
Journal of Teacher's Professional 

Development 

 

 ای معلمحرفه هتوسع هفصلنام

Volume 5, Issue 2, Summery 2020, 59-70  91-07، 9911 تابستان ،2، شماره پنجمسال 
 

تدوین مدل معادالت ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی 
 (سرمایه اجتماعی )نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند

*4و فرحناز آهنگ 3طناکمحمد خسروی ،2، حسن غفاری1مرتضی شایانی
 

 

Designing the Structural Equation Model of the Impact of Quantum Leadership on the 
Organizational Innovation with the Mediating Role of Social Capital (Research sample: 

School Managers in Birjand) 
 Morteza Shayani1, Hassan Ghaffari 2, Mohammad Khosravitanak and Farahnaz Ahang4 

 

 44/48/1311تاریخ دریافت: 

 چکیده
 

وپرورش، این وجه به اهمیت نوآوری در نظام آموزشبا ت
پژوهش به بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با 
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان مدیران مدارس سطح 
شهر بیرجند پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، 
 کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی

نامه منظور سنجش رهبری کوانتومی از پرسشبه ت.اس
نامه (و جهت سنجش نوآوری سازمانی از پرسش0931عظیمی)

( استفاده شد. سرمایه اجتماعی نیز 0933ساعتچی و همکاران)
( مورد 0333نامه ناهاپیت و گوشال)با استفاده از پرسش

ها با استفاده آزمون نامهسنجش قرار گرفت. پایایی پرسش
منظور سنجش ای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. بهآلف

ها از روایی محتوا استفاده شد. جامعه آماری نامهروایی پرسش
پژوهش حاضر را کلیه مدیران مدارس سطح شهر بیرجند 

نفر از  091تشکیل دادند. مطابق جدول جرسی مورگان 
عنوان نمونه گیری تصادفی ساده بهمدیران از طریق نمونه

منظور تأیید یا رد فرضیات از روش الگویابی اب شدند. بهانتخ
استفاده  Warp-PLSافزار ¬معادالت ساختاری با کمک نرم

شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری کوانتومی بر نوآوری 
دار به ترتیب سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی

اجتماعی  درصد دارد. همچنین سرمایه95درصد و 93 به میزان
درصد بر نوآوری  10داری به میزان تأثیر مثبت و معنی

گری جزئی سرمایه سازمانی دارد. در نهایت رابطه میانجی
ها به مدیران اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به یافته

شود که به مفهوم رهبری کوانتومی توجه مدارس پیشنهاد می
های اساسی این از مهارت ای مبذول دارند و با استفادهویژه

 سبک رهبری، نظام آموزشی را رهبری و هدایت کنند.
سرمایه اجتماعی، رهبری کوانتومی، نوآوری  :های کلیدیواژه

 سازمانی، مدیران مدارس
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Abstract  
 
 

Concerning the importance of innovation in the 
education system, this study investigates the 
impact of quantum leadership on organizational 
innovation through the mediating role of social 
capital among Birjand city school principals. The 
purpose of this study is practical and descriptive-
correlational in nature. The data collection 
instruments include Azimee’s (1390) 
questionnaire, to measure quantum leadership, 
and Saatchi et al.’s (1389) questionnaire to 
measure organizational innovation. Social capital 
was also measured via the Nahapit and Guchal’s 
(1998) Questionnaire. The reliability of the 
questionnaires was assessed by Cronbach's alpha 
test, which was 0.954 for quantum leadership, 
0.939 for organizational innovation and 0.879 for 
social capital questionnaire. Content validity was 
also used to assess the validity of the 
questionnaires. The statistical population of the 
study consisted of all school managers in Birjand. 
According to the Jersey Morgan table, 134 
managers were selected through simple random 
sampling. Structural equation modeling using 
Warp-PLS software was used to confirm or reject 
the assumptions. The results showed that quantum 
leadership had a positive and significant effect on 
organizational innovation and social capital of the 
principals by 59% and 57%, respectively. Also, 
social capital has 21% positive and significant 
impact on organizational innovation. Finally, the 
relationship of partial mediation to social capital 
was confirmed. Based on the results of this study, 
school principals are advised to pay due attention 
to the concept of quantum leadership and use the 
basic skills of this style of leadership.  
 
