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 Purpose: Quantum leadership is a kind of leadership to lead 

employees and organization to a successful future. Therefore, 

the present study was conducted with the aim of identifying 

the effective factors on quantum leadership in Iran's secondary 

schools. 

Materials and Methods: This research in terms of purpose 

was applied and in terms of implementation method was 

qualitative. The present study population was staff experts and 

managers of Iran's education in 2020 year. The sample size 

was calculated based on principle of theoretical saturation 20 

people, who were selected by snowball sampling method. The 

instrument of the present research was a semi-structured 

interview whose validity and reliability were assessed as 

appropriate. To analyze the data was used from thematic 

analysis method in MAXQDA software. 

Findings: The results of the analysis showed that the effective 

factors on quantum leadership in Iran's secondary schools had 

4 main themes and 21 sub-themes; so that the main themes 

were included the building trust and quantum harmony (6 sub-

themes), quantum thinking (5 sub-themes), quantum 

development platform (5 sub-themes) and positive and 

negative interventionists (5 sub-themes). 

Conclusion: The results of this study have practical 

implications for staff experts and managers of Iran's education, 

and they can to promote the quantum leadership in Iran's 

secondary schools provide a basis for improving the identified 

themes. 
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  و همکاران                 دلگرم ماریا  246

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مدارس در کوانتومی رهبری بر موثر عوامل شناسایی

 ایران متوسطه

 1دلگرم ماریا
 دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران گرمسار، اسالمی، آزاد
 

 *2زادهشفیع حمید
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 .(مسئول نویسنده) ایران گرمسار، اسالمی،

 
 3سلیمانی نادر

 آزاد دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران گرمسار، اسالمی،

 
  دهیچک

 و کارکنان هدایت برای رهبری نوعی کوانتومی رهبری: هدف
 هدف با حاضر پژوهش بنابراین،. است موفق ایآینده به سازمان
 انایر متوسطه مدارس در کوانتومی رهبری بر موثر عوامل شناسایی

 .شد انجام
 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این: هاروش و مواد
 ستادی مدیران و نظرانصاحب حاضر مطالعه جامعه. بود کیفی اجرا

 اساس بر نمونه حجم. بودند 1399 سال در ایران وپرورشآموزش
 یگیرنمونه روش با تعداد این که شد لحاظ نفر 20 نظری اشباع اصل

 مصاحبه حاضر پژوهش ابزار. شدند انتخاب برفیگلوله
 برای. دش ارزیابی مناسب آن پایایی و روایی که بود ساختاریافتهنیمه

 MAXQDA افزارنرم در مضمون تحلیل روش از هاداده تحلیل
 .شد استفاده

 نتومیکوا رهبری بر موثر عوامل که داد نشان هاتحلیل نتایج: هایافته
 داشت؛ فرعی مضمون 21 و اصلی مضمون 4 ایران متوسطه مدارس در
 کوانتومی وفاق و اعتماد ایجاد شامل اصلی هایمضمون که طوریبه
 توسعه بستر ،(فرعی مضمون 5) کوانتومی تفکر ،(فرعی مضمون 6)

 5) منفی و مثبت گرهایمداخله و( فرعی مضمون 5) کوانتومی
 .بودند( فرعی مضمون
 دیستا مدیران و نظرانصاحب برای پژوهش این نتایج: گیرینتیجه

 برای آنان و است کاربردی تلویحات دارای ایران وپرورشآموزش
 هزمین توانندمی ایران متوسطه مدارس در کوانتومی رهبری ارتقای

 .آورند فراهم شدهشناسایی هایمضمون بهبود برای را
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 05/10/1400: افتیدر خیتار
 27/11/1400:  رشیپذ خیتار
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 مقدمه
های امروزی در گرو رهبری صحیح و کارآمد است موفقیت سازمان

های که بر نفوذ، راهنمایی، هدایت و به جریان انداختن فعالیت
ی رقابتسازمان و باور به کارکنان تکیه نمایند و امروزه موقعیت 

های شده تا رهبران سازمانی مجاب شوند که از شیوهها سببسازمان
جدید هدایت، رهبری و تفکر خالق و نوآورانه آگاهی داشته و از 

ها شاخه از فیزیک دانفیزیک 1920در دهه  (.1آنها استفاده نمایند )
بنام فیزیک کوانتوم را مطرح و امروزه کوانتوم عالوه بر کاربر در 

