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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 descriptivecorrelational 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.
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چکیده
 این،با توجه به اهمیت نوآوری در نظام آموزشوپرورش
پژوهش به بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان مدیران مدارس سطح
، پژوهش حاضر از لحاظ هدف.شهر بیرجند پرداخته است
 توصیفی از نوع همبستگی،کاربردی و از نظر ماهیت و روش
 بهمنظور سنجش رهبری کوانتومی از پرسشنامه.است
)و جهت سنجش نوآوری سازمانی از پرسشنامه0931(عظیمی
 سرمایه اجتماعی نیز.) استفاده شد0933(ساعتچی و همکاران
) مورد0333(با استفاده از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال
 پایایی پرسشنامهها با استفاده آزمون.سنجش قرار گرفت
 بهمنظور سنجش.آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت
 جامعه آماری.روایی پرسشنامهها از روایی محتوا استفاده شد
پژوهش حاضر را کلیه مدیران مدارس سطح شهر بیرجند
 نفر از091  مطابق جدول جرسی مورگان.تشکیل دادند
مدیران از طریق نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه
 بهمنظور تأیید یا رد فرضیات از روش الگویابی.انتخاب شدند
 استفادهWarp-PLS معادالت ساختاری با کمک نرم¬افزار
 نتایج پژوهش نشان داد که رهبری کوانتومی بر نوآوری.شد
سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنیدار به ترتیب
 همچنین سرمایه اجتماعی.درصد دارد95 درصد و93 به میزان
 درصد بر نوآوری10 تأثیر مثبت و معنیداری به میزان
 در نهایت رابطه میانجیگری جزئی سرمایه.سازمانی دارد
 با توجه به یافتهها به مدیران.اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت
مدارس پیشنهاد میشود که به مفهوم رهبری کوانتومی توجه
ویژهای مبذول دارند و با استفاده از مهارتهای اساسی این
. نظام آموزشی را رهبری و هدایت کنند،سبک رهبری
 نوآوری، رهبری کوانتومی، سرمایه اجتماعی:واژههای کلیدی
 مدیران مدارس،سازمانی
 دانشکگاه، دانشککده مکدیریت و اقتصکاد، کارشناس ارشد مدیریت دولتی.0
 ایران، زاهدان،سیستان و بلوچستان
، دانشککده مکدیریت و اقتصکاد، دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتکی.1
 ایران، زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ایران، بیرجند، دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی.9
، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی.1
 ایران، زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان

:* نویسنده مسئول
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مقدمه
در بازار رقابتی امروز ،تمرکز اصلی سازمانها بر موضوعاتی نظیر توسعه نوآوری است (شفیعزاده،
« .)011 :0931دراکر» بر این باور است که نوآوری مستلزم کار سخت و عاملی اساسی در ایجاد
رقابت در سطح جهانی است (احمدی101 :0939 ،؛ تامر .)99 :1103 ،0علیرغم عالقه گسترده و
به سرعت در حال رشد ادبیات نوآوری ،هنوز هم در مورد تعریف آن اجماع آکادمیک وجود
ندارد(خان ،هی ،اکرم ،زلفیکار و یوسمن .)1 :1103 ،1اما بسیاری از تعاریف نوآوری ،بر تازگی و
نوگرایی تأکید میکنند (سیامو و فرانکو .)91 :1103 ،9شومپیتر )0300(1نوآوری را به پنج دسته
مختلف طبقهبندی میکند :محصوالت جدید ،روشهای جدید تولید ،منابع جدید تأمین ،بهرهبرداری
از بازارهای جدید و راههای جدید سازماندهی کسبوکار (به نقل از خان ،هی ،اکرم ،زلفیکار و
یوسمن .)1 :1103 ،نوآوری بهعنوان یک نظام مدیریتی ،ایده یا محصول جدیدی است (چابی ،ساهو
و خاتری 00 :1103 ،9؛ دزیالس و بلیاند )1 :1103 ،0که عالوه بر توجه به کیفیت و کمیت
محصوالت و خدمات (یو ،لی ،وانگ و دووان ،)11 :1103 ،5در پی ایجاد فرصتهای استثنایی است.
نوآوری سازمانی به منزلة توسعه و پذیرش یک نظر یا رفتار جدید در فرآیندهای سازمانی در نظر
گرفتهشده است (آنزوالرمان ،بایوناساز و گارسیا مارکو .)191 :1103 ،3نوآوری سازمانی بهعنوان منبع
منبع ا صلی ایجاد ارزش و مزیت رقابتی (خان ،هی ،اکرم ،زلفیکار و یوسمن)0151 :1103 ،1103 ،
عبارت است از تولید مکانیزمهای جدید ،دستگاهها ،فرآیندها و محصوالت و خدمات قابل استفاده و
ارزشمند در سازمان و تمایل یک سازمان به توسعه محصوالت و خدمات پیشرفته و جدید و ارائه آنها
به بازار و کاربرد ایدهها یا رفتار بدیع (بابائی منقاری ،میرکمالی و لطفی39 :0935 ،؛ تامر:1103 ،
 .)99پژوهش های مختلف عواملی مانند عوامل فردی ،عوامل محیطی و عوامل سازمانی را بر نوآوری
سازمانی مؤثر میدانند (پرهیزگار ،فروزندهدهکردی ،جوکار و درینی .)000 :0931 ،از عوامل
سازمانی مؤثر بر نوآوری سازمانی سبکهای رهبری و انواع آن شامل رهبری تحولآمیز (رستگار و
مقصودی ،)095 :0939 ،رهبری راهبردی (سنجقی ،فرحی ،امیراحمدی و دلیری،)030 :0930 ،
رهبری تبادلی (طوطیاناصفهانی ،رجبیفرجاد و عظیمی )100 :0935 ،و رهبری موثق (نصیری،
اسکندری و نویدی ) 195 :0931 ،است .همه تعاریف رهبری در عناصری مشترک بوده و یا به نحوی
بر متغیرهای مشترک تأکید می نمایند .یکی از وجوه اشتراک همه این تعاریف ،عبارت «نفوذ
اجتماعی» است (افجهای و حمزهپور .)009 :0931 ،از سوی دیگر ،موفقیت سازمانهای امروزی در
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
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گرو رهبری صحیح و کارآمد است که بر نفوذ ،راهنمایی ،هدایت و به جریان انداختن فعالیتهای
سازمان ،باور و اعتقاد کارکنان اتکا دارد .شرایط رقابتی امروزی ،رهبران سازمانها را مجاب میکند
که از شیوههای جدید هدایت و رهبری آگاهی داشته باشند.
در دهه  ،0311فیزیکدانها شاخهای از فیزیک به نام «مکانیک کوانتومی» را ارائه نمودند و از
آن برای توصیف فیزیک جدید استفاده نمودند (نینگتیاس و موندیری1 :1103 ،0؛ رحیمی ،اطهری و
افالکیان .)011 :0931 ،کوانتوم در فیزیک به معنای ذره در حال حرکت است (رحیمی ،اطهری و
افالکیان .)011 :0931 ،اما امروزه نظریه کوانتوم عالوه بر کاربری در علم فیزیک در رهبری و
مدیریت نیز مورد استفاده قرار میگیرد و باعث به وجود آمدن مبحث میانرشتهای جدیدی به نام
رهبری کوانتومی در عرصه سازمانها و مدیریت شده است .در مورد رهبری کوانتومی تعریف
مشخصی وجود ندارد .رهبری کوانتومی یکی از مفاهیم رهبری است که با تأثیرگذاری بیشتر بر
یادگیری ،آن را مؤثر و کاراتر نموده و دیدی آیندهنگر دارد (نینگتیاس و موندیری.)1 :1103 ،
رهبری کوانتومی نوعی از رهبری است که قادر به ارائه انرژی و تأثیر زیاد بر اعضای سازمان است و
بهعنوان یک توانایی میتواند ظرفیت طبیعی انسان را تحریک کرده و همه را هدایت کند تا به سمت
اهداف مشترک رهسپار شوند .رهبری کوانتومی با علم پیچیدگی ارتباط دارد که هدف آن مطالعه
تمام تواناییهای بالقوه است؛ طوریکه با عدم قطعیت میتواند پتانسیلهای خالق را ایجاد کند.
