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چکیده:

چابکی فکری اشاره به مجموعه ای از دانش ذخیره شده در کارکنان سازمان دارد که می تواند 
فکری  چابکی  بررسی  هدف  با  پژوهش حاضر  باشد.  سازمان  در  نوآری  ایجاد  ساز  زمینه 
بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه انجام 
گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مشاغل خرد شهر تهران بودند که به روش 
نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطالعات در پژوهش 
حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته بود که شامل چهار بخش اطالعات فردی، سنجش نورآوری، 
سنجش رهبری کارآفرینانه و سنجش چابکی فکری بود. که روایی آن توسط متخصصین و 
پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ )برای هریک از بخش ها)باالتر از 0/80( مورد تایید قرار 
گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، چابکی فکری با نقش میانجی 
بیانگر  آینده نگری و جامعه سازی بر نوآوری موثر هستند و نتیجه های معادالت ساختاری 
معنی داری مدل پژوهش بود. در این پژوهش، کلیه تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار 

IBMSPSS نسخه 24 و LISREL. نسخه 8/5 انجام شد.
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مقدمه 
با توجه به ویژگی ها و مزیت خاص  امروزه کسب وکارهای خرد 
اقتصاد  در  مهمی  نقش  دارند،  اشتغال  ایجاد  در  که  شایسته ای  و 
است، که چگونه یک  این  مهم  اما موضوع  ایفا می کنند،  کشورها 
ایجاد اشتغال  از منابع و فرصت های موجود برای  فرد قادر باشد 
ایجاد  آیا کسب و کار  از آن مهم تر آن است که  و  نماید  استفاده 
شده پایدار می ماند ]1[ شواهد جمع آوری شده طی سالها حاکی 
بذر خالقیت و دانش شکوفا می شود و  از  نوآوری  از آن است که 
محرکهای  میان  در  شود.  می  یافت  سازمان ها  خارج  و  داخل  در 
داخلی نوآوری، توجه بسیاری به دانش ، هوش تجاری و ارزش های 
شخصی کارکنان و مدیران شده است ]2[. سرمایه فکري را اغلب 
دارایي هاي نامشهودي توصیف مي کنند که مي توان به منزله منبعي 
براي کسب مزیت رقابتي پایدار به کار گرفت. اجزاي سرمایه فکري 
اثرات متقابلي هستند که ارزش ایجاد مي کنند و بسترساز  داراي 

خالقیت و نوآوري سازماني مي شوند ]3[.
نظر  از  انسانی  سرمایه  نشده  کشف  نسبتاً  مولفه های  از  یکی 
نوآوری در مشاغل خرد و کوچک "مهارت و چابکی فکری" است. 
مترادف  اغلب  که  است  فکری  از سرمایه  ای  فکری جنبه  چابکی 

مفهوم گسترده تر هوش سازمانی تلقی می شود]4[.
است،  رهبري  نوآوریها،  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
چراکه رهبـران نقش اثربخش در تولید ایـده هـا، تنظـیم اهـداف 
و ایجـاد فرهنـگ نـوآوري دارنـد. یـک رهبـر کارآفرین همیشه به 
دنبال یافتن روش ها و ابزارهاي جدید براي ساختن سازمان است 

.]5[
می تواند  که  است  بالقوه  رویکردهاي  از  یکی  کارآفرین،  رهبري 
رفتار نوآورانه را تحت تأثیر قرار دهد. رهبري کارآفرینانه نه تنها به 
افزایش انگیزه پیروان براي ایجاد ایده هاي خالقانه در واکنش کمک 
ایـده هـا در  ایـن  از  بلکه مشوقی است براي بهره گیـري  می کند 
رفتـار نوآورانه و منافع تجاري تحقیقات، است. محققان بسیاری به 
اهمیت رهبـري به عنوان یـک عامل کلیدي در زمینه رفتار نوآورانه 

اشاره داشته اند ]6[. با توجه به موارد ذکر شده، پژوهش حاضر به 
دنبال نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با 
تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه می باشد. با توجه به اینکه 
مورد  آماری  جامعه  در  رابطه  این  در  قبلی  جامع  مطالعه  تاکنون 
مطالعه این پژوهش انجام نگرفته است پژوهش حاضر با هدف رفع 

خال مطالعاتی موجود در این زمینه انجام گرفته است.

