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Abstract  
Background: Quantum leadership approach causes efficient and effective procedures among health 
care organizations, specially clinical laboratories.  
Objective: This research was aimed to determine the status of quantum leadership dimensions 
among all management levels of clinical laboratories of teaching hospitals of medical sciences 
universities in Tehran. 
Methods: This descriptive, analytical and cross-sectional study was induced among 180 managers 
of 35 clinical laboratories of Iran, Shahid Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences 
2016. The research tool was researcher - constructed questionnaire of quantum skills, demographic 
details that its content and face validity and reliability were confirmed. For analysis of data, T-test 
and ANOVA techniques were used. 
Findings: Most of the studied clinical laboratories managers were male, married, with 15-20 years 
work experiences, 1-5 years managerial services, and minimally one training courses in clinical 
laboratory management. The managers had relatively desired and desired score of quantum skills 
and leadership respectively. Also, there was significant correlation between quantum leadership 
with age (P=0.01), and with management training courses (P=0.02). 
Conclusion: It is expected this paradigm may change the clinical laboratory management in the 
near future with regards to desirability of quantum leadership dimensions among clinical 
laboratories. 
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هاي علوم پزشکی هاي آموزشی دانشگاهبالینی بیمارستان هايارزیابی رهبري مدیران آزمایشگاه
 : رویکرد رهبري کوانتومی 1394شهر تهران در سال 
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چکیده 

       چوب نظریـه رهبـري کوانتـومی باعـث     هـاي بـالینی در چهـار   ه آزمایشـگاه درمانی از جمل -هنده خدمات بهداشتیدهاي ارایهنگاه به سازمانزمینه: 
  د.وشها میدر این سازمانهاي کارآمد و مؤثر کارگیري روشهب

هاي علـوم  دانشگاههاي آموزشی هاي بالینی بیمارستانتعیین وضعیت ابعاد رهبري کوانتومی در میان مدیران کلیه سطوح سازمانی آزمایشگاههدف: 
 شهر تهران بود. پزشکی

آزمایشگاه بالینی  35نفر از مدیران  180در میان  1394صورت مقطعی در سال تحلیلی بود که به -پژوهش حاضر از نوع توصیفی: هاشمواد و رو
شـامل رهبـري    نامـه محقـق سـاخته   هـا، پرسـش  ابزار گردآوري داده. انجام شد تهرانایران، شهید بهشتی و  علوم پزشکیهاي دانشگاه بیمارستانی

و آنـوا  تـی  هاي ها از آزمونراي تحلیل دادهبپایایی آن به تأیید رسید.  ها بود که روایی صوري و محتوایی وآن جمعیتیهمراه اطالعات  کوانتومی به
 استفاده شد. 

سال بودند  5تا  1سال و سابقه مدیریتی  20تا  15خدمت هل، داراي سابقه هاي بالینی مورد مطالعه مذکر، متأمدیران آزمایشگاه ینتربیشها: یافته
ابعـاد آن       از نظر مهـارت و رهبـري کوانتـومی و    گاه گذرانده بودند. مدیران مزبورو حداقل یک دوره آموزشی کوتاه مدت را در زمینه مدیریت آزمایش

زشی ندن حداقل یک دوره آموو گذرا )P=02/0( هاي کوانتومی با سنبین مهارت چنینند. هممطلوبی قرار داشت وضعیت مطلوب و نسبتاًدر ترتیب به
 ).P=02/0( داري وجود داشتدر زمینه مدیریت ارتباط معنی

رود این مدل جدیـد بتوانـد در آینـده نزدیـک     می هاي بالینی، انتظارآزمایشگاه با توجه به مطلوبیت ابعاد رهبري کوانتومی نزد مدیرانگیري: نتیجه
 ید.ها را دچار تغییر و تحول نمامدیریت آزمایشگاه

 
 بیمارستانی رهبري کوانتومی، مهارت کوانتومی، آزمایشگاهها: کلیدواژه

 
 

:مقدمه 
نام هاي از فیزیک بها شاخهدان، فیزیک1920در دهه      

نظریــه "ه دادنـد. امــا امـروزه   یــکوانتـومی را ارا  مکانیـک 
عالوه بر کاربري در علم فیزیـک، در رهبـري و    "کوانتوم

موفقیـت   )1(.گیـرد سـتفاده قـرار مـی   مدیریت نیـز مـورد ا  
در گروه رهبري صحیح و کارآمد است که بر  ییهاسازمان

هـاي  نفوذ، راهنمایی، هدایت و به جریان انداختن فعالیـت 
رهبــران ) 2(ســازمان و بــاور و اعتقــاد کارکنــان اتکــا دارد.

