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 چکيده

 حيات نوآوري، بدون توانند نمي ديگر ها سازمان كه است شده نامطمئن و پويا و پيچيده حدي به محيطي شرايط امروزه

 نوآورانه رفتار كاري گيري در شکل مديريت كوانتومي هاي مهارت تأثير اين پژوهش هدف اصلي. كنند تضمين را خود مدت بلند

بيمارستان امام خميني)ره(  موردي: كاركنان دانش)مطالعه مديريت و توانمندسازي روانشناختي ميانجي با اتکا به نقش
 نفر از 012جامعه آماري  و پيمايشي -از نظر ماهيت، توصيفي  است. اين پژوهش باتوجه به هدف كاربردي و دهدشت(

ابزار مورد استفاده در اين صادفي ساده مشخص شدند. با نمونه گيري ت كه كاركنان بيمارستان امام خميني )ره( دهدشت بود
نرم افزارهاي  و ساختاري معادالت روش از مفهومي پژوهش مدل آزمون و آماري هاي تحليل و براي پژوهش، پرسشنامه بود

ورانه نوآ رفتار كاري بر مديريت كوانتومي هاي ها نشان داد كه مهارت يافته استفاده شد. 7/8وليزرل  02اس پي اس اس 
 توانمندسازي همچنين تأثير مثبت و معناداري دارد. دانش كاركنان مديريت كاركنان و روانشناختي توانمندسازيكاركنان و 
 هاي تأثير مثبت و معناداري دارد. و در ميان فرضيات مهارت نوآورانه كاركنان رفتار كاري دانش بر و مديريت روانشناختي

 .داشت نوآورانه را بر رفتار كاري بيشترين تاثير مديريت كوانتومي

 دانش، بيمارستان. نوآورانه، توانمندسازي روانشناختي، مديريت مديريت، رفتار كاري كوانتومي هاي مهارت: واژه های کليدی
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های کوانتومی مدیریت در شکل گيری رفتار کاری نوآورانه با  تأثير مهارت

توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه  اتکا به نقش ميانجی
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 مقدمه
 طلوبنتايج م به دهند، انجام مي خود نوآوري بهبود براي كه توجهي قابل هاي سرمايه گذاري با وجود ها سازمان امروزه

 را مهم نکته اين بايد كه درحالي كنند، مي سازمان جستجو از بيرون در را نوآوري خلق در موفقيت رمز رسند؛ چرا كه نمي

 كاري رفتار بنابراين شد. خواهد آغاز هستند، نوآورانه رفتار داراي كه ميان كاركناني از و سازمان درون از نوآوري كه بدانند

 مهمي براي نتايج دانش، استفاده از مديريت و شود مي   محسوب امروزي هاي سازمان توسعه ممه از مباحث يکي نوآورانه

 در و كرده تمركز ايران دولتي هاي سازمان در نوآوري مسئله بر پژوهش اين عملي جنبه داشت. از خواهد پي در سازمان

 در ايران دولتي هاي سازمان زيرا است، ها انسازم اين كاركنان نوآورانه كاري رفتار تقويت وجوي راهکارهايي براي جست

 در نوآوري فقدان (. به همين جهت1292پور،  حسن )ميرمحمدي و هستند مواجه مشکل با بهبود مستمر و نوآوري موضوع

 راه با ها سازمان امروز است و از طرفي مسائل آنها اثربخشي عدم و ناكارآمدي داليل مهم از ايران دولتي هاي سازمان

 نمي ديگر ها سازمان كه است شده نامطمئن و پويا و پيچيده حدي به محيطي شرايط و نيست شدني حل ديروز يها حل

 فراهم را بايد شرايطي ها سازمان (. لذا0212ي، هاليکسسنتميس) كنند تضمين را خود مدت بلند حيات نوآوري، بدون توانند

 رهبران و مديران مؤثر نقش ميان، اين در درآورند. به اجرا را خود نوآورانه يها فعاليت گروهي يا فردي طور به بتوانند تا كنند

جديدي  عصر فناوري نظر از توان مي را يکم و بيست قرن است. شروع ناپذير اجتناب در سازمان بنيادي تحول و تغيير در
 است كرده خارج پيش بيني قابليت و تثبا حالت از اي به طور پيچيده را جهان مستمر، و سريع تغييرات كه به گونه اي ناميد

 (.1292)غالمزاده، 
 قرار سازمان در انساني منابع مديريت حوزة انديشمندان توجه مورد گسترده صورت به اخير هاي سال در كه مفاهيمي از يکي

 در توسعة آن تأثير كه است سازمان در آن نوين و جديد راهبردهاي از استفاده و كوانتومي مديريت مفهوم است، گرفته
 و (0221)0واكر و و دارلينگ (0229)1خارجي ملوچ و پورترگرادي هاي پژوهش در سازماني و شغلي مختلف متغيرهاي

 پارادايم است. در شده ( تأييد1292) و ميرسفيان (1292) داخلي درگاهي، پرتوي شايان، رازقندي و مروجي هاي پژوهش
ارتباط  در هم با مستقيم به صورت همگي كه شود مي   كل نگريسته يک ه عنوانب آن منابع و سازمان به كوانتومي، مديريت
)ملوچ و  هستند درحال تغيير مديريت، علمي ديدگاه با مرتبط پارادايم همواره اين و پذيرند مي تأثير يکديگر از و هستند