ادبیات نظری
چابکی فکری

در اوایل دهه شصت میالدی نخستین مطالعات نظري مرتبط با 
سرمایه فکري مطرح شد، اما به صورت گسترده تر توجه به سرمایه 
فکري را می توان به تالش های پژوهشگران در دهه هشتاد میالدی 
نسبت داد. دهه نود میالدی را می توان سرآغاز توجه گسترده تر به 
آغازین  و  این دهه  پایانی  آورد. سال های  به حساب  سرمایه فکري 
براي کشورها و سازمان های  دهه آینده، سال های سرنوشت سازي 
فکري  سرمایه  چرا  نمود.  ایجاد  فکري  سرمایه  حوزه  در  مختلف 
گسترده تر،  در سطح  و  سازمان ها  مدیریت  در  به ضرورتی  امروزه 
فکری،  چابکی  است]7[.  شده  تبدیل  کشورها  توسعه  راهبري 
مفهومی نسبتاً بدیع است که مدتهاست با مفهوم هوش سازمانی، 
مترادف شناخته می شود. به عنوان یک مفهوم بدیع، مفهوم چابکی 
فکری فاقد تعریف مناسب در نوشته های دانشگاهی است. تعاریف 
موجود به مدیریت دانش سازمانی ذخیره شده در افراد و گروهها 
به عنوان  می توان،  را  فکری  چابکی  منظور،  این  برای  دارد.  اشاره 
تغییر در ساختار،  فردی جهت  یادگیری  برای  انگیزه  ایجاد  عامل 
اما  دانست؛  فرهنگ  و  رویه ها  استراتژی،  محصوالت،  سیستم ها، 
برای  زمینه ساز  عوامل  ازجمله  می تواند  فکری  چابکی  همچنین 
سیستم ها ، ساختارها و استراتژی های سازمانی در مورد یادگیری 

فردی و گروهی نیز باشند.
موارد فوق نشان می دهد که برای مقابله با چالش ها ، سازمان ها باید 
انگیزه های مناسبی را برای کارکنان خود ایجاد کنند تا ساختارهای 
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تدوین  سازمانی جدیدی  استراتژی های  و  کنند  سازگار  را  موجود 
کنند. اهمیت محیط مناسب برای به حداکثر رساندن خالقیت و 
شناخته  دانش  مدیریت  اولیه  نوشته های  در  قباًل  کارکنان،  تالش 

شده اند ]8[.
بونتیس1 و همکاران )2002( مشاهده کردند که درک کارکنان 
)مشوق های  سازمان  و  مدیریت  برای  خود  ایده های  شایستگی  از 
بازخورد(، به عنوان عامل مهمی برای تالش کارکنان عمل می کند، 
اعتماد  احساس  ایجاد  مهارت ها،  و  دانش  بهبود  به  امر  این  زیرا 
به  رسیدگی  برای  ذاتی  انگیزه های  پرورش  و شایستگی،  نفس  به 
پیش برنده(  )مشوق های  سازمانی  مرزهای  بردن  جلو  و  چالش ها 
که  کرده اند  تأیید  زیادی  حد  تا  تجربی  مطالعات  می کند.  کمک 
عملکرد  و  نوآوری  قابلیت های  دانش،  از  استفاده  و  تبدیل  توانایی 
سازمان ها را تسهیل می  کند. از این موارد این نتیجه به دست می آید 
نوآوری  بر  مثبتی  تأثیر  نوآوری،  در  مهارت  و  هوش  پرورش  که 

سازمانی دارد]9[.

رهبری کارآفرینانه
امروزه از کارآفرینی به عنوان محرک اصلی اقتصاد و عامل رقابت 
مدیریت  میان  این  در  می شود،  یاد  سازمان ها  کیفیت  بهبود  و 
از  کارآفرینانه  ایده های  تجاری سازی  و  اجرا  و  کارآفرین  تیم های 
کارآفرینانه  ایده های  اجرای  فرآیند  برخوردارند.  ای  ویژه  اهمیت 
شامل جمع آوری تیم اجرا، تامین مالی، اخذ تصمیمات و درنهایت 
ارائه محصول یا خدمات جدید به مشتریان است و کارآفرین که در 
بسیاری از موارد نقش مدیر و مالک کسب و کار را نیز دارد باید 
میان تیم ها و گروه های درگیر در فرآیند هماهنگی ایجاد نماید و 

اهداف آن ها را تا حدودی با هم همسو کند]10[.
تحقیق های کم و حتي ضعیفي درباره ی رفتارهاي کارآفرینانه ی 
به  تبدیل شدن  براي  شرکت هایشان  و  سازمان ها  به  که  مدیران 
مثال در  براي  است.  انجام شده  کارآفرین کمک می کنند،  سازمان 
شد،  انجام  رابینز،  و  کارمر  پیرس،  توسط  که  میداني  مطالعه ای 

