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چکیده :در پژوهشهاي گذشته ،از نظرية تبادل رهبر -عضو (کيفيت  )LMXبراي تبيين
رابطة کارکنان و سرپرستان در جهت کسب دستاوردهاي مطلوب سازماني استفاده شده است،
اما به سازوکار اين فرايند توجه نشده است .از اينرو ،پژوهش حاضر با مطالعة دو متغير فرهنگ
يادگيري در سازمان و نقش اين فرهنگ و با استفاده از رويكرد هنجاري ،به بررسي اثر کيفيت
رابطة  ،LMXبر اين دو بعد پرداخته است .جامعة آماري متشكل از  110نفر از کارشناسان
کشاورزي استان مرکزي است که  86نفر از آنها به روش دردسترس انتخاب شدند .براي
دادهپردازي ،از مدلسازي معادلههاي ساختاري استفاده شد .سه يافتة اصلي تحقيق نشان داد
کيفيت  LMXبر فرهنگ يادگيري سازماني و فرهنگ يادگيري در سازمان بر تعهد سازماني
تأثير مستقيم دارد و کيفيت  LMXاثري غير مستقيم بر تعهد سازماني دارد .براساس نتايج
پژوهش ،کيفيت  LMXعامل مهمي در ارتباطهاي دوسويه و نشر فرهنگ يادگيري در سازمان
است و از اين طريق ،سبب توسعة تعهد سازماني کارکنان ميشود .در انتها با توجه به
محدوديتهاي پژوهش ،پيشنهادهايي ارائه شده است.
واژههایکلیدی:تبادلرهبر–عضو،تعهدسازمانی،فرهنگیادگیری،کارشناسکشاورزی .
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مقدمه
يادگيري و نوآوري ،دو عنصر مهم براي حفظ کيفيت در محصوالت و خدمات سازمانهاي
امروزي و پايدارسازي جايگاه رقابتي آنها محسوب ميشوند .در اين ميان ،رهبري سازمان در خلق
چنين فضايي ،نقشي کليدي دارد .بهطور کلي ،رهبري سازماني با ايجاد شرايط مناسب و
برنامهريزي در اهداف سازمان ميتواند تأثير زيادي بر رفتار خالقانة کارکنان داشته باشد و موجب
ارتقاي رفتار گروههاي کاري در سازمان شود (درويش و فرزانهدخت .)1389 ،کيفيت روابط
رهبران با کارکنان سازمان ،به خالقيت باالي کارکنان منجر خواهد شد (گا و همكاران.)2013 ،
امروزه اين موضوع در سطح جهاني پذيرفته شده است که نيروي کار خالق و نوآور ،نقش مهمي
را در رشد و موفقيت سرمايهگذاريهاي شغلي ايفا ميکند که دراکر چنين نيروهاي کاري را
کارکنان دانشي ناميده است .در اين زمينه ،کيفيت روابط کارکنان با رهبران سازماني ،نقش
انكارناپذيري را در شكوفايي خالقيت کارکنان دارد (ايسالم و همكاران.)2013 ،
1
يكي از زمينههاي مطالعة رهبري در سازمان را در قالب نظرية تبادل رهبر -عضو ميتوان
مشاهده کرد (حسيني و همكاران .)1389 ،محققان حوزۀ تبادل رهبر -عضو اعتقاد دارند افراد
مافوق ميتوانند اشكال متفاوتي از ارتباط را با زيردستان خود برقرار کنند و هرچه کيفيت اين
ارتباط باالتر باشد ،کارکنان از حمايت احساسي و اعتماد باالتري برخوردار خواهند بود (هريس و
همكاران .)2009 ،نتايج پژوهشهاي ميداني متعدد نشان داده است که يكي از مهمترين روابط
ميان مافوق و زيردست ،به کيفيت تبادل رهبري عضو بستگي دارد و اين امر ،يكي از مهمترين
متغيرهاي پيشبين دستاوردهاي مطلوب سازماني بهشمار ميآيد .بهگونهاي که در غالب
پژوهشهاي سازماني در حوزۀ رهبري ،کيفيت ارتباط ميان مافوق و زيردست ،عموماً در قالب اين
نظريه مطالعه ميشود (هريس و همكاران .)2009 ،گرائن ( ،)1976نخستين بار نظرية مبادلة
رهبر -عضو را با تمرکز بر روابط مبادلة اجتماعي بين رهبر و اعضا مطرح کرد .کيفيت تبادل
رهبر -عضو ،حمايت اجتماعي ،رواني و ذهني بين سرپرست يا مافوق و زيردستانش را تعيين
ميکند .نتايج پژوهشها بيانگر آن است که کيفيت ارتباط فوق در افزايش عملكرد شغلي
(اشريشيم و همكاران ،)1999 ،عملكرد زمينهاي (ايليز و همكاران ،)2007 ،انگيزش (تيرني و
همكاران ،)1999 ،رضايت شغلي (اپيتروپاکي و مارتين )2005 ،و تعهد سازماني (مارتين و
همكاران )2005 ،مؤثر است.
رابطة معنادار و مثبت ميان مبادلة رهبر -عضو و آمادگي براي تغيير ،براساس اين ايده مطرح
1. Leader – Member exchange theory
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شد که سرپرستان ميتوانند فرصتهايي را براي تجربة بيشتر و يادگيري براي کارکنان فراهم
آورند (اسچاينز .)2004 ،از سوي ديگر ،نتايج پژوهشهاي قبلي بيانگر آن است که تعهد کارکنان،
متغير پيشبين مهمي براي دستاوردهاي ارزشمند سازماني است (کيمورا2013 ،؛ جو2010 ،؛
سامرز و بيربائوم .)1998 ،درواقع ،تعهد سازماني بهعنوان قدرت نسبي شناسايي فرد با يک
سازمان خاص و دخالت در آن سازمان تعريف شده است .افزايش توجه به ابعاد گوناگون تعهد،
منعكسکنندۀ اين واقعيت است که کارکنان ميتوانند چندين شكل يا مؤلفة متفاوت تعهد را از
نظر اهداف و ارزشهاي افراد يا گروهها در يک سازمان تجربه کنند (کوهن.)2003 ،
در اين بين ،سازمان ترويج کشاورزي کشور با توجه به نقش محورياش در تحقق برنامههاي
توسعة کشاورزي ،نيازمند رصد مداوم نيازهاي فني مخاطبان خود است .در اين بين ،تعهد
کارکنان براي پوشش اين هدف اصلي ،نقشي محوري و انكارناپذير دارد .اين مهم محقق
نميشود ،مگر آنكه فضاي مطلوب سازماني و با هدف بهبود تعهد سازماني کارشناسان و فرهنگ
يادگيري در سازمان گسترش يابد .درواقع ،ميتوان نقش رهبري را در ايجاد محيط يادگيري
مداوم و ترغيب کارکنان به نوآوري ،بسيار پررنگ دانست .الزمة اين امر ،جلب اعتماد کارکنان به