 
 

Keywords: Social Capital, Quantum Leadership, 
Organizational Innovation, School Principals 
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 مقدمه

زاده، نوآوری است )شفیع توسعه نظیر موضوعاتی ها براصلی سازمان تمرکز در بازار رقابتی امروز،

 ایجاد در عاملی اساسی سخت و کار مستلزم نوآوری که است بر این باور «دراکر. »(011: 0931

رغم عالقه گسترده و (. علی99: 1103، 0؛ تامر101: 0939است )احمدی،  جهانی سطح در رقابت

آن اجماع آکادمیک وجود سرعت در حال رشد ادبیات نوآوری، هنوز هم در مورد تعریف به

 و تازگی بر نوآوری، تعاریف از (. اما بسیاری1: 1103، 1زلفیکار و یوسمن)خان، هی، اکرم، ندارد

( نوآوری را به پنج دسته 0300)1(. شومپیتر91: 1103، 9کنند )سیامو و فرانکومی تأکید نوگرایی

برداری های جدید تولید، منابع جدید تأمین، بهرهکند: محصوالت جدید، روشبندی میمختلف طبقه

وکار )به نقل از خان، هی، اکرم، زلفیکار و دهی کسبهای جدید سازمانجدید و راهاز بازارهای 

است )چابی، ساهو  یک نظام مدیریتی، ایده یا محصول جدیدی عنوان(. نوآوری به1: 1103یوسمن، 

عالوه بر توجه به کیفیت و کمیت  ( که1: 1103، 0؛ دزیالس و بلیاند 00: 1103، 9و خاتری

است.  های استثناییفرصت پی ایجاد در (،11: 1103، 5ات )یو، لی، وانگ و دووانمحصوالت و خدم

 نظر در سازمانی فرآیندهای در جدید رفتار یا یک نظر پذیرش و توسعه منزلة به سازمانی نوآوری

عنوان منبع سازمانی به (. نوآوری191: 1103، 3است )آنزوالرمان، بایوناساز و گارسیا مارکو شدهگرفته

( 0151: 1103، 1103صلی ایجاد ارزش و مزیت رقابتی )خان، هی، اکرم، زلفیکار و یوسمن، منبع ا

 استفاده و قابل خدمات ها، فرآیندها و محصوالت وهای جدید، دستگاهتولید مکانیزم از است عبارت

 هاآن ارائه و و جدید پیشرفته خدمات و محصوالت توسعه به سازمان یک تمایل و سازمان در ارزشمند

: 1103؛ تامر، 39: 0935بدیع )بابائی منقاری، میرکمالی و لطفی،  رفتار یا هاهاید کاربرد و بازار به

های مختلف عواملی مانند عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی را بر نوآوری (. پژوهش99

(. از عوامل 000 :0931دهکردی، جوکار و درینی، دانند )پرهیزگار، فروزندهسازمانی مؤثر می

آمیز )رستگار و های رهبری و انواع آن شامل رهبری تحولسازمانی مؤثر بر نوآوری سازمانی سبک

(، 030: 0930(، رهبری راهبردی )سنجقی، فرحی، امیراحمدی و دلیری، 095: 0939مقصودی، 

)نصیری، ( و رهبری موثق 100: 0935فرجاد و عظیمی، اصفهانی، رجبیرهبری تبادلی )طوطیان

( است. همه تعاریف رهبری در عناصری مشترک بوده و یا به نحوی 195: 0931اسکندری و نویدی، 

نفوذ »نمایند. یکی از وجوه اشتراک همه این تعاریف، عبارت بر متغیرهای مشترک تأکید می

های امروزی در . از سوی دیگر، موفقیت سازمان(009: 0931پور، ای و حمزه)افجهاست « اجتماعی

                                                           
1 . Tamer 

2. Khan & He & Akram & Zulfiqar & Usman  

3 .Simao & Franco 
4 .Schumpeter 

5. Chaubey & Sahoo & Khatri 

6. Dziallas & Blind 
7. Yu & Li & Wang & Duan 

8 . Anzola-Román & Bayona-Sáez & García-Marco 



 00             …نقش میانجی با تدوین مدل معادالت ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی  