رهبري و تفکـر  ، هاي جدید هدایتها باید از شیوهسازمان
داشته باشند. هنر رهبري در شـرایط   خالق نوآورانه آگاهی

هاي امروز، تشویق و ترغیب رقابت با درك آگاهی از نقش
یـک رهبـر    )3(هاسـت. جدید رهبري و مهارتی در سـازمان 

سوي وضعیت مطلوب ثر، روند حرکت از وضع موجود بهؤم
اي بـراي آینـده   هر لحظـه  کند و درمیخوبی هدایت را به

رهبـري کوانتـومی، رهبـران     اصول )4(بهتر در تکاپو است.
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هنـد  ه دیگرا اراکند تا دیدگاهی برونرا الزام می هاسازمان

رهبـري  ) 5(ثر باشـند. ؤجـاي مـدیر بـودن، رهبـري مـ     و به
تر بر روي تعامل آزاد و مستمر بین رهبـر و  کوانتومی بیش

ثیر متقابل پویایی داخلی سازمان بـا  أکارکنان و همچنین ت
  )6(دارد. کیدأتکارکنان و بالعکس 

ر رهبـري از پایـه   تفکـ در این شرایط، ضرورت دارد تا     
د. مفهوم رهبري کوانتومی، نـوعی  شوتحول  وتغییر دچار 

شـود کـه   ارچوب و تفکر جدیـد در مـدیریت تلقـی مـی    چ
ـ راي عملکرد موفق سـازمان ارا اي را بتازه هاي مهارت ه ی

دگیري رسد در شرایطی که پویایی، یانظر میبه )7(دهد.می
ار ـشما بهـهر سازمانـناپذییـزء جدایـو ارتقاي مستمر، ج

ها نیز باید به کارکنان خـود بـراي   رود، رهبران سازمانمی
  )8(و خالقیـت کمـک کننـد.    ترین شور، نشاطداشتن بیش

عبارتی، در دیدگاه رهبري کوانتومی، رهبران مسـئولیت  به
زمینه مناسب  ایجاد ؛ها شاملانجام سه مجموعه از فعالیت

و توسـعه   یر و تحـول، ایجـاد تغییـر در سیسـتم    جهت تغی
مبنـاي نظریـه رهبـري     بـر ) 9(عهـده دارنـد.  سازمان را بـه 

ایـــن  .کوانتــومی، هشــت مهــارت کوانتــومی وجــود دارد
 ها عبارتند از:مهارت

که رهبران را  Quantum Seeing)( دیدن کوانتومی     
و بـراي  انتخـاب  ود را اهـداف خـ   تا آگاهانـه  سازدقادر می

سـازي  هـا و باورهـا مـدل   تعریف و آزمـون پـیش فـرض   
 کـه  (Quantum Thinking)تفکر کوانتـومی   )10(نمایند.

هاي ظاهراً متضاد را بـه  دهد تا گزینهبه رهبران امکان می
احسـاس   )11(هـاي بسـیار خـالق درآورنـد.    حل صورت راه
سازد می را قادر هاآن که (Quantum Feeling) کوانتومی

له انسجام وسیبدین احساس درونی خوبی داشته باشند و تا
ـ  )5(و انرژي مثبت ایجاد کنند. سازمانی را افزایش  تندانسـ

 کـه تـوانـایــی   (Quantum Knowing) کـوانـتـومـی
اي خـالقـانه و شهـودي اسـت، زیـرا  دانستـن بـه شـیوه

ا ایجـاد  ثرتر رؤتی موجود انبوهش اطالعات، لزوماً تصمیما
کوانتومی رهبرانی که مجهز به مهارت دانستن  )7(کند.نمی

صورت خالقانه، جو آگـاهی و تفکـر را در میـان    هب هستند
نتــومی اعمــل کو )12(آورنــد.وجــود مــیهکارکنــان خــود بــ

(Quantum Acting) ـ  شـود تـا ره  که باعث می  ابـران ب
کننـد تـا   میمهربانی، دلسوزي و صداقت کارکنان را وادار 

ــا آنم ــد.تناســب ب ــومی  )13(هــا عمــل نماین اعتمــاد کوانت
(Quantum Trusting)  دهد بـا  ازه میـاجکه به رهبران

این  )14(کننده خود مقابله کنند.ی و کنترلروحیه قدرت طلب
          آشـــوب یـــا نظمـــینظریـــه بـــی مهـــارت، ریشـــه در
(Chaos Theory) الزمـه کـه عـدم تعـادل    و این دارد ، 

 (Quantum Being) کوانتومی موجودیت )15(است. تکامل

نـوعی فرصـت بـراي     ارتباطات سـازمانی،  مبناي آنبرکه 
یادگیري هستند که در آن کارکنان در سـطوح عمـودي و   

که ترسی  افقی با یکدیگر در حال ارتباط باشند، بدون این
 )11(از تنبیه و سرزنش داشته باشند.

هـا را  سـازمان ب و کار امـروزه بسـیاري از   یند کسافر     
ـ ناتـا جهـت   وادار کرده  ل شـدن بـه اهـداف آتـی خـود      ی

اي مـدیران و  مهـارت کوانتـومی را بـر    ارتقاءهاي آموزش
هـا را بـه   و ایـن آمـوزش   ریزي کننـد کارکنان خود برنامه

 )17و16(سمت و سوي فناوري مشتري مداري سـوق دهنـد.  