رهبري سازماني و جلب تعهد آنهاست؛ بهگونهاي که بخشي از هويت خود را در سازمان
جستوجو کنند .يكي از مهمترين نظريههاي بازگوکنندۀ چنين شرايطي را بايد نظرية LMX
دانست (کيمورا2013 ،؛ کارملي و همكاران .)2011 ،با تأکيد بر اين رويكرد و نقش محوري روابط
ميان رهبر و عضو در خلق فضاي مثبت سازماني براي بهبود فضاي مديريتي ،مسئلة پژوهش
حاضر ،بيان چگونگي سازوکار نقش روابط رهبري سازمان و کارکنان در ارتقاي تعهد سازماني
کارکنان و با محوريت ترويج فرهنگ يادگيري در سازمان بود که نتيجة پاسخگويي به آن ،ارائة
مدلي است که روابط بين ارتباط رهبر -عضو ،تعهد سازماني کارکنان و ترويج فرهنگ يادگيري
را شفاف ميکند .برايناساس ،پرسش اصلي پژوهش اين بود که کيفيت رهبر -عضو در کاربست
تجربي آن ،چه نقشي در بهبود تعهد سازماني کارکنان و با تأکيد بر ترويج فرهنگ يادگيري در
سازمان بهعنوان متغير ميانجي دارد؟
پیشینۀ نظری پژوهش
ريشة نظري کيفيت تبادل رهبر -عضو را ميتوان در نظرية نقش و همچنين نظرية تبادل
اجتماعي 2جستوجو کرد .کاربرد نظرية تبادل اجتماعي در روابط ميان فرد و سازمان ،بهطور
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1. Role theory
2. Social exchange theory
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عمده بر توسعة رابطهاي تمرکز دارد که هريک از کارکنان با مدير خود دارند .سهم بيشتر
کارکنان در اين فرايند ،به افزايش تعهد سازماني ،کاهش تمايل به ترک سازمان و عملكرد بهتر
منجر ميشود .کارکناني که حس حمايت را بيشتر تجربه کنند ،به شكل متقابل به ارزشهاي
سازماني متعهدتر و وفادارتر ميشوند (چن و کائو .)2012 ،مبادلة رهبر -عضو بهعنوان يک رابطة
توسعهاي بين رهبر و عضو ،يک منبع عاطفي -اجتماعي تسهيلکنندۀ توانمندسازي و افزايش
تعهد در بين کارکنان است (کانگ و همكاران .)2011 ،پديدۀ تعهد ،توجه عمدۀ را پژوهشگران
عرصههاي مختلف علمي را به خود جلب کرده است (کانگ و همكاران .)2011 ،با آنكه رابطة
بين حمايت سرپرست و تعهد سازماني در بسياري از پژوهشها پذيرفته شده (جو،)2010 ،
پژوهشهاي اندکي دربارۀ ارتباط بين کيفيت  LMXو تعهد سازماني انجام شده است .بهواقع در
مطالعههاي قبلي ،سازوکار اصلي تبيينکنندۀ حمايت سرپرست و تعهد سازماني مشخص نشده
است که بهنظر ميرسد کيفيت  LMXبه شكل مناسبتري قادر به تشريح اين ارتباط است
(ايسالم و همكاران 2013 ،و هريس و همكاران.)2009 ،
به اعتقاد لي ( ،)2007رابطة مثبتي بين ابعاد رهبري تحولآفرين ،تبادل رهبر -عضو و
نوآوري سازماني در شرايط فضاي سازماني حامي يادگيري مداوم برقرار است .ترويج فرهنگ
يادگيري در سازمان را ميتوان تالشهاي سازماني در راستاي کنترل سرمايههاي اجتماعي و
فكري کارکنان و براي تحقق ظرفيتهاي بالقوۀ نوآوري سازماني دانست (لي و همكاران،
 .)2007کسب دانش ،نشر دانش ،بهاشتراکگذاري برداشتها و تعابير و توسعة ظرفيت حافظة
سازماني ،از ابعاد کليدي در ترويج فرهنگ يادگيري در سازمان محسوب ميشود (جيمينز و سانز،
 .)2011درواقع ،فضاي مناسب يادگيري را ميتوان فضايي از ارتباط دوطرفة تبادل دانش و
اطالعات بهشمار آورد (فانگ و همكاران .)2011 ،وجود فضاي مناسب سازماني که دربرگيرندۀ
اعتماد متقابل است ،فضايي مناسب براي گسترش فرهنگ يادگيري است (کُمياک و بِنباسات،
 .)2006بايد توجه داشت که براساس رويكرد هنجاري در تعريف يادگيري سازماني ،يادگيري،
حاصل فعاليتهاي گروهي بين سازمان و محيط پيرامون آن است که در شرايط خاص قرار دارد.
عمدۀ اين شرايط ،با تالشهاي آگاهانة رهبران سازمان خلق ميشود (نوانپه و روماني.)2014 ،
براساس همين رويكرد است که سنگه يادگيري سازماني را با عنوان فضايي تعريف کرده است
که افراد بهطور مستمر ظرفيتشان را براي ايجاد نتايج مطلوب گسترش ميدهند؛ فضايي که آرمان
گروهي آزاد است؛ الگوهاي جديد و گسترشيافتة تفكر ،پرورش پيدا کردهاند و در آن ،افراد همه با
هم بهصورت مداوم در حال يادگيري هستند .با اين رويكرد ،سازمانهاي يادگيرنده ،تطابقپذير و
انعطافپذيرند و کارايي افراد را از طريق بهجريانانداختن يادگيريشان بهبود ميبخشند (ريجال،
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 .)2010ادبيات محدود در ارتباط با فرهنگ يادگيري سازماني بيانگر اين است که ديدگاههاي
کارکنان دربارۀ يادگيري مداوم ،گفتوگوي مشترک ،توانمندسازي و راهبرد مديريت ،دلبستگي
عاطفي آنها را به سازمانشان افزايش ميدهد .بهديگرسخن ،توسعة قابليتهاي کارکنان سازمان به
متغيرهايي چون فرهنگ سازماني ،بهاشتراکگذاري دانش ،کار و يادگيري تيمي ،تفكر سيستمي و
نهادينهشدن رهبري مشارکتي در سازمان وابسته است و وجود فضاي يادگيري ،از اين جهت سبب
ارتقاي قابليتهاي کارکنان ميشود (علمبيگي و همكاران .)1391 ،همانطور که قبالً مطرح شد،
تعهد را ميتوان يک ائتالف يا اتحاد روانشناختي بين فرد و سازمان تعبير کرد و از اينرو ،براي
ارتقاي تعهد کارکنان نسبت به سازمان ،اهميت فرهنگ يادگيري را نميتوان ناديده گرفت (ايسالم
و همكاران .)2013 ،برايناساس ميتوان بين نظرية  ،LMXاز منظر خلق فضاي ارتباطي مطلوب و
گسترش فرهنگ يادگيري ،ارتباط نظري منطقي برقرار کرد.
پیشینۀ تجربی پژوهش