و  گیردفیزیک در رهبری و مدیریت نیز مورد استفاده قرار میعلم 
ای بنام رهبری کوانتومی در مدیریت و رشتهباعث ایجاد بحثی میان

های قرن بیست و یکم به سازمان(. 2ها شده است )رهبری سازمان
های شدیدی مواجه شدند دلیل پارادایم کوانتومی با تغییرها و تحول

ها با تغییرها و هنگی و سازگاری سازمانکه این امر لزوم هما
پارادایم یک پرتو و  (.3دهد )های عصر حاضر را نشان میتحول

ای از حقیقت است که محدوده عالم هستی و قواعد آن را تشریح الیه
های مختلف تعیین های افراد را نسبت به موضوعو باورها و برداشت

ها و فرضی از باورها، پیشا(. بنابراین، پارادایم مجموعه4کند )می
 اسیشنو روش شناسیشناسی، شناختها بنیادی درباره هستیبرداشت

 (.5دهد )باشد که چارچوبی را برای حل مسائل مختلف ارائه میمی
که پارادایمی  پارادایم کوانتومی در بحث مدیریت و رهبری، امروزه

ا ر است رنگر است جای پارادایم نیوتنی که پارادایمی جزءنگکل
گرفته و بر اساس پارادایم کوانتومی، کل جهان متشکل از انرژی 
است که در آن هیچ جای خالی وجود ندارد و همه اجزای آن در 

در پارادایم کوانتومی جهان غیرقابل  (.6باشند )ارتباط با یکدیگر می
انش د شود که در آن، پیچیده، پویا و خودسازنده فرض میبینیپیش

شده قابل دستیابی های پژوهش در شرایط کنترلبا بررسی گزاره
نیست، بلکه با تفسیرهای مختلف و متعدد از واقعیت و ایجاد الگوی 

 (.7مورد توافق قابل دستیابی است )
ها متوجه رهبران و مدیران سازمانبا توجه به پارادایم کوانتومی، 

اعتقادی قدیمی و باطل ها شدند که ثبات در محیط کنونی سازمان
بینی وقایع ناممکن است و رهبری است و امکان کنترل و پیش

 نگری، علیتکوانتومی نوعی رهبری بر پایه عدم قطعیت، پیچیده
بودن، تبانی مشارکتی، ایدئالیسم، تعبیر غیرموضعی، تصادفی

امروزه رهبران و مدیران بر  (.8باشد )نگری میچندوجهی و تکمیل
واقف هستند که تنها عنصر ثابت عصر حاضر تغییر و تحول این نکته 

ای ها عقیدهدانند که ثبات در سازماناست و بسیاری از رهبران می
ثمر چیزی بیهوده و بیبینی قدیمی و منسخو است و کنترل و پیش

رهبری کوانتومی خدمتی برای باال بردن توانایی و (. 9خواهد بود )
است که رویکردی باز، خالق و پویا  اثربخشی مدیران و کارکنان

دهد و این نوع رهبری که بر اساس بهترین تصمیم در شرایط ارائه می
باشد. به های متنوعی میپیچیده بنا نهاده شده است مستلزم مهارت

عنوان نفوذ بر دیگران جهت توان رهبری را بهعبارت دیگر، نمی
دی عنوان فراینبه تحقق اهداف مشخص تعریف کرد، بلکه باید آن را

که جستجوی هدف و حرکت در مسیر هدف تعریف کرد که از 
در واقع، رهبری  (.10باشد )تر و ارزشمندتر میتحقق خود هدف مهم

کوانتومی سبکی از رهبری بر پایه پیشرفت با جریان سازمانی و 
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تمایل به خودساماندهی، خودتنظیمی و خودمدیریتی همراه با ابهام، 
(. قدرت در رهبری کوانتومی 11عدم اطمینان از آینده است )تغییر و 

برخالف رهبری نیوتنی و کالسیک مربوط به گروه خاص یا 
شود که تمام مراتبی نیست، بلکه زمانی قدرت حاصل میسلسله

کارکنان سازمان به نحو مطلوبی با هم کار کنند، منابع را ارتقاء 
این، قدرت در همه اجزاء و دهند و به اهداف سازمانی برسند. بنابر

باشد و یک سازمان کوانتومی این ظرفیت عناصر سازمان نهفته می
ر کارکنان و امنیت د وان خود را از طریق ایجاد اعتماد ورا دارد تا ت

