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گی کارکنا رب ن ا رییغت ی    
رابطه مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگ گ
سازمانی
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سیروس قنبری و علی مرادی
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغیی ینامزاس ر   
در ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعههه آم را ييي آن
شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تع اد ددد  512نف اب هک دوب ر شور ریگ هنومن ییی ی یی ییییییی
تصادفی طبقهاي نسبی تعداد  622نفر برای مطالعه انتخاب شدند .ب رگ یار دد دددآوری دادهها ای پ همانشسرپ ود شهوژ   
مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سا ازمانی به نازیم شجنس .دش هتفرگ راک        
پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  ./68و  ./ 80برآورد گردید .دادهه زا سپ قیقحت یا

مرن اب یروآ عمج     

ش نش اد نا ددد کههه می یگنا ننن مه را تتته ریدم یا ی  یموتناوک ت م و نارید   
افزار آماری  spssتحلیل ش .د نت یا ججج پ هوژ ش ش
آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان ب تالا ررر از سطححح می نیگنا
تهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان ب یغت یار ی مزاس ر ا ینعم و تبثم هطبار ین      
( )3بود .بین مهار 
داری در سطح  0/ 0001وجود داشت .نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که مؤلفهههها ای تفک  و ر ااعتم یموتناوکدا
بیشترین اثر پیش بینی کنندگی بر آمادگی برای تغییر کارکنان را دارد.
کلید واژهها :مدیریت کوانتومی ،آمادگی کارکنان ،تغییر سازمانی.
دریافت مقاله69 13 /4/ 10 :

پذیرش مقاله69 13 /8/ 23 :

 -1دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا siroosghanbari@yahoo.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول) moradi.ali9960@yahoo.com
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مقدمه
مترین عامل در حی تا  ،،رشددد و
سازمانها ،رکن اصلی اجتماع کنونی هستند و مدیریت ،مه 
ب رونددد حرکتتت از وضععع موجوددد بههه سوییی
ک م ید ررر خوب ب
بالندگی یا مرگ سازمانها است .یک ک
یکند و در هررر لحظه ،،ب ار ییی آینده ههای بهتررر در تک پا ووو است ..لذاا
وضعیت مطلوب را هدایت م 
ی فرهنگی ، ،اقتص یدا  ، ،و یتعنص
مترین مقولهای است کههه بایددد ب ار ییی رشددد و تع لا ی ی
مدیریت مه 
سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .در گذشته ،تفکر سازمانی به طور عمیقی تحت تأثیر تفکر
ل برنامه
تهای سنتی مدیریت که ف ویا للل ارائههه داد(ش ما ل ل
نیوتنی قرار گرفته است یعنی همان مهار 
تها برای پیش فر تتتهاییی اقتص دا ییی
ریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،کنترل و فرماندهی) .این مهار 
قرن بیستم ،اساسی بودند ،اما در دنیای پیچیده امروزکه به طور سریع در حال تغییررر است ، ،ایننن
تهای سنتی مفیدند ،اما کافی نیستند(شیلتون.) 2001 ،1
مهار 

انديشمندان علم مديريت معتقدنددد كههه م اريد ننن درقرننن  21بايددد ش وي ه هها ييي جديددد م تيريد ييي را
بكارگيرند تا بتوانند توانمندي كاركنان را افزايش دهند .يكي از اين نوع مدیریتها ا ،م يريد ت ت
ت

كوانتوم 2است (شيلتون .) 2001 ،رهبری كوانتومی به خالقيت و نوآوری و اعتماد توجه نموده و
به دنبال آن است تا كارهای درست را انجام دهد (کاراکاس و کاواس .) 2008 ،3وجوددد و پی هدا

ش دهددد و
سازی مؤلفههای مدیریت کوانتومی توانسته است ،سطح توانمندی کارکناننن را اف یاز ش ش
ل خوددد مجهززز
ش روز م بتر ططط با ا شغل ل
کارکنان برای ب دروآر ههه س تخا ننن نیازهاییی س امزا ننن بههه دانش ش
شوند)اکسین .)2 01 2 ،4از این رو ،هدف از مدیریت کوانتومی افزایش میزان ا و یشخب رث

ناوت    

مدیران و کارکنان سازمان است .تشکیل گروههای خود گردان ،ارائه بازخورد وسیع به مدیران و
کارکنان که باعث پیش گیری از اشتباهات هزینه زا برای سازمان میشود از راهبرددده یا ی تسا    

که در مدیریت کوانتومی استفاده میشود(دارلینگ.) 2008 ،5

شهایی
شهاي بسیاري مواجه هستند .چال 
یکنند ،با چال 
سازمانهایی که درعصرحاضر فعالیت م 
یو
که پدیدههایی مانند جهانی شدن ،گسترش قابل توجه فناوري ،کمرنگ شدن مرزهاي زم نا ی ی

1

- Shelton
- Quantum Management
3
- Karakas & Kavas
4
- Auxin
5
- Darling
2
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مکانی ،محیطهاي مت طال م و غیر قابل پیش بینی و محیطهاي به شدت متغیر فراملی به سازمانها
شها، ،
یکنند .در چنین شرایطی سازمانها بدون داشتن توانایی تغییر و سازگاري با چال 
تحمیل م 
تها و تهدیدهایی که پیش رو دارند ،قادر نخواهند بود به اهداف استراتژیک خود دستتت
فرص 
ل شدهه و بقا ا و پیش فر تتت
یابند .توانایی تغییر به یکی از حیاتیترین تواناییها ييي س امزا نننها ا تب ید ل ل
یدهد(واعظی ،ع اش و دار ناند ه    محم ،ید
سازمان را به شدت تحت تأثیر قرار م 

 .)39 13نظریه

کوانتوم به ما میآموزد تغییر ،یک چیز یا یک رویداد نیست ،بلکه قوام دهنده جهان است .اف دار
یتوانند از تغییر اجتناب کنند زیرا آن در هرج یا ی قو لاحرد  و ،تسا ع      آنها ا میییتوانن رب د   
نم 

م در س اتخا ررر و
شرایط و پیامدهای تغییر ،اثر بگذارن تروپ( د ر و  لام ووو ووووش .) 2009 ،1اگررر بخ یهاو م م
رهبری سازمان تغییر بوجود آوریم ،بایددد نحوههه تفکررر و نگاهماننن را تغییررر ده می  ..رهب ار ننن بایددد
ن انسانننها ا را با ا نگر ششش ک ما ًالًالًالًال جدیدییی مش دها هه کنند..
خودشان ،جهان اطرافشان و روابط بین ن
یتوانیم از این تغییر با عنوان تغییر از پارادایم نیوتنی به پارادایم کوانتومی نام ببریم .تفاوت بین
م 
دیدگاههای مدیریتی سنتی (مدیریت نیوتنی) و مدیریت نوین)مدیریت کوانتومی) به تفاوت بین

یگردد)فریس ،الزاریدو.) 2006 ،2
مفروضات زیربنایی این دو رویکرد درباره طبیعت برم 

آمادگی به عنوان پیش نیازي ضروري براي یک س امزا ننن جهتتت موفقیتتت در مواجه هه با ا تغییررر
ی استتت (هول ،سیکانمرآ ،ت
س نامزا ی ی

ل متعدد ييي
یراه ،دلیف سسسسسسسسس  2007 ،3و ونیر .) 2009 ،،عوامل ل

ش داشتههه باش .دن
یتوانند در موفقیت یا عدم موفقیت در اجراي تغییرات برنامه ریز ييي شدهه نقش ش
م 
ی در اج ار ييي فراینددد تغییررر ایفا ا مییینماید ،،نگر ششش
ش حی تا ی ی
یکی ازمهم ترین این عوامل که نقش ش

کارکنان نسبت به تغییر است (رافرتی ،آرمناکیس ،جیمزین .) 2013 ،4با توجه به اهميتتت حيطةةة
کهاي خاص مديريتي به منظور نيل به
مديريت و رهبري در هر سازمان و نيز اتخاذ اصول و سب 
اهداف سازمان ،و با توجه به نوع نگرش خاص به لحاظ نياز به دانش افزا يي و يادگيري سازماني
به منظور تطب قي با سرعت پيشرفت علوم مختلف ،الزم است اصول نويني ب ار ييي دس بايت ييي بههه ايننن
ن ايننن ا وص للل و ابعاددد
یت یر ن ن
مهم اتخاذ شود .در پژوهش حاضررر كي ييي از جد يرتدي ننن و ک ربرا ددد 
مختلف آن بررسي خواهد شد.
1