درويش و فرزانهدخت ( ،)1389در پژوهشي به بررسي رابطة  LMXدر پرورش خالقيت در محيط
کاري پرداختند .نتايج مطالعة آنها نشان داد کيفيت  LMXبه بروز خالقيت کارکنان در محيط کار
و ايجاد احساس انرژي در کارکنان منجر شده است .حسيني و همكاران ( ،)1389در پژوهشي با
عنوان بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و سبکهاي رهبري تحولآفرين و مبادلة رهبر -پيرو
پرداختند .نتيجة پژوهش نشان داد که فرهنگ گروهي و توسعهاي سبب افزايش کيفيت تبادل
رهبر -پيرو ميشود .بهطور کلي ،شواهد تجربي بيانگر آن است که بين شفافيت نقش کارکنان و
تعهد شغلي آنها رابطة مثبت و معناداري وجود دارد (قرباني و همكاران .)1391 ،شواهدي نيز
وجود دارد که ايجاد حس خودکارآمدي کارکنان به تعهد سازماني و رضايت شغلي آنها منجر
ميشود (ياسيني و همكاران.)1391 ،
کيمورا ( ،)2013در پژوهشي به مطالعة اثر تعديلگري تبادل رهبر -عضو بر رابطة بين تعهد
مؤثر و فضاي نوآوري سازماني پرداخت .پژوهش وي نشان داد تبادل رهبر -عضو و فضاي
سازماني بهصورت همزمان بر رابطة ميان تعهد مؤثر و فضاي سازماني تأثير ميگذارد و از اثر
منفي فضاي سازماني ناسالم بر تعهد سازماني ميکاهد .در تبيين نظري اين يافته ،محقق به
تئوري مديريت نبود اطمينان استناد ميکند که بيان ميدارد اثر بيعدالتي در شرايط نبود اطمينان
باال بر رفتار انسان معنادارتر ميشود .براساس اين نظريه ،هنگاميکه کارکنان با نبود اطمينان
مواجه ميشوند ،نگراني آنها درمورد عدالت سازماني افزايش مييابد و در مواجهه با بيعدالتي در
محيط کار ،واکنش منفيتري از خود نشان ميدهند .بهعبارت ديگر ،در سازماني که فرايند
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تصميمگيري ،بيش از آنكه به قوانين و دستورالعملهاي رسمي وابسته باشد ،به سياستها و
نظرهاي گروه خاصي وابسته است ،فضاي بيعدالتي تشديد ميشود .براساس اين يافته ،با بهبود
تبادل رهبر و عضو ،اين شرايط منفي کمتر رخ ميدهد و تعهد کارکنان در سطح باالتري قرار
ميگيرد .ايسالم و همكاران ( )2013به اين نتيجه دست يافتند که  LMXو فرهنگ يادگيري
سازماني و تعهد سازماني با يكديگر همبستگي دارند .نتايج مدلسازي معادلههاي ساختاري نشان
داد که تعهد سازماني ،نقش متغير ميانجي را بين فرهنگ يادگيري سازماني و قصد ترک خدمت
ايفا ميکند .گا و همكاران ( ،)2013در پژوهشي با طرح مسئلة چگونگي اثر رهبري اخالقي بر
خالقيت کارکنان ،به بررسي اثر رهبري اخالقي از طريق دو متغير هويتيابي از سرپرست و
تبادل رهبري عضو ،بر خالقيت کارکنان در چين پرداختند .نتايج مطالعة آنان نشان داد
هويتيابي از سرپرست ،بخش مهمي از فرايند پيچيدۀ اثر رهبري اخالقي بر خالقيت کارکنان
است؛ بنابراين ،وجود رهبري اخالقگرا در بين سرپرستان با تزريق ويژگي کاريزمايي به آنها
ميتواند توان تأثيرگذاري آنان بر کارکنان را افزايش دهد و الگوي نقش مناسبي براي تحريک
روحية خالقيت آنها بهشمار ميرود .همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد عالوهبراينكه متغير
تبادل رهبر -عضو اثر مستقيمي بر خالقيت کارکنان دارد ،نقش ميانجيگري معناداري را نيز در
تأثير هويتيابي سرپرست بر خالقيت کارکنان و همچنين تأثير رهبري اخالقي بر خالقيت
کارکنان از خود نشان ميدهد.
مورالس و همكاران ( )2012به بررسي نقش رهبري در عملكرد سازماني پرداختند و نتايج
مطالعهشان نشان داد رهبري تحولآفرين از طريق نوآوري سازماني و يادگيري سازماني سبب
بهبود عملكرد سازمان ميشود .پژوهش کارملي و همكاران ( ،)2011نشان داد تبادل رهبري-
عضو از طريق کمک به کارکنان در تعريف هويت رابطهاي خود در سازمان و همچنين از طريق
اين متغير در تعيين هويت سازماني آنها ،سبب بهاشتراکگذاري دانش در ميان کارکنان ميشود.
نتايج اين مطالعه نشان داد تبادل رهبري عضو با بهتصويرکشيدن هويت سازماني کارکنان ،بر
تالش آنها در جهت نشر دانش سازماني ميافزايد .نتايج پژوهش جوو و ردي ( ،)2012بيانگر آن
بود که کارکنان ،باالترين سطح رضايت شغلي را زماني نشان ميدهند که ادراک باالتري از
فرهنگ يادگيري و رابطه با سرپرست را دارند .آنها پي بردند که  LMXنتيجة مطلوبي براي
تعديل رابطة بين عملكرد هدفمدار و رضايت شغلي دارد .نتايج مدلسازي معادلههاي ساختاري در
پژوهش کانگ و همكاران ( ،)2011نشان داد که جو اخالقي سازمان و  ،LMXهمبستگي
معناداري با تعهد سازماني دارند ،همچنين منزلت بيروني درکشده ،متغير پيشبينيکنندۀ مهمي
براي تعهد سازماني است .نتايج حاصل از پژوهش جوو ( ،)2010نشان داد درک فرهنگ يادگيري
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سازماني و کيفيت  ،LMXبر تعهد سازماني تأثير ميگذارد .هريس و همكاران ( ،)2009در
مطالعهاي به بررسي آثار همزمان مستقيم و تعاملي تبادل رهبر -عضو و توانمندسازي بر سه
متغير رضايت شغلي ،تمايل به ترک سازمان و عملكرد کارکنان پرداختند .نتايج تحقيق آنان
بيانگر آن بود که افراد با توانمندي کمتر ،از کيفيت تبادل رهبر -عضو با دستاوردهاي سازماني
بيشتر تأثير ميپذيرند .لي ( ،)2007مطالعهاي را با تالش براي ادغام هردو ديدگاه رفتاري و
رابطهاي با استفاده از تئوري مديريت چند عاملي بأس و مدل چندبعدي تبادل رهبر -عضو ليدن
و مازلين و همچنين آزمايش قابليت کاربرد آنها در تعيين نوآوري کارکنان انجام داد .نتايج تحليل
رگرسيون سلسلهمراتبي نشان داد رهبري تحولگرا ارتباط مثبتي با ابعاد  LMXو همچنين نوآوري
دارد .اين در حالي است که رهبري قراردادي 1رابطهاي منفي با نوآوري دارد .براساس پيشينة
نظري و تجربي ،فرضيههاي تحقيق به شرح زير تدوين شد:
فرضية نخست :کيفيت تبادل رهبر -عضو در سازمان ،سبب ترويج فرهنگ يادگيري در
سازمان ميشود؛
فرضية دوم :وجود فرهنگ يادگيري در سازمان ،سبب ارتقاي تعهد سازماني ميشود؛
فرضية سوم :کيفيت تبادل رهبر -عضو در سازمان سبب ارتقاي تعهد سازماني ميشود.
مدل مفهومی

