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 يبرا .شدند انتخاب دسترسدر روش بهآنها  از نفر 86 که است يمرکز استان يکشاورز
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 مقدمه
 يهاسازمان خدمات و محصوالت در تيفيک حفظ يبرا مهم عنصر دو ،ينوآور و يريادگي

 خلق در سازمان يرهبر ،ميان نيا در .شوند يم محسوبآنها  يرقابت گاهيجا يدارسازيپا و يامروز
 و مناسب طيشرا جاديا با يسازمان يرهبر ،يلک طوربه .دارد يديکل نقشي ،ييفضا نيچن

 موجب وباشد  داشته کارکنانخالقانة  رفتار بر ياديز ريتأث تواند يم سازمان اهداف در يزير برنامه
 روابط تيفيک .(1389 ،دخت فرزانه و شيدرو) شود سازمان در يکار يها گروه رفتار يارتقا

. (2013 ،و همكاران گا) شد خواهدمنجر  کارکنان يباال تيخالق به ،سازمان کارکنان با رهبران
 يمهم نقش ،نوآور و خالق کار يروين کهاست  شده رفتهيپذ يجهان سطح در موضوع نيا امروزه

 را يکار يهاروين نيچن دراکر که کنديم فايا يشغل يهايگذارهيسرما تيموفق و رشد در را
 نقش ،يسازمان رهبران با کارکنان روابط تيفيک نه،يزم نيا در .است دهينام يدانش کارکنان

 . (2013 ،و همكاران سالميا) ددار کارکنان تيخالق ييشكوفا در را يناپذيرانكار
 توانيم 1عضو -رهبر تبادل ةينظر قالب در را سازمان در يرهبر ةمطالع يهانهيزم از يكي

 افراد دارند اعتقاد عضو -رهبر تبادل ۀحوز محققان .(1389 همكاران، و ينيحس) ردک مشاهده
 نيا تيفيک هرچه و ندکن برقرار خود انردستيز با را ارتباط از يمتفاوت اشكال تواننديم مافوق
 و سيهر) بود خواهند برخوردار باالتري اعتماد و ياحساس تيحما از کارکنان ،باشد باالتر ارتباط

 روابط نيترمهم از يكي که است داده نشان متعدد ميداني هايپژوهش جينتا. (2009 ،همكاران
 نيترمهم از يكي امر، ينا و دارد بستگي عضو يرهبر تبادل تيفيک به ،ردستيز و مافوق ميان
 غالب در که يا گونه به .ديآ يم شماربه يسازمان مطلوب يدستاوردها نيبشيپ يرهايمتغ

 نيا قالب در عموماً ،ردستيز و مافوق ميان ارتباط تيفيک ،يرهبر ۀحوز در يسازمان يهاپژوهش
 ةمبادل ةينظر بار نينخست ،(1976) گرائن .(2009 همكاران، و سيهر) دشويم مطالعه هينظر

 تبادل تيفيک .ردک رحمط اعضا و رهبر نيب ياجتماع ةمبادل روابط بر تمرکز با را عضو -رهبر
 نييتع را ردستانشيز و مافوق اي سرپرست نيب يذهن و يروان ،ياجتماع تيحما ،عضو -رهبر

 يشغل عملكرد شيافزا در فوق ارتباط تيفيک که است آن انگريب هاپژوهش جينتا .کند يم
 و يرنيت) زشيانگ ،(2007 همكاران، و زيليا) يانهيزم عملكرد ،(1999 همكاران، و ميشياشر)

 و نيمارت) يسازمان تعهد و (2005 ،نيمارت و يکتروپاياپ) يشغل تيرضا ،(1999 همكاران،
 . است مؤثر (2005 همكاران،

 مطرح دهيا نيا براساس ،رييتغ يبرا يآمادگ و عضو -رهبر ةمبادل نميا مثبت معنادار و ةرابط

                                                 
1. Leader – Member exchange theory 
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 فراهم کارکنان يبرا يادگيري و شتريب ةتجرب يبرا را ييهافرصت تواننديم سرپرستان که شد
 ،کارکنان تعهد که است آن انگريب يقبل يهاپژوهش جينتا ،ديگر سوي از .(2004 ،نزياسچا) آورند

 ؛2010 ،جو ؛2013 ،مورايک) است يسازمان ارزشمند يدستاوردها يبرا يمهم نيبشيپ ريمتغ
 کي با فرد ييشناسا ينسب قدرت عنوان به يسازمان تعهد ،درواقع .(1998 ،ربائوميب و سامرز

 ،تعهد گوناگون ابعاد به توجه شيافزا .است شده فيتعر سازمان آن در دخالت و خاص سازمان
 از را تعهد متفاوت ةمؤلف اي شكل نيچند تواننديم کارکنان که است تيواقع نيا ۀکنندمنعكس

 . (2003 ،کوهن) کنند تجربه سازمان کي در ها گروه اي افراد يها ارزش و اهداف نظر
 يها برنامه تحقق در اشيمحور نقش به توجه با کشور يکشاورز جيترو سازمان ،نيب نيا در
 تعهد ،نيب نيا در .است خود نامخاطب يفن يازهاين مداوم رصد ازمندين ،يکشاورز ةتوسع

 محقق مهم نيا .دارد ريانكارناپذ و يمحور ينقش ،ياصل هدف نيا پوشش يبرا کارکنان
 فرهنگ و کارشناسان يسازمان تعهد بهبود هدف با و يسازمان مطلوب يفضا آنكه مگر ،شود ينم

