان

، که بسیار پیچیده، رقابتی و با سرعت کیوستیبقرن 

کافی  کالسیکهای مدیریت پیشرفت باال هستند، مهارت

های آموزشی پویا برای حیات و بقای سازمان (.02،9)یستندن

کنند. های نوین هرگز اجتناب نمیها و اندیشهخود از یافته

چون اگر نظام حاکم در درون یک سازمان آموزشی، پویا 

 هایمندی از ایدهو روزآمد نباشد و تالشی برای بهره

در  رود ونوظهور نکند، مطمئناً روبه افول می مدیریتی

رسالت آموزش  .(32،37)ثمر خواهد شدزمانی محدود بی

عالی عبارت از تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه دانش 

جامعه  ازیموردنو فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی 

است. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور 

ها توسط دانشگاهباتوجه به تربیت نیروهای متخصص 

اساس موفقیت، پیشرفت و توسعه در  (.2)پذیر استامکان

 ازآنجاکه (.37،31)، نظام آموزشی استساالرستهیشاجامعه 

های علوم پزشکی متولی و بانی حفظ سالمت و دانشگاه

ارتقای اندیشه و تفکر سالمت جامعه بوده و همواره 

دغدغه و تالش در جهت ارتقاء سالمت افراد جامعه را 

تری داشته و زندگی بهبود یافتهدارد تا مردم، آینده بهتر 

مندی از تجارب و الگوهای موفق باشند، قطعاً نیاز به بهره

در حوزه مدیریت دارد تا بتوانند در رشد و توسعه  و مؤثر

آموزش کشور برای رسیدن به یک توسعه متوازن و پایدار 

با هدف مروری  کمک کنند. بر این اساس مطالعه حاضر

های انتومی و بکارگیری از مهارتکو مدیریتپارادایم بر 

های علوم پزشکی صورت گرفته گانه آن در دانشگاههفت

 .است

 

 روش کار

این مطالعه از نوع مروری، از طریق جستجوی مقاالت     

 Scopus, Pubهای اطالعاتی:فارسی و انگلیسی در پایگاه

Med, SID, Elsevier ISI (web of science), Google 

Scholar  صورت گرفته است. 0222-0202های طی سالدر 

های پارادایم کوانتومی، واژهجستجو با استفاده از کلید

های مدیریت کوانتومی و علوم پزشکی و معادل مهارت

 Quantum Paradigm, Quantum؛هاانگلیسی آن

Management Skills, Medical Sciences ، توسط یکی

جستجو، تعداد اصل حانجام شد. از نویسندگان این مقاله 

بوده و در نهایت غربالگری عنوان و چکیده، مواد مقاله  67

واجد معیارهای ورود به مطالعه مقاله  31ها و نتایج، و روش

 .شناخته شدند

 