براساس مرور ادبيات نظري تحقيق چارچوب مفهومي تحقيق به شرح زير است:
کيفيت تبادل رهبر-
عضو ()LMX

تعهد سازماني
کارکنان

فرهنگ يادگيري
سازماني

نمودار.1چارچوبمفهومیتحقیق 


1. transactional
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي است که با استفاده از روش علي -ساختاري انجام گرفت .جامعة
آماري پژوهش را  110نفر از کارشناسان کشاورزي شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان
مرکزي تشكيل ميدهند که تعداد  86نفر با استفاده از فرمول کوکران و با درنظرگرفتن فاصلة
اطمينان  0/05و با روش نمونهگيري دردسترس انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات اين
پژوهش ،پرسشنامه بود و براي اندازهگيري متغيرهاي مورد مطالعه از گويههاي مرتبط استفاده شد
(جدول  .)2اطالعات مربوط به متغيرهاي مورد نظر از طريق پيمايش گردآوري شد .اين متغيرها
شامل متغير تبادل رهبر -عضو ،با اقتباس از ابزار اندازهگيري نورتهوس ( ،)2007فرهنگ
يادگيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان با اقتباس از ابزار ايسالم و همكاران ( )2013بود.
روايي صوري پرسشنامه از سوي پانل متخصصان تأييد شد .براي اطمينانيافتن از پايايي
پرسشنامه ،از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار بهدستآمده براي متغيرهاي تحقيق
شامل تبادل رهبر -عضو ( ،)0/889فرهنگ يادگيري سازماني ( )0/914و تعهد سازماني کارکنان
( ،)0/754نشان از پايايي ابزار تحقيق دارد .براي دادهپردازي ،از روش مدل معادلههاي ساختاري
در قالب حداقل مربعات جزئي استفاده شد .اين روش بر حداکثرسازي واريانس تبيينشدۀ
متغيرهاي وابستة مدل تأکيد دارد و در مواردي که شناسايي روابط بين آنها را در مراحل اولية
تكوين نظريه دارد ،روش کوواريانسمحور را -که براي بازتوليد تجربي ماتريس کوواريانس و
تأييد روابط نظري فرضي استفاده ميشود -بهکار ميگيرد که کارايي باالتري دارد .براي بررسي
معناداري ضرايب مسير از روش بوتاستراپ استفاده شد که از طريق شبيهسازي و به روش باز
نمونهگيري 1از نمونة مورد مطالعه ،معناداري پارامترها را آزمايش ميکند (چاين و نوستد.)1999 ،
در برآورد مدل معادلههاي ساختاري به روش حداقل مربعات جزئي ،تعداد حجم مناسب نمونه
براي برآورد يک مدل ،پنج تا ده برابر تعداد مسيرهاي موجود در مدل است (ماجكرزاک و
همكاران .)2005 ،با توجه به اينكه حجم نمونة حاضر  86مورد است و در مدل ،سه مسير علي
وجود دارد ،حجم نمونه براي برآورد مدل کفايت ميکند.
یافتههای پژوهش
ميانگين سني پاسخگويان  42/21سال با انحراف معيار  8/37و طيف سني پاسخگويان بين 23
تا  57سال بود .تجربة کاري کارکنان مشارکتکننده در تحقيق 19/76 ،سال با انحراف 7/78
1. Resampling
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سال بود .حداقل تجربة کاري  4سال و حداکثر آن (فقط در يک مورد)  32سال بود .کارشناسان
با مدرک تحصيلي کارشناسي ( 58/8درصد) بيشترين فراواني را داشتند 87/2 .درصد از آنان نيز
وضعيت استخدامي رسمي داشتند .براي اندازهگيري متغير تبادل رهبر -عضو از پرسشنامة
هفتعاملي نورتهوس ( )2007استفاده شد .براساس امتياز کسبشده که بين  7تا  35قرار دارد،
اين کيفيت به پنج رده تقسيم ميشود (جدول  .)1از تقسيمبندي ارائهشده در پرسشنامة هفت
عاملي  LMXو نيز از امتيازهاي بهدستآمده مشخص ميشود که  39/5درصد از کارکنان ،در
ردۀ متوسط رابطة تبادلي با سرپرست خود قرار دارند که طبقة غالب در نمونة حاضر است.
کمترين مقدار ،بهترتيب با  9/3درصد براي رابطة بسيار ضعيف و رابطة بسيار قوي با  11/6درصد
قرار دارد.

جدول.1توزیعفراوانیپاسخگویاندرارتباطباکیفیتتبادلرهبر-عضو()LMX
سطحکیفیترابطهبراساسنمرۀمقیاس 

فراوانی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانینسبی 

بسيار ضعيف ()14 -7

8

9/3

9/3

ضعيف ()19 -15

12

14/0

23/3

متوسط ()24 -20

34

39/5

62/8

قوي ()29 -25

22

25/6

88/4

بسيار قوي ()35 -30

10

11/6

100

جمع

86

100

---

هدف اصلي پژوهش ،بررسي مدل ارائهشده بود .بهاينمنظور ،از روش مدلسازي معادلههاي
ساختاري استفاده شد که ترکيب توأم دو روش تحليل عاملي تأييدي و روش تحليل مسير است.
در اين روش ،ابتدا الزم است تا روايي سازه و پايايي سازههاي تحقيق بررسي شود که براي
اينمنظور ،از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد .پس از کسب اطمينان از صحت اندازهگيري،
متغيرهاي پنهان مدل ،به روابط آنها در قالب مدل مسير (ساختاري) ،براي آزمون فرضيهها توجه
ميشود.
اطالعات بهدستآمده مشخص ميسازد که تمام بارهاي عاملي داراي سطح معناداري 0/01
با سازۀ خود هستند و بنابراين ،توان الزم براي تبيين قسمت اعظمي از واريانس سازۀ خود را
دارند .مقادير سنجة پايايي مرکب ( )CRيا شاخص ديلون -گلدشتاين باالتر از  0/6و بيانگر
تکبعديبودن بلوک است .اين شاخص ،نسبت به ضريب آلفاي کرونباخ براي تشخيص تک
بعديبودن اين بلوک ،عملكرد بهتري دارد؛ زيرا فرض همارزي نشانگرهاي هر سازه در اين
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سنجه ،برخالف ضريب آلفا وجود ندارد .نتايج متوسط ميانگين استخراجشده ( )AVEنيز نشان
ميدهد روايي همگرا و تشخيصي سازههاي مورد بررسي برقرار است؛ زيرا مقدار اين سنجه براي
تکتک شاخصها باالتر از  0/5است (جدول  )2و براساس معيار فورنل و الرکر نيز ريشة دوم
متوسط ميانگين استخراجشده ( ،)AVEاز تمام همبستگيهاي موجود در ماتريس همبستگي
بزرگتر است (جدول  .)3اين ويژگي نشان ميدهد يک سازه در مقايسه با نشانگرهاي ساير
سازهها پراکندگي بيشتري با نشانگرهاي خود دارد .بهديگرسخن ،براي هر سازه ،اين مقدار بايد
بيشتر از باالترين توان دوم همبستگي آن متغير با ساير سازههاي مدل باشد.