گرفته  صورت هاي پيشرفت و فناوري نظر از توان مي را يکم بيست و قرن شروع دانشمندان گواه (. به0229پورترگرادي، 
 موجب كوانتومي، فيزيک شکل گيري و فيزيک علم هاي بزرگ پيشرفت عصر اين (. در1288)درگي،  ناميد كوانتوم عصر

 و معني داراي مديريت كوانتومي، چشم انداز است. در پيچيده شده و آشوبناک هاي پديده مورد در انسان شناخت و ارتقاء درک
، 2)فريس و الزاريدو است غريب هاي جاذبه ايجاد عامل اصلي كردن، طراحي معناي به مديريت آن در كه ستا مفهوم خاصي

انسان،  به جديدي نيازمند رويکرد خويش عملکرد افزايش اثربخشي براي مديران مديريت، به كوانتومي رويکرد (. طبق0222
  )رضوي و شود مي   مربوط زيردستانشان و خود رفتار نظمي بيو  غيرمنطقي ذهني، هاي جنبه به كه هستند اشيا و فرايندها

كوانتومي،  تفکر كوانتومي، ديدن شامل كه كوانتومي هاي هفت گانه مهارت به توان مي جمله آن از (. كه1290 عظيمي ثانوي،
، 0كرد)شلتون و دارلينگ اشاره است، كوانتومي وجود كوانتومي و كوانتومي، اعتماد عمل كوانتومي، شناخت كوانتومي، احساس
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 مديران مسائل برخي گره گشاي قادرند هاي مديريتي، عرصه در جديدي حوزه به عنوان كوانتومي هاي (. طبق مهارت0212
 با كوانتومي، رويکردي هاي مهارت مديريت كه نمود ادعا گونه اين توان شده مي تعريف ذهني هاي مؤلفه به توجه با شوند،
)غالمزاده،  است كاركنان به ويژه و مديران اثربخشي و ها توانمندي ها، ارتقاي قابليت جهت در كاركنان در توان افزايي قابليت
1292.) 

 شناخته رقابتي مزيت ايجاد براي منبعي راهبردي عنوان به دانش ها، سازمان پويايي و محيطي گير چشم تغييرات به توجه با
 دانش بايد پايدار، رقابتي مزيت حفظ و ايجاد به منظور و سريع محيطي تغييرات با يروياروي در ها سازمان بنابراين، شود. مي  

به  يابي دست راستاي در سازمان فعاليت سازي آسان كارهاي و ساز به نيز دانش مديريت اين توصيف، با كنند؛ به روز را خود
 (.1292حيدري،   منش و ايروان اميرمحسني، )معتمد، است شده تبديل محور دانايي اقتصاد در گسترده تر رقابتي مرزهاي

 فناورانه فضاي در به عبارتي سازمان است؛ در نوآوري سازي آسان زمينه، اين در دانش مديريت هاي كمک ترين مهم از يکي
 افکار ويجستج در ها سازمان بيشتر بنابراين است. نهفته در نوآوري آنها بقاي راز و الزامي، ها سازمان براي نوآوري امروزي،

 متخصصان راستا، همين (. در1292)رحيمي،  يابند دست مالي عملکرد بهبود به اين طريق از تا هستند نوآوري و جديد
 و بردارند گام نياز مشتريان، مورد جديد خدمات يا محصوالت عرضه براي دانش از استفاده براي تا مي كنند سازمان تالش

 هستند عقيده اين بر دانش مديريت متخصصان تبديل شود. سازمان در مستمر راينديف به نوآوري كه كنند ايجاد زيرساختي
 (.1289)محمدزاده،  است انطباق قابل مديريت دانش فرايندهاي و نوآوري ساختارهاي كه
ي ها قابليت كننده  د ايجا و رقابتي مزيت اصلي منبع و سرمايه ترين مهم و توليد عامل ترين ارزش با انساني منابع كه آنجا از

كردن  كارآمدتر فعلي، شرايط در رقابتي مزيت به دستيابي يها راه مؤثرترين از يکي آيد، مي شمار به سازماني هر اساسي
 است كه كاركنان توانمندسازي يها برنامه توسعه مستلزم انساني منابع توسعه يها برنامه در انسجام است. ها سازمان كاركنان
 توانمندسازي كاركنان مناسب الگوي ارائه براي ها برنامه اين تلفيق و سازي يکپارچه در بسزايي قشن انساني منابع مديريت

 چنين در .شوند اداره بايد است انگيز شگفت تحوالت با همراه كه رقابتي كامالً محيطي در امروزه ها سازمان كند. مي ايفا
 صرف شناسايي را خود نيروي و وقت بيشترين بايد و ندارند ردر اختيا كاركنان كنترل براي چنداني فرصت مديران شرايطي

(.  0210، 1)فرناندز و مولدوگازيو بگذارند كاركنان عهده به را روزمره وظايف ساير و كنند سازمان داخلي و خارجي محيط
 اهداف و بوده برخوردار الزم توانايي و دانش مهارت، از كه برآيند محوله وظايف عهده از خوبي به مي توانند زماني كاركنان
است. در واقع  توانمندسازي فرايند بشتابد مديران كمک به زمينه اين در تواند  مي كه ابزاري بشناسند. به خوبي را سازمان
 مختلف، يها گروه در كاركنان كه است محيطي توانمند سازمان آورد. مي وجود به را توانمند سازمان توانمند، انساني نيروي