رفتارهـا و شایستگی های رهبران کارآفرین شناسایي و مورد تجزیه 
یازده  عـاملي،  تحلیل  نتایج  اساس  بر  آن ها  گرفت.  قرار  تحلیل  و 

رفتار مـدیریتي کارآفرینانه را شناسایي کرده اند.
کارآفرین  رهبران   )1 از:  عبارت اند  رفتارها  این  از  برخي  که 
کارآمد  به طور  اداري،  زائد  تشریفات  بـا حذف  را  اقدام های خود 
انجام می دهند، 2( آن ها ایده های خوب دیگران را رصد می کنند، 
تشویق  ایده هایشان  از  خـالق  بهره برداری  به  را  دیگران   )3
هـم  گـرد  چالش  یک  با  مواجه  براي  را  افراد    )4 می کنند، 
ایجاد  براي  افراد  ایجاد می کنند که در آن  می آورند 5( محیطي 

بهبود برانگیخته می شوند ]11[.

آینده نگری و جامعه سازی
جامعه سازی  و  آینده نگری    – اصلی  ویژگی  دو  کلی،  طور  به 
رهبری کارآفرین را از سایر سبک های رهبری متمایز می کند. این 
توانایی  به  ِمولفه رهبری کارآفرینانه هستند. آینده نگری  ابعاد  دو، 
رهبران کارآفرین به تدوین چشم انداز و هدایت تیم در یک محیط 
رهبران  تالش  به  جامعه سازی  درحالی که،  دارد،  اشاره  نامطمئن 
کارآفرین برای تشویق یک گروه پیروان پشتیبان در ایجاد ارزش 

استراتژیک اشاره می کند]12[.

نوآوری
به کارگیری  و  خلق  بستر  به عنوان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
به سوی  درحرکت  اقتصادی  نظام های  محرک  عامل  و  نوآوری ها 
کمک  به  بنگاه ها  این  شناخته شده اند.  دانش مدار  اقتصادی  نظام 
کارآفرینان، آموزش های مهارت آموزی ایده های جدید  را با توجه 
به نیازهای روز بازار به محصول و یا خدمات تبدیل کرده و به خاطر 
سهم  می توانند  بزرگ  صنایع  به  نسبت  باالیشان  انعطاف پذیری 
باالیی در براورده ساختن نیازهای مشتریان داشته باشند. با توجه 
به اهمیت نوآوری در توسعه کارآفرینی، مهارت، آموزش و عملکرد 
کسب وکارهای کوچک و متوسط، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری 
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در  نوآورانه  نظام های  استقرار  به سوی  حرکت  پیش نیاز  مهم ترین 
کسب وکارهای کوچک و متوسط خواهد بود ]13[.

نوآوري یکي از عوامل حیاتي موفقیت سازمان ها به شمار مي رود 
یا  محصوالت  فرایندها،  نظرها،  آگاهانة  کاربرد  به عنوان  غالباً  که 
رویه هایي که براي بخش هاي مختلف سازمان جدید بوده و پذیرش 
آن به طور قابل توجهي به ایجاد ارزش براي سازمان منجر مي شود، 
منزلة  به  سازماني  نوآوري  دیگري،  دیدگاه  در  است.  شده  تعریف 
فرایندهاي سازماني  رفتار جدید در  یا  نظر  پذیرش یک  و  توسعه 
نوآورانه محسوب  سازمان  براي کل  که  است  گرفته شده  نظر  در 
مي شود. در مجموع، نوآوري سازماني را مي توان فرایندي دانست 
که ابتکارات سازماني به واسطة آن به محصوالت، رویه ها، خدمات 
بازار  به  شدني  عرضه  یا  افزوده  ارزش  داراي  سازماني  تغییرات  یا 

تبدیل مي شوند  ]14[.