- Porter & Malloch
- Fris & Lazaridou
3
- Holt, Armenakis, Field & Harris
4
- Rafferty, Jimmieson & Armenakis
2

90

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره سوم /پاییز 69 13

یباشدکه دالیل متعددی
کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از مشک تال اساسی در سازمانها م 
یتوان بههه
یگردد که م 
یتوان ذکر کرد .این موضوع گاه منجر به مشک تال مختلفی م 
برای آن م 
اختالل در روند اجرای برنامهها ،کاهش چابکی سازمانی و بالطبع افزایش هزینه اجرایی ،اش را ههه
تهای مختلففف با ا ایننن
کرد .ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان نیز کم و بیش در قسم 
ی در رفععع موانععع موجوددد در ایننن زمینههه
ی سعی ی
ت بههه ن عو ی ی
مشکل مواجه بوده و مدیران هر قسمت ت
داشتهاند .شناسایی عوامل اثر گذار بر آمادگی کارکنان برای تغییر در راستای مطالعات س ینامزا
یتواند گامی مؤثر واقع شود تا شناخت و دانش نظری و تجربی در این خصوص فراهم آید.
م 
شه یا ی رد هتشذگ رد هک  صوصخ
بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد اس وژپ یاتسار رد ت ه ششش ششش

    

مهارتهای مدیریت کوانتومی و آمادگی کارکنان برای تغییر صورت گرفته اس ب هجوت اب ت ه    
شرایط و فضایی که بر سازمانهای آموزشی کشور به ویژه آموزش و پ هب ،تسا مکاح شرور    
شناسایی و بررسی رابطه مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکن رییغت یارب نا    
در ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بپردازد.
مهار 
تهای کوانتومی :سازمانهای امروز درحال تغییررر و تحوللل ش ابات ننن هس دنت  ،،لذاا ب ار ییی
رویارویی با این تحوالت سریع باید پیچی گد یییها ا را ش خان تتت و راههاییی مواجهههه با ا آن را یاددد
گرفت .مدیریت کوانتومی ،با رویکرد علمی جدید و ابتکاری ،س امزا نننها ا را ق م ردا یی یییس زا ددد تا ا
ازسرمایه دانش و توان یادگیری خود حداکثر استفاده را ببرند(درگاهی و همکاران .)59 13 ،پيام
كوانتوم اين است كه كل اجزاي جهان و از جمله انسان ،هستي يا موجوداتي پويا ،آگاه و مرتبط
شهاي احتمالي است و اينكه نظم از
با هم هستند .كوانتوم به معني ذرة در حال حركت و با گراي 
يآيد؛ و رابطههاي سادة كي
بي نظمي حاصل م 

علتي جاي خود را به روابط چندعلتي ،پيچ دي هه

كهاي انسان به شدت ذهني است و تفكر خ قال نيازمند استفاده از
يدهند .ادرا 
و در هم تنيده م 
توانمندیهای الهامي و اشراقي است .گفتمان دروني ما احساسات ما را شكللل م يييدهد(ش ،نوتلی
.) 2010
ی در م يريد ت ت
ت
ی جديددد ب ار ییی رهبری ی
مفاهيم كوانتومی برگرفته از مطالعه شلتون بوده و موض عو ی ی
یشود كه كي
تلقی م 

تهای تعاملی جديد و پ ميادارا ییی از تفكررر را ب ار ییی اف ياز ش ش
ش
مدل از مهار 

ل ب دو ههه و
یكند زيرا بر اين اصل استوارند كه انرژی كوانتومی مهمممترررین اصل ل
اثربخشی فراهم م 
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علت وقوع همه چيز در جهان است و جنبهههی م دا ییی ايننن جهاننن را دردرجههه دوم اهميتتت ق ار ررر

یدهد(چان و لیبوویتز.) 2005 ،1
م 

مه یا ییی زن هد ،،
یشوددد بلکههه س امزا نننها ، ،سیستم م
درتئوری کوانتومی ازیک مسیر مستقیم پیروی نم 
پیچیده و خود انطباق بوده و رشد ،تمایل سازمان است(مختاری نوری و خادم الحسینی.) 1387 ،
امروزه تغییرات سریع و مستمر ،جهان را به طورپیچیدهای از حالت ثبات و قابل پیش بینی خارج
کرده است .درچنین جهانی ،توانایی مدیران برای برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت وکنترررل بههه
طور فزایندهای به مخاطره افتاده است .مدیریت کوانتومی ،دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیدهها
از باال به پایین و از برون به درون تغییر داده و معکوس میسازد ام ش راک نیا ؟هنوگچ ا ا ب دی ا       
مجهز ش راهم هب ند تتتتتتته م یموتناوک هناگ تفه یا م ،تسا نک  تسا ترابع هک ا :ز

اگن

هههههههه ههههههههههههه

کوانتومی ،2تفکر کوانتومی ،3احساس کوانتومی ،4شناخت کوانتومی ،5عمل کوانت مو ییی ،6اعتم دا
کوانتومی 7و وجود کوانتومی(8شیلتون و دارلینگ.) 2001 ،

نگاه کوانتومی :توانایی دیدن هدفمند .باور به اینکه جهان ما تابعی از باورها و پیش داشتههای
درونی خود ماست .اگر مدیران مقصودها و منظورهای خود را تغییر دهند با دنیاهای دیگری سر
یتوانند به شیوه دیگری عمل کنند.
و کار خواهند داشت؛ و م 
تفکر کوانتومی :توانایی تفکر به شیوه متناقض .حرکت جهان و اشیاء بههه ش وی ههای متن قا ضضض و
شهای ناگهانی و کام ًالًال پیش بینی ناپذیر همراه است ،بطوری که که امور واقع
متعارض ،و با جه 
یرسد.
در سطح کالن غیر منطقی و نا محتمل به نظر م 

ی انساننن و جهاننن هررر دو ازیک ک
ک
احساس کوانتومی :توانایی احساس زنده و توانبخش .ان ژر ی ی
جنس است ،و قلب انسان کانون این انرژی استتت کههه ق رد تتت میییآفریند؛؛ و بس ای ررر بههه افک را ووو
عواطف ما بستگی دارد.

1

- Chan & Liebowitz
- Quantum Vision
3
- Quantum Thinking
4
- Feel quantum
5
- Knowledge of quantum
6
- Follow quantumy
7
- Quantumy trust
8
- There Quantum
2
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شناخت کوانتومی :توانایی شناخت شهودی .جهان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء؛ این
بستر همه جا حاضر و بی پایان است.

عمل کوانتومی :توانایی عمل پاسخگویانه .عمل کوانتومی بر اصل جدا ناپذیری استوار است،
یشود.
که مطابق آن تغییر در هر جزء سریع به تغییر در اجزاء دیگر منجر م 

اعتماد کوانتومی :توانایی اعتماد به جریان زندگی .ایننن مه را تتت ریشههه در بییی نظمییی دارد و
اینکه عدم تعادل الزمه تکامل سیستم است.

یکنند؛ احتمال
وجود کوانتومی :توانایی زندگی کردن در روابط .اجزاء در روابط زندگی م 
یگیرند؛؛
یشوند و مرز و هویت مشترک م 
ذ اّرّر ت ،احتمال روابط آنهاست .ذرهها با هم ادغام م 
یآورند ،نظامی که بیش ازجمع آن دو است(شیلتون و
و بدین ترتیب یک نظام کوانتومی پدید م 
دارلینگ.) 2001 ،
در سال  1900پالنک نظریه کوانتوم را عرضه داشت که به موجب این نظریه عشت مامت  ش  تا از   
جمله نور ،توسط جسم داغ ،بصورت بستههای انرژی موسوم به کوانتومه هب اتناوک ای ا فارطا      
یشود .اگر چه انقالب کوانتومی با کارهای پالنک شروع شد و با کارهای ه و گربنزیا
ساطع م 
یکند که همههه اش ای ءءء بههه هممم م بتر ططط هس نت ددد و
دیراک به اوج خود رسید .مدل کوانتومی بیان م 

ارتباط بین اشیاء ،انسانها یا عناصر از خود اشیاء ،انسانها ا یا ا عناصررر مهمممترنددد)هوددد و لیدییی،1
تهاي کوانتومي روابط متقابل ميان هفت مهارت را نشان ميدهد .سه مهارت
 .) 2006مدل مهار 