 از دروني انگيزه ايجاد فرآيند روانشناختي، (. توانمندسازي0210، 0)باتانگار كنند مي همکاري با يکديگر ها فعاليت انجام در

 است بيشتر توانايي در نهايت و بيشتر بخشي اثر خود احساس انتقال جهت الزم بستر ايجاد سازي محيط، آماده طريق
 با را آن انعطاف پذيري قدرت همچنين و رقابتي فضاي در سازمان بقاي كاركنان در (. توانمندسازي0229، 2)فيليپس و روپ

 هاي شايستگي و ها توانايي استعدادها، براي شکوفايي را يهاي فرصت سازد. توانمندسازي مي مهيا تغيير حال در بيروني محيط

)رايت  برد كار به سازمان رهبري و رشد در و دانست شناخت فرآيند يک بايد توانمندسازي را نتيجه در كند. مي فراهم آنان
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 سطوح كليه در را انساني خود منابع هاي توانمندي تا دارند سعي مهم، نکته اين به توجه با موفق هاي (. سازمان0229، 1فيليپ
 هم و عالئق( و نيازها درک انگيزشي ضريب به )نظير توجه خواستن بعد در هم عالي هدف اين به نيل براي و دهند افزايش

منابع  توانمندسازي و آموزش برنامه جانبه همه صورت به علمي( هاي روش و ها ، تکنيکها مهارت )توسعه توانستن بعد رد
( در 1297) نژاد، آيتي و پورشافعي (. نتايج مطالعه مزگي1292 )راد، حسام و جديدي، اند داده قرار خود كار دستور در را انساني

 و آموزش كاركنان در آواي سازماني به نقش ميانجي توجه با انساني نيروي وري هبهر در كوانتومي مديريت خصوص نقش
 انساني نيروي وري بهره سازماني، آواي متغير از طريق و غيرمستقيم طور به كوانتومي مديريت داد بيرجند نشان شهر پرورش

 و اطالعات فناوري يها توسعه زيرساخت بر مؤثر عاملي كوانتومي مديريت كه مي كند. مطالعه ديگري نشان داد پيش بيني را
 (.0219، 0)پترونکو، مشاتن و شيرازي باشد مي سازماني چابکي

انساني  منابع بر گذاري سرمايه با ها سازمان است، پذير امکان آنها انساني نيروهاي طريق از ها نوآوري سازمان بهبود از آنجاكه
 به نوآوري و هستند سازمان نوآوري در ايجادكننده و عامل خالق، و نوآور ركنانكا زيرا يابند؛ دست نوآوري به توانند  مي خود

 تحقق (. براي0229، 2)وانگ، فانگ، قريشي و جانسون هستند نوآورانه، كاري رفتار داراي كه شود  مي   ايجاد كاركناني دست
 شکل ايده اي بايد ابتدا آنها از يک هر سوي از اطالعات ارائه استفاده از اشتراک گذاري دانش ميان كاركنان و با نوآوري،
(. 0217، 0)كيم و پارک شود پياده سازي شده، پذيرفته ايده در نهايت و شود پذيرفته و ترويج در سازمان ايده آن سپس بگيرد،

 اساس همين بر كند. سازمان بررسي آن افراد سطح در را دانش جذب ظرفيت كه رويکردي هستيم نيازمند بنابراين،
 عملکرد نوآورانه بر مؤثر و كليدي هاي مؤلفه از ميتواند كاركنان در ميان دانش مديريت و بهبود روانشناختي توانمندسازي

اهميت  بررسي به پژوهش اين در لذا، نمايد.  مي آشکار را اين متغيرها بررسي لزوم كه است كاريشان حيطه در ايشان
در اين پژوهش به دنبال  و است شده كاركنان پرداخته نوآورانه رفتار كاري بر آن تاثير و كوانتومي مديريت هاي مهارت

با اتکا به نقش  نوآورانه رفتار كاري در شکل گيري مديريت كوانتومي هاي مهارت تأثير پاسخگويي به اين سوال هستيم كه آيا
 تاثير دارد؟ ره( شهر دهدشت) بيمارستان امام خميني كاركنان دانش مديريت و توانمندسازي روانشناختي ميانجي

 

 پيشينۀ پژوهش
 ميانجي نقش با سازماني نوآوري بر روانشناختي توانمندسازي ( در پژوهشي به بررسي تأثير1299) كردي و ميريوسفي دره

 توانمندسازي رابطه كه دهد مي نشان پژوهش اين هاي ورزشي پرداختند. يافته يها كاركنان باشگاه در دانش انتقال
 نتيجه دانش واسطه انتقال به روانشناختي توانمندسازي و است دار معني و مثبت آنان سازماني و نوآوري كاركنان اختيروانشن
 را شناختي روان توانمندسازي كرد، عنوان توان مي به طوركلي .دارد دركاركنان نوآورانه رفتارهاي افزايش و بروز در مثبتي

( در 1297) ، آبياغي اصفهاني و فتاحيغفوريان شاگرديدانست.  سازماني نوآوري ساز زمينه عوامل يکي از عنوان به بايد
بهبود رفتارهاي كاري نوآورانه كاركنان با بهره گيري از انعطاف پذيري منابع انساني و سرمايه روانشناختي پژوهشي به بررسي 