پیشینه پژوهش
چوپانی و همکاران )1391( به بررسی رابطه بین سرمایه فکری 
توسعه  بیمه  موردی( شرکت سهامی  )مطالعه  سازمانی  نوآوری  با 
که  بود  آن  از  حاکی  پیرسون  همبستگی  آزمون  نتایج  پرداختند. 
معناداری  و  مثبت  رابطه  سازمانی  نوآوری  با   فکری  سرمایه  بین 
وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی 
مؤلفه  های سرمایه فکری )مشتری، انسانی و ساختاری( با نوآوری 
رگرسیون  تحلیل  نتایج  دارد.  معناداری  و  مثبت  رابطه  سازمانی 
بُعد  از بین مؤلفه های سرمایه فکری، دو  از آن بود که  نیز حاکی 
سرمایه انسانی و مشتری به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود 
به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی 
)متغیر مالک(، را دارند و مؤلفه سرمایه ساختاری به دلیل نداشتن 
حذف  معادله  از  سازمانی  نوآوری  بینی  پیش  در  معنادار  سهم 

می شود]3[.
سمیعی و همکاران )1395( به بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه 
بر خالقیت و نوآوری سازمانی پرداختند. بر اساس نتایج نشان دادند 

کارآفرینی  توان  که  هستند  رهبری  نیازمند  سازمان ها  امروزه  که 
برای سازمان  تامین منابع  از قدرت خود در جهت  باشد و  داشته 
استفاده نماید و به نیازهای شخصی کارکنان و ارزش ها و باورهای 

آنان نیز توجه کند]15[.
باقری مجد و همکاران )1397( به بررسی تأثیر رهبری کارآفرین 
آموزش  در  نوآورانه  میانجی محرک های  نقش  با  نوآورانه  رفتار  بر 
عالی )دانشگاه سیستان وبلوچستان( پرداختند. بر اساس نتایج کار 
به صورت  نوآورانه   رفتار  و  محرک ها  بر  کارآفرینی  رهبری  آن ها، 
مستقیم و غیرمستقیم تأثیر دارد. همچنین محرک ها اثر مستقیم 
بر رفتار نوآورانه داشته اند. دانشگاه ها از طریق محرک های فرهنگی 
باز و آزاد و مدیریت هوشمند نوآوری در کنار رهبری کارآفرینی،  
ذی نفعان  علمی  محیط  نوآورانه  رفتار  در  سازنده  نقش  می توانند 

آموزش عالی ایفا کنند ]16[.
آگیاپونگ و پوکو )2017(، با استفاده از داده های غنا، روابط بین 
سرمایه اجتماعی، نوآوری و عملکرد چابکی فکری در اقتصادهای 
در حال رشد را ارزیابی کردند. این مطالعه به طور خاص سعی در 
عملکرد  و  اجتماعی  سرمایه  بین  رابطه  در  نوآوری  تأثیر  مشاهده 
داشت. همچنین، این تحقیق مشخص کرد که سرمایه اجتماعی در 
واقع تأثیر مثبتی بر عملکرد چابکی فکری دارد. نتایج این تحقیق 
حاکی از آن بود که احتماالً سطح باالتری از سرمایه اجتماعی باعث 
بهبود عملکرد تجاری می شود. تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی و 
نوآوری نیز مشاهده شد و این فرضیه که بین سرمایه اجتماعی و 
نوآوری در سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، تأیید 

شد]17[.
دبیک و همکاران )2020( به بررسی رابطه بین مهارت فکری، 
و  آینده گرایی  طریق  از  شده  )اندازه گیری  کارآفرینی  رهبری 
جامعه سازی( و نوآوری مربوط به مشاغل خرد و کوچک پرداختند. 
بر  مثبت  طور  به  کارمندان،   فکری  مهارت  آنها  نتایج  اساس  بر 
نوآوری مشاغل خرد و کوچک تأثیر می گذارد، اما این تأثیر از طریق 
رهبری کارآفرینانه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. آینده گرایی 
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قابل  کمک  اجتماعی،  پیوندهای  ایجاد  در  توانایی  و  نوآوری  به 
توجهی می کند که به نوبه خود تحت تأثیر مهارت فکری است. 
سهم اصلی نظری این تحقیق در نقش تأکید شده مربوط به مهارت 
"نوآورانه" خرد و کوچک است که در  فکری کارکنان در مشاغل 
زمینه مفهوم نوظهور رهبری کارآفرینانه نهفته است. یافته ها برای 
مدیران و صاحبان مشاغل خرد و کوچک در تالش آنها برای ارتقا 
نوآوری شرکت هایشان است، که به توانایی مهارت فکری کارمندان 
و همچنین نقش اصلی رهبری کارآفرینانه در آینده متکی خواهد 

بود]8[.