همانند نظریه گشتالت ،نظریه کوانتومی بیان می کند که کل در جهان بیشتر از جمع اجزای آن
است .رهبری کوانتومی می تواند تعارض را به نفع سازمان و بهبود کیفیت رهبری کند (نینگتیاس و
موندیری .)0 :1103 ،رهبران کوانتومی با اعتقاد به اینکه روابط ،فرصت ارزشمندی برای یادگیری
هستند ،زمان و فضای مناسبی را برای گفتگو در نظر میگیرند؛ بهاینترتیب آنها با کاهش یا حذف
روابط ارتباطی ،استفاده از ارتباطات چندجهته به بهبود روابط و به افزایش سرمایه اجتماعی سازمانی
کمک مینمایند (ناطقپور و فیروزآبادی .)09 :0931 ،سرمایه اجتماعی در رشتههای علوم اجتماعی
به طور فزایندهای مورد استقبال واقع شده است (هونگ و وو )1103 ،1و میتواند بهعنوان
سرمایهگذاری به وسیله افراد در روابط مفید بین فردی ،مدنظر قرار گیرد (غیاثی ندوشن و
امینالرعایا .)031 :0939 ،سرمایه اجتماعی با شاخصهای اساسی اعتماد ،انسجام ،مشارکت ،آگاهی
و پیوند(حیدرخانی ،کالنتری و محبی ،)91 :0930 ،شبکهای از روابط اجتماعی را به وجود
میآورد(بانو ،کیشنج ،خان و خان110 :1103 ،9؛ ابرل )1103 ،1و به نفع دو طرف میشود .ولکاک
معتقد است که سرمایه اجتماعی بهعنوان یک زبان تئوریک مشترک میتواند به عالمان سیاسی،
جامعهشناسان ،انسان شناسان و اقتصاددانان امکان کار با یکدیگر را در وضعیتی مفید اعطا
1. Ningtias & Mundiri
2. Hong & Wu
3. Bano & Cisheng & Khan & Khan
4. Eberl
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کند(گودرزوند ،هاشمی و یوسفی .)11 :0930 ،بوردیو و کلمن واژه سرمایه اجتماعی را برای آن
دسته از روابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی که باعث باال رفتن کارایی افراد و گروهها میشوند وارد
علوم اجتماعی کردند و سپس اندیشمندان دیگری مانند پوتنام و فوکویاما آن را در تبیین پدیدههای
گوناگون اجتماعی در سطح جامعه مورد استفاده قرار دادند (بیدختی ،جعفری ،خسروینیا و
نوروزی .)001 :0930،دانشمند ان علوم اجتماعی دو شکل سرمایه اجتماعی را توصیف کردهاند:
سرمایه اجتماعی پیونددهنده و سرمایه اجتماعی متصلکننده .رویکرد سرمایه اجتماعی پیونده-
دهنده ،تأثیر روابط داخلی یک جمع و تداوم روابط درونشبکه یک جمع را بررسی میکند .رویکرد
سرمایه اجتماعی متصلکننده ،بر افراد و روابط شبکهای آنها تأکید میکند .این رویکرد بر روابط
اجتماعی خارجی افراد و اینکه چگونه سرمایه اجتماعی بهعنوان منبعی در راستای منافع شخصی و
در واقع ،موفقیت افراد بکار گرفته میشود ،تأکید کرده است (آدلر و وان .)03 :1111 ،0در زمینه هر
یک از سه متغیر ذکر شده پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته است .حیدری ،شعبانیبهار ،عرفانی
و سلیمانی ( )0935پژوهشی با عنوان «تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه
اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران» انجام دادند .نتایج مدل
ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی نشان داد که سرمایه اجتماعی توانسته اثر
معناداری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد حیدری ،شعبانیبهار،
عرفانی و سلیمانی .)99 :0935 ،هو و فو )1103( 1پژوهشی با عنوان «اثرات سبکهای رهبری بر
عملکردهای کاری و نوآوری سازمانی در صنعت مالی» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که
رهبری تحولگرا و رهبری معاملهگر تأثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی دارند .بهویژه
رهبری تحولگرا نسبت به رهبری معاملهگر تأثیر چشمگیری در عملکرد سازمان و نوآوری سازمان
دارد .چان ،انگ ،ادلیب و زمان )1103(9پژوهشی با عنوان «تأثیر رهبری تحولگرا در نوآوری
سازمانی در صنعت تولید مالزی» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که پرورش ذهنی باالترین
سطح برای کارکنان در صنعت تولید مالزی بود .بااینحال مالحظات فردی بیشترین همبستگی را
برای نوآوری سازمانی در صنعت تولید مالزی نشان داد .مصطفی )1103( 1پژوهشی با عنوان
«رهبری تحولگرا و رفتارهای کارکنان رستوران مشتریمحور :نقش میانجی سرمایه اجتماعی و
تعامل کاری» انجام داد و نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری پیوند بین
رهبری تحولآمیز و رفتارهای مشتریمحور را میانجیگری میکند .نینگتیاس و موندیری ()1103
پژوهشی با عنوان «رهبری کوانتومی معلم در بهبود کیفیت آموزش» انجام دادند و نتایج پژوهش