رهبری  (.12) آنها ارتقاء دهد افزایش احساس تعلق سازمانی در
ی بر نسانکوانتومی فعالیتی است که با ایجاد و پرورش توانمندی ا

تعامل آزاد و مستمر بین رهبر، کارکنان و سازمان تاکید و سازمان 
رهبران  (.13کند )را در جهت دستیابی به آینده مطلوب هدایت می

هایی مانند ها و توانمندیها از قابلیتکوانتومی در رهبری سازمان
در نقش یک مربی به  پذیری برخوردارند وسیالی، پویایی و انعطاف

گذاری و اشتراکهای پیروان و پرورش استعدادها و توانایی لدنبا
چنین رهبرانی در ایفای نقش خود تالش  (.14تسهیم دانش هستند )

های انسانی، هایی مانند مدیریت اطالعات، پویاییکنند در زمینهمی
ارتباطات و شرایط سازمانی موازنه بین نظم و آشوب را حفظ نمایند 

ده مراتبی و ارتباطات گسترهای غیرسلسلهبکهو به دنبال توسعه ش
 (.15بین اجزای سازمان باشند )

رهبری  ها درباره عوامل موثر برترین پژوهشدر ادامه نتایج مهم
کمالی اردکانی و همکاران شوند. نتایج پژوهش کوانتومی گزارش می

بعد برای رهبری  7مولفه در قالب  15 حاکی از شناسایی( 1399)
کوانتومی دانشگاهی شامل ابعاد نگاه کوانتومی )با سه مولفه 

گرایی(، زیست یا زندگی پژوهی و ذهنیشناسی، آیندهفرصت
می پذیری(، اعتماد کوانتوکوانتومی )با دو مولفه کار تیمی و انعطاف

انتومی )با دو افزایی(، احساس کو)با دو مولفه خودسازماندهی و هم
اندیشی(، عمل کوانتومی )با دو مولفه مولفه شور و نشاط و مثبت

نگاه سیستمی و حرکت در مرز آشوب(، تفکر کوانتومی )با دو مولفه 
تفکر خالق و جستجوگری( و شناخت کوانتومی )با دو مولفه ابهام 

مداحیان و  .(16) گیری شهودی( بودطمینان و تصمیمو عدم ا
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برای ( 1399همکاران )

چهار مقوله ماهیت نظریه کوانتومی، ها رهبری کوانتومی در سازمان
چرایی رهبری کوانتومی )عوامل پیدایی رهبری کوانتومی(، ماهیت 

ه اثرگذاری در سازمان های رهبری کوانتومی و نحوو ویژگی
( 1397عبدالحمید و محمدی )در پژوهشی دیگر  .(17) شد استخراج

رهبری جهانی در بستر نقد رهبری که الگوی  گزارش کردند
ستیز، مشی ظلمگانه خطهای هفتمشیدر قالب خطکوانتومی 

مدار، مشی عزتبخش، خطمشی بصیرتمشی کریمه، خطخط
 شناساییمشی جذاب زا و خطمشی درونبخش، خطمشی هویتخط
 (1396عبدالحسینی و همکاران )پژوهش همچنین، نتایج  .(18) شد

ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر که  نشان داد
انداز، بعد چشم 8حوزه در  29 نشانگر و 95پارادایم کوانتومی شامل 

ها، شناخت، اعتماد، عملکرد، ارتباط و ها و احساستفکر، ارزش
ضمن پژوهشی ( 1396نظرپوری و همکاران ) .(19بود )یادگیری 

های دولتی به این درباره طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان

نتیجه رسیدند که رهبران و مدیران در سازمان برای ایجاد سبک 
 گیری از نگاه کوانتومی و توانایی دیدنرهبری کوانتومی باید با بهره

هدفمند، سبک و شیوه تفکر و نگرش خود را مقارن با تفکر 
وانایی تفکر به شیوه متناقض قرار دهند تا از این طریق کوانتومی و ت

ساز شناخت کوانتومی و شناخت شهودی مسائل در سازمان زمینه
توانند احساس و شوند. از این طریق رهبران و مدیران سازمانی می

اعتماد کوانتومی را در میان کارکنان خود بوجود آوردند که این مهم 
ه مسائل، تفکر خالقانه و شهودی، به نوبه خود موجب نگرش نو ب