روش تحقیق
توصیفی-  نوع  از  و  کاربردی  هدف-  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
همبستگی است. که با هدف تاثیر نقش چابکی فکری بر نوآوری در 

مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه 
انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مشاغل خرد شهر 
از  نفر   200 تعداد  تصادفی  نمونه گیری  روش  به  که  بودند  تهران 
حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گرد آوری  ابزار  شدند.  انتخاب  آنان 
اطالعات  بخش  چهار  شامل  که  بود  ساخته  محقق  پرسشنامه ای 
سنجش  و  کارآفرینانه  رهبری  سنجش  نوآوری،  سنجش  فردی، 
چابکی فکری بود. که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن به 
از 0/80(  از بخش ها )باالتر  وسیله آلفای کرونباخ ) برای هریک 
مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار 
توصیفی و آمار استباطی استفاده شد که در بخش آمار استباطی 
از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. در این پژوهش کلیه 
و  24 نسخه   IBMSPSS افزار  نرم  وسیله  به  تحلیل ها  و   تجزیه 

 LISREL. نسخه 8/5 انجام شد.

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

مههار    ایکهه بهه توانها    ،است شاناهاشرکت یارتقا نودور یو تاحبان مشاغل خرد و کوچک در تالم دنها برا رانامد

 .[8]خواهد بود یمتک ندهادر د نانهاکاردفر یرهبر ینقش اتل نیکارمندان و همچن یفکر

 روش تحقیق

نقش چابکی فکری بر تاثیر همبستگی است. که با هدف  -کاربردی و از نوع توتیفی -پژوهش حاضر به لحاظ هدف

ماری پژوهش حاضر جامعه د انجام شد. نودوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کاردفرانانه

انتخاب شدند. ابزار  از دنان نفر 200مداران مشاغل خرد شهر تهران بودند که به روم نمونه گیری تصادفی تعداد 

چهار بخش اطالعا  فردی، سنجش  محق  ساخته بود که شامل ایدوری اطالعا  در پژوهش حاضر پرسشنامهگرد

بود. که رواای دن توسط متخصصین و پاااای دن به وسیله  چابکی فکریدوری، سنجش رهبری کاردفرانانه و سنجش نو

اطالعا  از  لیو تحل هابه منظور تجز ( مورد تااید قرار گرفت.80/0از  دلفای کرونباخ ) برای هراک از بخش ها)باالتر

استفاده شد. در  سازی معادال  ساختاریمد از  یاستفاده شد که در بخش دمار استباط یو دمار استباط یفیدمار توت

 .انجام شد 5/8. نسخه LISRELو  24نسخه  IBMSPSSنرم افزار  لهیها به وسلیو تحل هاتجز هیپژوهش کل ناا

 

 

 . مدل مفهومی پزوهش1شکل 
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با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیات پژوهش عبارتند از:
1. چابکی فکری کارکنان بر نوآوری شرکتهای کوچک تاثیر دارد

2- آینده نگری بر نوآوری شرکت های کوچک تاثیر دارد
3- ایجاد وحدت بر نوآوری تاثیر دارد

4- آینده نگری بر جامعه سازی تاثیر دارد
5- چابکی فکری کارکنان از طریق آینده  نگری بر ایجاد وحدت 

تاثیر دارد
نوآوری  بر  آینده نگری  طریق  از  کارکنان  فکری  چابکی   -6

شرکت های کوچک تاثیر دارد
نوآوری  بر  جامعه سازی  طریق  از  کارکنان  فکری  چابکی   -7

شرکت های کوچک تاثیر دارد 
شرکت های  نوآوری  بر  جامعه سازی  طریق  از  آینده نگری   -8

کوچک تاثیر دارد
تحلیل مسیر مدل پژوهش

ساختاري  مدل  بودن  مناسب  نشان دهنده  افزار  نرم  خروجي 
برازش یافته است. نسبت χ2 به  df کوچک تر از 3 است )1/744(، 
بنابراین میزان χ2 )0/057( مقدار پایین و مناسبي است؛ که برازش 
عالي و مناسب مدل ساختاري تحقیق را تایید مي کنند. شکل )2(.

 شکل2 قسمت معناداري ضرایب و پارامترهاي بدست آمده مدل 
ساختاري تحقیق را نشان مي دهد. چنانچه عدد معناداري بزرگ تر 
از 1/96 یا کوچک تر از 1/96- باشد تاثیر متغیرها در مدل پژوهش 
معنادار خواهد بود .شکل ارائه شده، نشان مي دهد کلیه فرضیه ها  
همچنین،  می شود.  تایید  پژوهش  فرضیات  و  هستند  معنادار 

شاخص های نیکویی برازش تایید مدل را نشان می دهند.