هاي خود را بخواهند سازمانچنانچه رهبران نظام سالمت 
باید جهش فکري و  توسعه و پیشرفت دهندعصر جدید در 

وجود دیران با شیوه رهبري کوانتومی بهمهارتی جدید در م
توانـد نبـود   در نظام سـالمت مـی   آورند. رهبري کوانتومی

پذیري، طراحی مجدد و سـاختاري را  تمرکز، حفظ انعطاف
 )18(ها ایجاد کند.سازمانبراي حمایت از فرهنگ و اهداف 

گرایـی  بین حرفهبخشی همکاري میان رسدنظر میهب     
وسـعه و  هاي جدیـد جهـت ت  علوم پیچیده، منبع دیدگاه با

ــازمان  ــرفت س ــت پیش ــاي بهداش ــانی -یه ــه  از درم جمل
انی که به این مدیرهاي بالینی است. آن گروه از آزمایشگاه

توانند ابزارهـاي جدیـدي را بـراي    دیدگاه اعتقاد دارند می
در و  ه سمت اهداف سـازمانی خلـق کننـد   ت بحرکت مثب

ـ ارانتـومی  اکو ارچوب نظریه رهبـري چ ـ ی ثر و کارآمـد  ؤه م
را تضــمین هــا مراقبــت و خــدمات در ایــن ســازمان   

هدف تعیین میـزان ابعـاد    لذا مطالعه حاضر با )20و19(.نمایند
نتومی در میان مدیران کلیـه سـطوح سـازمانی    ارهبري کو
 هايهاي آموزشی دانشگاهنهاي بالینی بیمارستاآزمایشگاه
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 علوم پزشکی در سطح شهر تهران انجام شد.
 
هامواد و روش: 
صـورت  بـه  تحلیلـی و  -این پژوهش از نـوع توصـیفی      

 مدیران ارشـد،  نفر از 180 در میان 1394ر سال مقطعی د
هـاي  هـاي بـالینی بیمارسـتان   میانی و عملیاتی آزمایشگاه

هشتی، ایـران و تهـران   هاي علوم پزشکی شهید بدانشگاه
ــداد   ــد. تع ــام ش ــامل  35انج ــالینی ش ــگاه ب  15 ؛آزمایش

بیمارسـتان   10 بیمارستان از دانشگاه علوم پزشکی تهران،
بیمارستان از دانشـگاه   10 از دانشگاه علوم پزشکی ایران و

صـورت عمـومی و تـک    علوم پزشکی شـهید بهشـتی بـه   
اد تخت هاي بزرگ و بسیار بزرگ با تعدتخصصی با اندازه

هاي تخت ثابت و بیمارستان 500 تر ازو بیش 500تا  250
صـورت هدفمنـد   تخت بـه  250تا  100با اندازه متوسط با 

 جهت این مطالعه انتخاب شدند. 
در این مطالعه رؤسـا، سـوپروایزرها و سرپرسـتان هـر          

هاي بزرگ به ها در بیمارستانهاي آزمایشگاهیک از بخش
هـاي بـالینی مسـتقر در    آزمایشگاهجهت نفر و  130تعداد 

نفـر از   80با اندازه متوسط تعـداد  هاي آموزشی بیمارستان
ستان هر یـک از  سوپروایزرها و سرپرسا، مدیران شامل؛ رؤ

نفر انتخاب شدند. لذا  210هاي اصلی جمعاً به تعداد بخش
براي انتخاب نمونه پـژوهش اسـتفاده   از روش سرشماري 

مدیران به مطالعه شامل؛ حداقل یـک  ورود معیارهاي شد. 
ــار،   ــابقه ک ــال س ــوم   س ــی عل ــدرك کارشناس ــداقل م ح

و الم رضایت از نظر حضـور در مطالعـه   آزمایشگاهی و اع
جهـت شـرکت در   عدم تمایل  ؛دهندگانمعیار خروج پاسخ

صورت حضوري توسـط  نامه بهپرسش پژوهش حاضر بود.
پـس از  گران تحویل افراد مورد مطالعـه گردیـد و   پژوهش

هـاي  نامـه طی زمان دو هفته، مجـدداً مراجعـه و پرسـش   
 180ترتیـب تعـداد   تکمیل شـده دریافـت گردیـد. بـدین     

 و آوريجمـع  بـود،  شده تکمیل کامل طوربهنامه که پرسش
ابـزار گـردآوري   دست آمد. به 80/0دهی برابر پاسخ ضریب

گیـري  بهرهاي بود که با نامه محقق ساختهها، پرسشداده
نتومی مورد استفاده کوااخذ مربوط به رهبري منابع و مؤ از

 مهـارت  ؛نامه شـامل د. این پرسشش طراحیدر این مقاله 
ال) سـؤ  12( ال) و وظـایف سـؤ  9( هـا ویژگـی سؤال)،  16(

ال بــود. روایــی ســؤ 37جمــوع م رهبــران کوانتــومی و در
 طریق مراحل زیر به انجام رسید: نامه ازپرسش

نامـه بـه زبـان فارسـی     لیسی پرسـش ترجمه منابع انگ -1
 توسط دو مترجم مسلط به زبان انگلیسی