ایش شود. بنابراین، با پیدبینی مسائل در سازمان مینگری و پیشآینده
نگری، عمل بینی و آیندهتفکر خالقانه و شهودی به همراه پیش

ه آید ککوانتومی یا توانایی عمل پاسخگویانه در سازمان بوجود می
ایی زندگی در روابط، پیامد اساسی این مهم وجود کوانتومی یا توان

پیرو، پیشرفت و توسعه پیروان و کارکنان از  -ارتباط متقابل رهبر
طریق خودسازماندهی و در نهایت ایجاد سازمانی نوآور، حسابگر و 

انداز در پژوهشی دیگر درباره بررسی چشم .(20) دقیق است
( گزارش 2016کوانتومی در رهبری مدرسه هریس و همکاران )

برای هدایت و مدیریت منابع مدرسه یک مدرسه یر که مدکردند 
ای های چندوظیفهاست و رهبر موثر مدرسه از صالحیت عامل موثر

توانند از طریق ها میباشد که این صالحیتویژه برخوردار می
شلتون و دارلینگ  .(21) رویکرد رهبری کوانتومی تحقق یابند

وانتومی را هفت عامل موثر بر رهبری ک ضمن پژوهشی (2001)
شامل دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت 
کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی معرفی 

 .(22) کردند
توان گفت که تغییرها و درباره اهمیت و ضرورت پژوهش می

های های اخیر همه سازمانهای سریع جامعه در سالتحول
وپرورش را نیز با آموزشی از جمله نظام آموزش غیرآموزشی و

طبق پارادایم  های زیادی مواجه ساخته است.ها و چالشبحران
ناپذیر است و مهم رهبری کوانتومی تغییر و تحول امری اجتناب

باشد. بنابراین، نظام نحوه سازگاری و تطابق با آن می
ها مقابله وپرورش از جمله مدارس نباید با تغییرها و تحولآموزش

کنند، بلکه باید در راستای آنها خود را سازگار نمایند و شرایط را 
ر خود فراهم آورند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بهبود مستم

های نسبتا زیادی شده و عالوه بر درباره رهبری کوانتومی پژوهش
آنکه اثر آن بر سایر متغیرها و یا اثر سایر متغیرها بر آن بررسی 

های آن را بررسی کردند، اما هایی نیز ابعاد و مولفهشده، پژوهش
آن در مدارس متوسطه یافت نشد. با پژوهشی درباره عوامل موثر بر 

شده و لزوم شناسایی عوامل موثر بر رهبری توجه به مطالب مطرح
کوانتومی جهت بهبود رهبری کوانتومی در مدارس، پژوهش حاضر 
با هدف شناسایی عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس 

 متوسطه ایران انجام شد.
 
 و روش هااد وم

بردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. این پژوهش از نظر هدف کار
نظران و مدیران ستادی جامعه مطالعه حاضر صاحب

بودند. حجم نمونه بر اساس  1399وپرورش ایران در سال آموزش
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ی گیرنفر لحاظ شد که این تعداد با روش نمونه 20اصل اشباع نظری 
 انگیری ابتدا پژوهشگربرفی انتخاب شدند. در این روش نمونهگلوله

وپررش ایران را نظران و مدیران ستادی آموزشتعدادی از صاحب
عنوان نمونه انتخاب کردند و از آنها خواستند تا شناختند بهکه می

وپررش ایران را به نظران و مدیران ستادی آموزشسایر صاحب
پژوهشگران معرفی نمایند. همچنین، طبق اصل اشباع نظری 

یابد که پژوهش ها تا زمانی ادامه میگیری و مصاحبه با نمونهنمونه
رسد گیری زمانی به پایان میبه اشباع برسد. به عبارت دیگر، نمونه

 های پژوهش بیفزایند.های جدید نتوانند مطلبی به یافتهکه نمونه
گونه بود که ابتدا پژوهشگران یک سوال مراحل اجرای پژوهش این

ی نظری طراحی و سپس اصلی و تعدادی سوال فرعی با توجه به مبان
نظران و مدیران ستادی ها یعنی صاحباقدام به شناسایی نمونه

وپررش ایران کردند که برای این منظور تعدادی را آموزش
ها . برای نمونهشناختند و تعدادی را با کمک آنها شناسایی کردندمی

اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی از 
شده و های ضبطماندن اطالعات مربوطه به مصاحبهانهجمله محرم

ها در مکان خاطر داده شد. مصاحبهاطالعات شخصی به آنها اطمینان
طور که با آنها ها انجام و همانشده با نمونهو زمان قبال هماهنگ

هماهنگ شده بود عالوه بر یادداشت مطالب کلیدی، تمام 
ها تا زمان رسیدن پژوهش به اشباع . مصاحبهها ضبط شدندمصاحبه

های ها و مصاحبههای حاصل از مصاحبهادامه یافت و یادداشت
ندی بصورت سطر به سطر بررسی و مقولهشده پس از اتمام بهضبط

ها، ارتباط مفاهیم و بررسی دوباره شدند و سپس بر اساس شباهت
مشابه با هم ادغام  دموارها، مفاهیم و مضامین تکراری حذف و یافته

شدند و این فرایند چندین مرتبه ادامه یافت و کدگذاری هنگامی 
پس از بررسی چندباره  یمعنادار هایبندیمتوقف شد که یک طبقه

الزم به ذکر است که پس از اتمام  .ها بدست آمدیافتهرونوشت 
 ای تقدیر شد.شوندگان با هدیهها از مصاحبهمصاحبه

ساختاریافته بزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمهدر این پژوهش ا
که در جدول  سوال فرعی بود ششبود که شامل یک سوال اصلی و 

صورت حضوری و رودررو در ها به. مصاحبهقابل مشاهده است 1
نظران و مدیران ستادی های کاری و در دفتر کار صاحبزمان

صورتی بود که ها بهوپررش ایران انجام شد. فرایند مصاحبهآموزش
شونده نظرها و پرسید و مصاحبهها را میکننده سوالمصاحبه

ها کرد. تمام مصاحبهصورت باز بیان میهای خود را بهپاسخ
برداری و عالوه بر آن با صورت دستی توسط محقق یادداشتبه

ها ضبط شد تا استفاده از دستگاه ضبط صوت، صدای همه مصاحبه
ست الزم به ذکر ا ها تطبیق داده شوند.یادداشتدر فرصتی مناسبی با 

شده به اطالع برداریکه در حین مصاحبه، مطالب یادداشت
 شوندگان رسانده شد تا در صورت نیاز آنها را اصالح نمایند.مصاحبه

کنندگان و مرور ها با روش بازبینی مشارکتروایی مصاحبه
کننده تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق خبرگان غیرشرکت

 محاسبه شد. 83/0بین دو کدگذار 
 

 
 های اصلی و فرعی مصاحبه. سوال1جدول 

 یی دارد؟هاالگوی عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه ایران چه ویژگی سوال اصلی

 سوال فرعی

 ها و عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه کدامند؟. شاخص1
 . تلقی و برداشت شما از عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه چگونه است؟2
 . ملزومات رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه کدامند؟3
 جهت اجرای رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه نیاز است؟ های اداری و پشتیبانی. چه زیرساخت4
 های رهبری جهت رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه نیاز است؟. چه زیرساخت5
 های منابع انسانی جهت رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه نظام آموزشی نیاز است؟. چه زیرساخت6

نظران و مدیران ستادی صاحب شده از مصاحبه بای گردآوریهاداده
افزار روش تحلیل مضمون در نرم باوپرورش ایران آموزش

MAXQDA .استفاده شد 
 

 هایافته

پس از مصاحبه با نفر هجدهم به اشباع رسید، اما  با اینکهپژوهش 
مصاحبه با نفرهای نوزدهم و بیستم ادامه یافت. نتایج تعداد و درصد 

 قابل مشاهده است. 1ها در جدول جنسیت، تأهل و تحصیالت نمونه
 

 ها. نتایج تعداد و درصد جنسیت، تأهل و تحصیالت نمونه2جدول 
 درصد تعداد سطح متغیر

 75 15 مرد جنسیت
 25 5 زن 
 85 17 متأهل تأهل
 15 3 مجرد 

 30 6 کارشناس ارشد تحصیالت
 70 14 دکتری 
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قابل مشاهده است، بیشتر  2طور که در جدول همان
دارای درصد( و  85درصد(، متأهل ) 75شوندگان مرد )مصاحبه