ت و معنادار ضعيفي وجود داشته است. همچنين بين پذيري و رفتارهاي كاري نوآورانه ارتباط مثب بين انعطافپرداختند.  سازمان
پذيري با سرمايه روانشناختي و همچينن سرمايه روانشناختي با رفتارهاي كاري نوآورانه ارتباط مثبت و معناداري  انعطاف
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 Wright Philip 

2
 Petrenko, Mashatan, & Shirazi 

3
 Wang, Fang, Qureshi  & Janssen 
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 Kim & Park 
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گري ايفا  پذيري و رفتارهاي كاري نوآورانه توانست نقش ميانجي مشاهده شد. افزون بر اين سرمايه روانشناختي بين انعطاف
كارآفريني  رفتارهاي بر كوانتومي مديريت هاي مؤلفه نسبي سهم ( در پژوهشي به تعيين1290) سليمي و ميرصفيان .كند

 تفکر كوانتومي، ديدن هاي مؤلفه پژوهش اين هاي يافته اصفهان پرداختند. براساس استان جوانان و ورزش سازمان كاركنان
 كننده افزايش بيني پيش كوانتومي اعتماد و كوانتومي وجود كوانتومي، كوانتومي، عمل شناخت كوانتومي، احساس كوانتومي،

 سازي پياده شايد سبب همين به اند. بوده كاركنان شناسايي فرصت و خودشناسي پذيري، ريسک ارتباطات، نوآوري،
 رفتارهاي ارتقاي به اصفهان ستانا در زيرمجموعة آن ويژه به و جوانان و ورزش سازمان در كوانتومي مديريت هاي راهبرد

 معلمان توانمندسازي تأثير بررسي به پژوهشي ( در0218)1گيل، رودريگو و مارسلوبينجامد.  سازمان آن كاركنان كارآفريني
 در سازمان رهبري و فرهنگ دانش گسترش و آموزشي نوآوري در توانمندسازي كه داد نتايج نشان پرداختند. ها آن برنوآوري

 از بخشي عنوان به كاركنان تأثير توانمندسازي بررسي به پژوهشي در( 0217)0ساراي، پاتچه و كرن است. مؤثر مدرسه
 بود. آنان هاي ايده و دانش نوآوري ميزان بر كاركنان توانمندسازي از تأثيرگذاري حاكي ها آن نتايج پرداختند. نوآوري مديريت

 اطالعات: فناوري كاركنان بخش ميان در خالقيت بر روانشناختي نمندسازيتوا تأثير بررسي به پژوهشي ( در0217)2آسالم

 كه دريافت چندگانه، رگرسيون تحليل و تجزيه از با استفاده پرداخت، ذاتي انگيزه و خالقانه فرايند مشاركت ميانجي نقش

همچنين،  دارد. وجود مثبت رابطه كاركنان خالقيت و خالقانه فرآيند مشاركت ذاتي، روانشناختي، انگيزه توانمندسازي بين
 از استفاده با كاركنان، و خالقيت روانشناختي قدرتمندسازي روابط بين ذاتي انگيزه و خالق فرايند تعامل از ميانجي اثرات
 .شد تأييد 2 سوبل و 0 كاني و بارن آزمون

 

 شناسی پژوهش روش
معلولي بين  باشد. رابطه علت و  مي پيمايشي نوع از و يپژوهش، توصيف اين ماهيت اين پژوهش با توجه به هدف كاربردي و

سازي معادالت ساختاري تحليل شده است. در پژوهش حاضر متغيرهاي متغيرهاي مطرح در پژوهش با استفاده از روش مدل
هستند كه  كاري، مديريت دانش و توانمندسازي روانشناختي، چهار سازه اصليرفتار نوآورانه  ي،كوانتوم تيريهاي مد مهارت

اي، اين پژوهش ابتدا با استفاده از منابع كتابخانه اند. درها توسط تعدادي گويه )متغير آشکار( سنجيده شده هريک از اين سازه
-ادبيات موضوع مورد بررسي قرارگرفت، سپس متغيرهاي پژوهش از طريق پرسشنامه با طيف پنچ تايي ليکرت مورد اندازه

 دراميب و ادتيس ،پور ييرجاي، ميسل يكوانتوم تيريهاي مد مهارتپژوهش از چهار پرسشنامه  در اين .گيري قرارگرفتند
بعد، پرسشنامه مديريت دانش  2گويه و  9( با 0222) 0جانسن كاريرفتار نوآورانه بعد، پرسشنامه  7گويه و  01كه با  (1292)

گويه  12( با 1289) وانشناختي تيمورنژاد و صريحي اسفستانيبعد و پرسشنامه توانمندسازي ر 2گويه و  10( با 0210) 2بيراسناو
 )ره( شهر دهدشت انجام در بين كليه مديران و كاركنان بيمارستان امام خميني 1299سال  در پژوهش باشند. اين  بعد مي 2و 

گيري  نمونه طرح پژوهش، اين در گيري نمونه نفر انتخاب شدند. روش 022شد كه نمونه مورد نظر از بين جامعه آماري 
با توجه به اينکه جامعه آماري محدود بود از فرمول نمونه گيري كوكران استفاده شده  حاضر، پژوهش است. در تصادفي ساده
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 آوري جمع پس از و شد توزيع پرسشنامه 002 تعداد اطالعات آوري جمع محاسبه گرديد. براي 012 كه تعداد آن برابر
گرفت. براي تعيين روايي صوري و محتوايي  قرار تحليل و تجزيه مورد و بود استفاده قابل ها آن از عدد 012 ،ها پرسشنامه