 هایافته

شود که در هر حالت و در مدیریت کوانتومی تأکید می    

موقعیت از یک سبک رهبری یا مدیریتی متفاوت پیروی 

یران باید خود را نسبت به زیردستان از حالت شود. مد

محدود و خطی خارج ساخته، اعتماد، احساس، عملکرد و 

شناخت خود را از حالت درونی به بیرونی تبدیل کنند. در 

. (9،0)را ببینند زیچهمهو  نظرکرده کلبهکنار اجزاء 

 خودعنوان یک سیستم پویا، دیدگاه کوانتومی جهان را به

کند. در این توصیف می ینیبشیپرقابلیغو  سازنده

های آموزشی باید آرایش یادگیرنده و دیدگاه، سازمان

ها، هایی ویژگیخودکنترلی داشته باشند. در چنین سازمان

ها و وظائف مدیران باید متفاوت از نوع سنتی آن مهارت

باشد تا بتوانند محیط سازمانی را توسعه داده و آن را در 

 سرآمد بودن هدایت و رهبری جهت موفقیت و 

هایی در های علوم پزشکی باید برنامهدانشگاه .(2-9)نمایند

های شخصیت پژوهشگرانه و نوآور جهت ارتقاء توانایی

و مستمر،  مؤثردر دانشجویان، توانایی برقراری ارتباط 

تقویت انگیزه و ایجاد شور و شوق در فراگیران، حل 

از تفکر خالق، آزادی  گیریها با بهرهمسائل و چالش

ها فکر و حفظ آن و خودکنترلی داشته باشند، که همه این

 پذیر است.های کوانتومی امکانبا برخورداری از مهارت

در داخل و خارج  شدهانجامهای پژوهشمطالعات و 

کشور در حوزه مدیریت کوانتومی به شرح ذیل 

 است:  شدهگزارش

شناسایی ابعاد  هدفبا  ناعبدالحسینی و همکارمطالعه 

های رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم شاخص

، نشان داد که آمدهدستبههای کوانتومی، یافته

انداز، های رفتاری مدیران شامل هشت بُعد چشمویژگی
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ها و احساس، شناخت، اعتماد، عملکرد، تفکر، ارزش