نامـه توسـط   تجزیه و تحلیل ترجمـه فارسـی پرسـش    -2
 گرانپژوهش

بـا افـراد   نظـر   منظـور تبـادل  بهن تشکیل گروه نخبگا -3
و متخصص در زمینه علـوم مـدیریت و علـوم    نظر صاحب

 نامهآزمایشگاهی جهت تدوین پرسش
 گران نامه توسط پژوهشتنظیم پرسشتدوین و  -4
             طریــق روایــی صــوري  نامــه از ارزیــابی پرســش  -5

(Face validity)  
اي گـروه  گران توانسـتند بـا اسـتفاده از اعضـ    پژوهش     

نامه تا چه حد االت پرسشمتخصصان متوجه شوند که سؤ
گیـري آن  شبیه موضوعی است که بـراي انـدازه   در ظاهر

 است. تهیه شده
  (Content validity) یـــ محتوای یـــ روای نــتعیی -6

نامه در اختیـار تعـداد   نامه. براي این منظور، پرسشپرسش
آزمایشگاهی، علوم مـدیریت و  نفر از متخصصان علوم  10

هـا  گذاري سـالمت قـرار گرفـت و از آن   رهبري و سیاست
 نامـه االت پرسـش خواسته شد تا مشخص کننـد آیـا سـؤ   

براي تعیـین  کند یا خیر. گیري مینظر را اندازه صفت مورد
و  )21("الوشــه"از روش  )CVR( نســبت روایــی محتــوي

تعداد متخصصانی که  neآن  که در زیر استفاده شد فرمول
تعـداد کـل    Nصورت ضروري و هنامه را باالت پرسشسؤ

بنــدي کردنــد متخصصــانی بودنــد کــه ســؤاالت را درجــه
ا توجـه بـه تعـداد متخصصـان،     استفاده شد که در نتیجه ب

CVR دست آمد.هب 79/0 برابر 
                           ne – N/2  

CVR=       
                                                                                   

N/2          
 

 طریق روش آلفاي کرونباخنامه نیز از پایایی پرسش     
 هـکلید. ـت آمـدسبه 90/0ب برابر ـه ضریـد کـم شاـانج

 جـرت پنـاس لیکـاده از مقیـا استفـه بـنامسؤاالت پرسش
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حـدودي   ، تـا 4، مـوافقم=  5موافقم=  قویاً ؛امتیازي شامل

 بنـدي و طبقـه  1مخـالفم=   یاًو قو 2، مخالفم= 3موافقم= 
نامــه شــامل؛   هــاي پرســشمیــانگین هــر یــک از بخــش

رهبــران  و وظــایف هــانتــومی، ویژگــیواهــاي کمهــارت
کـه  طوريه ب ؛محاسبه گردید 50کوانتومی نسبت به عدد 

را  75تا  50هاي مورد مطالعه امتیاز اگر مدیران آزمایشگاه
هـا و وظـایف   ها، ویژگـی داراي مهارت آوردنددست میهب

صورت کسب امتیـاز   و درمطلوب  تاًنسبان کوانتومی رهبر
صـورت  هها را بها و ویژگین نـوع مهارت، ایـ75باالتر از 

منزله نـامطلوب  نیز به 50باشند. امتیاز زیر مطلوب دارا می
بودن وضعیت رهبري کوانتـومی در میـان مـدیران مـورد     

هـاي دموگرافیـک مـدیران    همچنین ویژگـی  مطالعه بود.
هـل، میـزان   ؛ سن، جـنس، وضـعیت تأ  مورد مطالعه شامل

دوره  ه مدیریت و گذرانـدن تحصیالت، سابقه خدمت، سابق
آوري نامه جمعطریق پرسش از آموزشی در زمینه مدیریت
ها از نظـر رعایـت   نامهپرسش ،شد. قبل از توزیع و تحویل

گران توضیحات الزم پژوهش مالحظات اخالقی بررسی و
ـ  درباره اهداف پژوهش را به مـدیران آزمایشـگاه   ه هـا ارای

ري شـده را تضـمین   آودادند و محرمانگی اطالعات جمـع 
کننـدگان در  مندي شـرکت یتترتیب رضـا  نمودند که بدین

نامـه  چنین پرسـش اخذ گردید. هماین مطالعه خودارزیابی 
یید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهـران  مزبور به تأ

 رسید.  
و  SPSS 18 افـزار آمـاري  ها از نرمجهت تحلیل داده     

یـانگین و  فراوانـی، م ه آمار توصـیفی از جـداول   جهت ارای
و آنوا ه آمار تحلیلی از آزمون تی انحراف معیار و جهت ارای

 استفاده شد. 
 
