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 چکیده

 میانجی نقش با وکارکسب واحد نوآوری عملکرد بر شدهتوزیع رهبریتحقیق حاضر با هدف بررسی 

 -توصیفی این پژوهش از نوع مطالعات  .صورت گرفته استسازمان تأمین اجتماعی  در استراتژیک پذیریانعطاف

رگان جدول مو بر اساس. حجم نمونه نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است هادادهآوری پیمایشی بوده و برای جمع

 نفر تعیین گردید. 333

 افزارنرمبا  تأییدیو تحلیل عاملی ری ساختاسازی معادالت ها نیز از روش مدلداده لیوتحلهیتجزجهت 

ه مورد متغیر وابست عنوانبهعملکرد نوآوری  که رهبری توزیعی بر نشان داد جینتا استفاده شده است، lizrel آماری

تراتژیک، اس پذیریانعطاف بر شدهتوزیع رهبریهای تحقیق نشان دادند که یافتهآزمون قرار گرفت، نتایج حاصل از 

 دواح نوآوری و شدهتوزیع رهبری بین یرابطه استراتژیک پذیریانعطاف دارد، تأثیر وکارکسب واحد نوآوری

 تعدیل ار استراتژیک پذیریانعطاف و شدهتوزیع رهبری بین یرابطه محیطی پویایی. کندمی میانجی را وکارکسب

 .نمایدمی

 

 محیط ییایپو استراتژیک، نوآوری استراتژیک، یریپذانعطاف، شدهعیتوز: رهبری کلمات کلیدی

 

  



Abstract: 

The present study aims to investigate the distributed leadership on the innovation 

performance of the business unit with the mediating role of strategic flexibility in the social 

security organization. This research is a descriptive-survey study and a questionnaire was used 

to collect data. The sample size was determined based on Morgan table 331 people. 

Structural equation modeling and confirmatory factor analysis with lizrel statistical 

software were used to analyze the data. The results showed that distributive leadership on 

innovation performance was tested as a dependent variable. Research has shown that 

distributed leadership has an impact on strategic flexibility, business unit innovation, and 

strategic flexibility mediates the relationship between distributed leadership and business unit 

innovation. It modulates environmental dynamics in the relationship between distributed 

leadership and strategic flexibility. 

Keywords: Distributed Leadership, Strategic Flexibility, Strategic Innovation, Environmental 

Dynamics. 
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