های گرو رهبری صحیح و کارآمد است که بر نفوذ، راهنمایی، هدایت و به جریان انداختن فعالیت

کند ها را مجاب میسازمان، باور و اعتقاد کارکنان اتکا دارد. شرایط رقابتی امروزی، رهبران سازمان

 های جدید هدایت و رهبری آگاهی داشته باشند. ه از شیوهک

را ارائه نمودند و از « مکانیک کوانتومی»ای از فیزیک به نام ها شاخه، فیزیکدان0311در دهه 

رحیمی، اطهری و ؛ 1: 1103، 0استفاده نمودند )نینگتیاس و موندیری جدید فیزیک توصیف آن برای

رحیمی، اطهری و )است  حرکت حال در ذره معنای به نتوم در فیزیک. کوا(011: 0931افالکیان، 

. اما امروزه نظریه کوانتوم عالوه بر کاربری در علم فیزیک در رهبری و (011: 0931افالکیان، 

نام  ای جدیدی بهرشتهوجود آمدن مبحث میانگیرد و باعث به مدیریت نیز مورد استفاده قرار می

ی کوانتومی تعریف ها و مدیریت شده است. در مورد رهبررهبری کوانتومی در عرصه سازمان

مشخصی وجود ندارد. رهبری کوانتومی یکی از مفاهیم رهبری است که با تأثیرگذاری بیشتر بر 

(. 1: 1103نگر دارد )نینگتیاس و موندیری، یادگیری، آن را مؤثر و کاراتر نموده و دیدی آینده

بر اعضای سازمان است و  رهبری کوانتومی نوعی از رهبری است که قادر به ارائه انرژی و تأثیر زیاد

تواند ظرفیت طبیعی انسان را تحریک کرده و همه را هدایت کند تا به سمت عنوان یک توانایی میبه

اهداف مشترک رهسپار شوند. رهبری کوانتومی با علم پیچیدگی ارتباط دارد که هدف آن مطالعه 

های خالق را ایجاد کند. پتانسیل تواندکه با عدم قطعیت میطوریهای بالقوه است؛ تمام توانایی

کند که کل در جهان بیشتر از جمع اجزای آن همانند نظریه گشتالت، نظریه کوانتومی بیان می

تواند تعارض را به نفع سازمان و بهبود کیفیت رهبری کند )نینگتیاس و است. رهبری کوانتومی می

که روابط، فرصت ارزشمندی برای یادگیری رهبران کوانتومی با اعتقاد به این. (0: 1103موندیری، 

ها با کاهش یا حذف ترتیب آناینگیرند؛ بههستند، زمان و فضای مناسبی را برای گفتگو در نظر می

روابط ارتباطی، استفاده از ارتباطات چندجهته به بهبود روابط و به افزایش سرمایه اجتماعی سازمانی 

های علوم اجتماعی (. سرمایه اجتماعی در رشته09: 0931ی، پور و فیروزآبادنمایند )ناطقکمک می

 عنوانبه تواند( و می1103، 1ای مورد استقبال واقع شده است )هونگ و ووبه طور فزاینده

گیرد )غیاثی ندوشن و  قرار مدنظر فردی، مفید بین روابط در افراد به وسیله گذاریسرمایه

ارکت، آگاهی های اساسی اعتماد، انسجام، مشماعی با شاخص(. سرمایه اجت031: 0939الرعایا، امین

وجود ای از روابط اجتماعی را به (، شبکه91: 0930)حیدرخانی، کالنتری و محبی، و پیوند

شود. ولکاک ( و به نفع دو طرف می1103، 1؛ ابرل110: 1103، 9آورد)بانو، کیشنج، خان و خانمی

تواند به عالمان سیاسی، ان یک زبان تئوریک مشترک میعنومعتقد است که سرمایه اجتماعی به

شناسان و اقتصاددانان امکان کار با یکدیگر را در وضعیتی مفید اعطا شناسان، انسانجامعه