تهاي
مثلثي نگاه کوانتومي ،تفكرکوانتومي و احساس کوانتومي ماهيت روان شناسانه دارد .مهار 
تها ييي معنو ييي هس دنت  ..مه را تتت
مثلث دانش کوانتومي ،عمل کوانتومي و اعتماد کوانتومي مهار 
وجوددد کوانت مو ييي با ا هرک اد ممم از ديگررر مه را تتتها ا بههه ديچيپ روط ههههه و در هممم تنیده های م بتر ططط
است)شیلتون و دارلينگ .) 2001 ،مدیران به جاي پيش بيني دق قي و ساده رويداد يا پدیدههههاییی

مورد نظر فقط میتوانند بر اساس موضوعات ،2روندها يا مسيرها 3احتمال وقوع آنها را تخمين
بزنند(مالوش و پ ،رترو

 .) 2007در م  نیارب دیکأت یموتناوک تیرید ا تس  رد هک هر و تلاح

موقعیت از یک سبک رهبری یا مدیریتی متفاوت پیروی ش نآ لوصا هک دو

     

 ترابع ا تس ا :ز

   
1

- Hood & Leddy
- Themes
3
- Directions
2
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مدیران باید خود را نسبت به زیر دستان از حالت محدود و خطی خارج ساخته ،اعتماد و احساس
و عملکرد و شناخت خود را از صورت درونی به بیرونی تبدیل کنند و در کنار اجزاء به کل نظر
یتوان خالقیت و ابتکار داشت(شیلتون
یها نیز م 
کرده و همه چیز را ببینند .و بدانند که در بی نظم 
و دارلینگ .) 2001 ،عواملی که ربهر رد  ييييي كوانت :زا دنترابع تسا رثؤم يمو ت قققق قققققويتتت روابططط
تها ييي قدرتمن ؛د
اجتماعي ،ايجاد فضا يي براي خالقيت وابتكار درجامعه؛ يافتن من با ععع و شخصيت ت
مواجهه با مش تالك  ،بدون فرار از آنها؛ گسترش روابططط خ يوشت ؛يجرا ققققق ريگداي ييي هدفمن و د

آوردن آينده به حال(وارجس .) 2010 ،1رهبران کوانتومي ،استعداد رهبري پيروانشان را پرورش

ينماين و نیتسرا( د
يدهند و رهبري را به اشتراک گذاشته و تسهيم م 
م 

کامک ییی یییی .) 2008 ،2ابع دا

کالن رهبری کوانتومی شامل:کاشف بودن ، 3قابل اعتماد ب دو ننن 4؛ سرشاررر از ش  رو ووو هيجاننن 5؛
یباشند(شیلتون.) 2001 ،
خالقيت6؛ برقرار کننده ارتباط7؛ پژوهشگر 8و زيرکي مالي 9م 
نتایج اصلي استفاده از مدل كوانتومی در سازمانها بدین شرح است :وضعيت آيندة كي

سيستم

م چقدررر
قابل تع يي ن است ،صرف نظر از اينكه اين تو يص ف و شناخت ما از وضعيت فعلي سيستم م
دق قي است .و مشاهده كنندة سيستم از محيط اطراف آن جدا نيست .بررسي هر قسمت از سيستم
يگذارد ،بلكه قادر است توان يا ييي ما ا را ب ار ييي ارز باي ييي
نه تنها بر پيامد رخدادهاي سيستم تأ يث ر م 
م واقعيتتت ان راك
ن اشياا در ي ككك سيستم م
ل بي ن ن
ساير جنبههاي سيستم محدود كن ماعت نینچمه و د للل للل
م جداا نيس و یوناث یمیظع(ت
م از روابططط آن چيززز با ا سيستم م
ناپذيري است .هيچ چيز در سيستم م
رضوی.)39 13 ،
دیدگاه کوانتومی ،جهان را به عنوان یک سیس ریغ و هدنامزاس دوخ ،ایوپ مت لباق ینیب شیپ   

     

توصیف میکند .در این دیدگاه سازمانها باید آرایش یادگیرنده و خود کنترلی داشته باشند .در
چنین سازمانهایی ویژگیها ،مهارتها و وظایف مدیران باید متفاوت از نوع س ات دشاب نآ یتن    
1

- Vargas
- Ercetin, Kamaci
3
- Discovering
4
- Authenticity
5
- Passion
6
- Creating
7
- Relationship
8
- Inquiry
9
- Fiscal Astuteness
2
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بتوانند محیط سازمانهایشان را توسعه داده و آن را در جهت موفقیت و سرآمد ب و تیاده ندو
رهبری نمایند(شیلتون و دارلینگ .) 2001 ،سازمان کوانتومی دارای نیروی کار ماهر و منعط و ف
ساختار سازمانی مشتمل بر بخشه و کچوک یا

م هدنامزاس دوخ ییییی ییییییباش یموتناوک نامزاس .د    

تعارض را تشویق میکند ،آشوب را امری طبیعی میداند و قدرت و کنترل در سازمان از طریق
اعتماد به توانایی افراد برای خود سازمان دهی واگذار شده است(کالیتون .) 2008 ،در محیطهای
ی گذشتههه است ..در
پیچیده و آشوب گونه امروز ،وظایف مدیران نیززز متف وا تتت از وظ یا ففف س تن ی ی
تتها ا را بررر عهدهه دارند ..ایننن
دیدگاه کوانتومی ،مدیران مسئولیت انجام س سسه مجموعههه از فعالیت 
تاند از:
تها عبار 
مسئ و لی 

ک هویتتت واضححح و
ن یک ک
ایجاد زمینه :خالقیت و خود سازماندهی در سیستمهای زندههه با ا داشتن ن
گ ایجاددد
ی و فرهنگ گ
روشن مرتبط است ..در س نامزا  ،،هویتتت از طری ققق ه فد  ،،ا لوص  ، ،اس ژتارت ی ی
یشوند .برای یک سازمان کوانت یمو  ، ،یک ک
ک
میشود که همه اینها در یک بینش مشترک جمع م 
ی است ..ایننن امررر از طری ققق نیا تتت و
ی و حی تا ی ی
ب تعریففف ش هد  ،،ض رور ی ی
ایدئولوژی قوی و خوب ب
ل عمل ل
ل
یسازد تا آزادانههه و بههه وط ررر مس قت ل ل
یشود که افراد را قادر م 
اعتقادات مشترک حاصل م 
کنند و هماهنگ با کل سازمان باشند؛ لذا این امر به طور چشمگیر نیاز به کنترلهای خارجی را
یدهد .ایننن ح زو ه های استتت کههه س امزا
کاهش م 

د.
نننهاییی بوروکراتیک ،،نوع ًاًا ًاًا نادیدههه گرفتهههاند د

ش مش رت ککک ب ار ییی ایجاددد نظممم متکییی هس نت ددد و از
سازمانهای کوانتومی به شد تتت بررر روی بینش ش
یکنند.
کنترلهای خارجی بسیارکمی استفاده م 

ب و بییینظمییی را
ی کههه می از ننن زی دا ییی از آشوب ب
ایجاد آشفتگی در سیستم :سیستمهای زنده زم نا ی ی
ط و خالقیتتت خواهنددد شد ..ایننن موضوععع یکییی از
یکنند ،دارای بیش یرت ننن شوررر و نشاط ط
تجربه م 
ی عک سسس آن را
یکند .به جای ایجاد ثبات ،مدیر کوانت مو ی ی
تنشهای اساسی مدیریت را مطرح م 
یدهد و اطمینان دارد سازمان به اندازه کافی پایدار است.
انجام م 

ک هویتتت
ن یک ک
مهاییی زندههه با ا داشتن ن
ی درسیستم م
ت و خوددد س هدنامزا ی ی
توسعههه س یقالخ :نامزا تت تت
ی شخصی) ) و باززز
آشکار(بینش مشترک) ،میزان باالیی از استقالل دربین عوامل سیس ربهر( مت یی یی
بودن (جریان آزاد ا الط عات و تعامل بین دیدگاههای متن عو )) م بتر ططط است ..م ارید ننن کوانت مو ی ی
ی
یکند و هنگامی که
اعتقاد دارند سازمان نیاز به کنترل ندارد ،زیرا سازمان نظم را خودش ایجاد م 
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یدهد(یانگ بلود .) 1997 ،1به نظر
این شرایط محقق میشود ،به گونهای خ قال به محیط پاسخ م 
میرسد استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومی توسط م یگدامآ تهج ار مزال هنیمز نارید     
کارکنان برای تغییر در سازمان فراهم میسازد.
آمادگی برای تغییر :در دهههای اخیر سازمانها تغییرات چش جوت لباق و ریگم ه ار ی

