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چکیده                         

 دلم نوآوری تقویت در محیط و پویایی استراتژیک پذیریانعطافو  شدهعیتوز رهبری نقش هدف از انجام این پژوهش،

 قزوین بوده است استان و متوسط کوچک صنعتی هایشرکتدر  وکارکسب

 اطلاعات از یآورجمع منظورپژوهش بهبر روابط همبستگی است در این  دیتأکاز نظر روش توصیفی با  این پژوهش

سال ر دهای صنعتی کوچک و متوسط استان قزوین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت افتهیساختارپرسشنامه 
نفر محاسبه گردیده است. برای  911. حجم نمونه این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری طبق فرمول کوکران باشندیم 9911

ر عتبااکه شد. أییدت از روش آلفای کرونباخ بررسی و هاپرسشنامهپایایی  و سپسبررسی روایی سؤالات نیز از تحلیل روایی محتوایی 

 منظورهبشده است.  گرفته کارهای بهبودن سؤالات پرسشنامه اعتمادقابلقرار دارد که گواه بر پایایی و  7/0در سطحی بالاتر از  هاآن

مستقل و  tهای پارامتریک ، از آزمونموردمطالعهای جهت بررسی وضعیت متغیرها در جامعة تک نمونه tاز آزمون  وتحلیلتجزیه

طرفه جهت مقایسة میانگین نمرات متغیرهای پژوهش، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول برای بررسی تحلیل واریانس یک

 .گرفته شدسوبل جهت آزمون فرضیات تحقیق بهره  یابی معادلات ساختاری و آزمونها و از فن مدلپایایی و روایی سازه

 نتیجه نکهیا و دش استراتژیک پذیرفته پذیریانعطاف یگریانجیم نقش فرضیه اصلی تأییداین پژوهش  یهاافتهی بر اساس

رعی و همچنین چهار فرضیه ف اثرگذار استاستراتژیک  پذیریانعطافبا نقش میانجی  وکارکسبرهبری توزیعی بر نوآوری مدل 

استراتژیک  یریپذانعطافدارد، فرضیه فرعی دوم رهبری توزیعی بر  تأثیرمحیط بر رهبری توزیعی  ییایاول پوشامل فرضیه فرعی 

استراتژیک  یپذیرانعطاففرعی چهارم  و فرضیهدارد  تأثیر وکارکسبدارد، فرضیه فرعی سوم رهبری توزیعی بر نوآوری مدل  تأثیر

 دارد مورد عدم رد قرار گرفتند. تأثیر وکارکسببر نوآوری مدل 
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Abstract 

The purpose of this study was the role of distributed leadership and strategic flexibility and 

environmental dynamics in strengthening business model innovation in small and medium 

industrial companies in Qazvin province. This research is a descriptive method with emphasis on 

correlation relations. In this research, a structured questionnaire has been used to collect 

information. The statistical population of the study is the employees of small and medium 

industrial companies in Qazvin province. They are in the year 9911. The sample size of this study 

has been calculated according to the size of the statistical population according to Cochran's 

formula of 911 people. In order to check the validity of the questions, content validity analysis and 

then the reliability of the questionnaires were checked and confirmed by Cronbach's alpha method. 

In order to analyze the one-sample t-test to examine the status of variables in the study population, 

independent parametric t-tests and one-way analysis of variance In order to compare the mean 

scores of the research variables, the first-order confirmatory factor analysis test was used to 

evaluate the reliability and validity of the structures and the structural equation modeling technique 

and the Sobel test were used to test the research hypotheses. Based on the findings of this study, 

the main hypothesis of the mediating role of strategic flexibility was accepted and that the result 

of distributive leadership affects the innovation of the business model with the mediating role of 

strategic flexibility. Also, four sub-hypotheses including the first sub-hypothesis of environmental 

dynamics affect distributive leadership. The second hypothesis of distributive leadership has an 

impact on strategic flexibility The third hypothesis of distributive leadership has an impact on 

business model innovation The fourth hypothesis of strategic flexibility affecting business model 

innovation was rejected. 
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