اندازهگیری

جدول.2مقادیربارعاملیبراینشانگرهایهرسازهدرقالبمدل
بارعاملی

.Sig

من به سازمانمان وفادارم.

0/930

0/01

تالشي بسيار بيشتر از آنچه بهطور معمول انتظار ميرود ،انجام ميدهم.

0/454

0/01

دورنماي آيندۀ سازمانمان برايم مهم است.

0/907

0/01

من مايلم چه در شرايط خوب و چه در شرايط بد ،پشت سازمان باشم*.

0/185

0/670 0/921 0/097

مايلم براي موفقيت سازمانمان سخت کار کنم.

0/962

0/01

من بهطور کامل خودم را به کار در اين سازمان اختصاص دادهام.

0/843

0/01

از کارم در اين سازمان راضي و خشنود هستم.

0/699

0/01

سازمان ما فرصتهاي مستمر يادگيري را ايجاد ميکند.

0/774

0/01

سازمان ما پژوهش و گفتوگو را ترويج ميکند.

0/842

0/01

سازمان ما يادگيري جمعي و تيمي را تشويق ميکند.

0/878

0/01

اينكه در اين سازمان ياد بگيريم و ياد بدهيم ،ارزش تلقي ميشود.

0/849

سازمان ما کارکنان را قادر ميسازد تا ديد مشترکي داشته باشند.

0/853

0/663 0/932 0/01
0/01

گویه 

سازه 

AVE  CR

تعهد سازماني
فرهنگ يادگيري سازماني
تبادل رهبر -عضو

0/733
سازمان ما با محيط پيراموني ،ارتباط برقرار ميکند.
سازمان ما از مديراني استفاده ميکند که يادگيري را در سطح فردي ،تيمي 0/760
و سازماني حمايت ميکند.

0/01
0/01

هميشه ميدانم که سرپرستم چقدر از کارم راضي است.

0/704

0/01

تا چه حدي رئيس بهخوبي نيازها و مشكالت شغلي شما را درک ميکند؟

0/908

0/01

تا چه حدي رئيس قادر است پتانسيل شما را بهخوبي بشناسد؟

0/833

0/01
0/608 0/914 0/01

بدون توجه به ميزان قدرت و اختياري که رئيس در جايگاه فعلياش دارد ،تا چه 0/823
حد از قدرتش براي حلکردن مشكلهاي شغلي شما استفاده ميکند؟
چقدر ميتوانيد در مواقعي که نياز به کمک مالي داريد روي سرپرستتان 0/640
حساب کنيد؟

0/01
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ادامة جدول.2مقادیربارعاملیبراینشانگرهایهرسازهدرقالبمدل
سازه 

بارعاملی

گویه 

.Sig

من به اندازۀ کافي به رئيسم اعتماد دارم؛ بهاينصورت که از تصميم او 0/737
دفاع کردهام و چيزي را که او حاضر به انجامش نبوده است ،توجيه
کردهام.

0/01

0/795

0/01

توصيف کيفيت رابطة کاري کارکنان با رئيس

AVE  CR

* بهدليل معنادار نبودن بار عاملي ،اين سؤال از تحليل خارج شد.
جدول.3بررسیرواییتشخیصیبراساسمعیارفورنلوالرکر 
سازه(متغیرهایپنهان) 

میانگین 

SD

1

2

3

تبادل رهبر -عضو ()1

3/26

0/827

0/780

0/374

0/498

تعهد سازماني ()2

3/99

0/677

0/374

0/818

0/562

فرهنگ يادگيري در سازمان ()3

2/65

0/833

0/498

0/562

0/814

* قطر ماتريس ريشة دوم ميانگين واريانس استخراجشده

با داشتن اطالعات مربوط به اعتماد و اعتبار ابزار مورد استفاده ،در اين مرحله از تحقيق،
روابط بين متغيرهاي پژوهش واکاوي ميشود .براي يافتن يک مدل اشباعشده ضروري است تا
تمام مدلهاي جايگزين (رقيب) ،بررسي شوند و محقق بهترين مدل را -که ضمن تخمين بهتر
پارامترها خطاي کمتري دارد -انتخاب کند؛ بهنحويکه بهترين نماينده براي تبيين روابط علي در
يک شبكة عليت ،از متغيرهاي تحقيق است (پريچر و مرکل .)2012 ،از اينرو ،با درنظرگرفتن
روابط بين متغير مستقل و متغيرهاي وابستة تحقيق ،دو مدل جايگزين براي مدل مفهومي
شناسايي شد (جدول  .)4براساس نتايج واکاوي مدلها و بهلحاظ شاخصهاي کارايي آماري
مشخص ميشود که مدل منطبق با چارچوب مفهومي پژوهش ،در مقايسه با دو مدل
شناساييشدۀ رقيب ،وضعيت بهتري در تبيين روابط علي بين متغيرهاي پژوهش دارد .ميانگين
ضريب مسير براي اين مدل  0/374است که در سطح يک درصد ،معنادار است .ميانگين ضريب
تعيين ،برابر  0/288و در سطح يک درصد معنادار است.
مقدار ميانگين بلوک تورش واريانس 1/33 ،بهدستآمده و مقدار ميانگين همراستايي چندگانة
کامل 1/51 1است که هر دو مقدار ،زير  3/3است و ايدهآل محسوب ميشود .مقدار شاخص
برازندگي تننهاوس 0/384 ،2بهدست آمده است که بزرگتر از  0/36است و نشان از برازندگي
1. Average full collinearity
2. Tenenhaus GoF
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مناسب مدل دارد (تننهاوس و همكاران .)2005 ،در مدلسازي معادلههاي ساختاري به روش
حداقل ،مربعات جزئي شاخص برازندگي تننهاوس  ،GOFشاخصي قابل قبول براي بررسي
کارايي کلي و مقايسهاي مدل بهشمار ميرود .اين معيار از طريق رابطة  1محاسبه ميشود که
ريشة دوم آن ،حاصل ضرب ميانگين اشتراکها در ميانگين ضرايب تعيين است.
GOF  communalities  R 2