هک زا   

محیط کار نشأت میگیرد ،تجربه کردهاند ،که موفقیت و بقاء سازمانها را تهدید میکند .برخی
شهای عم هد شدهههانددد؛ از س یو ی
محققین معتقدند که سازمانهای معاصر از دو جهت دچار چال 
فلسفه و تکنولوژیهای جدی  یریگ لکش لاح رد د ه جاور زا ثعاب رما نیا و دنتس

ا نداتف

       

شیوههای پیشین خواه د یوس زا .دش د ی  تساوخرد رد نایرتشم ،رگ و تالوصحم هبلاطم  و      

خدمات جدید در زمان کوتاه جسورتر شدهاند(هو ،لو ،لی و ایپ.) 2005 ،2

به عبارتی ،میتوان گفت که رویکردها و راه حلهای گذش ت و تیلباق رگید هت و دوخ ییانا
شها ای س تسد زا رصاعم ینوریب طیحم و ینامزا     
برای مقابله با چ لا ش ش

ار      

دادهانددد ،ی تسا رتهب ا    
3

رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند(اولیویرا ،ولنتاینا و پوسمای  .)2 01 2 ،در زمینه
شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی براي تغییر ،بههه نظررر م ممیرسددد ایجاددد تغییررر در مؤسسا تتت
مختلف بستگی به نحوه رهبري و مدیریت آن مؤسسه دارد (طاهری ،اسدی لویههه و خوش ،گنر
 .)39 13بنابراین سازمانهای موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگري ،جهت مناسب و مسیر
آینده سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیررر ه یاد تتت کننددد و انگیزهه ایجاددد تحوللل در
کارکنان را به وجود آورند (مظلومی ،ناصحی فر و احسان فر .)29 13 ،با استفاده از مه را تتتها ای
تهای كوانتومي) مديران به متخصصان ت ييغ رات معتبر تبديل شدههه و موجببب ت ييغ ررر
جديد (مهار 
خود و سازمانشان به صورت عم قي میشوند .رهبراني كههه ش عاج تتت اس دافت ههه از ايننن مهارتها ا را
درداخل فرآيندها وشيوه هاي سازماني دارند ،،ش ششیوههاییی جد دي ييي فراتررر از ن ناوتا ييي ريگداي ييي
سازماني و ايجاد يادگيري مداوم خواهند داشت؛ آنها استادان ت ييغ ر معتبر خواهند شد ،به طوري
ج هستند(ش وتلی ننن و دارلینگ،،
ل بههه خ را ج ج
كه پيوسته در حال ت ييغ ر خوددد وس امزا ننن شاننن از داخل ل
.) 2003
1

- Youngblood
- Ho, Lau, Lee & Ip
3
- Oliveira,Valentina & Possamai
2
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رو كي رد كوانتومي نتايج خوبي در دنياي پيچيدة فعلي دارد؛ رو كي ردي كه براي ت ييغ ر محيططط در
آينده مؤثر است .خالقيت و دانش كليد اساسي موفقيت سازمانهاست .مشاركت كاركنان تأ يث ر
مهمي بر عملكرد سازمان دارد .براي انجام بسياري از ت ييغ رات مورد نياز در بي نظمي نقش عمدة

شها ا و راهبردها ييي جديددد اس لوهریاف(ت ممم،1
رهبر كمك كردن به كاركنان ب ار ييي تط با ققق با ا نقش ش
ی با ا محیططط و بهبوددد عملکرددد اس و لدودراپ(ت
ی انطبا ققق پ ریذ ی ی
 .) 2004هدففف از تغییررر س نامزا ی ی

ت بههه
مارتینز ) 2003 ،2و آمادگی برای تغییرعبارت اس ا زا ت یی ییین که ::تا ا چههه ان زاد ههه اف ار ددد نسبت ت
ضرورت انجام تغییر دید مثبت دارند و تا چه اندازه باور دارند که این تغییرات براي شخص آنها

و همچنین براي سازمانشان پیامدهاي مثبت به دنبال خواهد داشت(جونز ،جیمیسون و گریفیس،3
 .) 2005پديده ت ييغ ر میتواند اندك و يا عم قي و ریشهای باشد ،اما به هرحال دليل و منبع ا لص ييي
آن هم میتواند دروني بوده و هم میتواند بابت مسائل بيروني باشد .به طور بالقوه فراينددد ت ييغ ررر

یتواند آشوبي 4و يا شديد اتفاق بيافتد چرا كه اين ت ييغ ر از حالتي معلوم وآش اك ررر بههه وض تيع ييي
م 
مبهم و ناشناخته روي میدهد(آبراهامسون.) 2000 ،5

آگاهي و همراهي كاركنان با مديريت ت ييغ ر به علت مسائل ظريفي كه در اين زمينه وجود دارد،
الزامي است .افراد به شكلي فعال محيط خود را درك كرده و تحت تأ يث ر ادرا اك تتت خوددد ق ار ررر
یگیرند ،نه تحت تأ يث ر واقعیتهای عيني .از اين روست كه توانا يي يادگيري مستمر و انعطاف
م 
ت اس اهدادعت ييي
پذيري در مقابل ت ييغ رات شديد يكي از ویژگیهای كاركناننن كل دي ييي و م يريد ت ت
سازماني تلقي میشود (مقيمي ،قلی پورو جواهری زاده .)39 13 ،ت ييغ ر در سازمان نمیتواند بدون
همراهي و همكاري افراد سازمان صورت پذيرد و به طور كلي میتوان ادعا نمود كه هيچ گونه
ت يغ يري شكل نمیگیرد مگر آنكه فرد براي آن آمادگي الزم را داشته باشد .برخي محققان فعال
در عرصه مديريت ت ييغ ر بر اهميت شناخت عوامل يا مقدماتي كه ايجاد ت ييغ ر را تسهيل يا ا آن را
توسعه و ارتقا میدهنددد و يا ا آم گدا ييي الزم ب ار ييي ايجاددد ت ارييغ تتت س نامزا ييي را در اف ار ددد ف هار م م
م

یسازند ،تأ يك د کردهاند (آرمنا سيك  ،آشیل و هر سي .)2 00 2 ،6
م 

1-

Fairholm
- Pardo del & Martinz
3
- Jones, Jimmieson & Griffiths
4
- Chaotic
5
- Abrahamson
6
- Armenakis, Achilles & Harris
2
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شهای متفاوتی نسبت به تغییر دارند .برخی از این واکنشها مثبتتت و در راس ات ييي
کارکنان واکن 
ایجاد تغییر بوده و برخی دیگر در مقابله با آن قرار میگیرد .عوامل متعدد ييي نحوهههی نگر ششش و
برخورد کارکنان را در قبال مسئلهی تغییر تحت تأثیر قرار میدهد .اعتماد را بههه عن او ننن یکییی از
عوامل تأثیرگذار بر نوع واکنش کارکنان به تغییر مطرح میکنند .هنگ ما ییی کههه کارکناننن مطلععع
ج ایننن
میشوند سازمان در آستانهی اعمال تغییر قرار گرفتههه است ، ،امی اود ررر م ممیش نو ددد کههه نت یا ج ج
یتر مورد توجه قرار بگیرد.
تغییرات به نفع آنان باشد و باعث شود که نیازهاي آنان به طور جد 
در این شرایط اعتماد میتواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نحوهی برداشت و تفسیر کارکنان
از تغییر سازمانی نقش مهمی ایفا نماید(اسموالن.) 2013 ،1

مقاومت یک واکنش گریز ناپذیر به هر تغییر مهم است .افراد طبیعتًاًا به تغییر حمله میکنند تا از
ت آنها ا در معرض ض
ض
وضع موجود دفاع کنند ،مخصوصًاًا زمانیکه احساس کنند امنیت و یا وض یع ت ت

ت تغییر ،،اغلببب نگر ششش
ی م یرید ت ت
خطر قرار گرفته است(اسمیت .) 2005 ،2در رویکردها ييي س تن ی ی

کارکنان نسبت به تغییر ،معادل مقاومت آنان در برابر تغییر و مانعی بر سر راه آن در نظررر گرفتههه
ک دی اگد ههه چنددد وجهییی تال ششش
میشد .برخی از پژوهشگران با انتقاد از این دیدگاه و اتخاذ یک ک
نمودند نگاه جدیدي از مقاومت در برابر تغییر ارائه دهند .به عنوان مثاللل برخییی از پژوهش ارگ ننن
بحث میکنند که کارکنان به طور طبیعی در برابر تغییر مقاومت نمیکنند؛ بلکههه آناننن در برابررر