قنبری و مرادی، در پژوهش  .(37)ارتباط و یادگیری است

های مدیریت کوانتومی مدیران ت عنوان؛ رابطه مهارتتح

و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی، نتایج پژوهش 

های مدیریت کوانتومی نشان داد که میانگین مهارت

مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی کارکنان 

شهرستان همدان باالتر از سطح  وپرورشآموزشادارات 

های مدیریت کوانتومی مدیران و ین مهارتمیانگین بود. ب

آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی رابطه مثبت و 

معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن 

های تفکر و اعتماد بیشترین اثر بود که مؤلفه

کنندگی بر آمادگی برای تغییر کارکنان را بینیپیش

تأثیر مداخله آموزشی  به ،میرصفیاندر مطالعه  .(36)دارد

های هفتگانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، مهارت

بدنی دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت

، نتایج نشان داد که مداخله آموزش پرداخته شد

معناداری بر افزایش  طوربههای مدیریت کوانتومی مهارت

هد میانگین نمرات رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تع

بدنی تأثیرگذار بود که این تأثیر سازمانی معلمان تربیت

. (32)پس از گذشت سه ماه از مداخله، ماندگار بود

تحت عنوان؛  همکاراننظرپوری و توسط  یامطالعه

های دولتی با طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان

، نتایج شد سازی ساختاری انجاماستفاده از رویکرد مدل

رهبران و مدیران در سازمان برای ایجاد  نشان داد که

گیری از نگاه سبک رهبری کوانتومی باید با بهره

کوانتومی و توانایی دیدن هدفمند، سبک و شیوه تفکر 

ساز قرار داده، تا از این طریق زمینه مدنظرخالق را 

شناخت کوانتومی و شناخت شهودی مسائل در سازمان 

توانند احساس سازمانی می شوند. بنابراین رهبران و مدیران

 وجود بهو اعتماد کوانتومی را در میان کارکنان خود 

تحت عنوان؛  ،ایزدی و سیادتتوسط  یپژوهش .(39)آورند

بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و 

، شدسازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان انجام 

داری بین نتایج نشان داد که، همبستگی مثبت و معنا

مدیریت کوانتوم با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی 

کارکنان دانشگاه اصفهان وجود داشت. همبستگی مثبت 

های دیدن، تفکر، احساس، شناخت و وجود بین مؤلفه

کوانتومی با اشتیاق شغلی کارکنان نشان داد، همبستگی 

های دیدن، تفکر، شناخت، مثبت و معناداری بین مؤلفه

د و وجود کوانتومی با سازگاری شغلی عمل، اعتما

مطالعه  .(02)وجود داشتکارکنان دانشگاه اصفهان 

بررسی ارتباط بین آشنایی و  ،عظیمی ثانوی و رضوی

های کوانتومی مدیریت در مهارت یریکارگبه

های تحقیق نشان داد ، یافتهانجام شد های ورزشیسازمان

های کوانتومی مهارت یریکارگبهکه بین میزان آشنایی و 

 . درتوسط مدیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

کارگیری به عمل این بین بیشترین میزان آشنایی و به

ترتیب کارگیری بهکوانتومی و کمترین میزان آشنایی و به

مربوط به اعتماد کوانتومی و دیدن کوانتومی بود. بنابراین 

ثرتر سازمان های ورزشی برای رهبری مؤمدیران سازمان

های کوانتومی و باید به اولویت آشنایی با مهارت

افزایی سازمانی نسبت به این مقوله و میزان ارتباط دانش

ای داشته ها توجه ویژهآن با بُعد کاربردی این مهارت

رهبری »با عنوان:  1واتسونپژوهشی توسط . (03)باشند

 کوانتومی؛ ادغام رهبری کوانتومی با علوم مراقبت

، به این نتیجه رسید که رهبری شدانجام « بهداشتی

 .(00)کوانتومی با عملکرد بهداشتی رابطه معنادار داشت

های ویژگی»در پژوهشی با عنوان:  2واریس و همکاران

های چند رهبری کوانتومی بر تعهد کارکنان در سازمان

انجام دادند به این نتیجه « ای در کشور مالزیپروژه

های رهبری کوانتومی بر تعهد ژگیرسیدند که وی

در مطالعه  .(01)کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشتند

رابطه بین مدیریت کوانتومی و »تحت عنوان:  1اکسین

های اشتیاق شغلی و سازمانی در شرکت بهبود انگیزه

های سازی مؤلفهوجود و پیاده ها نشان داد،، یافته«یبِیا

توانسته سطح  یبِیا مدیریت کوانتومی در شرکت

کارکنان برای توانمندی کارکنان را افزایش دهد و 

                                                 
1. Watson 
2. Waris. et al. 
3. Auxin 
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برآورده ساختن نیازهای سازمان به دانش روز مرتبط با 

با  مطالعه خوددر  4کیلمان .(04)شغل خود مجهز شوند

های کوانتومی؛ الگوی جدیدی برای سازمان»عنوان: 

های سازمانی و اهداف شخصی، رسیدن به موفقیت

های ها از مهارتافت که استفاده مدیران ارشد سازماندری

و  خالقانه ترعیوستواند باعث دید مدیریت کوانتومی می

درک و شناخت بهتر مدیران در سازمان و در نتیجه، 

 در وری بیشترافزایش عملکرد سازمانی کارکنان و بهره

ضرورت »با عنوان:  5وارگاسپژوهش  .(09)سازمان گردد

ها، های کوانتومی فیزیک در سازمانهارتاستراتژی م

های فکری و بررسی مدیریت دانش در حوزه سرمایه

های فکری و ، با هدف درک مفهوم سرمایه«بحران

یادگیری سازمانی با اجرای راهبردهای رقابتی، مانند 

راهبردهای کوانتومی، نتیجه گرفت که با استفاده از 

توانند مدیران میهای کوانتوم در حوزه مدیریت، مهارت

خوبی و از طریق علوم پایه در حیطه مدیریتی خود، به

دنبال مسائل و نیازهای سازمانی عصر گسترده به طوربه

با عنوان:  7شارلوت شلتوندر مطالعه  .(07)کنونی باشند

معنویت، سالمت روان و فیزیک جدید، به بررسی ادغام »