پرسشنامه از نظرات اساتيد دانشگاه و مديران و كارشناسان كه با موضوع آشنايي داشتند، استفاده شد كه با توجه به نظرات 
 0ليزرل و  02  نسخه 1اس پي اس اس افزار  نرم از عاتاطال منظور تحليل به .آوري شده، روايي پرسشنامه تاييدگرديدجمع

 در تعيين و ها داده بودن طبيعي تعيين جهت اسميرنوف - آزمون كلموگروف قبيل: از استنباطي آمار از شد. استفاده 7/8نسخه 

 .شد استفاده مسير تحليل و مدل پيرسون همبستگي پارامتريک يها روش از ها ارتباط
 

 های پژوهش یافته
 از باالتر ها داده معناداري سطح چون كه دهد مي نشان اسميرنوف -كلموگروف آزمون نتايج( 1) جدول نتايج اساس رب

 و پارامتريک آمار از استفاده به مجاز ،ها داده تحليل و ها فرضيه آزمون براي نتيجه در و بوده نرمال ها داده بنابراين است،22/2
 ذكر ها داده معيار انحراف و ميانگين نتايج جدول اين در همچنين باشيم. مي ليزرل لهجم از كواريانس، بر مبتني يها روش

 در نظر مورد نمونه در و باشند مي 2 استاندارد ميانگين از باالتر متغيرها همه ميانگين كه دهد مي نشان نتايج كه است شده

 دارند. قرار نرمالي تقريبا حد
 پژوهش یها داده نرمال توزیع تعيين برای ميرنوفاس -فوکلموگر آزمون نتایج (:0) جدول

 سطح معناداري تعداد متغير

 282/2 012 مديريت كوانتومي مهارتهاي

 227/2 012 نوآورانه رفتار كاري

 279/2 012 مديريت دانش

 278/2 012 توانمندسازي روانشناختي

 ماتریس همبستگی بين بين متغيرهای تحقيق (:2)جدول 

 
 نتوميكوا مهارتهاي

 مديريت

 رفتار كاري

 نوآورانه

توانمندسازي  مديريت دانش
 روانشناختي

    22/1 مديريت كوانتومي مهارتهاي

   22/1 811/2** نوآورانه رفتار كاري

  22/1 812/2** 728/2** مديريت دانش

 22/1 820/2** 770/2** 781/2** توانمندسازي روانشناختي

p<0.05      *p<0.01** 

از  كمتر معناداري ميزان چون باشد، مي معنادار زا برون و زا متغيرهاي درون بين همبستگي ضريب ،0 جدول نتايج ساسا بر
 .دارد قرار مطلوبي در وضعيت متغيرها اين بين همبستگي ضريب همچنين است و22/2

 وجود دارد. متغيرها بين اسبيمن ضرايب آن اساس بر كه دهد نشان مي را تحقيق متغيرهاي بين استاندارد ضرايب ،1 شکل

 هستند.  معنادار ها رابطه تمامي آن اساس بر كه دهد نشان مي مفروض روابط براي را معناداري اعداد نيز ،0 شکل
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 سازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقيق )تخمين استاندارد( مدل (:0)شکل 

 
 )معناداری ضرایب(سازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقيق  مدل (:2)شکل 
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 از ي حاصلها داده عبارتي است. به برخوردار خوبي برازش از كه مدل دريافت توان مي ،2 شماره جدول اطالعات به توجه با

 كنند. مي تاييد و حمايت را تحقيق نظري مدل تحقيق
 های برازش مدل مفهومی تحقيق شاخص(: 8)جدول 

 نتيجه مقدار بدست آمده حد مجاز  نام شاخص

X2/df مطلوب 97/1 ترو كم 2 آزادي به درجه دو كاي 

NFI مطلوب 90/2 و باالتر 9/2 برازش فزاينده 

NNFI مطلوب 92/2 و باالتر 9/2 برازش هنجاري 

AGFI مطلوب 92/2 و باالتر 9/2 نيکويي برازش انطباقي 

CFI مطلوب 90/2 و باالتر 9/2 هاي برازش مطلق شاخص 

GFI مطلوب 91/2 و باالتر 9/2 نيکويي برازش 

RMSEA مطلوب 228/2 28/2تر از كوچک ريشه ميانگين خطاي دوم تقريب 

 
 tی ضرایب مسير و آماره(: 4)جدول 

ضريب  فرضيه

 (مسير )

 نتيجه tآماره 

 د.تاييد ش 92/0 97/2 تأثير مثبت و معناداري دارد. نوآورانه كاركنان رفتار كاري بر مديريت كوانتومي هاي مهارت

 تاييد شد. 22/10 91/2 كاركنان تأثير مثبت و معناداري دارد. روانشناختي توانمندسازي بر مديريت كوانتومي هاي مهارت

 تاييد شد. 27/10 88/2 تأثير مثبت و معناداري دارد. دانش كاركنان مديريت بر مديريت كوانتومي هاي مهارت