                                                           
1. Ningtias & Mundiri 

2. Hong & Wu 
3. Bano & Cisheng & Khan & Khan 

4. Eberl 
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 آن برای را اجتماعی سرمایه کلمن واژه (. بوردیو و11: 0930کند)گودرزوند، هاشمی و یوسفی، 

 شوند واردمی هاگروه و افراد کارایی رفتن باال باعث که اعیاجتم هنجارهای و اجتماعی از روابط دسته

 هایپدیده تبیین در را پوتنام و فوکویاما آن مانند دیگری اندیشمندان سپس و کردند اجتماعی علوم

نیا و دادند )بیدختی، جعفری، خسروی قرار مورد استفاده جامعه سطح در اجتماعی گوناگون

اند: ان علوم اجتماعی دو شکل سرمایه اجتماعی را توصیف کرده(. دانشمند001: 0930نوروزی،

-کننده. رویکرد سرمایه اجتماعی پیوندهسرمایه اجتماعی پیونددهنده و سرمایه اجتماعی متصل

کند. رویکرد شبکه یک جمع را بررسی میدهنده، تأثیر روابط داخلی یک جمع و تداوم روابط درون

کند. این رویکرد بر روابط ها تأکید میای آنر افراد و روابط شبکهکننده، بسرمایه اجتماعی متصل

عنوان منبعی در راستای منافع شخصی و اجتماعی خارجی افراد و اینکه چگونه سرمایه اجتماعی به

(. در زمینه هر 03: 1111، 0شود، تأکید کرده است )آدلر و واندر واقع، موفقیت افراد بکار گرفته می

بهار، عرفانی های مختلفی صورت پذیرفته است. حیدری، شعبانییر ذکر شده پژوهشیک از سه متغ

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه »( پژوهشی با عنوان 0935و سلیمانی )

انجام دادند. نتایج مدل « اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران

داد که سرمایه اجتماعی توانسته اثر سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی نشان  ساختاری نوآوری

بهار، حیدری، شعبانی معناداری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد 

های رهبری بر اثرات سبک»( پژوهشی با عنوان 1103) 1. هو و فو(99: 0935عرفانی و سلیمانی، 

داد که انجام دادند. نتایج پژوهش نشان « عملکردهای کاری و نوآوری سازمانی در صنعت مالی

ویژه عملکرد شغلی دارند. بهگر تأثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی و گرا و رهبری معاملهرهبری تحول

گر تأثیر چشمگیری در عملکرد سازمان و نوآوری سازمان گرا نسبت به رهبری معاملهرهبری تحول

گرا در نوآوری تأثیر رهبری تحول»( پژوهشی با عنوان 1103)9دارد. چان، انگ، ادلیب و زمان

داد که پرورش ذهنی باالترین انجام دادند. نتایج پژوهش نشان « سازمانی در صنعت تولید مالزی

حال مالحظات فردی بیشترین همبستگی را سطح برای کارکنان در صنعت تولید مالزی بود. بااین

( پژوهشی با عنوان 1103) 1برای نوآوری سازمانی در صنعت تولید مالزی نشان داد. مصطفی

ی سرمایه اجتماعی و محور: نقش میانجهای کارکنان رستوران مشتریگرا و رفتاررهبری تحول»

انجام داد و نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری پیوند بین « تعامل کاری

( 1103کند. نینگتیاس و موندیری )گری میمحور را میانجیآمیز و رفتارهای مشتریرهبری تحول

م دادند و نتایج پژوهش انجا« رهبری کوانتومی معلم در بهبود کیفیت آموزش»پژوهشی با عنوان 

                                                           
1. Adler & kwon 

2.  Ho & Fu 
3.  Chan & Ang & Andleeb & Ahmad & Zaman 

4.  Mostafa 



 09             …نقش میانجی با تدوین مدل معادالت ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی  

آموزان در فرآیند تواند برای دانشعنوان یک مفهوم رهبری مینشان داد که رهبری کوانتومی به

 یادگیری مفید، کارآمد و تأثیرگذار باشد.