« بهداشت روانعلم و معنویت و تأثیر این ادغام در حوزه 

پرداخت. او مفاهیم علمی تغییر جهان و دیدگاه نظریه 

سنتی روانی و اصول جهانی معنوی را بررسی کرد و 

های کوانتومی را که ادغام علوم ای از مهارتمجموعه

ای طور گستردهانتهای معنوی و بهجدید با اصول بی

کاراکاس و  .(06)های بهداشت روان بود، ارائه کردشیوه

توفان مغزی خالق و تفکر »در پژوهشی با عنوان:  6اواسک

، «هایی برای مدیران قرن بیست و یکممنسجم: مهارت

های مدیریت کوانتومی دارای نتیجه گرفت که مهارت

باشد که نه فقط در می یچندبعدماهیت کاربردی 

ها، بلکه در فرآیند آموزش، مدیریت خطر، سازمان

ها نیز کاربرد داشته و زهگری و دیگر حومعلمی، مربی

 .(02)تأثیرگذار است

                                                 
4. Kilmann 
5. Vargas 
6. Charlotte Shelton 
7. Karakas & kavas 

 بحث

مفاهیم اساسی نظریه کوانتوم شامل هفت مهارت    

ها با ورود به ادبیات باشد. این مهارتمی 2کوانتومی

های ذهنی خود سازد که مدلسازمانی، رهبران را قادر می

 شانیریادگیرا آشکار و آزمایش کنند و بنابراین ظرفیت 

های ها سازمانود بخشند. برای انجام چنین کاری آنرا بهب

پویا و مبتنی بر بهبود مستمر و یادگیری را ایجاد خواهند 

 باشد:کرد. این هفت مهارت کوانتومی بدین شرح می

توانایی دیدن هدفمند، باور به اینکه  :9نگاه کوانتومی

های درونی ماست. داشتهجهان ما تابعی از باورها و پیش

دیران مقصودها و منظورهای خود را تغییر دهند با اگر م

توانند به دنیاهای دیگری سروکار خواهند داشت و می

توانایی تفکر  :32تفکر کوانتومی شیوه دیگری عمل کنند.

به شیوه خالق و متناقض، حرکت جهان و اشیاء به 

های ناگهانی و های متناقض و متعارض و با جهششیوه

امور واقع  کهیطوربهیر همراه است، ناپذبینیکامالً پیش

 رسد.در سطح کالن، غیرمنطقی و نامحتمل به نظر می

بخش، توانایی احساس زنده و توان :33احساس کوانتومی

انرژی انسان و جهان هر دو از یک جنس است. و قلب 

آفریند و بسیار انسان کانون این انرژی است که قدرت می

 :30شناخت کوانتومی رد.به افکار و عواطف ما بستگی دا

توانایی شناخت شهودی و خالق، جهان میدان انرژی 

پایان است. جا و بیاست و بستر تمام اشیاء. این بستر همه

عمل  جهان سراسر آگاهی و میدان اطالعات است.

توانایی عمل پاسخگویانه، عمل کوانتومی بر  :31کوانتومی

ر در هر اصل جداناپذیری استوار است که مطابق آن تغیی

اعتماد  شود.جزء، سریع به تغییر در اجزای دیگر منجر می

توانایی اعتماد به جریان زندگی، این مهارت  :34کوانتومی

نظمی دارد و اینکه عدم تعادل الزمه تکامل ریشه در بی

توانایی زندگی کردن در  :39وجود کوانتومی سیستم است.

                                                 
8. Quantum Skills 
9. Quantum Seeing 
10. Quantum Thinking 
11. Quantum Feeling 
12. Quantum Cognition 
13. Quantum Acting 
14. Quantum Trusting 
15. Quantum Being 
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ذرات، کنند. احتمال روابط، اجزا در روابط زندگی می