 تاييد شد. 07/0 07/2 نه كاركنان تأثير مثبت و معناداري دارد.نوآورا بر رفتار كاري روانشناختي توانمندسازي

 تاييد شد. 21/0 08/2 تأثير مثبت و معناداري دارد. نوآورانه كاركنان رفتار كاري دانش بر مديريت

 

ينان توان گفت: در سطح اطم مي 92/0به مقدار  tو همچنين آماره  97/2و با توجه به ضريب مسير  0 جدول نتايج اساس بر
تأثير مثبت و معناداري دارد؛  همچنين با توجه به  نوآورانه كاركنان رفتار كاري بر مديريت كوانتومي هاي درصد مهارت 99

 كوانتومي هاي درصد مهارت 99توان گفت: در سطح اطمينان  مي 22/10به مقدار  tو همچنين آماره  91/2ضريب مسير 
و همچنين  88/2نان تأثير مثبت و معناداري دارد. همچنين با توجه به ضريب مسير كارك روانشناختي توانمندسازي بر مديريت

 دانش كاركنان مديريت بر مديريت كوانتومي هاي درصد مهارت 99توان گفت: در سطح اطمينان  مي 27/10به مقدار  tآماره 
توان گفت: در سطح  مي 07/0به مقدار  tره و همچنين آما 07/2تأثير مثبت و معناداري دارد؛. همچنين با توجه به ضريب مسير 

نوآورانه كاركنان تأثير مثبت و معناداري دارد. همچنين با توجه به  بر رفتار كاري روانشناختي توانمندسازيدرصد  92اطمينان 
ار رفت دانش بر درصد مديريت 99توان گفت: در سطح اطمينان  مي 21/0به مقدار   tو همچنين آماره  08/2ضريب مسير 

 تأثير مثبت و معناداري دارد. نوآورانه كاركنان كاري
 

 گيری  بحث و نتيجه
 و روانشناختي توانمندسازي به با توجه نوآورانه رفتار كاري بر مديريت كوانتومي هاي مهارت بررسي تأثير پژوهش هدف

 است. ساختاري معادالت سازي مدل رويکرد )ره( دهدشت( با بيمارستان امام خميني موردي: كاركنان )مطالعه دانش مديريت
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متغيرهاي  و است برخوردار مناسبي برازش از شده هاي گردآوري داده به توجه با پيشنهادي الگوي كه داد نشان نتايج پژوهش
وجود  كوانتومي، اعتماد كوانتومي، عمل و كوانتومي كوانتومي، شناخت حساس كوانتومي، تفکر كوانتومي، )ديدن مستقل

 به 0 و 1 شکل نتايج براساس كنند. مي تبيين را رفتار كاري نوآورانه وابسته متغير تغييرات از قابل توجهي درصد (كوانتومي
نوآورانه  رفتار كاري بر مديريت كوانتومي هاي مهارت ميان بررسي ارتباط به كه اول فرضيه كه شد مشخص آمده دست

 99توان بيان نمود كه فرض صفر با اطمينان  است مي 92/0داري كه عدد معني  97/2پردازد با ضريب مسير  مي كاركنان
 به ارتباط معناداري نوآورانه كاركنان رفتار كاري و مديريت كوانتومي هاي هاي ديگر بين مهارت شود. به عبارت مي  درصد تاييد 

 از نتايج به دست آمده مطابق ژوهشپ از به دست آمده نتايج شود. مي   تحقيق پذيرفته فرضيه اين لذا دارد وجود آماري لحاظ
 و مديريت كوانتومي هاي مهارت ميان بررسي ارتباط به كه دوم ( است. فرضيه1290) ثانوي و عظيمي رضوي ژوهشپ

توان بيان نمود كه  است مي 22/10كه عدد معني داري  97/2پردازد با ضريب مسير  كاركنان مي روانشناختي توانمندسازي
 توانمندسازي و مديريت كوانتومي هاي هاي ديگر بين مهارت شود. به عبارت مي  درصد تاييد  99 فرض صفر با اطمينان

 از به دست آمده نتايج شود. مي   تحقيق پذيرفته فرضيه اين لذا دارد وجود آماري لحاظ به كاركنان ارتباط معناداري روانشناختي
 هاي مهارت ميان بررسي ارتباط به كه سوم ( است. فرضيه1292ميرسفيان ) پژوهش از نتايج به دست آمده مطابق پژوهش

توان بيان نمود كه  است مي 22/10كه عدد معني داري  88/2پردازد با ضريب مسير  دانش مي مديريت و مديريت كوانتومي
نوآورانه  ر كاريرفتا و مديريت كوانتومي هاي هاي ديگر بين مهارت شود. به عبارت مي  درصد تاييد  99فرض صفر با اطمينان 

 پژوهش از به دست آمده نتايج شود. مي   تحقيق پذيرفته فرضيه اين لذا دارد وجود آماري لحاظ به ارتباط معناداري كاركنان
 بررسي ارتباط به كه چهارم است. فرضيه (1292) ( و غالمزاده1292) ميرسفيان هاي پژوهش از نتايج به دست آمده مطابق

است  07/0كه عدد معني داري  07/2پردازد با ضريب مسير  مي نوآورانه كاركنان و رفتار كاري نشناختيروا توانمندسازي ميان
 و روانشناختي توانمندسازيهاي ديگر بين  شود. به عبارت مي  درصد تاييد  99توان بيان نمود كه فرض صفر با اطمينان  مي