نتایج مضامین اصلی و فرعی  درصد( بودند. 70دکتری )تحصیالت 

ها جهت شناسایی عوامل موثر بر رهبری مصاحبه اجرای حاصل از
 قابل مشاهده است. 3کوانتومی در مدارس متوسطه ایران در جدول 

 
 

 ها جهت شناسایی عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه ایراننتایج مضامین اصلی و فرعی حاصل از اجرای مصاحبه. 3جدول 
 مضمون فرعی مضمون اصلی

اعتماد و وفاق  ایجاد
 کوانتومی

لکردی به اولیا ها و گزارش مالی و عم. کاهش هزینه2آموزان و گزارش به والدین، . توسعه سیستم اطالعاتی دانش1
. وجود شورای معلمان در 4. تقویت مشارکت محلی و اولیا در توسعه مدرسه، 3و مسئولین،  های محلیو رسانه

. نظام شکایات و 6. ایجاد ارتباط محلی و درآمدزایی در مدارس و 5آموزان، نشمدرسه و حضور نماینده اولیا و دا
 ارزیابی در مدرسه

 تفکر کوانتومی
و آموزان ت تفکر سیستماتیک در دانش. تقوی2، محورهای تجربی و تفکر شواهد. ایجاد فرصت استفاده از روش1

های گوناگون ذهنی در کودکان و استعدادها و مهارت . پرورش4آموزان، ورزی به دانش. یادگیری فلسفه3معلمان، 
 های ارزشی. پرهیز از اجبار در آموزش5

. ایجاد پرونده 4. محیط آموزش تعاملی، 3شده، . مدرسه مکانی امن و سازماندهی2. توسعه هوشمندسازی مدرسه، 1 بستر توسعه کوانتومی
 محور. توسعه مدیریت سامانه الکترونیکی5آموزان و سالمت روانی و جسمی و استعدادی برای دانش

گرهای مثبت مداخله
 و منفی

. مطالبات عمومی 5. سند تحول بنیادین و 4های تغییر، . نبود استراتژی3. کمبود منابع، 2های سنتی آموزشی، . شیوه1
 هامردمی نسبت به بهبود روش

بری قابل مشاهده است، عوامل موثر بر ره 3طور که در جدول همان
مضمون  21مضمون اصلی و  4کوانتومی در مدارس متوسطه ایران 

های اصلی شامل ایجاد اعتماد و طوری که مضمونفرعی داشت؛ به
مضمون فرعی(،  5مضمون فرعی(، تفکر کوانتومی ) 6وفاق کوانتومی )

گرهای مثبت و مضمون فرعی( و مداخله 5بستر توسعه کوانتومی )
وق، شده فبا توجه به مضامین شناسایی ند.مضمون فرعی( بود 5منفی )

شبکه مضامین عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه 
 قابل مشاهده است. 1ایران در شکل 
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 . شبکه مضامین عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه ایران1شکل 

 
 گیریجه نتی

انی اثربخشی سازم رهبری کوانتومی نقش موثری در بهبود عملکرد و
های مختلف از جمله سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

، پژوهش حاضر با هدف شناسایی بنابراین وپرورش دارد.آموزش
 عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه ایران انجام شد.

های پژوهش حاضر نشان داد که برای عوامل موثر بر رهبری یافته
 21مضمون اصلی و  4در مدارس متوسطه ایران، تعداد  کوانتومی

های اصلی شامل طوری که مضمونشناسایی شد؛ بهمضمون فرعی 

مدارس عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در 

 ایران

ایجاد اعتماد 

و وفاق 

 کوانتومی

آموزان و گزارش به والدینتوسعه سیستم اطالعاتی دانش  

هاها و گزارش مالی و عملکردی به اولیا و رسانههزینهکاهش   

 تقویت مشارکت محلی و اولیا در توسعه مدرسه

آموزانوجود شورای معلمان و حضور نماینده اولیا و دانش  

 ایجاد ارتباط محلی و درآمدزایی در مدرسه

 نظام شکایات و ارزیابی در مدرسه

بستر توسعه 

 کوانتومی

های تجربی و تفکر ایجاد فرصت استفاده از روش

 شواهدمحور

آموزان و معلمانتقویت تفکر سیستماتیک در دانش  

آموزانورزی به دانشیادگیری فلسفه  

های گوناگون ذهنی در کودکاناستعدادها و مهارتپرورش   

های ارزشیپرهیز از اجبار در آموزش  

 تفکر

 کوانتومی

گرهای مداخله

 مثبت و منفی

محورتوسعه مدیریت سامانه الکترونیکی  

 محیط آموزش تعاملی

آموزانپرونده سالمت روانی و جسمی و استعدادی برای دانش  

شدهمدرسه مکانی امن و سازماندهی  

های سنتی آموزششیوه توسعه هوشمندسازی مدرسه  

 کمبود منابع

های تغییرنبود استراتژی  

 سند تحول بنیادین

هامطالبات عمومی مردم نسبت به بهبود روش  
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 251... مدارس در کوانتومی رهبری بر موثر عوامل شناسایی        