هایافته: 

نفر از مدیران ارشـد، میـانی و عملیـاتی     180از میان      
 75(تعـداد   تـرین هاي بالینی مورد مطالعه، بیشآزمایشگاه

 54 ،متأهـل  )درصـد  80( نفر 144 مذکر، نفر) 135 ؛درصد
 126، )درصـد  30( سال 41باالتر از دامنه سنی باالي فر ن

 35(نفـر   63و  دکتـرا و کارشناسـی ارشـد    درصد) 70(نفر 

چنین سال بودند. هم 20تا  15سابقه خدمت داراي درصد) 
سال  5تا  1 این افراد داراي سابقه مدیریتی بین 3/2حدود 

ایـن افـراد نیـز     نفر) 146درصد؛  81( و اکثر قریب باتفاق
حداقل یک دوره آموزشی کوتاه مدت در زمینـه مـدیریت   

 گذرانده بودند.را  آزمایشگاه
ــگاه      ــدیران آزمایش ــه در       م ــورد مطالع ــالینی م ــاي ب ه

نامه اعتقاد دارنـد  طریق پرسش عمل آمده ازارزیابی بهخود
هاي کوانتومی در وضعیت نسـبتاً  که از نظر داشتن مهارت
ترین میـانگین  رند. همچنین بیشمطلوب و مطلوب قرار دا

تـرین مربـوط بـه تفکـر     مربوط به دیدن کوانتومی و کـم 
 ). 1کوانتومی است (جدول شماره 

 
در میان هاي رهبري کوانتومی انواع مهارت -1ول جد

 مدیران مورد مطالعه
 

 از یتما هاي کوانتومیمهارت
 71/85+25/9 دیدن 
 98/66+73/7 تفکر 

 63/80+09/12 احساس 
 33/74+32/10 دانستن 
 25/82+09/13 عمل 
 42/71+52/11 اعتماد 

 40/79+97/11 موجودیت
 

 

هاي مورد مطالعه باور دارند از نظـر  مدیران آزمایشگاه     
هـا و  کلیه ابعاد رهبري کوانتومی شامل؛ مهـارت، ویژگـی  

وظایف در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اگرچه این مـدیران  
هاي کوانتـومی،  ترین و از نظر ویژگیا کمهاز نظر مهارت

 ).2ند (جدول شمارهدست آوردهترین امتیاز را ببیش
 

ها و وظایف رهبري کوانتومی ها، ویژگیمهارت -2جدول 
 در میان مدیران مورد مطالعه

 
 امتیاز کوانتومی ابعاد رهبري

 71/75+98/5 هامهارت
 01/82+77/6 هاویژگی

 57/78+28/6 وظایف 
 76/78+50/4 رهبري
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هاي نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین گروههمچنین      
هـاي کوانتـومی   سال با مهارت 41تر از و بیشتر سنی کم

کـه   صورت بدین). P=01/0( داري وجود داردارتباط معنی
سـال در مقایسـه بـا مـدیران      41تـر از  کم مدیران با سن

ــاالي  ــایج خــود  41ب ــه نت ــا توجــه ب ـــابســال ب ی، از    ارزی
چـه بـین   تري برخوردارنـد، اگر هاي کوانتومی بیشمهارت

هاي سنی مذکور بـا دیگـر ابعـاد رهبـري کوانتـومی      گروه
چنـین  هم ).<05/0P( داري مشـاهده نشـد  اختالف معنـی 
بین رهبري کوانتومی با گذراندن حداقل یک مشخص شد 

دوره آموزشی در زمینه مدیریتی توسط مدیران آزمایشـگاه  
     ). P=02/0( داري وجــود داردارتبــاط مســتقیم و معنــی  

ــه ــارتیب ـــدن دوره عب ـــینه  گذران ـــوزشی در زم ــاي آم ه
هـا  تواند ظرفیت و توانایی مدیران آزمایشگاهمـدیریتی می

ــومی در   ــري کوانت ــاد رهب ــاهی از ابع را جهــت درك و آگ
 هاي خود افزایش دهد. سازمان

 
گیريبحث و نتیجه: 

حاضر براي اولین بار در حوزه نظام سالمت و پژوهش      
هـاي  در میان مدیران ارشد، میانی و عملیـاتی آزمایشـگاه  

ان، شـهید  هـاي دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـر     بیمارستان
ارزیابی نتایج طریق خود و توانست ازبهشتی و ایران انجام 

هـا،  مطلوب و قابل قبـولی از نظـر داشـتن انـواع مهـارت     
میان مدیران مزبور  در کوانتومی رهبري فوظایها و ویژگی

که مدیران سـطوح مختلـف    نشان داددست آورد. نتایج هب
هاي بالینی مورد مطالعه از نظر داشـتن مهـارت   آزمایشگاه

کوانتومی و رهبري کوانتومی در وضعیت نسبتاً مطلـوب و  
 مطلوب قرار دارند. 

دهنـده  ههاي ارایسازمانعمل آمده در هاي بهپژوهش     
هـاي  دهـد کـه روش  درمانی نشان می -خدمات بهداشتی

     ثیر هـا تـأ  مناسب و موفـق رهبـري در ایـن نـوع سـازمان     
داد و مراقبـت از بیمـار   سزایی بـر روي عملکـرد، بـرون   به

هـا ملـزم بـه تغییـر فرهنـگ      و این نـوع سـازمان   )22(دارد
سازمانی خود به سمت و سوي مراقبـت از بیمـار هسـتند.    