تحمیل تغییر و شیوههای تحمیل آن مقاومت میکنند (چو ييي و رونا ا .) 2011 ،3بههه اعتقاددد ل یو ن ن
ن
مقاومت در برابر تغییر همچون نیرویی بازدارنده است که در جهت حفظظظ وضععع موجوددد عمل ل
ل
میکند .او مقاومت را پدیدهای سیستمی تلقی میکند ،نه زمینهای فردي .این در حالی است که
نظریه پردازانی که پس از ل یو ننن بههه بررسییی مقاومتتت در برابررر تغییررر پرداختند ،،آن را پدیدهههای
روانشناختی تشخیص دادند؛ چیزي که در افراد وجود دارد و اغلب در جهت سرزنش آنان بابت
ن ترتیب عاملین تغییر بههه پاسخخخها ای
عدم کسب نتایج رضایت بخش به کار گرفته میشود .به ای 
کارکنان ،عنوان مقاومت داده و به راحتی از کنار نقش ارزشمندي که آنان میتوانند در اج ار ييي
تغییر ایفا نمایند ،میگذرند(چوي و رونا.) 2011 ،
1

- Smollan
- Smith
3
- Choi & Ruona
4 - Ford & Amelio
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آنگونه که فورد و املیو ) 2008 ( 4شرح میدهند ،توجه به سه نکته در خصوص مقاومت کارکنان
در برابر تغییر حائز اهمیت است:
نخست آنکه ممکن است عاملین تغییر مقاومت کارکنان را نوعی خودخواهی از سوي آنان تلقی
نمایند .دوم ،رفتار عاملین تغییر نیز به نوبهی خود میتواند با مخدوش کردن ارتباط و اعتماد میان
کارکنان ،میزان مقاومت آنان در برابر تغییر را افزایش دهد .سوم ،مقاومت دربرابر تغییر میتواند
شهای جدید ،تأثیر مثبتی بر فرایند تغییر داشته باشد.
با به چالش کشیدن ارز 

نگرش به تغییر ،به باور و تمایل کارکنان نسبت به تغییر اش را هه دارد .کارکناننن بایددد ب وا ررر داشتههه
باشند که سازمان نیاز به تغییر دارد و همچنین از عهدهی انجاممم موفقی یمآ ت زز ززز ایننن تغیی ار تتت بررر
یآید .در غیر این صورت آنان نگرش مثبتی نسبت به تغییر نخواهند داشت .آمادگی تغییررر بههه
م 
جترین نگرش مثبت نسبت به تغییر مورد مطالعه ق ار ررر گرفتههه است ..بههه عب را تتت دیگررر
عنوان رای 
یتوان آمادگی کارکنان براي تغییر را بهترین نمود نگرش مثبت آنان در قبال تغییر تلقی نمود.
م 
در حدود  % 90از ادبیات نگرش به تغییر به آمادگی تغییر یا مقاومت در برابر آن منتهی میشوددد
ح اس رت س س
س
ش ارادي سطح ح
(بوکنوگ .) 2010 ،1تغییر سازمانی برنامه ریزي ش هد  ،،بههه معنا ييي اف یاز ش ش

کارکنان ،مختل کردن آگاهانهی عملیات جاري و به مخاطره انداختن تعمدي آیندهی س امزا ننن

است(جانسون .) 2013 ،2آمادگی تغییر نیز به عن او ننن فرایند ييي چنددد س حط ییی م رو ددد بررسییی ق ار ررر

گرفته است .براي مثال رافرتی و همکاران ( ) 2013آمادگی تغییر را در سه سطح فردي ،گروهی
و سازمانی مطالعه میکنند .آنها بحث میکنند که ظهور ،مقدمات و پیامدهاي آمادگی تغییر در
هریک از سطوح تحلیل با سطح دیگر تفاوت دارد.

رشد حرفهای3افراد نیز میتواند بر میزان آمادگی آنان براي تغییر اثرگ اذ ررر باشد ..رشددد حرفهههای
فرد تعیین میکند فرد تا چه میزان به پیشرفت حرفهای خود ارزش مینهد و بههه اس ابقت للل فرصتتت
پیشرفت میرود .فرصت محدود براي رشد حرفهای منجر به آمادگی کمتر براي تغییر میشوددد.
م م ممیکنددد،
ی ب ار ييي رشددد حرفهههای آناننن ف هار م م
اگر کارکنان حس کنند فرایندهاي تغییررر فر تص ی ی
آم گدا یی ی بیش رت ييي

ب ار ييي

مش کرا تت ت در ای نن ن فراینده اا ا نشا نن ن م مم یدهن دد د(لحمان ،گرین ور   

1

- Bouckenooghe
- Jansson
3
- Professional Growth
2
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سیمپسون .)2 00 2،1در سالهاي اخیر دیدگاههای پژوهشییی متف توا ییی در م رو ددد مقاومتتت در براب ببر
تغییر شکل گرفته است .جدیدترین رویکردها بر این فرض بنیان نهاده شدهانددد کههه اف ار ددد نههه در
ن جهتتت برخییی از
برابر تغییر ،بلکه در برابر شیوه اجرا و مدیریت آن مقاومت میکنند .بههه همین ن
صاحب نظران بر این عقیدهاند که مدیران پیش از ت شال

براي کاهش مقاومتتت کارکن نا  ،،بایددد

آمادگی آنان براي تغییر را افزایش دهند(ایلماز ،اوزگون و اکیل.) 2013 ،2

شهای زیادي مبنی بر مطالعه عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی براي تغییر بههه ویژهه در
اگرچه پژوه 
شها ا در ح زو ههه تغییررر و ن روآو ييي
ج پ هوژ ش ش
ایران در دسترس نیست اما به هر حال ت لمأ ییی بررر نت یا ج ج
تها ای م یموتناوک تیرید   
سازمانی مؤید این مطلب است که میتوان به وجود روابط بین مهار 
مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر قائل بود .در ادامه برخی از مهمترین پ هوژ شششها ای انج ما
گرفته در ارتباط با این متغیرها ،گزارش شدهاند:
نتایج پژوهش افجه و رضایی ابیانه(  )29 13نشان داد که بین رهبري استراتژیک به عنوان یکی از
مؤلفههای یادگیري سازمانی و آمادگی کارکنان براي تغییررر رابطههه مثبتتت و معن راد ی ييي وجوددد
داشت .نتایج پژوهش اکبری( )2 01 2حاکي از ارتقای سطح بازدهي پ ژور هههها ا در س امزا نننها ا با ا
کها ای
توجه به پیاده سازی مدیریت کوانتومي میباشد .در واقع ،این تغییرات در پي تغییررر سبک ک
مدیریتي از کالسیک به کوانت مو ييي

روص تتت گرفتههه اس دیمح ،یفصآ .ت ی یلالج ؛

و یناهرف    

ی و مقاومتتت
دهقان قهفرخی(  ) 1388طی پژوهشی بدین نتیجه رسیدند که بین مدیریت مش تکرا ی ی
در برابر تغییر ،رابطه منفی و معنی داري وجود داشت .مختاری(  ) 2008نشان داد که راهبردهای
ی در بیمارس ات نننها ا پاس گخ ووو
مدیریت کوانتومي در ارتباط با رهبری اثربخش در ح زو ۀۀۀ پرس رات ی ی
بوده و به ارتقای سطح عملکرد در آن حوزه میانجامد.
تها ای مدددیریت کوانت مو ييي
درگاهي(  ) 2013نیز در پژوهش خود به بررسي و تعیین میزان مهار 
ج ایننن
مدیران پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ته ار ننن پرداخت ..نت یا ج ج
ط با ا پی زاس هدا یی ییی و اج ار ییی
پژوهش بیانگر سطوح قابل قبول مهارتي مدیران پرستاری در ارتباط ط
مدیریت کوانتومي در بیمارستانهای مذکور بوده که سطححح ایننن مه را تتتها ا پ سسس از گذراندننن
تهای مدیریت کوانتومي افزایش یافته بود .آقا بابایی ،هویدا ،سیادت و
کالسهای آموزشي مهار 
- Lehman, Greener & Simpson
- Yilmaz, Ozgen & Akyel