به دست  نتايج شود. مي   تحقيق پذيرفته فرضيه اين لذا دارد وجود ماريآ لحاظ به ارتباط معناداري نوآورانه كاركنان رفتار كاري
( و ساراي، پاتچه و 0218گيل، رودريگو و مارسلو ) ( و1297) پور پژوهش نيک از نتايج به دست آمده مطابق پژوهش از آمده
پردازد با ضريب  مي ورانه كاركناننوآ رفتار كاري دانش و مديريت ميان بررسي ارتباط به كه پنجم (  است. فرضيه0217)1كرن

شود. به  مي  درصد تاييد  99توان بيان نمود كه فرض صفر با اطمينان  است مي 21/0كه عدد معني داري  08/2مسير 
 فرضيه اين لذا دارد وجود آماري لحاظ به ارتباط معناداري نوآورانه كاركنان رفتار كاري دانش و هاي ديگر بين مديريت عبارت

( و گيل، 1292) زاده و سرداري حاجي از نتايج به دست آمده مطابق پژوهش از به دست آمده نتايج شود. مي   پذيرفتهتحقيق 
 مفيدي عملي نيز دانش كاركنان و مفيد تئوري دانش سرپرستان ( است. همچنين نتايج نشان داد كه0218رودريگو و مارسلو )

 در نوآروانه رفتار آن پي از و دانش زمينه مديريت در بزرگ جهشي توان مي دانش اين اشتراک گذاري به صورت در كه دارند
 جهت برقراري به را مناسب كارهاي و  ساز و داشته ويژه مبحث توجه اين به ها بيمارستان است ضروري بود. شاهد ها شركت
 تشکيل اين راهکارها از يکي ند.آور فراهم را ها آن بين در دانش اشتراک گذاري به و زيردستان و سرپرستان بين ارتباط

 پيشنهاد ها فرضيه نتايج به توجه است. با نظرات و آرا تبادل و زيردستان و بين سرپرستان دانشي مشترک يها كارگروه
  به نسبت خوبي كوانتومي ديد و اعتماد مي افتد بيرون اتفاق در آنچه به توجه بدون بيمارستان منابع انساني مديران شود مي 

                                                           
1
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 فشار با مؤثر مقابله نيز و بياورند ارمغان به خود براي سازمان را شادابي و شوق و شور و باشند داشته خود و زيردستان حيط
محيط  ايجاد اختيار، تفويض مادي، هاي پاداش تهديدها اعطاي با برخورد در خاطر آرامش داشتن كار، محيط از رواني ناشي

 كاركنان به منظور بين در اعتماد محيط جايگزيني و ترس بردن محيط بين از نيز و كاركنان بين غيررسمي روابط و دوستانه
 مديران به كوانتومي، مديريت اهميت و ضرورت همچنين و ها يافته به توجه كوانتومي انجام شود. با ديد و اعتماد پرورش

 سبک اين اساسي هاي مهارت از استفاده با و اي نموده ويژه توجه كوانتومي مفهوم مديريت به كه شود مي پيشنهاد بيمارستان
 بهره با كه شود مي پيشنهاد ها بيمارستان مديران نمايند. همچنين به هدايت و مديريت خود را كاركنان و بيمارستان مديريت،

 ئلمسا حل همچنين و سازماني متالطم با محيط براي برخورد كوانتومي تفکر يا متناقض شيوه به تفکر توانايي گيري از
 نوآور و خالقيت اينکه به توجه با عالوه به استفاده كنند؛ كوانتومي مديريت هاي مهارت از تازه و بديع شيوه به خود سازمان

 تفکر تونايي از استفاده به خود پيروان و كاركنان رهبران با ترغيب و مديران شود، مي ناشي متعارض و متناقض نگاه از گاه
 مديريت ايجاد و گسترش با ها شود. سازمان بيمارستان نوآوري در و خالقيت ساز زمينه انتومي،كو تفکر يا متناقض شيوه به

در  دانش اهميت با نقش به كه باشند داشته اختيار كاركناني در اگر و داشته مبذول كافي توجه خود هاي در سازمان دانش
 .باشند داشته نوآورانه رفتارهاي نهايت در و زده به نوآوري دست توانند مي باشند برده پي سازماني سطوح تمامي

 

 تشکر و قدردانی
)ره(  بيمارستان امام خميني مختلف يها درمان بخش كادر و تمامي كارمندان از كه دانند مي الزم خود بر اثر اين نويسندگان

و  تشکر نمودند، ياري امر اين در را پژوهشگران كه مسئولين دانشگاه همچنين و داشته شركت پژوهش اين در دهدشت كه
 توجه قرار مورد صداقت و امانت شرط جمله از اخالقي تمامي مالحظات مطالعه اين در كه است ذكر به نمايند. الزم قدرداني

 .است گرفته
 

 منابع 
 يورزش تيريمطالعات مد ،كوانتوم تيريمد يشغل با توجه به اجرا ليتعد ينيب شيپ لي، تحل(1292حميدرضا، )، انيرسفيم، 

 . 82-72 صص ،29، شماره 8دوره 

 دي ستان كنارنشناختي كازي روانمندسااماني بر توزساي گيردتأثير يا (،1289يمورنژاد، كاوه، صريحي اسفستاني، رسول، )ت
 .29-27صص ، 20 مارهش ،02دوره  ،لتحود و مديريت بهبوت فصلنامه مطالعا، ييدي و داراقتصار امووزارت ا