 

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 5مضمون فرعی(، تفکر کوانتومی ) 6ایجاد اعتماد و وفاق کوانتومی )
مضمون فرعی( و  5مضمون فرعی(، بستر توسعه کوانتومی )

با اینکه  .دندمضمون فرعی( بو 5گرهای مثبت و منفی )مداخله
پژوهشی درباره عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس یافت 

های های پژوهش حاضر از جهاتی همسو با یافتهنشد، اما یافته
(، مداحیان و همکاران 16کمالی اردکانی و همکاران )های پژوهش

(، 19(، عبدالحسینی و همکاران )18(، عبدالحمید و محمدی )17)
( و شلتون و 21(، هریس و همکاران )20نظرپوری و همکاران )

 بودند.( 22دارلینگ )
مدارس امروز ه توان گفت کهای پژوهش حاضر میتشریح یافتهدر 

ها در تعداد گذشته تفاوت دارند و این تفاوتهای با مدارس دهه
ها، تخصص معلمان، تنوع و نوع مطالب آموزان، کالسدانش
 های اولیا وهای درسی، نیازهای فیزیکی و شرایط کار، توقعکتاب
آموزان، نیازهای شغلی، اجتماعی و محیطی معلمان، تغییرهای دانش

که هر یک تحولی  شودتکنولوژی و پیدایش نیازهای نو مشاهده می
بزرگ در سیمای مدرسه و مدیریت و رهبری آن بوجود آورده 

، ترینعنوان مهمنظران، مدیران را بهاست. اکثر متخصصان و صاحب
ترین عامل تغییر و تحول در مدارس کنونی کنندهترین و تعیینبنیادی

معرفی و با تکیه بر این مفروضه اساسی که آموزش و یادگیری قلب 
دهد و به تبع یت آموزشی است و هسته فنی مدرسه را شکل میمدیر

عنوان یک ضرورت آن تجلی مدیران در نقش رهبران آموزشی به
شود. رهبری آموزشی به مثابه یک الگوی رهبری احساس می

مند مدرسه با جنبش مدرسه اثربخش همزاد است و مرور نظام
تاثیر مثبت و  های اخیر این حوزه حکایت ازها و پژوهشمطالعه

معنادار این سبک از رهبری مدرسه با بسیاری از ابعاد مدرسه 
آموزان و ارتقای توسعه اثربخش از جمله بهبود یادگیری دانش

واند تای معلمان دارند. پارادایم کوانتوم و رهبری کوانتومی میحرفه
در درک و بهبود سازمان، رهبری و مدیریت در شرایط بسیار 

عنوان واقع شود و ارزش آن در تبیین زندگی سازمانی بهپیچیده مفید 
باشد که عدم قطعیت، ابهام و پیچیدگی از اندازی نوین میچشم

بنابراین، برای ایجاد  های اصلی آن است.ها و ویژگیخصوصیت
استفاده از نیروهای فکری  تاکید بروپرورش تحول در نظام آموزش

و استفاده از رهبری  وتربیتیمدر نظام تعل کارآمد، زبده و روزآمد
وپرورش با ضروری است. در نتیجه، تحول در آموزش کوانتومی

کردن آموزش، تأمین تکیه بر نوآوری، مشارکت، رقابت، کاربردی
در سایه پیچیدگی و  نیازهای جدید و استفاده از دستاورهای جهانی

های گذاریپس، باید در سیاستباشد. ممکن می عدم قطعیت
شناخت و درک صحیح از مراحل رشد،  وپرورش بهشآموز

های های فردی، نیازها و خواستهها، تفاوتتوانمندی و ضعف
توجه  ار فراگیرانآموزان و شیوه مدیریت و رهبری در رفتدانش
توان زمینه را برای تحقق عوامل برای این منظور می د.ای شوویژه