)1


انکنندۀروابطبین،LMXتعهدسازمانیوفرهنگیادگیری 
مدلهایرقیببی 
جدول .4

0/288
0/275
0/384

0/194
0/184
0/315

0/276
0/264
0/376

مدلهایخطی 


مدلمفهومیتحقیق 

مدلرقیبیک 

مدلرقیبدو 

شاخصهاي
کارايي

ARS
AARS
GOF


جدول.5اثرخطیمستقیممتغیرهایتحقیق
اثرخطیمستقیمموردمطالعه 

تبادل رهبر -عضو← فرهنگ يادگيري

بتا 

.Sig

خطایاستاندارد  اندازۀاثر()f2

0/001 0/498

0/074

0/248

تبادل رهبر -عضو← تعهد سازماني کارکنان 0/272 0/125

0/205

0/047

فرهنگ يادگيري ← تعهد سازماني کارکنان 0/043 0/500

0/288

0/281

Q2

R2

0/248 0/247

0/328 0/312

در تحليل روابط علي ،مدلهاي مسيري نياز است تا شاخص تناقض سيمپسون محاسبه شود.
در تلفيق طبقات ،گاهي نتايج متضادي دربارۀ تحليل انفرادي دادهها بهدست ميآيد .بهطور کلي،
در اين تناقض اثر حذف يک متغير طبقهاي توضيحي بر اندازهگيري رابطة بين متغيرهاي مستقل
و وابسته ،اثرگذار خواهد بود (هرنا و همكاران .)2011 ،براي اطمينان از اينكه يک مجموعه دادۀ
همانند ،ساختار علي مورد نظر را بهخوبي تبيين ميکنند ،از شاخص نسبت تناقض سيمپسون
استفاده ميشود .بهطور کلي ،اين تناقض زماني رخ ميدهد که ضريب مسير و همبستگي در
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ارتباط با يک جفت از متغيرهاي مرتبط ،سطح معناداري متفاوت داشته باشد .عموماً وجود تناقض،
خود نشاندهندۀ يک مشكل عليت است و در شرايط وجود يک رابطة علي غير محتمل يا
معكوس رخ ميدهد (پيارل .)2009 ،اگر مقدار شاخص  SPRباالتر از  0/7باشد ،ميتوان تطابق
داده با ساختار علي مورد نظر را قابل قبول دانست (وتزلس و همكاران .)2009 ،در پژوهش
حاضر ،اين مقدار برابر يک محاسبه شده است و ميتوان نتايج مدل اکتشافي را از جهت نبود
شرايط تناقض سيمپسون معتبر دانست .برايناساس ،مدل مفهومي پژوهش بهلحاظ آماري
معنادار است و نتايج آن را ميتوان براي آزمون فرضيههاي پژوهش ،معتبر دانست.
براساس مدل مسير برازشيافته مشخص ميشود ضريب اثر کيفيت تبادل رهبر -عضو بر
فرهنگ يادگيري 0/498 ،محاسبه شده است که بهلحاظ آماري ،معنادار است .برايناساس
مشخص ميشود يک واحد تغيير در انحراف معيار کيفيت رهبر -عضو سبب تغييري مثبت به
بزرگي  0/498در فرهنگ يادگيري در سازمان ميشود .اندازۀ تأثير محاسبهشده براي اين ضريب،
 0/248بهدست آمده است .از آنجاکه اين رقم بين  0/15تا  0/35است ،ميتوان گفت تأثير اين
ضريب ،نسبتاً قوي است .همچنين مشخص شد فرهنگ يادگيري بر تعهد سازماني کارکنان
ضريب مسيري به بزرگي  0/5دارد که بهلحاظ آماري معنادار گزارش شده است .اندازۀ اثر
محاسبهشده براي اين ضريب 0/281 ،است .از آنجاکه اين رقم بين  0/15تا  0/35است ،ميتوان
گفت تأثير اين ضريب ،نسبتاً قوي است .همچنين نتايج مدل بهدستآمده گواه اين مدعاست که
اثر تبادل رهبر -عضو بر تعهد سازماني کارکنان داراي ضريب مسير به اندازۀ  0/125است که به
لحاظ آماري ،معنادار نيست .اندازۀ اثر محاسبهشده براي اين ضريب ،برابر  0/047است که اثري
ضعيف است .از اينرو ،محاسبة ضريب غير مستقيم اثر کيفيت تبادل رهبر– عضو بر تعهد
سازماني ،از طريق ترويج فرهنگ يادگيري ضرورت مييابد .براساس نتايج جدول زير ،اثر غير
مستقيم تبادل رهبر -عضو بر تعهد سازماني  0/249بهدست آمده که بهلحاظ آماري معنادار است.
براي تعيين شدت ضريب غير مستقيم ،از سنجة  VAFيا معيار ياکاباسي و دواچک 1استفاده
ميشود .اين مقدار  0/665بهدست آمده و نشان ميدهد کيفيت تبادل رهبر -عضو در سازمان ،از
طريق ترويج فرهنگ يادگيري ،سبب ارتقاي تعهد سازماني ميشود .از آنجاکه مقدار اين شاخص
بين  0/20تا  0/8است ،نشان از يک اثر ميانجيگري جزئي فرهنگ يادگيري بين تبادل رهبر-
عضو و متغير تعهد سازماني دارد.



1. Iacobucci and duhachek indicator
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جدول.6تأثیرخطیغیرمستقیممتغیرهایتحقیق
اثرخطیغیرمستقیمموردمطالعه 

بتا 

.Sig

تبادل رهبر -عضو← تعهد سازماني

0/249

0/046

خطایاستاندارد  اندازۀاثر

0/147

0/093

VAF

0/665

يكي از ضرايب مهم در تبيين قدرت پيشبيني مدل محاسبه ،مقادير معيار استون – گيزر 1يا
معيار  Q2است .مقادير آن براي متغير وابستة فرهنگ يادگيري برابر  0/247و براي متغير وابستة
نهايي تعهد سازماني کارکنان 0/312 ،بهدست آمده که از مقدار  0/15به  0/35نزديک شدهاند؛
بنابراين ،ميتوان گفت قدرت پيشبيني مدل در محدودۀ متوسط تا قوي قرار دارد که بيانگر
مناسببودن قدرت پيشبيني مدل است .مقادير ضرايب تعيين نيز نشان داد اين مدل ،توانايي
تبيين  25درصد فرهنگ يادگيري در سازمان و  33درصد تعهد سازماني کارکنان را دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