پرورش  هایوپرورش با ویژگیبنابراین رهبری کوانتومی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش 

آموزان در توسعه و موفقیت، داشتن رفتار اخالقی و توجه به با عشق و عالقه، کمک به دانش

هایی که امروزه بیش از سایر (. یکی از سازمان0: 1103آموزان دارد )نینگتیاس و موندیری، دانش

وپرورش است. زیرا، ها در زمینه پرورش خالقیت و نوآفرینی مسئولیت دارند، سازمان آموزشسازمان

اصلی و عمده شخصیت و رشد ابعاد وجود آدمی است. در مدارس، رهبری وپرورش زیربنای آموزش

نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و مسئولیت کامل در پویایی اجرای آموزش و نوآوری بر عهده 

های وپرورش با شیوههای آموزشکه بسیاری از نظام(. درحالی1: 1103دارد )نینگتیاس و موندیری، 

 . دهندمه میکم اثر به کار خود ادا

 جهان در آن های متعددنقش و هارسالت به توجه با نظام، این در نوآوری و با توجه به اینکه تغییر

حیاتی است و با عنایت به نقش رهبران در نوآوری، پژوهش حاضر  امری ایران، جامعه در و کنونی

ش میانجی سرمایه اجتماعی درصدد برآمد به بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نق

 در قالب مدل مفهومی زیر میان مدیران مدارس سطح شهر بیرجند بپردازد.

 
 مدل مفهومی پژوهش (1)شکل 

 گردند:صورت ذیل تدوین میهای پژوهش بهبر اساس مدل مفهومی، فرضیه

 . رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.0

 رهبری کوانتومی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد.. 1
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 . سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.9

. رهبری کوانتومی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی تأثیر 1

 معناداری دارد.

 

 شناسی روش

انتومی بر نوآوری سازمانی معلمان با توجه به نقش پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر رهبری کو

میانجی سرمایه اجتماعی، انجام شده است. این پژوهش، از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ 

آید و از حیث ها، از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار میگردآوری داده

سازی معادالت طور مشخص مبتنی بر مدلبه ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و

است. جامعه آماری پژوهش حاضر؛ شامل مدیران  Warp-PLSافزار ساختاری با استفاده از نرم

گیری نفر بر حسب جدول نمونه 091نفر است که تعداد  101مدارس شهر بیرجند به تعداد 

انتخاب شدند. برای گردآوری  عنوان نمونه( به صورت تصادفی ساده به0351) 0کرجسی و مورگان

ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. بر این اساس، برای بررسی متغیر سرمایه اجتماعی داده

شاخص و جهت بررسی متغیر رهبری کوانتومی از  3( با 0333) 1از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال

ی متغیر نوآوری سازمانی از مولفه و برای بررس 5سوال و  91( با 0931پرسشنامه عظیمی )

شاخص استفاده شد. در پژوهش  11( شامل سه مؤلفه و 0933پرسشنامه ساعتچی و همکاران )

( استفاده 033: 0333) 9ای هالندهای پژوهش، از روش دو مرحلهوتحلیل دادهمنظور تجزیهحاضر، به

در گام دوم، به ارزیابی مدل  گیری وشده است. در این روش، در گام نخست، به ارزیابی مدل اندازه

 شود: ساختاری پرداخته می

شود. برای گیری به بررسی مقادیر پایایی و روایی ابزار پژوهش پرداخته میدر ارزیابی مدل اندازه

گیری، از شاخص آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که اگر سنجش پایایی ابزار اندازه

: 1100، 1باشند، پایایی ابزار، مورد تأیید است )گئورگ و مالری 5/1های موردنظر باالتر از شاخص

استفاده شد که همواره باید باالتر از  AVE(. همچنین، برای بررسی روایی همگرا از شاخص 191

(. در این پژوهش، مقادیر آلفای کرونباخ رهبری کوانتومی، 939: 0330، 9باشد )فورنل و الرکر 1/1

مقادیر پایایی ترکیبی به  353/1و  393/1، 391/1مایه اجتماعی به ترتیب نوآوری سازمانی و سر

بود.  901/1و  999/1، 991/1و مقادیر روایی همگرا به ترتیب 319/1، 310/1، 393/1ترتیب 

های مذکور مورد تأیید است. از طرفی، برای بررسی ها از نظر شاخصبنابراین، ابزار گردآوری داده