شوند و مرز ها باهم ادغام میهاست. ذرهاحتمال روابط آن

گیرند. بدین ترتیب یک نظام و هویت مشترک می

آورند، نظامی که بیش از جمع آن دو کوانتومی پدید می

 .(12،10،30،0)است

 های مهم رهبری کوانتومی بدین شرح است:ویژگی

 درخواسترهبر کوانتومی از پیروان  :16کاشف بودن

کند که سؤاالت و مشکالت خود را بیان کنند و از می

های سازمان، نیازهای افراد طریق گفتمان درباره تنیدگی

این صفت، صفت  :17بودن اعتمادقابل شوند.مشخص می

سازد. تا رهبر اعتماد پیروان را دار میکاشف بودن را معنی

 ها بپردازد.تواند به کشف مشکالت آنجلب نکند نمی

 شوق و انسان اگر شور و :18از شور و هیجانسرشار 

برای ادامه زندگی ندارد.  ایانگیزههیجان نداشته باشد 

اعضای تواند میناین صفت را نداشته باشد  رحال اگر رهب

ها کمک کند بر به آن و را به حرکت وادارد سازمان

دارای ابتکار و قدرت  تاهایشان غلبه کنند ترس

ما باید همیشه در : 19قیتخال سازی شوند.دگرگون

های راستای دنیا حرکت کنیم، در دنیای آینده به راه

جدید فکر کردن، خلق تفکرات و چیزهای جدید نیاز 

اگر بتوانیم فکر « دانیمدانیم که چه نمینمی»داریم. ما 

توانیم خلق کنیم. خالقیت و دانش کارکنان کنیم، می

رارکننده برق ها حیاتی است.برای موفقیت سازمان

ها و مدیر در عصر کوانتوم ارتباط بین انسان :02ارتباط

مجزا  طوربهتوانیم است. باید آگاه باشیم که نمی افتهیرییتغ

زندگی کنیم پس باید یاد بگیریم که چگونه ارتباط برقرار 

های فرهنگی و کنیم و در ارتباطات گسترده از شکاف

ارتباط و آگاهی زبانی عبور کنیم. در رهبری کوانتومی به 

  شود.از محصوالت، خدمات و فرآیندها توجه می

ابزار توسعه پارادایم اکتشاف است.  ،پژوهش :21پژوهشگر

باید به افراد در مقابل طرح سؤاالتشان جایزه داد چرا که 

                                                 
16. Discovering 
17. Authenticity 
18. Passion 
19. Creativity 
20. Relationship 
21. Inquiry 

ها ها عامل محرک پژوهش و کشف حقایق هستند. آنآن

رد تا کنند که سازمان چه نیازهایی در آینده دامشخص می

نوع پژوهش برای کشف و رشد عوامل اثربخش را 

 .(19-17، 11، 12، 39، 0)دریابند

های اساسی در دانش مدیریت، پارادایم، دربرگیرنده ایده

در پارادایم کوانتومی در مدیریت،  در مورد واقعیت است.

ها متأثر از مفاهیم فیزیک کوانتومی هستند و بر این ایده

های دنیای سازمان و توصیف واقعیتمبنای آن به تحلیل و 

اندازی بدیع از پردازند. این پارادایم، چشممدیریت می

اندازی که هم عینی و کند. چشمجهان سازمانی ارائه می

هم ذهنی، هم منطقی و هم غیرمنطقی، هم خطی و هم 

چارچوب چنین  در. غیرخطی، هم منظم و هم نامنظم است

ها، ه افراد و سازمانها، از جملاندازی، پدیدهچشم

شوند و خاص انرژی محسوب می صیتشخقابلالگوهای 

 (.42-41، 09، 31-34)اندکه در خأل کوانتومی جای گرفته

های معینی های کوانتومی از خصوصیات و ویژگیسازمان

های مبتنی بر پارادایم ها را از سازمانبرخوردارند که آن

خصوصیات  ،یطورکلبهسازد. نیوتنی، متمایز می

، 01، مکانیکی، سلسله مراتبی و بخشی00گرا، عمودیتقلیل

خصوصیات  رواج دارد اما های نیوتنی)سنتی(در سازمان

ای و ترکیبی، در ، چندجهتی، متقاطع، رابطه04چندجانبگی

(. 40، 13، 32، 3)های کوانتومی، رایج و برتری دارندسازمان

مداوم،  سازمان کوانتومی، سازمانی است در حال تغییر

که در آن نوآوری و  07و بدون مرز 09پذیر، چابکوفق

ها از قابلیت اطالعات، آزادانه در جریان است. این سازمان

، یعنی سرعت 06ای بودنبه حداکثر رساندن مزایای شبکه

ها ارتباطات، پذیری برخوردارند و در آنو انعطاف

هستند و اعتماد در  09و کارکنان، چندمهارته 02چندجهته

ها، با شفاف نمودن ح باال است. در این نوع سازمانسط

یابد و اهداف، نیاز به مداخله و هدایت مدیران، کاهش می

                                                 
22. Vertical 
23. Compartmental 
24. Multilateral 
25. Agile 
26. Boundary less 
27. Networking 
28. Multidirectional 
29. Multi skilled 
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گردد. از در آن بر ایجاد اهداف مشترک، تأکید می

های کوانتومی، از فرآیندهای ارتباطی رو، در سازماناین

سازی انداز مشترک و شفافمختلف برای ایجاد چشم

 (.49، 19، 16، 33، 7)شوداده میمقاصد، استف

 