شکل2- مدل پژوهش در حالت معنی داری

شکل 3- مدل پژوهش در حالت استاندارد

 ل مفهومی پژوهش فرضیات پژوهش عبارتند از:دبا توجه به م

 دارد ریکوچک تاث یشرکتها یکارکنان بر نودور یفکر یچابک. 1

 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یبر نودور نگریندهاد-2

 دارد ریتاث یوحد  بر نودور جاداا-3

 دارد ریتاث سازیجامعهبر  نگریندهاد-4

 دارد رید  تاثحو جادابر ا گرینندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک-5

 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یبر نودور نگریندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک -6

 دارد  ریکوچک تاث یشرکتها یبر نودور سازیجامعه  اکارکنان از طر یفکر یچابک -7

 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یبر نودور سازیجامعه  ااز طر نگریندهاد-8

 

 تحلیل مسیر مدل پژوهش

 3 از تهر کوچهک  df  بهه   2χنسهبت  .اسهت  اافتهه  بهرازم  سهاختاری  مهد   بهودن  مناسب دهندهنشان افزار نرم خروجی

( مقدار پااین و مناسبی است؛ کهه بهرازم عهالی و مناسهب مهد  سهاختاری       057/0) 2χ(، بنابراان میزان 744/1)است

 (.2کنند. شکل )تحقی  را تااید می

 

 داریمعنی. مدل پژوهش در حالت 2شکل

 معناداری عدد چنانچه .دهدمی نشان راتحقی   ساختاری مد  دمدهتبدس پارامترهای و ضرااب معناداری تقسم 2شکل

 نشهان  شکل ارائه شهده، . بود خواهد معنادار پژوهش مد  در تاثیر متغیرها باشد -96/1 از ترکوچک اا 96/1 از تربزرگ

های نیکوای بهرازم تاایهد   شود. همچنین، شاخصپژوهش تااید می هستند و فرضیا   رامعناد  فرضیه ها کلیه دهدمی

 دهند.مد  را نشان می

 

 ( مدل پژوهش در حالت استاندارد3شکل )

ی در مد  بررسی مبر اساس ساختاری عل تحقی  هایواق  در تحلیل مسیر تأایدی مد  تحقی ، هر اک از فرضیهدر 

 بررسی و نشان داده شده است. 1 شده است. تمامی فرضیا  ارائه شده در جدو 

 داری مدل ساختاری تحقيق( ضرايب استاندارد و معنی1جدول )

 فرضیات ضریب مسیر مقدار تی فرضیات مدل مفهومی
 نتیجه فرضیه

 تااید 1 22/0 55/6** دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یکارکنان بر نودور یفکر یچابک
 تااید 2 22/0 25/6** دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یبر نودور نگریندهاد

 تااید 3 11/0 98/3** دارد ریتاث یبر نودور سازیجامعه
 تااید 4 15/0 25/5** دارد ریتاث جامعه سازیبر نگری ندهاد

 ریتاث سازیجامعهبر  نگریندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد

 تااید 5 10/0 56/2**

 یبر نودور نگریندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت

 تااید 6 05/0 98/1**

 یبر نودور سازیجامعه  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت

 تااید 7 07/0 28/3**

کوچک  یهاشرکت یبر نودور سازیجامعه  ااز طر نگریندهاد
 .دارد ریتاث

 
 تااید 8 10/0 25/2**

 

 .گیردرضیا  پژوهش مورد تااید قرار میفاست که  96/1( میزان تی در کلیه روابط باالتر ار 1با توجه به نتااج جدو   )
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از  یک  هر  تحقیق،  مدل  تأییدي  مسیر  تحلیل  در  واقع  در   
فرضیه هاي تحقیق بر اساس ساختاري علمي در مدل بررسي شده 
است. تمامي فرضیات ارائه شده در جدول 1 بررسي و نشان داده 

شده است.
با توجه به نتایج جدول  )1( میزان تی در کلیه روابط باالتر ار 

1/96 است که فرضیات پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

در مجموع با ارزیابی تمامی شاخص های برازش در جدول )2( 
در  آمده  بدست  برازش  شاخص های  که  کرد  استنباط  می توان 
با مدل دارد  قابل قبول و مناسب داده ها  برازش  از  مجموع نشان 
و می توان برازش مدل را با توجه به شاخص های برازش به دست 

آمده قابل قبول دانست. 