1. Adler & kwon
2. Ho & Fu
3. Chan & Ang & Andleeb & Ahmad & Zaman
4. Mostafa
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نشان داد که رهبری کوانتومی بهعنوان یک مفهوم رهبری میتواند برای دانشآموزان در فرآیند
یادگیری مفید ،کارآمد و تأثیرگذار باشد.
بنابراین رهبری کوانتومی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزشوپرورش با ویژگیهای پرورش
با عشق و عالقه ،کمک به دانشآموزان در توسعه و موفقیت ،داشتن رفتار اخالقی و توجه به
دانشآموزان دارد (نینگتیاس و موندیری .)0 :1103 ،یکی از سازمانهایی که امروزه بیش از سایر
سازمانها در زمینه پرورش خالقیت و نوآفرینی مسئولیت دارند ،سازمان آموزشوپرورش است .زیرا،
آموزشوپرورش زیربنای اصلی و عمده شخصیت و رشد ابعاد وجود آدمی است .در مدارس ،رهبری
نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و مسئولیت کامل در پویایی اجرای آموزش و نوآوری بر عهده
دارد (نینگتیاس و موندیری .)1 :1103 ،درحالیکه بسیاری از نظامهای آموزشوپرورش با شیوههای
کم اثر به کار خود ادامه میدهند.
با توجه به اینکه تغییر و نوآوری در این نظام ،با توجه به رسالتها و نقشهای متعدد آن در جهان
کنونی و در جامعه ایران ،امری حیاتی است و با عنایت به نقش رهبران در نوآوری ،پژوهش حاضر
درصدد برآمد به بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی
در قالب مدل مفهومی زیر میان مدیران مدارس سطح شهر بیرجند بپردازد.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش بهصورت ذیل تدوین میگردند:
 .0رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.
 .1رهبری کوانتومی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد.