 گيرینتيجه

 هایمهارتاز  یریکارگبهبا توجه به نیاز و ضرورت    

در عصر کنونی، برای تحقق اهداف و  کوانتومی مدیریت

های علوم پزشکی، پیشنهاد و رسالت آموزشی در دانشگاه

 گردد:توصیه می

هارت، این م یریکارگبه با در بُعد نگاه کوانتومی، مدیران

خواهند  دارای نگاه جامع و هدفمند در اداره امور سازمانی

انداز، اهداف و شرایط سازمانی و و در دیدن چشم بود

قادر خواهند  شوند ومی ایجاد مدل منطبق بر آن توانمند

های ناخودآگاه داشتهاز عالئق شخصی و پیش دور به بود

سازمانی و انتخاب قصد و نیّت با دید آگاهانه، تصمیمات 

در بُعد تفکر کوانتومی، مدیران با بکار . را اتخاذ نمایند

تفکرات و ساختار فکری  توانندیم بستن تفکر کوانتومی

ها به چالش بکشند و با گیریسنتی را در تصمیم

های خالقانه و عدم تبعیت از حلگیری از راهبهره

 های نو و ابتکارات درفرآیندهای خطی و استقبال از ایده

سازمان، تفکر خالق که الزمه یک سازمان آموزشی 

باشد را نهادینه نمایند. در بُعد احساس کوانتومی، می

سطوح باالیی از انرژی و شور و نشاط را  بایدمدیران 

های مثبت همه وقایع جنبه بر از طریق تمرکز یسادگبه

تر اتفاق افتد و با تقویت حفظ کنند تا تغییرات راحت

و اشتیاق در کارکنان و کاهش جذب  عواطف و شور

احساسات منفی در سازمان و داشتن احساس خوب درونی 

به ارتقاء سطح بهداشت روان کارکنان کمک اساسی 

نمایند و با افزایش اشتیاق شغلی، دلبستگی شغلی و ب

اثربخشی در دانشگاه ارتقاء یابد. در بُعد شناخت 

قادر  ،مدیران توسط این مهارت یریکارگبهبا  کوانتومی،

حل شناخت شهودی و خالق در شرایط از راه بودد نخواه

در محیط سازمانی و در مواقع بروز  ینیبشیپرقابلیغ

، باتجربهوان نیروهای متخصص و تها با اتکا به بحران

ها و های مناسب در حل بحرانحلموفق عمل کنند و با راه

عد عمل در بُ ها بر مشکالت سازمانی فائق آیند.چالش

این مهارت توسط مدیران موجب  یریکارگبه، کوانتومی

های مدیریتی با در نظر گرفتن کل سیستم انتخاب گزینه

ها و نگاه سیستمیک به سازمان خواهد گیریدر تصمیم

شد. مسئولیت اجتماعی تصمیمات خود را بپذیرند و در 

گویی در کارکنان جهت تقویت انگیزه و عمل پاسخ

بُعد اعتماد کوانتومی، رؤسا و مدیران در  .بکوشند

نفوذ بر کارکنان کننده ذیبا داشتن نقش تسهیل هادانشگاه

کننده و اعتماد به کارکنان و تفویض نقش کنترل یجابه

ها در اختیار آگاهانه به کارکنان شایسته و دخالت دادن آن

ها و داشتن رویکرد شفاف به موضوع تغییر و سازیتصمیم

و ایجاد فضای اعتمادساز و تشویق به کار  یزمانساتوسعه

ها توانند موجب تحول کیفی در اهداف و برنامهتیمی می

در بُعد  پویا و بالنده شوند. یسازمانفرهنگو ایجاد یک 

های علوم وجود کوانتومی، مدیران و رؤسای دانشگاه

بکار بستن این مهارت، اعضای  اب توانندمی پزشکی

ارکت و نوآوری هدایت نمایند و از سازمان را به مش

العاده برای های فوقفرصت مثابهبهروابط سازمانی 

یادگیری بهره بگیرند و در جهت تعامل کارکنان در 

پذیری و پویایی سطوح عمودی و افقی بکوشند و انعطاف

هایشان، عملیاتی نمایند و سازمانی را در اهداف و برنامه

ی با همکاران و کارکنان باشند دارای توانایی ارتباطی باالی

 وفصلحلتوانند در و با ارتباطات مؤثر و مستمر می

 تعارضات سازمانی بسیار موفق عمل کنند.
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