يافتههاي پژوهش حاضر را ميتوان در سه حوزه دستهبندي کرد .اول آنكه کيفيت  ،LMXمتغير
مهمي در شكلگيري و گسترش فرهنگ يادگيري در سازمان بهشمار ميآيد .درواقع ،افزايش
کيفيت تبادل رهبر -عضو به بهبود فرصتهاي مستمر يادگيري ،ترويج پژوهش و يادگيري از
شكستها ،تشويق يادگيري جمعي و تيمي ،ارزشيشدن يادگيري ،ايجاد ديد مشترک و بهبود
ارتباط با محيط پيرامون منجر ميشود؛ بنابراين ،اين فرضيه قوت ميگيرد که نقش کيفيت
 LMXدر خالقيت و نوآوري کارکنان -که در بسياري از پژوهشهاي قبلي به آن اشاره شده -از
طريق خلق فرهنگ يادگيري است .بهطور مشخص ،سازماني با اين مشخصات ،در موقعيتهاي
رقابتي ،از توانايي باالتري برخوردار خواهد بود و نوآوري خدمات و محصول ،دستاورد چنين
فضايي سازماني است که در آن ،محدودۀ ارتباط رهبري سازمان با اعضا و کارکنان وسيعتر است.
اين نتيجه با نتيجة مطالعههاي کيمورا ( ،)2013گا و همكاران ( ،)2013جو و ردي ( )2012و جو
( ،)2010همراستاست .اين يافته نشان ميدهد تبادل رهبري -عضو از طريق تعيين هويت
سازماني کارکنان سبب بهاشتراکگذاري دانش در بين کارکنان و ترويج فرهنگ يادگيري در
سازمان ميشود؛ بنابراين تبادل رهبري -عضو با تقويت هويت سازماني کارکنان ،بر تالش آنها
در جهت خلق و نشر دانش سازماني ميافزايد.
يافتههاي حوزۀ دوم نشان داد که گسترش و ترويج فرهنگ يادگيري بر تعهد سازماني کارکنان
1. Stone – Geisser Criterion
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تأثيري مستقيم و معنادار دارد .از اينرو ،خلق فضايي که بتوان در آن ،از ظرفيتهاي بالقوۀ کارکنان
بهرهبرداري کرد ،سبب افزايش تعهد سازماني کارکنان ميشود .بهديگرسخن ،گسترش فرهنگ
يادگيري در سازمان ،سبب افزايش حس ارزشمندي فردي در سازمان و ارتقاي تعهد سازماني کارکنان
ميشود .از اينرو ،تمرکز بر رويكرد هنجاري -که به مطالعة فضاي مطلوب سازماني بهجاي مطالعة
صرف پديدۀ يادگيري ميپردازد -رويكرد مناسبي براي بررسي دستاوردهاي ترويج فرهنگ يادگيري
در سازمان تشخيص داده شد .اين يافته را ميتوان با نتايج پژوهشهاي ايسالم و همكاران (،)2013
ريجال ( ،)2010جو و ليم ( )2009و کُمياک و بنباسات ( ،)2006همراستا دانست.
يافتههاي حوزۀ سوم نشان داد که تعهد سازماني بهطور مستقيم از کيفيت  LMXتأثير
نميپذيرد؛ بلكه کيفيت  LMXاز طريق خلق فرهنگ يادگيري تأثير معنادار و غير مستقيمي بر
تعهد سازماني کارکنان دارد؛ بنابراين ،مشخص ميشود که دستاوردهاي مطلوب سازماني کيفيت
 LMXبدون واسطه نيست و از طريق واسطههايي ،ثمرههاي کيفيت اين رابطه ديده ميشود .در
پژوهش حاضر مشخص شد که تعهد سازماني ،محصول مستقيم کيفيت  LMXنيست و فرهنگ
يادگيري ،اثر آن را به تعهد سازماني منتقل و بهديگرسخن بين آنها ميانجيگري ميکند.
براساس يافتههاي پژوهش پيشنهاد ميشود:
با توجه به نقش مهم کيفيت  LMXدر شكلگيري فرهنگ سازماني يادگيري ،پيشنهاد
ميشود وضعيت و نيمرخ مربوط به کيفيت  LMXدر سازمان و براي کارکنان هر مافوق ،بهدست
آيد و مشارکت افراد با کيفيت  LMXپايين -که عموماً در اين نظريه ،افراد خارج از گروه ناميده
ميشوند -در انجام پروژههايي با نظارت مافوق جلب شود .همچنين استفاده از روشهايي که
بهنحوي شبكة روابط در سازمان را به تصوير ميکشند ،در اين زمينه راهگشاست .عالوهبراين ،با
توجه به نقش مهم ترويج فرهنگ يادگيري در تعهد سازماني کارکنان پيشنهاد ميشود بهبود
فرصتهاي مستمر يادگيري ،بهويژه تعريف پروژههاي تحقيقي با اولويتهاي باالي روستايي و
برنامهريزي براي تحقق نتايج آنها ،در قالب گروههاي کاري در دستور کار قرار گيرد.
با تشكيل جلساتي در پايان هرسال ،ضمن معرفي پروژههاي موفق ،از مجريان آنها تقدير
شود و در انتخاب پروژههاي موفق عالوه بر شاخصهاي ارزيابي ،از تمام کارکنان در قالب
گروههاي کاري مختلف نظرخواهي شود .اين کار سبب تشويق يادگيري جمعي و تيمي و
ارزشيشدن يادگيري خواهد شد .نتايج تحقيق حاضر گواه اين مدعاست که اتخاذ سياستهاي
مربوط به تشويق فرهنگ يادگيري در سازمان ،سبب ارتقاي تعهد سازماني کارکنان خواهد شد.
پيشنهاد ميشود در انتخاب مجريان و ترکيب گروه مورد نظر ،از نيمرخ روابط بين سرپرستان و
کارکنان ،براساس  LMXاستفاده شود .همچنين نظام پيشنهادهاي مؤثري با دعوت از کارشناسان
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،اين حوزه براي سازمانهاي جهاد کشاورزي طراحي شود تا ارتباط سازمان با محيط پيرامون
.غنيتر شود
 از آنجاکه هر پژوهشي با محدوديتهايي مواجه ميشود و تفسير يافتهها و،درنهايت
 در پژوهش حاضر غالب کارکنان مورد،پيشنهادهاي پژوهشهاي آتي بايد بر آن استوار باشد
 پيشنهاد ميشود در پژوهشي، در حد متوسط بودند؛ بنابراين،LMX مطالعه از جهت نمرۀ کيفيت
 انتخاب شوند و مدل براي اينLMX  صرفاً کارکنان با کيفيت باالي، ابتدا با کمک ابزار،مجزا
 انجام اين کار ميسر، بهعلت کمبودن حجم نمونه، در پژوهش حاضر. بهتنهايي تحليل شود،گروه
 همچنين پيشنهاد ميشود در پژوهشي مجزا و با استفاده از روشهاي طبقهبندي و حجم.نبود
. واکاوي شود، کارکنانLMX  مهمترين متغيرهاي شناساييکنندۀ سطوح کيفيت،نمونة باالتر
 به روش مدلسازي معادلههاي ساختاري و با رويكرد،همچنين از آنجاکه مدل پژوهش حاضر
 پيشنهاد ميشود مدل، يعني حداقل مربعات جزئي (واريانسمحور) بررسي شده است،نرم آن
. با رويكرد سخت يا کوواريانسمحور آن نيز بررسي شود،نهايي تحقيق
References
Alambeigi, A., Malekmohammadi, I. & Moghimi, S. M. (2012). CE configuration in
the development of organizational learning in the organization of agricultural
extension using structural equation modeling. Agricultural Economics and
development journal. 43-2(4): 715-725. (In Persian)
Carmeli, A., Atwater, L. & Levi, A. (2011). How leadership enhances employees’
knowledge sharing: the intervening roles of relational and organizational
identification. Journal of Technol Transformation, 36(1): 257–274.
Chen, C. F. & Kao, Y. L. (2012). Moderating effects of work engagement and job
tenure on burnout-performance among flight attendants. Journal of Air
Transp. Management, 25(1): 61-63.
Chin, W. W. & Newsted, P. R. (1999). Structural equation modeling analysis with
small sample using partial least squares. In Rick Hoyle (Ed.), Statistical
Strategies for Small Sample Research, 15(1): 307-341.
Cohen, A. (2003). Multiple commitments in the workplace: An integrative approach,
Lawrence Erlbaum associates, Mahwah, NJ.
Darvish, H. & Farzanedokht, N. (2010). LMX relationship of energy and creativity
in the workplace. Public Administration Journal, 2(5): 37-54. (In Persian)