                                                           
1. Krejcie and Morgan 

2. Nahapit and Guchal 

3. Hulland 
4. George and Mallery 

5. Fornell and Larcker 
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)قطر ماتریس( برای هر  AVEشد که همواره مجذور هر فورنل و الرکر استفاده روایی واگرا آزمون 

(، آزمون 0متغیر باید بیشتر از مقادیر ضریب همبستگی در همان ستون متناظر باشد. جدول )

 دهد.مربوطه را نشان می
 آزمون روایی واگرا (1)جدول 

 سرمایه اجتماعی نوآوری سازمانی رهبری کوانتومی ابعاد

 999/1 519/1 590/1 بری کوانتومیره

 139/1 591/1 519/1 نوآوری سازمانی

 500/1 139/1 999/1 سرمایه اجتماعی
 

(، مقادیر ضریب همبستگی در هر ستون کمتر از مجذور میانگین واریانس 0بر اساس جدول )

 دهد.نشان می استخراج شده بوده؛ بنابراین، آزمون فورنل و الرکر، روایی واگرای ابزار پژوهش را

سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل های پژوهش با استفاده از روش مدلتحلیل فرضیه

 انجام شد. Warp-PLSافزار مربعات جزئی و از نرم

 

 هایافته

سازی (، مدل1شود. شکل )در ارزیابی مدل ساختاری به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می

 دهد.بی مدل مفهومی پژوهش را نشان میمعادالت ساختاری برای ارزیا

 
 ارزیابی مدل مفهومی پژوهش (2شکل )

 

 شود:صورت زیر استفاده میهای برازندگی بهبرای بررسی برازندگی مدل از شاخص

وتحلیل ضرایب : اولین معیار برای بررسی برازندگی مدل تجزیهP-value( ضریب معناداری 0

باشد.  19/1که همواره مقدار مربوطه باید کمتر از طوریاست به P-valueمسیر با استفاده از مقادیر 

بوده و بنابراین معناداری  19/1برای همه مسیرها، کمتر از  P-value(، مقدار 1بر اساس شکل )

 مسیرها مورد تأیید است.

ان : معیار مذکور، میزان تأثیر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک متغیر وابسته نش2R( معیار 1

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته به 05/1و  99/1، 03/1دهد و سه مقدار می
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و برای متغیر  99/1برای متغیر نوآوری سازمانی برابر با  2R(، مقدار 1شود. بر اساس شکل )می

 99دهد رهبری کوانتومی و سرمایه اجتماعی، بوده که نشان می 91/1سرمایه اجتماعی برابر با 

درصد از  91کنند. همچنین، رهبری کوانتومی، بینی میدرصد از تغییرات نوآوری سازمانی را پیش

 کند.بینی میتغییرات سرمایه اجتماعی را پیش

کند و در بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می: این معیار قدرت پیش2Q( معیار 9

بینی کم، متوسط و عنوان قدرت پیشبه 99/1 و 09/1، 11/1تمامی متغیرهای وابسته، سه مقدار 

و برای سرمایه  999/1برای متغیر نوآوری سازمانی برابر با  2Qشود. مقدار قوی در نظر گرفته می

بینی نسبتاً قوی متغیر وابسته و میانجی دهنده قدرت پیشبوده که نشان 991/1اجتماعی برابر با 

 است.

 19/1، 10/1بررسی قدرت مدل کلی استفاده شد و سه مقدار : از این معیار برای GoF( معیار 1

شود. در پژوهش عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار در نظر گرفته میبه 90/1و 

 دهنده قدرت باالی مدل مفهومی پژوهش است.بوده که نشان 113/1برابر با  GoFمقدار 

خطی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. هرگاه : از این معیار برای بررسی همVIF( معیار 9

خطی بین متغیرهای پژوهش یا ارتباط خطی بین متغیرهای پژوهش باشد، هم 9باالتر از  VIFمقدار 

 VIFشود. همچنین، اگر مقدار می های کالسیک مدل رگرسیونفرض زیاد بوده که این موجب نقض

باشد فاقد هم خطی است. در این  0خطی متوسط بوده و اگر کمتر از  باشد، مقدار هم 9تا  0بین 