1
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رحیمی(  ) 2013در پژوهشی بین راهبردهاي رهبري مثبت گرا و مؤلفهههها ای س امزا ننن کوانت مو ی ی
ی
رابطههه مثبتتت و معن ادا ررر بدس حم .دندروآ ت م  د ه یدا (((( ((((( )2 01 2در پژوهش داراپ ناونع اب ی ا می     
کوانتومی در علم مدیریت با روش هرمنوتیک تفسیري به داللتهای نظریههه کوانتوممی در علم
مدیریت پرداخته است .نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که نظریه کوانتومی در علممم
مدیریت از قابلیت تحلیلی فوق العاده اي برخوردار است .عبداهلل و کاس می ((  ) 2011پژوهشییی با ا
عنوان "رهبري آموزشی و نگرش به تغییر سازمانی در میاننن م ارید ننن م طسوتم سراد ههههه پاهانگ گ
گ

ت مناسب
مالزي" انجام دادند .نتایج نشاننن داد کههه دو مؤلفههه از رهبر ييي آموزشییی یعنییی م یرید ت ت

ت بههه تغییررر
آموزشی و بهبود فضاي یادگیري ،ارتباط مثبت و معنی داري با نگرش عاطفی نسبت ت

داشتند .نوردین(  ) 2011پژوهشی با عنوان "تأثیر هوش هیجانی ،رفتار رهبري و تعهد سازمانی بررر

آمادگی سازمانی براي تغییر در مؤسسه آموزش عالی" انجام داد .نتایج نشان داد کههه  44درصددد

از واریانس آمادگی براي تغییر توسط هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و رفتار رهبري تحول آفرین

قابل تبیین بود .کیلمان ) 2011 ( 1طی پژوهش فایرد ی تت تتت کههه اس دافت ۀۀۀ م ارید ننن ارشددد س امزا نننها ا

ازمهارت های مدیریت کوانتومي میتواند باعث دید وسیعتر و درک بهتر مدیران در سازمان و
درنتیجه ،افزایش عملکرد سازماني و بهروری بیشتر سازمان گردد.
شهای انجام گرفته نشان میدهد که میت او ننن روابططط بین ن
ن
مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوه 
تهای مدیریت کوانتومی وآمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی را محتمل دانست .بنابراین
مهار 
شهای قبلی ،مدل مفهومی پژوهش در شکللل  ،1ارائههه ش هد
با توجه به مبانی نظری و نتایج پژوه 
است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

- kilmann

1
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سؤاالت تحقیق
 .1وضعیت مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران ادارت آموزش و پرورش شهرس نادمه نات   
چگونه است؟
 .2وضعیت آمادگی کارکنان برای تغییر در ادارت آموزش و پرورش شهرستان همدان چگونه
است؟
فرضیههای تحقیق

 .1بین مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آم ییغت یارب نانکراک یگدا ر تبثم هطبار  و     

معناداری وجود دارد.
 .2از طریق ابعاد مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران میتوان آمادگی کارکن رییغت یارب نا    
سازمانی را در ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان پیش بینی کرد.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی  -همبستگی میباشد ،جامعههه آم را ييي
این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان در س لا

59 13 - 96

تشکیل می دهدکه تعداد کل آنها  512نفر شامل  407نفر مرد و  105نفر زن بوده است .از این
تعداد 622نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه تعیین و با روش نمونه گیري
تصادفی _ طبقهای نسبی انتخاب شدند .براي گردآوري دادههای مورد نیاززز از دو نوععع پرسش ش
ش
نامه به شرح زیر استفاده شد :پرسشنامه مدیریت کوانتومی :جهت سنجش مه را تتتها ای م تیرید
کوانتومی مدیران ،از پرسشنامه مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران میرصفیان(  )59 13اس هدافت
شد .دارای  21سؤال به صورت پاسخ بسته با طیف پنج گزینهای لیکرت (کام ًالًال موافقم ،م ؛مقفاو
نظری ندارم؛ مخالفم و کام ًالًال مخالفم) بود و به ترتیب نم تار

 1 – 5به گزینهههها ا تعل .تفرگ ق

  

پرسشنامه مذکور بر اساس هف فلؤم ت ههههه دی د یارب ییاناوت(یموتناوک ند ی  ند هد نمف د رکفت       )،
کوانتومی(توانایی فکر کردن به شیوه متناقص) ،احساس کوانتومی(توانایی احساس زنده و حیات
بخش) ،شناخت کوانتومی(توانایی دانستن به شیوه خالقانه و شهودی) ،عم ییاناوت(یموتناوک ل   
عم ئسم هویش هب ل و متسم طابترا یرارقرب یارب ییاناوت(یموتناوک دوجو ؛)هنال ر و ) اعت دام   

        

        

کوانتومی(توانایی اعتماد به فرآیند زندگی) تهیه گردیده است .پرسشنامه آمادگی کارکنان برای
تغییرسازمانی :جهت سنجش آمادگی کارکنان براي تغییر سازمانی ،از پرسشنامه نگرش بههه تغییر
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گراهام ) 2006 ( 1استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  61سؤال است که آمادگی در برابررر تغییررر
تتهاییی دش لح و راو   
را در قالب سه مؤلفهی تحمل تازگی ،تحم گدیچیپ ل یی ییی و تحمل موقعیت 
ینماید.
نشدنی ،را اندازهگیري م 

پرسشنامه به صورت بسته پاسخ بوده و با طیف پنج گزینهای لیکرت نمرات  1-5به گزینهها تعلق
گرف عت یارب .ت ی اور نی یی         پرسش مان هه ههااا از روش روای رهب اب ییاوتحم یه زا یریگ  دی هاگد

           

متخصصان استفاده شد .پایایی پرسشنامه مهارتها ای م اب ناریدم یموتناوک تیرید فتسا اده زا       
ضریب آلفای کرونباخ  ./68و پایایی پرسشنامه آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی نیز با همین
روش  ./ 80به دست آمد.
یافتهها
نتایج حاکی از این است که از بین  622پرسش هدش لیلحت همان  23 / 21 ،،،، ،،،در یرامآ هنومن زا دص    
تحقیق حاضر را کارکنان زن و  76 / 79درصد را مردان تشکیل دادهاند .بیش از  65در هنومن دص   
    90در دم ،یرامآ هنومن دص ر کککککککک ک تحصلی ی   

آم زا رتالاب ،یرا     40س زا شیب ،دنتشاد نس لا      

کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتند و بیش از  52درصد سابقه کاری  20تا  30سال داشتند.
سؤال  .1وضعیت مهارتهای مدیریت کوانتومی م و شزومآ تارادا رد نارید
پرورش شهرستان همدان چگونه است؟

تهای مدیریت کوانتومی مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان
جدول .1وضعیت مهار 

شاخصهای متغیر
مدیریت کوانتومی

میا نیگن       

انحراف      

میانگین

مقدا هر     

درجه     

س حط     

مشاهده شده

استاندارد

آماری

آماره تی

آزادی

معناداری

52 /86

تهای مدیریت کوانتومی
مهار 

4/2 73 2

0/ 36

3

522

*0/ 0001

4/ 2201

0/16

3

30 / 109

522

*0/ 0001

تفکر کوانتومی

4/ 1089

0/ 54

3

30 / 417

522

*0/ 0001

احساس کوانتومی

4/ 2977

0/ 57

3

33 / 979

522

*0/ 0001

شناخت کوانتومی

4/ 2564

0/ 46

3

40 / 838

522

*0/ 0001

عمل کوانتومی

4/ 4158

0/ 45

3

46 / 854

522

*0/ 0001

اعتماد کوانتومی

4/ 1968

0/ 52

3

34 / 113

522

*0/ 0001

وجود کوانتومی

4/96 41

0/ 49

3

43 / 004

522

*0/ 0001

نگاه کوانتومی

* در سطح 0/ 01معنادار است

نتایج آزمون تی( )tتک گروهی در جدول( )1نشان میدهد میانگین مشاهده ش راهم هد تتتتته یا
ی مدیران ادارات آموزش وپرورش شهرستان همدان از دیدگاه کارکنان 4/ 27
مدیریت کوانتوم 
- Graham

1
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حطس رد   

با انحراف معیار  0/ 36است که از میانگین آماری  3بزرگتر است و این تف توا

0/ 01

معنی دار است (  .) p< 0/ 0001همچنین میانگین مشاهده ش هد مه را تتتها ای م یموتناوک تیرید   
تهای مدیریت کوانتومی مدیران
مدیران از میانگین آماری باالتر میباشد .بنابراین وضعیت مهار 
ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان باالتر از سطح متوسط میباشد.
سؤال  .2وضعیت آمادگی کارکنان ب یغت یار ی مزاس ر ا رد ین