موثر بر رهبری کوانتومی در مدارس متوسطه ایران فراهم کرد که 
توان اقدام به توسعه در زمینه ایجاد اعتماد و وفاق کوانتومی می

 هاآموزان و گزارش به والدین، کاهش هزینهسیستم اطالعاتی دانش
های محلی و مسئولین، لیا و رسانهو گزارش مالی و عملکردی به او

تقویت مشارکت محلی و اولیا در توسعه مدرسه، وجود شورای 

آموزان، ایجاد معلمان در مدرسه و حضور نماینده اولیا و دانش
نظام شکایات و  ایجاد ارتباط محلی و درآمدزایی در مدارس و

ه ب توان اقدامدر زمینه تفکر کوانتومی میکرد.  ارزیابی در مدرسه
، های تجربی و تفکر شواهدمحورایجاد فرصت استفاده از روش

 رییادگی و معلمان،آموزان تقویت تفکر سیستماتیک در دانش
های رتپرورش استعدادها و مها آموزان،ورزی به دانشفلسفه

 های ارزشیپرهیز از اجبار در آموزش گوناگون ذهنی در کودکان و
 توان اقدام بهسعه کوانتومی میدر زمینه بستر تونمود. همچنین، 

عنوان مکانی امن و توسعه هوشمندسازی مدرسه، ایجاد مدرسه به
شده، داشتن محیط آموزش تعاملی، ایجاد پرونده سالمت سازماندهی

آموزان و توسعه مدیریت روانی و جسمی و استعدادی برای دانش
در زمینه محور کرد. عالوه بر آن، سامانه الکترونیکی

توان اقدام به کاهش استفاده از ای مثبت و منفی میگرهلهمداخ
های نوین ها و شیوهگیری از روشهای سنتی آموزشی و بهرهشیوه

ها و آموزشی، تالش برای رفع کمبود منابع، داشتن استراتژی
گیری از سند تحول بنیادین و های مناسب برای تغییر، بهرهبرنامه

 ها نمود.ت به بهبود روشتحقق مطالبات عمومی مردم نسب
پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه نبود، اما از 

 و نداشتن بودن پژوهشکیفی صرفاتوان به های رایج میمحدودیت
 و ایران پژوهش برای مدارس متوسطه بودن، اختصاصیبخش کمی

عدم یافتن پیشینه پژوهشی درباره عوامل موثر بر رهبری کوانتومی 
های پژوهش حاضر با آن اشاره کرد. در مدارس برای مقایسه یافته

عوامل موثر بر رهبری  ه عدم یافتن پیشینه پژوهشی دربارهالبت
کوانتومی در مدارس یکی از نکات قوت این پژوهش است که 

با توجه به  کند.ها متمایز میشپژوهش حاضر را از سایر پژوه
توان پیشنهادهای پژوهشی درباره انجام ها میمحدودیت

متوسطه ایران، های کمی درباره رهبری کوانتومی در مدارس پژوهش
انجام پژوهش کیفی درباره شناسایی عوامل موثر بر رهبری کوانتومی 

ر ، انجام پژوهش درباره عوامل موثر بدر مدارس ابتدایی ایران
های رهبری کوانتومی در سازمان آموزش عالی و یا حتی در سازمان

های بیشتر درباره رهبری کوانتومی در و انجام پژوهش غیرآموزشی
مدارس ایران از جمله از دیدگاه مدیران، معاونان و دبیران یا حتی 

پیشنهاد پژوهشی  آموزان و اولیای آنها بیان کرد.از دیدگاه دانش
ای برای عوامل موثر بر رهبری کوانتومی در شنامهدیگر ساخت پرس

نتایج این  باشد.مدارس ایران و بررسی وضعیت تحقق عوامل می
وپرورش ایران نظران و مدیران ستادی آموزشپژوهش برای صاحب

دارای تلویحات کاربردی است و آنان برای بهبود رهبری کوانتومی 
توانند زمینه جود میدر مدارس متوسطه ایران و ارتقای وضعیت مو

 شده فراهم آورند.های شناساییرا برای بهبود مضمون
 

 تشکر و قدردانی
شوندگان به دلیل مشارکت در وسیله نویسندگان از مصاحبهبدین

 کنند.پژوهش تقدیر و تشکر می
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