01

فصلنامة توسعة حرفهای معلم /سال پنجم /شماره ( 2پیاپی  / ) 61تابستان 6911

 .9سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.
 . 1رهبری کوانتومی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی تأثیر
معناداری دارد.
روششناسی
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی معلمان با توجه به نقش
میانجی سرمایه اجتماعی ،انجام شده است .این پژوهش ،از حیث هدف ،کاربردی و به لحاظ
گردآوری داده ها ،از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار میآید و از حیث
ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  Warp-PLSاست .جامعه آماری پژوهش حاضر؛ شامل مدیران
مدارس شهر بیرجند به تعداد  101نفر است که تعداد  091نفر بر حسب جدول نمونهگیری
کرجسی و مورگان )0351( 0به صورت تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری
داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد .بر این اساس ،برای بررسی متغیر سرمایه اجتماعی
از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال )0333( 1با  3شاخص و جهت بررسی متغیر رهبری کوانتومی از
پرسشنامه عظیمی ( )0931با  91سوال و  5مولفه و برای بررسی متغیر نوآوری سازمانی از
پرسشنامه ساعتچی و همکاران ( )0933شامل سه مؤلفه و  11شاخص استفاده شد .در پژوهش
حاضر ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،از روش دو مرحلهای هالند )033 :0333( 9استفاده
شده است .در این روش ،در گام نخست ،به ارزیابی مدل اندازهگیری و در گام دوم ،به ارزیابی مدل
ساختاری پرداخته میشود:
در ارزیابی مدل اندازهگیری به بررسی مقادیر پایایی و روایی ابزار پژوهش پرداخته میشود .برای
سنجش پایایی ابزار اندازه گیری ،از شاخص آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که اگر
شاخصهای موردنظر باالتر از  1/5باشند ،پایایی ابزار ،مورد تأیید است (گئورگ و مالری:1100 ،1
 .)191همچنین ،برای بررسی روایی همگرا از شاخص  AVEاستفاده شد که همواره باید باالتر از
 1/1باشد (فورنل و الرکر .)939 :0330 ،9در این پژوهش ،مقادیر آلفای کرونباخ رهبری کوانتومی،
نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی به ترتیب  1/393 ،1/391و  1/353مقادیر پایایی ترکیبی به
ترتیب 1/319 ،1/310 ،1/393و مقادیر روایی همگرا به ترتیب  1/999 ،1/991و  1/901بود.
بنابراین ،ابزار گردآوری دادهها از نظر شاخصهای مذکور مورد تأیید است .از طرفی ،برای بررسی
1. Krejcie and Morgan
2. Nahapit and Guchal
3. Hulland
4. George and Mallery
5. Fornell and Larcker
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روایی واگرا آزمون فورنل و الرکر استفاده شد که همواره مجذور هر ( AVEقطر ماتریس) برای هر
متغیر باید بیشتر از مقادیر ضریب همبستگی در همان ستون متناظر باشد .جدول ( ،)0آزمون
مربوطه را نشان میدهد.
جدول ( )1آزمون روایی واگرا