ها در قرن حاضر طبق نظــریه  فرهنگ ایـن سازمانتغییر 

) 23(آید.می حـساببـه واقعی چالش یک کوانـتومی بريرهـ

    هــاي کوانتــومی، رهبــران قــدرت خــود را بــه در ســازمان
ها کنند؛ به عبارتی در این نوع سازماندستان واگذار میزیر

مفهوم قدرت، یعنی وجود کارکنان قدرتمند در کلیه سطوح 
وري و سـودآوري  تا بهترین عملکرد را از نظـر بهـره  ست ا

هاي بـالینی نیـز از ایـن قاعـده     آزمایشگاه )24(باشند.داشته 
ترین اجزاء نظام عنوان یکی از مهممستثنی نیستند، زیرا به

     سالمت، نیازمند رهبـران شایسـته و آگـاه هسـتند تـا بـا       
چــون  هــاي ارزشــمند رهبــري، همکــارگیري مهــارتهبــ

منظـور  ثر بههاي کارآمد و مؤهاي کوانتومی، شبکهمهارت
زمایشگاهی، بهتـرین عملکـرد را   ه مراقبت و خدمات آارای
 )3(ه دهند.ارای

ها، ویژگی و وظایف رهبري چگونگی پیروي از مهارت     
هـاي  تواند موجب موفقیت رهبران آزمایشگاهکوانتومی می

د شود. در تفکر هاي خوبالینی در هدایت و رهبري سازمان
کوانتومی، همه اجزاي یک سازمان در حال تعامل هسـتند  

ارچوب و سـاختار یـک سـازمان    چ) 25(هم ارتباط دارند. و با
عنوان هاي بالینی بهتواند براي آزمایشگاهکوانتومی که می

یک مدل مورد استفاده قرار گیرد مبتنـی بـر ارتبـاط بـین     
هـا،  تمـاد، ارزش مبنـاي آن اع رهبر و پیـرو اسـت کـه بـر    

هم براي حل مشـکل   و تفکر با یادگیري، معنویت، گفتگو
 )26(گیرد.شکل می

ــراي اســتفاده مــدیران   مــدل ســازمان کوانتــومی فقــط ب
بـرداري از آن بـراي تمـام    بلکه بهـره  ها نیستآزمایشگاه

پذیر و ضروري است. مدل ها نیز امکانکارکنان آزمایشگاه
سازمان کوانتومی اشاره به این دارد کـه کلیـه کارکنـان و    

 هاي بالینی با برخورداري از نگاه، تفکـر، مدیران آزمایشگاه
ــاس،  ـــت، احس ـــماد و  شناخ ـــمل، اعت ـــت ع مـوجودی

هاي سـنتی مـدیریت   توانند خود را از نظریهکوانتـومی می
پذیر شاداب و مسئولیترها کنند، تفکر خالق داشته باشند، 

 شغلی و سازمانی خود اعتماد کننـد و  باشند، به فرایندهاي
 ايــهوب شبکهــت را در چارچــی و حرکـی زندگـتوانای

 )27(ارتباطی داشته باشند.

 اهــاي در دانشگهـی مطالعـاران طـی و همکــبابایآقا     
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در ابعـاد رهبـري کوانتـومی، تفکـر      نشان دادنـد اصفهان 

مقایسه با سایر ابعاد آن، از میانگین  ) در3/90±32( معیج
چنین در این پژوهش گـزارش  است. هم ارباالتري برخورد

ابعاد رهبري کوانتـومی در دانشـگاه اصـفهان در حـد     شد، 
 حاضــر، اگرچــه در مطالعــه  )28(نســبتاً مطلــوب قــرار دارد.

ترین میانگین رهبـري کوانتـومی مربـوط بـه دیـدن      بیش
 ترین آن مربوط به تفکر کوانتومی) و کم71/85( کوانتومی

باشد. عالوه بابایی ناهمسو میبا مطالعه آقا که بود )98/66(
دسـت  ههاي ببر این از نظر رهبري کوانتومی بین میانگین

   شـباهت دیـده    در هر دو مطالعه بـا یکـدیگر تقریبـاً   آمده 
ــی ــم ــايهشــود. در مطالع انجــام شــده در کشــورهاي  ه
کنان حوزه تان، هلند و سوئیس مهارت کوانتومی کارانگلس

د گیري که در نتیجه مشـخص شـ  فناوري اطالعات اندازه
وانتـومی در کارکنـان مزبـور، مشـتري     افزایش مهـارت ک 
کـه   هاي این کشور را افزایش داده استمداري در سازمان

دست آمده در مهـارت  هبا نتایج مطالعه حاضر از نظر رتبه ب
 )29(سویی دارد.کوانتومی هم 

در مطالعه خود اعالم کـرد   2006در سال  کانینگهام      
هبردهاي آموزش رهبري کوانتـومی  که با تهیه و تدوین را

هاي معیوب را در اداره توان روشمیصورت خودآموزي به
هـا کمـک   صالح و به پیشـرفت ایـن سـازمان   ها اسازمان

ر کوانتـومی  و همکاران پیشنهاد کردند تفکشلتون  )30(کرد.
هـاي  تواند موجب خلق سـازمان ها مینزد رهبران سازمان

هاي رفتاري متنـوع،  کوانتومی گردد که تنوع شغلی، روش
ــق و ارزش ــتگی   عالی ــجام و پیوس ــاوت و انس ــاي متف ه

ــی ــی از ویژگ ــازمان فرهنگ ــن س ــاي ای ــوب  ه ــا محس         ه
گزارش کردند که امروزه موضـوع   میورو  زنگ) 31(شود.می
عدي نیسـت  ها صرفاً یک ویژگی یک بي در سازمانررهب

تواند یک رهبر را در بلکه فرایندي چندوجهی است که می
لـذا   )32(سازمان از ویژگی منحصر به فردي برخوردار کنـد. 