جدول 1- ضرايب استاندارد و معني داري مدل ساختاري تحقيق

های نیکوای بهرازم تاایهد   شود. همچنین، شاخصپژوهش تااید می هستند و فرضیا   رامعناد  فرضیه ها کلیه دهدمی

 دهند.مد  را نشان می

 

 ( مدل پژوهش در حالت استاندارد3شکل )

ی در مد  بررسی مبر اساس ساختاری عل تحقی  هایواق  در تحلیل مسیر تأایدی مد  تحقی ، هر اک از فرضیهدر 

 بررسی و نشان داده شده است. 1 شده است. تمامی فرضیا  ارائه شده در جدو 

 داری مدل ساختاری تحقيق( ضرايب استاندارد و معنی1جدول )

 فرضیات ضریب مسیر مقدار تی فرضیات مدل مفهومی
 نتیجه فرضیه

 تااید 1 22/0 55/6** دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یکارکنان بر نودور یفکر یچابک
 تااید 2 22/0 25/6** دارد ریکوچک تاث یهاشرکت یبر نودور نگریندهاد

 تااید 3 11/0 98/3** دارد ریتاث یبر نودور سازیجامعه
 تااید 4 15/0 25/5** دارد ریتاث جامعه سازیبر نگری ندهاد

 ریتاث سازیجامعهبر  نگریندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد

 تااید 5 10/0 56/2**

 یبر نودور نگریندهاد  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت

 تااید 6 05/0 98/1**

 یبر نودور سازیجامعه  اکارکنان از طر یفکر یچابک
 دارد ریکوچک تاث یهاشرکت

 تااید 7 07/0 28/3**

کوچک  یهاشرکت یبر نودور سازیجامعه  ااز طر نگریندهاد
 .دارد ریتاث

 
 تااید 8 10/0 25/2**

 

 .گیردرضیا  پژوهش مورد تااید قرار میفاست که  96/1( میزان تی در کلیه روابط باالتر ار 1با توجه به نتااج جدو   )

 برازش مدل پژوهشهای شاخص 2جدول جدول 2- شاخص های برازش مدل پژوهش

 شاخص ها مقدار قابل قبول نتیجه تفسیر

 (شاخص نیکوای برازم) GFI (90/0)بزرگتر از  > 90/0 93/0 برازش قابل قبول

 (جذر بردورد واراانس خطای تقراب) RMSEA (08/0)کوچکتر از  < 08/0 070/0 برازش قابل قبول

 (شاخص برازم تطبیقی) CFI (90/0)بزرگتر از  > 90/0 80/0 برازش قابل قبول

 (شاخص برازم نرم شده) NFI (90/0)بزرگتر از  > 90/0 93/0 برازش قابل قبول

 (شاخص برازم افزااشی) IFI (90/0)بزرگتر از  > 90/0 90/0 برازش متوسط

 (شاخص برازندگی تعدال شده) AGFI (05/0)بزرگتر از  > 50/0 50/0 برازش قابل قبول

 )شاخص نیکوای برازم مقتصد( PGFI (05/0)بزرگتر از  > 50/0 50/0 برازش قابل قبول

 )نسبت کای اسکوئر بر درجه دزادی( df  Chi-Square/ (5تا  1)بین  1≤شاخص  ≤ 5 21/1 برازش قابل قبول

 

های برازم بدست دمهده  توان استنباط کرد که شاخص( می2)در جدو های برازم در مجموع با ارزاابی تمامی شاخص

ههای  ان برازم مد  را با توجهه بهه شهاخص   ها با مد  دارد و می تواز برازم قابل قبو  و مناسب دادهدر مجموع نشان 

 برازم بدست دمده قابل قبو  دانست. 

 نتیجه گیری

 رهبریچک با تاکید بر نقش میانجی بر نودوری در مشاعل کونقش چابکی فکری  پژوهش حاضر با هدف بررسی
داشت.  دیخرد و کوچک تأک یکارهاوکسب یکارکنان برا یفکر چابکی تیمطالعه بر اهم ناا انجام گرفت. کاردفرانانه

دار هستند و چابکی ، کلیه روابط معنیپژوهش بود. بنابراان از معادال  ساختاری، بیانگر برازم عالی مد  نتااج حاتل

است بر نودوری در مشاغل کوچک نگری سازی و داندهشامل دو بعد جامعهکه  فکری با نقش میانجی رهبری کاردفرانانه

 (2020همخوانی دارد. بر اساس نتااج دبیک و همکاران ) (2020و همکاران ) کیدبگذار است. اان نتیجه با نتااج تاثیر

 یرهبر  ااز طر ریتأث نا، اما اگذاردیم ریمشاغل خرد و کوچک تأث یکارمندان،  به طور مثبت بر نودور یمهار  فکر

که اان نتیجه تااید کننده نتااج پژوهش حاضر است. چوپانی و همکاران است،  گری قویدارای میانجی نانهاکاردفر