دهنده متوسط بودن مقدار رابطه هم خطی بوده که نشان 191/1برابر با  VIFپژوهش، حداکثر مقدار 

های برازش های مربوط به برازندگی مدل، همه شاخصبین متغیرهای پژوهش است. بر اساس گام

دارند و بنابراین برازش مدل مفهومی پژوهش مورد تأیید است. همچنین، قبول قرار در محدوده قابل

 دهد.های پژوهش را نشان می(، آزمون فرضیه1جدول )
 های پژوهشآزمون فرضیه (2) جدول

 فرضیه
تأثیر 

 مستقیم
تأثیر 

 غیرمستقیم
 تأثیر کل

ضریب 

 معناداری
 وضعیت

 تأیید < 10/1 93/1 - 93/1 رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی

 تأیید < 10/1 95/1 - 95/1 رهبری کوانتومی بر سرمایه اجتماعی

 تأیید < 10/1 10/1 - 10/1 سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی

رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با 

 نقش میانجی سرمایه اجتماعی
 تأیید < 10/1 50/1 01/1 93/1

 

بر نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و ( رهبری کوانتومی 1با توجه به جدول )

درصد دارد. همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و  95درصد و  93داری به ترتیب به میزان معنی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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گری جزئی سرمایه درصد بر نوآوری سازمانی دارد. در نهایت رابطه میانجی 10داری به میزان معنی

 اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. 

 

 گیرینتیجهو بحث 

رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و نتایج پژوهش نشان داد که 

درصد دارد. همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و  95درصد و  93داری به ترتیب به میزان معنی

گری جزئی سرمایه یدرصد بر نوآوری سازمانی دارد. در نهایت رابطه میانج 10داری به میزان معنی

بهار، عرفانی و های پژوهش حیدری، شعبانیها با یافتهاین یافته .اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت

( و 1103(؛ مصطفی )1103(؛ چان، انگ،ادلیب و زمان )1103(؛ هو و فو )0935سلیمانی )

 و هایافته به توجه های مشابهی انجام دادند همسو است. با( که پزوهش1103نینگتیاس و موندیری )

 مفهوم به که شودمی نظام آموزشی پیشنهاد مدیران به کوانتومی رهبری اهمیت و ضرورت همچنین

 نظام رهبری، سبک این اساسی هایمهارت استفاده از با و دارند مبذول ایویژه توجه کوانتومی رهبری

 آگاهی باید بدانند کسب رانرهب کوانتومی شناخت تقویت کنند. برای هدایت و رهبری را آموزشی

 اطالعات صرف آوریجمع با است. نهایتبی آن ظرفیت دارد و شهودی حالتی نیست؛ خطی فرایندی

ماند. باز می کردن توجه از است قطعی که کسی انجامد.می به غفلت کاست؛ قطعیت ابهام از تواننمی

گیری ز قطعیت کاسته و از فنون تصمیمبایست همواره اهای خود میگیریرو رهبران در تصمیمازاین

 و باورها از تابعی ما جهان که باید بدانند کوانتومی نگاه در در شرایط ابهام استفاده نمایند. رهبران

توانایی برای دیدن هدف، مبتنی بر این منطق است که واقعیت  .ماست خود درونی هایداشتهپیش

رو رهبران کند. ازاینکننده ظهور میهای )عقاید( مشاهدهذاتاً ذهنی است که براساس انتظارات و باور

وپرورش باید برای بررسی علل امور به درون کارکنان رجوع نمایند. مدیر به جای اینکه در آموزش

بایست به عنوان یک کنشگر فعال عمل نماید. برای بررسی امور میبایستی بهگر باشد مییک نظاره

هرمنوتیکی استفاده نماید. رهبران  -های تفسیریمحرک پاسخ از روشهای ساده جای تکیه بر روش

 در نگاری به بررسی شرایط درونی سیستم خود بپردازند. رهبرانبایست با استفاده از فن قوممی

 و جهان متناقض است. حرکت شیوه به تفکر توانایی تفکرکوانتومی بدانند باید کوانتومی تفکر با رابطه