 شزومآ تارادا و   

پرورش شهرستان همدان چگونه است؟

جدول  .2وضعیت آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان
میا نیگن       

انحراف    

میا نیگن   

مقدا هر    

درجه    

س حط     

مشاهده شده

استاندارد

آماری

آماره تی

آزادی

معناداری

شاخصهای متغییر

3/ 4201

0/ 27

3

23 /61

522

*0/ 0001

تحمل تازگی

3/ 3954

0/ 43

3

13 / 73

522

*0/ 0001

تحمل پیچیدگی

3/ 3575

0/ 34

15 / 71

522

*0/ 0001

تهای دشوار
تحمل موقعی 

3/0 570

0/ 45

18 / 88

522

*0/ 0001

آمادگی کارکنان برای تغییر
مؤلفهها

3
3

* در سطح 0/ 01معنادار است
نتایج آزمون تی( )tتک گروهی در جدول ( )2نش نا م ممیدهددد می اشم نیگنا هده یگدامآ هدش      
کارکنان برای تغییرسازمانی در ادارات آم ورپو شزو رش   

شهرس ادمه نات نن ننن  3/ 42ب فارحنا ا   

معیار  0/ 27است که از میانگین آماری  3بزرگتر است و این تفاوت در س حط

 0/ 01معن راد ی

است (  .) p< 0/ 0001بنابراین وض انکراک یگدامآ تیع ن غت یارب  ی رتالاب ینامزاس ری حطس زا   

    

متوسط میباشد.
فرضیههای تحقیق

 .1بین مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و آم ییغت یارب نانکراک یگدا ر ر ینامزاس  ا هطب       

مثبت و معناداری وجود دارد.
تهای مدیریت کوانتومی و آمادگی کارکنان برای تغییر با استفاده از آزمون ضریب همبستگی
جدول .3رابطه مهار 
پیرسون
متغییر

تعداد

رابطه مهارتهای مدیریت کوانتومی و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی

622

ض بیر     

س حط    

همبستگی

معناداری

0/942

*0/ 0001

* در سطح  0/ 01معنادار است.
بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( ،)3بین مهارته ریدم یا یت   
کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر ()r = 0/942؛ رابطه و تبثم 

دوجو یرادانعم     
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دارد؛زیرا (  .) p< 0/ 0001بنابراین با  % 99اطمینان میت او ننن گف هچره ت    مه را تتتها ای م تیرید
کوانتومی مدیران باالتر باشد ،آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی افزایش مییابد.
  

یت یگدامآ ناو
تهای م م ناریدم یموتناوک تیرید یییی یییی
 .2از طریق ابعاد مهار 

کارکنان برای تغییر سازمانی را در ادارات آموزش و پرورش شهرس دمه نات ان   
ش بینی کرد.
پی 

جدول  .4رگرسیون چندگانه هم زمان بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و آمادگی کارکنان برای تغییر
صها
شا خ 

ss

df

رگرسیون

1/ 784

باقیمانده

14 /049

218

61/427

522

کل

Ms
0/ 255

7

F
3/ 719

R

p
0/ 001

R2
0/ 107

0/723

A.R2
0/ 078

دوربین واتسون
2/068

0/ 069

نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون به روش هم زمان در جدول( )4حاکی از آن اس هک ت   

F

مشاهده طس رد هدش  حححححح ح  0/ 01معن تسا راد ی (((( (  .) p< 0/ 0001بن نیاربا    مممیت او نن ن گف هلداعم ت     
رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری است .همچنین مقدار آزمون دوربین واتس هزاب رد(نو   
 1/5تا  )2/5بدست آمده که استقالل خطاها را نشان میدهد و بر اساس شاخصها ای ه یطخ م   
بودن ،بین متغیرهای پیش بین هم خطی وج تشادن دو ه و  لباق نویسرگر زا لصاح جیاتن اکتا

     

است ،ضریب تعیین برابر با  0/ 107است که بیانگر آن است که حدود  ./ 11از تغییراات آم یگدا
تهای مدیریت کوانتومی مدیران قابل تبیین است.
کارکنان برای تغییر سازمانی از طریق مهار 
تهای مدیریت کوانتومی
ی آمادگی کارکنان برای تغییر از طریق مولفههای مهار 
شبین 
جدول .5ضرایب رگرسیون پی 
Beta

t

مقدار ثابت

2/ 635

0/ 215

12 / 278

0/ 00 0

دید کوانتومی

-0/ 018

0/ 35 0

-0/140

-0/025

0/ 604

0/ 134

0/140

0/ 270

3/282

0/ 001

0/ 05 0

0/040

0/ 011

0/ 135

0/ 893

-0/ 018

0/ 051

-0/ 030

0/ 352

0/627

عمل کوانتومی

0/ 019

0/ 050

0/ 032

0/ 387

0/ 699

اعتماد کوانتومی

0/ 088

0/ 037

0/ 171

2/ 356

0/ 019

وجود کوانتومی

-0/120

0/340

0/ 038

-0/ 490

0/526

آماره مدل

تفکر کوانتومی
احساس کوانتومی
شناخت کوانتومی

B

S.E

p

ا الط عات جدول ( )5نشان میدهد که ضرایب بتا در مؤلفههای تفکر و اعتماد کوانتومی در سطح
( ) P< 0/50معنی دار است .بنابراین مؤلفههای ذکر شده بیشترین تأثیر را در پیش بین یگدامآ ی   
کارکنان برای تغییر دارند .بر این اساس اگر مؤلفههای تفکر و اعتم  یموتناوک دا ی فارحنا ک     
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استاندارد افزایش یابد ،باعث  0/ 270و  0/ 171افزایش در انح راک یگدامآ درادناتسا فار ک نان     
برای تغییر خواهد شد .بنابراین الگوی پیش بینی را به این صورت میتوان نشان داد:
(اعتماد کوانتومی) ( + 0/ 171تفکر کوانتومی)  = 2/ 635 + 0/ 270آمادگی کارکنان برای تغییر
بحث و نتیجه گیری
نظريه کوانتوم به نوعي استعاره براي رفتار مديريت و نيززز بههه وط ررر اخص ،،بههه عن او ننن ي ككك
پارادايم مورد استفاده قرار میگیرد که به کمك آن میتوان اثربخشي رهبري مديريت را به نحو
قابل توجهي بهبود بخشيد .نظريههه باورها ييي س تن ييي درب را هه م تيريد  ، ،رهب عيبط ،ير تت تتت و محيططط
سازماني تحت تأ يث ر جهان بيني سيصدساله تفكر مكان يكي  ،جبري و تقليل گرا داراي محدوديت
بوده است .انديشه کنوني پيرامون رهبري و مديريت ،توسل به مدلها و مه را تتتها ای جديددد را
تهایی که براي پاسخ به پیچیدگیهای عصر کوانتوممم مناسبببترنددد و
الزامي ساخته است؛ مهار 
ش بههه نحو ييي ا نمناوت شخبرث دد ددد م ممیس نزا ددد (ش ،نوتلی
مديران را به انجاممم وظ يا ففف خ يو ش ش
یافتههای سؤال اول پژوهش ،نش تیعضو هک داد نا    

.) 2001

مه را تتتها ای م ناریدم یموتناوک تیرید    

ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان باالتر از سطح متوس اب شهوژپ هتفای نیا .تسا ط   

   

نت نایفصریم جیا (((( (  ،)59 13محم یداه د (((( ( ،)2 01 2غی و رو ناتسلگ (((( (  ،) 2011عظیم و یوناث ی   
رضوی(  )39 13که در پژوهشهای خود میانگین استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومی نمونه
مورد مطالعه خود را باالتر از ح  طسوتم د (( ((( )3گ شراز

ک در هههانددد ،همس .تسا و

   مه را تتتها ای

کوانتومی در مدیریت سعی دارد ،تا قوانین ،مفاهیم و اصول نظریه کوانتوم را در قالب استعاره و
رهنمود ،جهت حل مسائل مدیریتی و توصیف و تبیین پدیدههای سازمانی ،م رو ددد اس دافت ههه ق ار ررر
دهد) محمدهادی .)2 01 2 ،م  و یتکراشم ناهج ،یموتناوک نارید هههه هههههمیارانه ار  م ممیپذیرنددد و به
سازمان ،کارکنان ،مشتریان ،ارباب رجوع ،جامعه ،بازار و اکولوژی به عنوان عناصری مینگرند