835 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...،)LMX(عضو-واکاویروابطبینتبادلرهبر
Epitropaki, O. & Martin, R. (2005). From ideal to real: A longitudinal study of the
role of implicit leadership theories on leader–member exchanges and
employee outcomes. Journal of Applied Psychology, 90(1): 659−676.
Fang, C. H., Chang, S. T. & Chen, G. L. (2011). Organizational learning capacity
and organizational innovation: The moderating role of knowledge inertia.
African Journal of Business Management, 5(5): 1864–1870.
Ghorbani, R., Nafri, N. & Simin, R. (2012). The Relationship between role clarity and
job commitment, evidences from charge of Keshavarzi Bank’s branches
committee in Tehran. Public Administration Journal, 9(4): 83-98. (In Persian)
Graen, G. (1976). Role-making processes within complex organizations, In
Dunnette, M. D. (Ed.), Handbook of industrial and organizational
psychology, rand McNally, Chicago, IL, pp. 1201-1245.
GU, Q., Tang, T. L. & Jiang, W. (2013). Does moral leadership enhance employee
creativity? Employee identification with Leader and leader–member
exchange (LMX) in the Chinese context. Journal of Business Ethics,
117(1):1–17.
Harris, K. J., Wheeler, A. R. & Kacmar, K. M. (2009). Leader–member exchange and
empowerment: Direct and interactive effects on job satisfaction, turnover
intentions, and performance. Journal of Leadership Quarterly, 20(1): 371–382.
Herna, M. A., Clayton, D. & Keiding, N. (2011). The Simpson’s paradox unraveled.
International Journal of Epidemiology, No: 40(1): 780–785.
Hosseini, F., Raiej, H., Estiri, M. & Sharifi, M. (2010). The investigation of
relationship between organizational culture and transformational leadership
styles and LMX. Public Administration Journal, 2(4): 55-72. (In Persian)
Ilies, R., Nahrgang, J. & Morgeson, F. (2007). Leader–member exchange and
citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology,
92(1): 269−277.
Islam, T., khan, S., Ahmad, U. & Ahmed, I. (2013). Organizational learning culture
and leader-member exchange quality; the way to enhance organizational
commitment and reduce turnover intentions. Learning Organization journal,
20(4/5): 322-337.
Jimenez, J. D. & Sanz V. R. (2011). Innovation, organizational learning, and
performance. Journal of Business Research, 64(4): 408–417.
Joo, b. & Ready, K. (2012). The inﬂuences of proactive personality, performance
goal orientation, organizational learning culture and leader-member exchange
quality. Career Development International journal, 17(3): 276-295.

1393زمستان،4شمارۀ،6 دورۀ،

مدرييت دولتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ836

Joo, B. (2010). Organizational commitment for knowledge workers: The roles of
perceived organizational learning culture, leader-member exchange quality and
turnover intentions, Human Resource Development Quarterly, 21(1): 69-85.
Joo, B. & Lim, T. (2009). The impacts of organizational learning culture and
proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation:
The mediating role of perceived job complexity. Journal of Leadership and
Organizational Studies, 15(4): 48–60.
Kang, D. Stewart, J. & Kim, H. (2011). The effects of perceived external prestige,
ethical organizational climate, and leader-member exchange (LMX) quality
on employee’s commitments and their subsequent attitudes. Personnel
Review, 40(6): 761-784.
Kimura, T. (2013). The moderating effects of political skill and leader–member
exchange on the relationship between organizational politics and affective
commitment. Journal of Business Ethics, 116(1): 587–599.
Komiak, S. & Benbasat, I. (2006). The effects of internalization and familiarity on
trust and use of recommendation agents. MIS Quarterly, 30(4): 941–960.
Lee, J. (2007). Effects of leadership and leader-member exchange on
innovativeness. Journal of Managerial Psychology, 23(6): 2-9.
Lee, K, L., Blackman, D. A. & Hurst, J. P. (2007). An exploration of the relationship
between learning organizations and the retention of knowledge workers,
Learning Organization, 14(3): 204-221.
Majchrzak, A., Beath, C., Lim, R. & Chin, W. W. (2005). Management client
dialogues during information system design to facilitate client learning. MIS
Quarterly journal, 29(4): 653-672.
Martin, R., et al. (2005). The role of leader–member exchanges in mediating the
relationship between locus of control and work reactions. Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 78(1): 141−147.
Morales, G. V. J. Barrionuevo, M, J. & Gutierrez, G. L. (2012). Transformational
leadership influence on organizational performance through organizational
learning and innovation. Business Research Journal, 65(1): 1040–1050.
Northouse, P. G. (2007). Leadership Theory and Practice. Sage Publications, Inc.
Thousand Oaks, CA.
Nwankpa, J. & Roumani, Y. (2014). Understanding the link between organizational
learning capability and ERP system usage: An empirical examination.
Journal of Computers in Human Behavior, 33(1): 224–234.

837 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...،)LMX(عضو-واکاویروابطبینتبادلرهبر
Pearl, J. (2009). Causality: Models, reasoning, and inference. Cambridge University
Press. Cambridge, England.
Preacher, K. & Merkle, E. C. (2012). The problem of model selection uncertainty in
structural equation modeling. Psychological Methods journal, 17(1): 1–14.
Rijal, S. (2010). Leadership style and organizational culture in learning
organization: A comparative study, International Journal of Management
and Information Systems, 14(5):119-127.
Schriesheim, C. A., Castro, S. L. & Cogliser, C. C. (1999). Leader–member
exchange (LMX) research: A comprehensive review of theory, measurement,
and dataanalytic practices. Leadership Quarterly, 10(1): 63−113.
Schyns, B. (2004). The inﬂuence of occupational self-efﬁcacy on the relationship of
leadership behavior and preparedness for occupational change, Journal of
Career Development, 30(1): 247-261.
Somers, M. J. & Birbaum, D. (1998). Work-related commitment and job
performance: It’s also the nature of the performance that counts, Journal of
Organizational Behavior, 19(4): 621-634.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M. & Lauro, C. (2005). PLS path
modeling. Computational Statistics & Data Analysis journal, 48(1): 159-205.
Tierney, P., Farmer, S. & Graen, G. (1999). An examination of leadership and
employee creativity: The relevance of traits and relationships. Personnel
Psychology, 52(1): 591−620.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path
modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and
empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1): 177-196.
Yassini, A. Zeinabedi, H. R. Neveebrahim, A. & Arasteh, H. (2012). Investigating
the mediating role of self-efficacy beliefs in distributed leadership style effect
on organizational commitment and Job satisfaction of public schools. Public
Administration Journal, 4(4): 129-148. (In Persian)