 است همراه ناپذیربینیکامالً پیش و ناگهانی هایجهش با و متعارض و متناقض شیوهای به اشیا

رسد. با توجه به مهارت می به نظر نامحتمل و غیرمنطقی کالن سطح در واقع کارهای کهطوریبه

ندرت از طریق فرایند تفکر کوانتومی مدیران باید بدانند که رویکرد سنتی به مدیریت تعارض به

توجه شود که احساسات منفی  باید کوانتومی احساس ، قابل حل شدن هستند. درخطی حل مشکل

دهند. توانایی های پر استرس، انرژی را تحلیل میزا هستند. شغلبر و احساسات مثبت انرژیانرژی

سازد که احساس درونی خوبی داشته باشند، بدون توجه به احساس کوانتومی، مدیران را قادر می

گیرند که چگونه کنند یاد میها از این مهارت استفاده میافتد. وقتی آنیرون اتفاق میآنچه که در ب
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ها به طور مضاعفی از نقطه ظاهر بدنشان را به وسیله تغییر در احساس قلبی خود تغییر دهند. آن

ها شروع به شوند. آنانتخاب ادراکی بین هر محرک بیرونی و پاسخ درونی منتج شده آگاه می

گردد، مگر به وسیله کنند که انرژی هرگز به وسیله دیگر افراد تهی نمییص این نکته میتشخ

گردد که برای تقویت احساس کوانتومی به سرمایه های ادراکی. به مدیران توصیه میانتخاب

 باید کوانتومی عمل در وجود آورنده آن در سازمان توجه نمایند. رهبرانشناختی و عوامل بهروان

 دیگر اجزای در تغییر به سریعاً جزء در هر تغییر آن مطابق که است استوار جداناپذیری بر اصل ندبدان

 بر لذا اند؛بوده هم کنار در بزرگ از انفجار پیش زمانی هستی اجزای تمام واقع شود. درمی منجر

در سازمان توجه ای و جاذبه غریب بایست به اثر پروانهرو مدیران میتأثیرگذارند. از این یکدیگر

نمایند. با توجه به این دو اصل سعی در ایجاد تغییراتی در سازمان نمایند که منجر به تغییرات 

 است. رهبران زندگی به جریان اعتماد توانایی کوانتومی، گردد. اعتمادتری در سیستم میمثبت بزرگ

 است. بدون سامانه تکامل زمهتعادل ال عدم اینکه و دارد ریشه نظمیبی در مهارت این بدانند باید

بایست به مسئله شود. در اعتماد کوانتومی مدیران میمی میرندگی رکود و دچار زندگی نظمیبی

دهی توجه نمایند و با توجه به تغییرات محیط بیرون، محیط درون را تنظیم نمایند. از خودسازمان

محیط و تحوالت آن توجه نموده و  بایست همواره بهوپرورش میرو مدیران در نظام آموزشاین

نشینند و این دیگران به گفتگو می با افراد کوانتومی زیست در تغییرات درونی الزم را اعمال نمایند.

بایست در رو مدیران میگردد. از اینامر خود موجب بهبود روابط و تقویت سرمایه اجتماعی می

محور را در سازمان رهنگ سازمانی مشارکتزیست کوانتومی به مدیریت مشارکتی توجه کرده و ف

تقویت نمایند و به حمایت از افراد مجموعه خود بپردازند و سعی در تقویت پیوندها، تعامالت 

انگیزگی، دلسردی، دلزدگی، اجتماعی و روابط در محیط کاری داشته باشند تا یأس، ناامیدی، بی

تعهدی و عدم وفاداری فرد از میان ازمانی، بیتفاوتی، تعارض در هویت فردی و سازخودبیگانگی، بی

-پدیده توضیح و تبیین در کوانتومی پارادایم فردمنحصربه توان و العادهفوق توان تحلیلی رغمبرود. به

 و مجهوالت با علمی هایپارادایم دیگر همچون پارادایم، این پیچیده، و مبهم، متالطم های

 سازد.می ضروری زمینه این در را بیشتر نظری مطالعات مر،ا این رو است کههایی روبهناشناخته
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