 يانجيبر نقش م ديدانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأك تيريمد ريثتأ(، 1292)، احمد، ي، سرداريمانزاده ، پ يحاج 
سازمان، سال  کيدانش استراتژ تيري(، فصلنامه مدريقائد بص يميپتروش ديتول نگي: هلدي)مطالعه مورد يسازمان يريادگي

 .92-22 صص ،0اول، شماره 
 کي، يسم تيريكوانتوم، مد تيريمد (،1292مينا، ) مروجي، اكبر، علي رازقندي، زينب، پرتويشايان، حسين، درگاهي 

 .07-20 صص ،21شماره  ،صيو تشخ شگاهيفصلنامه آزما ،شگاهيآزما تيريمد ستميدر چارچوب س يمطالعه مرور
 ميانجي نقش با سازماني نوآوري بر روانشناختي ازيتوانمندس (، تأثير1299فرشته، ميريوسفي، سيدجليل، ) كردي، دره 

-02صص  ،20 شماره ،7 دوره ورزش، در سازماني رفتار مديريت ورزشي، مطالعات يها كاركنان باشگاه در دانش انتقال
29.  
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 ،مركزي ستاد منابع انساني توانمندسازي بر مؤثر عوامل شناسايي (،1292، )اله رحمت جديدي، ،سميه حسام، ،رقيه راد  
 .297-280 صص ،8، شماره 2دوره  بهداشت، و سالمت مجله اردبيل، پزشکي علوم دانشگاه

 ،هاي  نوآوري سازماني، يادگيري ميانجيگري با مالي عملکرد بر دانش مديريت تأثير (، بررسي1292، )ابراهيم رحيمي
  .01-7 صص ،0شماره  ،10دوره آموزشي،  مديريت

 ،كوانتومي هاي مهارت با آشنايي ميزان بررسي و بندي ولويتا (،1290، )بابک ثانوي، عظيمي ،محمدحسين سيد رضوي 

 صنعتي تکميلي تحصيالت دانشگاه كرمان، كسبوكار، مديريت مهندسي ملي همايش اولين كشور، ورزشي هاي سازمان در

 .2پيشرفته  فناوري و
 يكوانتوم تيريهاي مد رتمها ني(، رابطه ب1292) ،ديحم ،دراميب ،يعل ديس ،ادتيس د،يسع ،پور ييرجا ن،يحسمحمد ،يميسل 

هاي  منتخب اصفهان، پژوهش يهاي دولت در دانشگاه يهوش سازمان يانجينقش م قياز طر يسازمان يهاي چابک تيو قابل
 .128-112صص  ،22 ماره، ش9 الس ،يعموم تيريمد
 ( ،تعيين1290سليمي، مهدي، ميرصفيان، حميدرضا ،) كارآفريني  رفتارهاي بر كوانتومي مديريت هاي مؤلفه نسبي سهم

-82صص   ،11 شمارة ،2 ورزشي، دورة مديريت در نوين اصفهان، رويکردهاي استان جوانان و ورزش سازمان كنانكار
97. 
 هبود رفتارهاي كاري نوآورانه كاركنان با بهره ب (،1297، سعيد، فتاحي، محمد، )آيباغي اصفهاني، امير، غفوريان شاگردي

دوره  هاي دفاعي، ، فصلنامه مديريت نوآوري در سازمانگيري از انعطاف پذيري منابع انساني و سرمايه روانشناختي سازمان
 .78-21 صص، 0اره ، شم1

 ،02 ص ،0 ، شماره2دوره  مديريت، تخصصي علمي فصلنامه نوآور، هاي سازمان طراحي (،1289، )علي محمدزاده. 

 توجه با انساني نيروي بهره وري در كوانتومي مديريت (، نقش1297هادي، )  سميه، آيتي، محسن، پورشافعي، نژاد، مزگي 

 ،1 مارهها، سال هفتم، ش بيرجند، مديريت آموزش بر سازمان شهر پرورش و آموزش كاركنان در آواي سازماني ميانجي به
 .77-01 صص

 ،توسعه  در دانش مديريت اقدامات (، نقش1292حامد، ) حيدري، بهرام، منش، ايروان شاپور، اميرمحسني، جعفر، معتمد
 .100-102 ، صص10 شماره ،2 الانساني، س منابع مطالعات سازمان، فصلنامه نوآورانه عملکرد

 ،مديريت چشم انداز ،ها چالش و مشکالت بر تحليلي: ايران اداري نظام (،1292، )اكبر پور، حسن ،محمدسيد ميرمحمدي 

  .00-9، صص 0، شماره 0دوره  دولتي،
 ،منابع مطالعات كاركنان، فصلنامه كار محيط توانمندسازي طريق از سازمان نوآورانه عملکرد ارتقاء (،1297، )امين نيکپور 

 .122-127 صص،09 شماره ،8 سال انساني،
 Aslam, S. (2017). Psychological empowerment on creativity among employees of IT sector: The 

mediating role of creative process engagement and intrinsic motivation. Canadian Social 

Science, 13 (6), 11-34. 
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engagement and turnover intention in the Indian context, The International Journal of Human 

Resource Management,  23, 928-951 
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