شـوند داراي  ی که با رهبري کوانتومی اداره میهایسازمان
قابلیت فراگیري و به اجرا در آوردن انسجام و یکپـارچگی  

ــت ــی هس ــر م ــن نظ ــدیران    ند. از ای ــرد م ــان ک ــوان اذع ت
عمل آمده از ارزیابی بهدر خودهاي مورد مطالعه آزمایشگاه

نتیجـه بـا مطالعـه     ند و درهاي چندوجهی برخوردارویژگی
        سـنت آنـژ   و چـاتزل  ایـن،   سویی دارد. با وجودحاضر هم

ــرا درآوردن  ــه اج ــد ب ــزارش کردن ــومی در  گ ــر کوانت تفک
هـا و  ها، ویژگـی تلفیق و ترکیب مهارتیل دلها بهسازمان

کننـده  و نگـران  وظایف کوانتومی با یکدیگر بسیار بحرانی
است. بنابراین، رهبران باید توجه داشته باشند هـر یـک از   

هاي کوانتومی و سنتی در نوع خـود بـراي حیـات    پارادایم
سازمان الزم و ضروري است. دیـدگاه سـنتی رهبـري در    

هایی کـاربرد دارد کـه سـازمان نیـاز بـه      وقعیتشرایط و م
و بالعکس پارادایم رهبـري کوانتـومی    تر داردکنترل بیش

آشـنا  بینی و نـا قابل پیشبراي درك و آگاهی از وقایع غیر
هاي پیچیـده در شـرایط تغییـر محـیط کـاربرد      در سیستم

 )33(دارد.
لفه تفکر کوانتومی روش جدید تفکر سوي دیگر، مؤ از     

 -دهنده خدمات و مراقبـت بهداشـتی  ههاي ارایدر سازمان
ارچوب آن به کارکنان آزادي عمل و درمانی است که در چ

هـا  گیـري تري در تصـمیم استقالل فکري و خالقانه بیش
هاي نظام سـالمت مـورد   نهایت با پیامد شود و درداده می

گیرد. بنابراین نظریه کوانتـومی در نظـام   ارزشیابی قرار می
ند براي ارایـه کارآمـد، اثـربخش و مسـتمر     تواسالمت می
 )34(بگشاید. جدیدي را مراقبت سالمت مسیرهايخدمات و 

دهندگان اذعان کردند که از امتیاز در پژوهش حاضر پاسخ
مطلوبی از نظر احساس کوانتومی و دانستن کوانتـومی بـه   

حساسـات فعـال و مثبـت،    لحاظ داشتن تفکـر آگاهانـه و ا  
رهبران کوانتومی ابتدا بایـد مهـارت احسـاس     ند.برخوردار

هـاي  کوانتومی پیدا کنند و بـه ایـن احسـاس در موقعیـت    
هـاي  نتیجه به شخصیت، خالقیت و توانـایی  مختلف و در

مان کوانتـومی اعتمـاد داشـته    براي ایجاد مـدل سـاز  خود 
موقعیـت  دهنـده  که با انطباق با یافتـه بـاال، نشـان   باشند 

هاي بالینی مورد مطالعه از ایـن  ایشگاهمناسب مدیران آزم
  )35(نظر است.

 هـاير، سازمانـگ و واکــش دارلینـاي پژوهـمبنبر      
شـوند کـه نگـاه    یادگیرنده فقط توسط رهبرانی خلـق مـی  

هـاي ذهنـی داشـته    ها، تفکرات و مدلواقعیتجدیدي به 
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بـالینی در مطالعـه   هـاي  لذا مـدیران آزمایشـگاه  ) 10(باشند،
مطلـوب   وب و نسبتاًر با توجه به کسب میانگین مطلحاض

ایـن   هاي رهبـري کوانتـومی  ها و ویژگیدر زمینه مهارت
سـمت  هـاي خـود را بـه   توانایی را دارند که بتوانند سازمان

نیـز   اسـپیرز هاي یادگیرنده هدایت و رهبري کنند. سازمان
 هاي خود را از پیلـه اعتقاد دارد رهبران باید سریعاً سازمان

هاي و روش ي سنتی مدیریت مانند سلسله مراتبهاروش
بــه ســمت و ســوي رهبــري  هــا راو آنمســتبدانه خــارج 

