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 چکیده:

انجام شتد  اس     شترت   عملکرد و تمایز استرراتژی  بر نوآوری و رهبری تأثیر باهدفاین پژوهش 

استراندارد استرداد  شد  اس   برای سشجش اعربار موروا، از نتب     نامهپرستش ، از هاداد  یآورجمعجه  

بود و برای ستتشجش پایای  از  94/0بدستت  آمد  با ی  یهانتتتب اعربار موروا استترداد  دردید و تمام  

بود  7/0و ضرای  بدس  آمد  با تر از  استرداد  دردید  SPSS افزارنرمضتری  آفدا ی  ترونبا  با تم   

 از روای  و پایای  خوب  برخوردار هترشد  یریدانداز مقادیر بدست  آمد ، اات  از آ  هترشد ته ابزارهای  

 AMOSر افزانرمبا اسرداد  از  مرات سلتلهاز طریق تولیل عامل ، تولیل متیر و ردرسیو   هاداد ستس   

 تأثیر طمروس و توچ  یهاشترت   در تمایز بر رهبریقرار درفرشد  نرایج نشتا  داد ته   لیوتولهیتجزمورد 

  توچ یهاشرت  در تمایز بر ینوآور  دارد تأثیر مروسط و توچ  یهاشرت  در نوآوری بر یرهبر  دارد

 در دعملکر بر ینوآور  دارد تأثیر مروسط و توچ  هایشرت  در عملکرد بر یرهبر  دارد تأثیر مروستط  و

  دارد تأثیر مروستتط و توچ  هایشتترت  در عملکرد بر زیتما  دارد تأثیر مروستتط و توچ  هایشتترت 

 تمایز نقش با عملکرد بر ینوآور  دارد تأثیر مروسط و توچ  هایشرت  در تمایز نقش با عملکرد یرهبر

    دارد تأثیر مروسط و توچ  هایشرت  در

 عملکرد رهبری، تمایز، نوآوری، كلمات كلیدي:

  



 

 

Abstract: 

 

This study aimed to investigate the impact of leadership and innovation on corporate 

differentiation strategy and performance. A standard questionnaire was used to collect data. 

Content validity ratio was used for content validity and all ratios were above 0.49 and for 

reliability, Cronbach's alpha coefficient was used with SPSS software and coefficients were 

higher than 0.7. They show that the measuring instruments have good validity and reliability. 

The data were then analyzed through factor analysis, path analysis and hierarchical regression 

using AMOS software. The results showed that leadership affects differentiation in small and 

medium enterprises. Leadership affects innovation in small and medium enterprises. 

Innovation affects differentiation in small and medium enterprises. Leadership affects 

performance in small and medium enterprises Innovation affects performance in small and 

medium-sized companies. Distinction affects performance in small and medium-sized 

companies. Performance management plays a role in differentiation in small and medium-sized 

companies. And the medium is influenced. 
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