ابعاد
رهبری کوانتومی
نوآوری سازمانی
سرمایه اجتماعی

رهبری کوانتومی

نوآوری سازمانی

سرمایه اجتماعی

1/590
1/519
1/999

1/519
1/591
1/139

1/999
1/139
1/500

بر اساس جدول ( ،) 0مقادیر ضریب همبستگی در هر ستون کمتر از مجذور میانگین واریانس
استخراج شده بوده؛ بنابراین ،آزمون فورنل و الرکر ،روایی واگرای ابزار پژوهش را نشان میدهد.
تحلیل فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی و از نرمافزار  Warp-PLSانجام شد.
یافتهها
در ارزیابی مدل ساختاری به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته میشود .شکل ( ،)1مدلسازی
معادالت ساختاری برای ارزیابی مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل ( )2ارزیابی مدل مفهومی پژوهش

برای بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی بهصورت زیر استفاده میشود:
 )0ضریب معناداری  :P-valueاولین معیار برای بررسی برازندگی مدل تجزیهوتحلیل ضرایب
مسیر با استفاده از مقادیر  P-valueاست بهطوریکه همواره مقدار مربوطه باید کمتر از  1/19باشد.
بر اساس شکل ( ،)1مقدار  P-valueبرای همه مسیرها ،کمتر از  1/19بوده و بنابراین معناداری
مسیرها مورد تأیید است.
 )1معیار  : R2معیار مذکور ،میزان تأثیر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک متغیر وابسته نشان
میدهد و سه مقدار  1/99 ،1/03و  1/05بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته
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میشود .بر اساس شکل ( ،)1مقدار  R2برای متغیر نوآوری سازمانی برابر با  1/99و برای متغیر
سرمایه اجتماعی برابر با  1/91بوده که نشان میدهد رهبری کوانتومی و سرمایه اجتماعی99 ،
درصد از تغییرات نوآوری سازمانی را پیشبینی میکنند .همچنین ،رهبری کوانتومی 91 ،درصد از
تغییرات سرمایه اجتماعی را پیشبینی میکند.
 )9معیار  :Q2این معیار قدرت پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص میکند و در
تمامی متغیرهای وابسته ،سه مقدار  1/09 ،1/11و  1/99بهعنوان قدرت پیشبینی کم ،متوسط و
قوی در نظر گرفته میشود .مقدار  Q2برای متغیر نوآوری سازمانی برابر با  1/999و برای سرمایه
اجتماعی برابر با  1/991بوده که نشاندهنده قدرت پیشبینی نسبتاً قوی متغیر وابسته و میانجی
است.
 )1معیار  :GoFاز این معیار برای بررسی قدرت مدل کلی استفاده شد و سه مقدار 1/19 ،1/10
و  1/90به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار در نظر گرفته میشود .در پژوهش
مقدار  GoFبرابر با  1/113بوده که نشاندهنده قدرت باالی مدل مفهومی پژوهش است.
 )9معیار  :VIFاز این معیار برای بررسی همخطی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد .هرگاه
مقدار  VIFباالتر از  9باشد ،هم خطی بین متغیرهای پژوهش یا ارتباط خطی بین متغیرهای پژوهش
زیاد بوده که این موجب نقض فرضهای کالسیک مدل رگرسیون میشود .همچنین ،اگر مقدار VIF
بین  0تا  9باشد ،مقدار هم خطی متوسط بوده و اگر کمتر از  0باشد فاقد هم خطی است .در این
پژوهش ،حداکثر مقدار  VIFبرابر با  1/191بوده که نشاندهنده متوسط بودن مقدار رابطه هم خطی
بین متغیرهای پژوهش است .بر اساس گامهای مربوط به برازندگی مدل ،همه شاخصهای برازش
در محدوده قابلقبول قرار دارند و بنابراین برازش مدل مفهومی پژوهش مورد تأیید است .همچنین،
جدول ( ،)1آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( )2آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه
رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی
رهبری کوانتومی بر سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی
رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با
نقش میانجی سرمایه اجتماعی