که بر یکدیگر اثر متقابل داشته و یکدیگر را تعریف م 
یکنند(استیسی ،گ اش و نیفیر وو ووو.) 2000 ،1
نظریه کوانتومی یک استعاره مدیریتی است ،و خدمتی است به اثربخشی م تسا یحور ؛نارید    
جدید دمیده شده در کالبد مدیر که او را از تفکرات و رفتارهای ماشینی ،تقلیل گرا و جب هب یر   
رفتارهای پویا ،خ قال و اثر بخش رهنمون میسازد(فرج پور .)09 13 ،محیط سازمانهای امروزی

- Stacy, Griffin & Shaw

1
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جهت موفقیت و افزایش بهرهوری بر چابکی ،نوآوری ،تغییر ،سرزندگی و کیفیت ارج م ممینهنددد
که همگی موارد ذکر ش  مئالع زا هد م تیریدم زا لوحت همزال اذل ،تسا یموتناوک تیرید
کالسیک به کوانتومی موفق در یک سازمان ،داشتن یک مدیریت ارشد ب و ملع ا

       

مه را تتتها ای

الزم ،برنامه ریزی مؤثر ،رهبری و فرهنگ کوانتومی است.
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد میانگین آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی باالتر از سطح
متوسط است که با یافتههای وطن خواه و ظهوریان نادعلی(  ،)49 13افجه و رضایی ابیانه(( ،)29 13
واعظی عدنان راد و شاه محمدی(  )39 13همسو است .امروزه مدیران براین نکته واقفند که اهنت    
عنص  ،رضاح رصع تالداعم تباث ر تتتتتت تتتتتغیی رایسب .تسا ر ی زا 

  

بهر ر نا       دانستهههانددد که رد تابث 

سازمانها ،عقیدهای قدیمی و منسوخ است و کنترل و پیش بینی چیزی بیهوده و عبث است.
تهای مدیریت کوانتومی مدیران و آم نانکراک یگدا   
سایر نتایج پژوهش نشان داد که بین مهار 
برای تغییر سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،به طوری که هرچه مهارتهای مدیریت
کوانتومی مدیران باالتر باشد ،آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی افزایش مییابددد .ای هجیتن ن   
پژوهش با یافتههای افجه هنایبا ییاضر و  ((( ((((  ،)29 13عظیم و یوناث ی

یوضر ((( ((((  ،)39 13فرازج و ا

تهای کوانتومی
خادمی(  ،)09 13و میرصفیان(  )59 13همخوانی دارد .سازمانی که از طریق مهار 
اداره میشود به صورت مداوم در حال آمادگی برای سازگاری با تغییر است و مدیران با ایجاددد
ی استتت کههه در
ی هس دنت  ،،ایننن در ح لا ی ی
یک سیستم باز و پویا به صورت مداوم در حاللل ن روآو ی ی
مدیریت نیوتونی هدف بسته نگهداشتن سازمان و حفظظظ ثبا تتت و جلوووگیری از تغییررر ب دو  ، ،زیراا
یرود(کاتلن.) 2010 ،1
اعتقاد داشتند که با ایجاد تغییر سازمان رو به نابودی و فنا م 

همچنین آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد ازمیان مؤلفههای مهارتها ای م یموتناوک تیرید   
مدیران مؤلفههای تفکر کوانتومی و اعتماد کوانتومی قدرت پیش بینی آم  یگدا کککارکن یارب نا   
تغییر سازمانی را دارند .سهم تفکر و اعتماد کوانتومی در پیش بینی آمادگی کارکنان برای تغییر
به ترتیب عبارت از  ./ 171و  ./ 270بود .این یافتهها ب وژپ جیاتن ا ه یلالج ؛یدیمح ،یفصآ ش

   

فراهانی و دهقان قهفرخی(  ،) 1388وطن خواه و ظهوریان نادعلی(  ،)49 13محم اه د دد دددی(،)2 01 2
یهای
مختاری(  ) 2008و اکبری( )2 01 2همسو میباشد .در سازمانهای کنونی با توجه به پیچیدگ 

- Kathleen

1
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مربوط به فناوری و فضای رقابتی ،حفظ حالت ایستایی و جلوگیری از تغییر که اساس نظریههای
ش ناکارآم ید  ، ،اس دافت ههه از
مدیریتی کالسیک است ،ناکارآمد هستند .به منظور رفععع و یا ا ک ها ش ش
یسازند تا به صورت مشورتی به مسائل نگاه
اصول هفتگانه مدیریت کوانتومی ،مدیران را قادر م 
یو
کنند نه سنتی .به صورت متناقض فکر کنند ،احساسات مثبت فعاللل داشتههه باش دن  ،،پاس یوگخ ی ی
مسئولیت پذیری نسبت به سازمان و جامعه اطراف خود را در اولویت کار قرار دهند ،،بههه رونددد
زندگی و کارکنان اعتماد داشته باشند ،یک شبکه ارتباطی قوی بین خود و سایر افراد سازمان را
بر مبنای اطمینان متقابل ایجاد کنند و از همه هتشاد ار ینامزاس رییغت هنوگره یگدامآ رتمهم        
ی با ا
ی ب ار ییی س راگزا ی ی
باشند .در چنین سازمانهایی تغییرات محیططط ا فارط  ،،خالقیتتت و ن روآو ی ی
یکنند.
شرایط جدید ایجاد م 
منابع
آصفی ،احمدعلی؛ حمیدي ،مهرزاد؛ جاللی فراهانی ،مجید و دهقان قهفرخی ،امین(  .) 1388بررسی رابطه مدیریت
مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش
و پرورش .فصلنامه مدیریت ورزشی ،دوره  ،1شماره ، 3صص .5– 30
افجهء ،علی اکبر و رضایی ابیانه  ،ندا (  .)29 13رابطه میان یادگیري سازمانی و آمادگی کارکناننن ب ار ييي تغییررر در
شرکتهاي بیمه .فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،دوره  ،22شماره  ، 70صص . 231 –742
درگاهی ،حسین؛ پرتوی شایان ،زینب؛ رازقندی ،علی اکبر و مروج انیم ،ی (( (((  .)59 13م یرید تتت کوانت یمو  ، ،م تیرید
س ّمّمی؛ مطالعه مروری درچهارچوب نظام مدیریت آزمایشگاه .فصلنامه آزمایشگاه و تش یخ صصص ،ش رام هه ، 31
صص . 47 - 34
که ربهر يا ييييي م ارید ننن
ط بیننن سبک ک
طاهري ،ماهدخت؛ اسدي لویه ،عطاا . . .و خوشرنگ ،حس  نی ((  .)39 13ارتباط ط
ع نگررر ،دوره ، 24
ی ج ام ع ع
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شماره  ، 71صص . 56 - 63
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فرازجا ،مهدي و خادمی ،محسن(  .)09 13بررسی رابطه بین سب 
به تغییر سازمانی .فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،دوره  ،6شماره  ،4صص . 49 – 69
مختاری نوری ،جمیله و خادم الحسینی ،سیدمحمد(  .) 1387کاربرد مدل کوانتومی در رهبرییی پرس یرات  ، ،نش یر ههه
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سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه در ایران  .پژوهشنامه بیمه ،دوره  ، 28شماره  ، 109صص . 33 – 56
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 شناسا يي و رتبه بندي شاخصها ای كاركناننن.)39 13 ( ابراهيم، آرين و جواهري زاده، سيدمحمد؛ قلي پور،مقيمي
 دوره، ع انسان ييي
شهای مديريت منابع ع
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     بررسی سهم نسبی مدیریت کوانتومی ب فلوم ر هههههه راک یلغش قایتشا یا ک رادا نان ات.)59 13 ( حمید رضا،میرصفیان
– 47 ص
 صص ص،1 ش رام هه، 13  دوره،ت
 مدیریت اطالعات س مال ت ت.تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
. 42
    نگرشی به تغییر از منظر آموزههای اس هطبار و یمال.)39 13 (  مرضیه، اعظم و شاه محمدی، رضا؛ عدنان راد،واعظی
.1– 30  صص،9  و8  شماره،3 دوره، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.آن با آمادگی کارکنان برای تغییر
    بررسی رابطه بین الگوی ترجیحات فکری کارکن یگدامآ و نا.)49 13 ( ایمان، احمد و ظهوریان نادعلی،وطن خواه
.1- 25  صص،4  شماره،7  دوره،شهای مدیریت منابع انسانی
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