و  یعیسم( نیز طی پژوهش خود رابطه بین چابکی فکری و نودوری سازمانی را تااید نمودند. از طرف داگر 1391)

نشان  جابر اساس نتا. پرداختند یسازمان یو نودور تیبر خالق نانهاکاردفر یبرره ریتاث ی( به بررس1395همکاران )

 نیاز قدر  خود در جهت تام د ونداشته باش یناکه توان کاردفر هستند انیرهبر ازمندیها ندهند که امروزه سازمانیم
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نتیجه گیری
نوآوری  بر  فکری  چابکی  نقش  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
کارآفرینانه  رهبری  میانجی  نقش  بر  تاکید  با  کوچک  مشاعل  در 
برای  کارکنان  فکری  چابکی  اهمیت  بر  مطالعه  این  گرفت.  انجام 
کسب وکارهای خرد و کوچک تأکید داشت. نتایج حاصل از معادالت 
ساختاری، بیانگر برازش عالی مدل پژوهش بود. بنابراین، کلیه روابط 
معنی دار هستند و چابکی فکری با نقش میانجی رهبری کارآفرینانه 
در  نوآوری  بر  است  آینده نگری  و  جامعه سازی  بعد  دو  شامل  که 
مشاغل کوچک تاثیرگذار است. این نتیجه با نتایج دبیک و همکاران 
)2020( همخوانی دارد. بر اساس نتایج دبیک و همکاران )2020( 
مهارت فکری کارمندان،  به طور مثبت بر نوآوری مشاغل خرد و 
کوچک تأثیر می گذارد، اما این تأثیر از طریق رهبری کارآفرینانه 
نتایج  کننده  تایید  نتیجه  این  که  است،  قوی  میانجی گری  دارای 
پژوهش حاضر است. چوپانی و همکاران )1391( نیز طی پژوهش 
خود رابطه بین چابکی فکری و نوآوری سازمانی را تایید نمودند. 
از طرف دیگر سمیعی و همکاران )1395( به بررسی تاثیر رهبری 
کارآفرینانه بر خالقیت و نوآوری سازمانی پرداختند. بر اساس نتایج 
نشان می دهند که امروزه سازمان ها نیازمند رهبرانی هستند که توان 
کارآفرینی داشته باشند و از قدرت خود در جهت تامین منابع برای 

سازمان استفاده نمایند و به نیازهای شخصی کارکنان و ارزش ها 
و باورهای آنان نیز توجه نمایند. بنابراین نتایج سمیعی و همکاران 
نتایج  این پژوهش همخوانی دارد. همچنین  نتایج  با  نیز   )1395(
معادالت ساختاری بیانگر معنی دار بودن همه روابط بود. نتایج این 
پژوهش می تواند اطالعات مفیدی را در اختیار مدیران مشاغل خرد 
برای افزایش نوآوری قرار دهد. نتایج این مطالعه، برای صاحبان و 
مدیران مشاغل خرد و کوچک در شکل دهی به کارهای آینده آنها 
مفید است و آنها را تشویق می کند تا نوآوری خود را بهبود بخشند. 
بنابراین توصیه می شود به منظور افزایش نوآوری در مشاغل خرد 
مولفه چابکی فکری و رهبری کارآفرینانه در سازمان ها تقویت شود. 
و مدیران با آینده نگری و جامعه سازی کمک به بهبود نوآوری در 
مشاغل خرد داشته باشند. بنابراین توصیه می شود مدیران مشاغل 
خرد چابکی فکری کارکنان را از طریق آینده نگری تقویت نمایند. 
همچنین می توانند به منظور افزایش چابکی فکری  از طریق ایجاد 

وحدت اقدام نمایند.
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Abstract: Intellectual agility refers to a set of knowledge stored in the employees of the 
organization that can pave the way for innovation in the organization. The aim of this study was to 
investigate the intellectual agility of innovation in micro and small businesses with emphasis on the 
mediating role of entrepreneurial leadership. The statistical population of the present study was the 
managers of micro-businesses in Tehran, 200 of whom were selected by random sampling method. 
The data collection tool in the present study was a researcher-made questionnaire that included four 
sections: personal information, measurement of enlightenment, measurement of entrepreneurial 
leadership and measurement of intellectual intelligence. Its validity was confirmed by experts and 
its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (for each section (above 0.80). Innovation is 
effective and the results of structural equations showed the significance of the research model, in 
which all analyzes were performed by IBMSPSS software version 24 and LISREL version 8.5.

Keywords: intellectual intelligence, innovation, entrepreneurial leadership, small businesses
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