تأثیر
مستقیم

تأثیر
غیرمستقیم

تأثیر کل

ضریب
معناداری

وضعیت

1/93
1/95
1/10

-

1/93
1/95
1/10

> 1/10
> 1/10
> 1/10

تأیید
تأیید
تأیید

1/93

1/01

1/50

> 1/10

تأیید

با توجه به جدول ( )1رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و
معنیداری به ترتیب به میزان  93درصد و  95درصد دارد .همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و
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معنیداری به میزان  10درصد بر نوآوری سازمانی دارد .در نهایت رابطه میانجیگری جزئی سرمایه
اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و
معنیداری به ترتیب به میزان  93درصد و  95درصد دارد .همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و
معنیداری به میزان  10درصد بر نوآوری سازمانی دارد .در نهایت رابطه میانجیگری جزئی سرمایه
اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت .این یافتهها با یافتههای پژوهش حیدری ،شعبانیبهار ،عرفانی و
سلیمانی ()0935؛ هو و فو ()1103؛ چان ،انگ،ادلیب و زمان ()1103؛ مصطفی ( )1103و
نینگتیاس و موندیری ( )1103که پزوهشهای مشابهی انجام دادند همسو است .با توجه به یافتهها و
همچنین ضرورت و اهمیت رهبری کوانتومی به مدیران نظام آموزشی پیشنهاد میشود که به مفهوم
رهبری کوانتومی توجه ویژهای مبذول دارند و با استفاده از مهارتهای اساسی این سبک رهبری ،نظام
آموزشی را رهبری و هدایت کنند .برای تقویت شناخت کوانتومی رهبران باید بدانند کسب آگاهی
فرایندی خطی نیست؛ حالتی شهودی دارد و ظرفیت آن بینهایت است .با جمعآوری صرف اطالعات
نمیتوان از ابهام کاست؛ قطعیت به غفلت میانجامد .کسی که قطعی است از توجه کردن باز میماند.
ازاینرو رهبران در تصمیمگیریهای خود میبایست همواره از قطعیت کاسته و از فنون تصمیمگیری
در شرایط ابهام استفاده نمایند .رهبران در نگاه کوانتومی باید بدانند که جهان ما تابعی از باورها و
پیشداشتههای درونی خود ماست .توانایی برای دیدن هدف ،مبتنی بر این منطق است که واقعیت
ذاتاً ذهنی است که براساس انتظارات و باورهای (عقاید) مشاهدهکننده ظهور میکند .ازاینرو رهبران
در آموزش وپرورش باید برای بررسی علل امور به درون کارکنان رجوع نمایند .مدیر به جای اینکه
یک نظارهگر باشد میبایستی بهعنوان یک کنشگر فعال عمل نماید .برای بررسی امور میبایست به
جای تکیه بر روشهای ساده محرک پاسخ از روشهای تفسیری -هرمنوتیکی استفاده نماید .رهبران
میبایست با استفاده از فن قومنگاری به بررسی شرایط درونی سیستم خود بپردازند .رهبران در
رابطه با تفکر کوانتومی باید بدانند تفکرکوانتومی توانایی تفکر به شیوه متناقض است .حرکت جهان و
اشیا به شیوهای متناقض و متعارض و با جهشهای ناگهانی و کامالً پیشبینیناپذیر همراه است
بهطوریکه کارهای واقع در سطح کالن غیرمنطقی و نامحتمل به نظر میرسد .با توجه به مهارت
تفکر کوانتومی مدیران باید بدانند که رویکرد سنتی به مدیریت تعارض بهندرت از طریق فرایند
خطی حل مشکل ،قابل حل شدن هستند .در احساس کوانتومی باید توجه شود که احساسات منفی
انرژیبر و احساسات مثبت انرژیزا هستند .شغلهای پر استرس ،انرژی را تحلیل میدهند .توانایی
احساس کوانتومی ،مدیران را قادر می سازد که احساس درونی خوبی داشته باشند ،بدون توجه به
آنچه که در بیرون اتفاق میافتد .وقتی آنها از این مهارت استفاده میکنند یاد میگیرند که چگونه
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ظاهر بدنشان را به وسیله تغییر در احساس قلبی خود تغییر دهند .آنها به طور مضاعفی از نقطه
انتخاب ادراکی بین هر محرک بیرونی و پاسخ درونی منتج شده آگاه میشوند .آنها شروع به
تشخیص این نکته میکنند که انرژی هرگز به وسیله دیگر افراد تهی نمیگردد ،مگر به وسیله
انتخابهای ادراکی .به مدیران توصیه میگردد که برای تقویت احساس کوانتومی به سرمایه
روانشناختی و عوامل بهوجود آورنده آن در سازمان توجه نمایند .رهبران در عمل کوانتومی باید
بدانند اصل بر جداناپذیری استوار است که مطابق آن تغییر در هر جزء سریعاً به تغییر در اجزای دیگر
منجر میشود .در واقع تمام اجزای هستی زمانی پیش از انفجار بزرگ در کنار هم بودهاند؛ لذا بر
یکدیگر تأثیرگذارند .از اینرو مدیران میبایست به اثر پروانهای و جاذبه غریب در سازمان توجه
نمایند .با توجه به این دو اصل سعی در ایجاد تغییراتی در سازمان نمایند که منجر به تغییرات
مثبت بزرگتری در سیستم میگردد .اعتماد کوانتومی ،توانایی اعتماد به جریان زندگی است .رهبران
باید بدانند این مهارت در بینظمی ریشه دارد و اینکه عدم تعادل الزمه تکامل سامانه است .بدون
بینظمی زندگی دچار رکود و میرندگی میشود .در اعتماد کوانتومی مدیران میبایست به مسئله
خودسازمان دهی توجه نمایند و با توجه به تغییرات محیط بیرون ،محیط درون را تنظیم نمایند .از
اینرو مدیران در نظام آموزشوپرورش میبایست همواره به محیط و تحوالت آن توجه نموده و
تغییرات درونی الزم را اعمال نمایند .در زیست کوانتومی افراد با دیگران به گفتگو مینشینند و این
امر خود موجب بهبود روابط و تقویت سرمایه اجتماعی میگردد .از اینرو مدیران میبایست در
زیست کوانتومی به مدیریت مشارکتی توجه کرده و فرهنگ سازمانی مشارکتمحور را در سازمان
تقویت نمایند و به حمایت از افراد مجموعه خود بپردازند و سعی در تقویت پیوندها ،تعامالت
اجتماعی و روابط در محیط کاری داشته باشند تا یأس ،ناامیدی ،بیانگیزگی ،دلسردی ،دلزدگی،
ازخودبیگانگی ،بیتفاوتی ،تعارض در هویت فردی و سازمانی ،بیتعهدی و عدم وفاداری فرد از میان
برود .بهرغم توان تحلیلی فوقالعاده و توان منحصربهفرد پارادایم کوانتومی در تبیین و توضیح پدیده-
های مبهم ،متالطم و پیچیده ،این پارادایم ،همچون دیگر پارادایمهای علمی با مجهوالت و
ناشناختههایی روبهرو است که این امر ،مطالعات نظری بیشتر را در این زمینه ضروری میسازد.
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