ثر بـا کارکنـان سـوق    کوانتومی در جهت ایجاد ارتباط مـؤ 
 )36(دهند.
هـا و  رهبري کوانتومی، پـارادایمی اسـت کـه مهـارت         

هاي دهد که رهبران سازمانه میرفتارهاي جدیدي را ارای
نی باید بـراي  درما -دهنده مراقبت و خدمات بهداشتییهارا

ـ  هدایت و راهنمایی مؤ ا مشـکالت نظـام   ثر و رویـارویی ب
هاي خود از و حرکت دادن سازمان سالمت در قرن حاضر

قـرن بیسـت و یکـم     عنوان عصر صنعت به قرن بیستم به
بـرداري  ها بهـره از آن آوري و اطالعاتعنوان عصر فنبه

استفاده از مدل رهبري کوانتـومی، رهبـران را    )38و37(.کنند
و در مسـیر  ا تفکرات فـردي خـود را تغییـر    کند تملزم می

پذیري، ها و در جهت مدیریت تعارض، خطرارتقاي مهارت
گري و ایجاد یک فرهنگ سازمانی جدیـد و  نوآوري، مربی

هاي خود گـام  زمینه مناسب براي امید به آینده در سازمان
 )39(بردارند.

هـا در قـرن بیسـتم بـر روي     عبارتی تمرکز سازمانبه     
امـا در قـرن بیسـت و یکـم      ،یح بودانجام فرایندهاي صح

دست آوردن نتایج و پیامدهاي صحیح است. هکید براي بتأ
ان مراقبت و خـدمات نظـام   آورندگ لذا الزم است تا فراهم

جمله خدمات آزمایشگاهی رهبري کوانتومی را سالمت، از 
بلکه به پویایی  ان یک پدیده باور نداشته باشندعنواً بهصرف

ــازمان ــند. آن در س ــد باش ــا معتق ــلدر  )4و3(ه ــري ک ، رهب
کوانتومی افق جدیدي براي رهبران نظام سـالمت جهـت   

ز تعالی سازمان است. لذا دیگـر  دستیابی به سطوح باالیی ا
عنـوان نفـوذ بـر دیگـران جهـت      توان رهبـري را بـه  نمی

را  بلکـه بایـد آن   اهداف سازمانی تعریف کـرد  هدستیابی ب

عنوان فرایند جستجو و حرکـت در مسـیر هـدف کـه از     به
 )6(تر است، بیان نمود.تحقق خود هدف مهم

هاي که پژوهش حاضر از معدود پژوهش رغم اینعلی     
ایران است که براي در زمینه رهبري کوانتومی در میدانی 

نظام سالمت آزمایشگاه بالینی اولین بار در حیطه مدیریت 
توانــد داراي بعضــی امــا مــی تهیـه و تــدوین شــده اســت 

ـ   محدودیت  مفـاهیم ادراکـی    طـور مثـال؛  هها نیـز باشـد. ب
نامـه رهبـري کوانتـومی ممکـن     دهندگان به پرسشپاسخ

هاي مختلف بـا یکـدیگر تفـاوت داشـته     است در فرهنگ
ص ایـن پـژوهش در یـک مقطـع زمـانی خـا       ،ًباشد. ثانیا

دست آمده در دیگر هکه ممکن است نتایج ب گرفتهصورت 
مقاطع زمانی و در دیگر جوامع پژوهش با یکدیگر متفاوت 

ارزیـابی  صـورت خـود  اطالعات این پژوهش به ،باشد. ثالثاً
ـ    توسط مدیران آزمایشگاه ه هاي بـالینی مـورد مطالعـه ارای

تحلیـل نتـایج نهـایی پـژوهش حاضـر       شده است کـه در 
 ر است.ثیرگذاتأ

دست آمده در پژوهش حاضر در زمینـه مـدل   هنتایج ب     
هاي بـالینی  رهبري کوانتومی نشان داد مدیران آزمایشگاه

هـاي علـوم پزشـکی در سـطح     هاي دانشگاهدر بیمارستان
ـ      صـورت بـالقوه مجهـز بـه     هشهر تهـران اعتقـاد دارنـد ب

ها و وظایف رهبري کوانتـومی  ها و نقشها، ویژگیمهارت
نتیجه ایـن امیـدواري وجـود دارد تـا در آینـده      تند. در هس

هاي آموزشـی و تبیـین و تشـریح    نزدیک با برگزاري دوره
هـا بـراي مـدیران و    مدل رهبري کوانتومی در آزمایشـگاه 

هاي رهبـري را از شـرایط   ها بتوان تغییر روشکارکنان آن
سنتی به مدل کوانتومی مشاهده کـرد. اگرچـه بایـد بـاور     

این تغییر چندان ساده و آسان نیست و نیازمنـد   داشت که
باشد. در شرایط الزم می زمینه، فرهنگ، ابزار و امکانات و

کننده سازي آن بسیار بحرانی و نگرانصورت پیادهغیر این
خواهد بـود. عـالوه بـر ایـن، بایـد اذعـان کـرد رهبـري         

هـا در  ی قطعی و مطلق براي اداره سازمانکوانتومی، روش
 آید.حساب نمیضر بهقرن حا
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