 يريادگي طيمح جاديا در را يرهبر نقش توان يم ،درواقع .ابدي گسترش سازمان در يادگيري
 به کارکنان اعتماد جلب ،امر نيا ةالزم. دانست پررنگ اريبس ،ينوآور به کارکنان بيترغ و مداوم
 سازمان در را خود تيهو از يبخش که يا گونه به ؛ستآنها تعهد جلب و يسازمان يرهبر

 LMX ةينظر ديبا را يطيشرا نيچن ۀبازگوکنند يها هينظر نيتر مهم از يكي .کنند وجو جست
 روابط يمحور نقش و كرديرو نيا بر ديتأک با .(2011 همكاران، و يکارمل ؛2013 ،مورايک) دانست

 پژوهش ةمسئل ،يتيريمد يفضا بهبود يبرا يسازمان مثبت يفضا خلق در عضو و رهبر ميان
 يسازمان تعهد يارتقا در کارکنان و سازمان يرهبر روابط نقش سازوکار يچگونگ انيب ،حاضر

 ةارائ ،آن به ييپاسخگو ةجينت که بود سازمان در يريادگي فرهنگ ترويج تيمحور با و کارکنان
 يريادگي فرهنگ ترويج و کارکنان يسازمان تعهد ،عضو -رهبر ارتباط نيب روابط که است يمدل
 کاربست در عضو -رهبر تيفيک که بود نيا پژوهش ياصل پرسش ،اساسنيبرا. کند يم شفاف را

 در يريادگي فرهنگ ترويج بر ديتأک با و کارکنان يسازمان تعهد بهبود در ينقش چه ،آن يتجرب
 دارد؟ يانجيم ريمتغ عنوان به سازمان
 

 پژوهش ینظر نۀیشیپ

 تبادل ةينظر نيهمچن و 1نقش ةينظر در توانيم را عضو -رهبر تبادل تيفيک ينظر ةشير
 طور به ،سازمان و فرد ميان روابط در ياجتماع تبادل ةينظر کاربرد .ردک جووجست 2ياجتماع

                                                 
1. Role theory 

2. Social exchange theory 
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 شتريب سهم .دارند خود ريمد با کارکنان از کيهر کهتمرکز دارد  يا رابطه ةتوسع بر عمده
 بهتر عملكرد و سازمان ترک به ليتما کاهش ،يسازمان تعهد شيافزا به ،نديفرا نيا در کارکنان

 يها ارزش به متقابل شكل به ،کنند تجربه شتريب را تيحما حس که يکارکنان. شوديم منجر
 ةرابط کي عنوان به عضو -رهبر ةمبادل .(2012 ،کائو و چن) شونديم تروفادار و ترمتعهد يسازمان
 شيافزا و يتوانمندساز ۀکنندليتسه ياجتماع -يعاطف منبع کي ،عضو و رهبر نيب يا توسعه
 پژوهشگران را ۀعمد توجه ،تعهد ۀديپد .(2011 ،و همكاران کانگ) است کارکنان نيب در تعهد

 ةرابط آنكه با .(2011 ،همكاران و کانگ) است کرده جلب خود به را يعلم مختلف هايعرصه
 ،(2010 ،جو) شده فتهريپذ هاپژوهش از ياريبس در يسازمان تعهد و سرپرست تيحما نيب

 در واقعبه .است شده انجام يسازمان تعهد و LMX تيفيک نيب ارتباط ۀدربار ياندک يهاپژوهش
 نشده مشخص يسازمان تعهد و سرپرست تيحما ۀکنندنييتب ياصل سازوکار ،يقبل يهاهمطالع
 است ارتباط نيا حيتشر به قادر يترمناسب شكل به LMX تيفيک رسديم نظربه که است

 . (2009 ،همكاران و سيهر و 2013 ،همكاران و سالميا)
 و عضو -رهبر تبادل ،نيآفر تحول يرهبر ابعاد نيب يمثبت ةرابط ،(2007) يل اعتقاد به
 فرهنگ ترويج .است برقرار مداوم يريادگي يحام يسازمان يفضا طيشرا در يسازمان ينوآور

 و ياجتماع يها هيسرما کنترل يراستا در يسازمان يها تالش توان يم را سازمان در يريادگي
 ،و همكاران يل) دانست يسازمان ينوآور ۀبالقو يهاتيظرف تحقق يبرا و کارکنان يفكر

 ةحافظ تيظرف ةتوسع و ريتعاب و ها برداشت يگذار اشتراکبه ،دانش نشر ،دانش کسب .(2007
 ،سانز و نزيميج) شودمي محسوب سازمان در يادگيري فرهنگ ترويج در کليدي ابعاد از ،يسازمان
 و دانش تبادل ةدوطرف ارتباط از ييفضا توان يم را يريادگي مناسب يفضا ،درواقع .(2011

 ۀرنديدربرگ که يسازمان مناسب يفضا وجود .(2011 ،همكاران و فانگ) آورد شماربه اطالعات
 ،نباساتبِ و اکيکُم) است يادگيري فرهنگ گسترش يبرا مناسب ييفضا ،است متقابل اعتماد
 ،يريادگي ،يسازمان يريادگي فيتعر در يهنجار كرديرو براساس که داشت توجه بايد .(2006
 .دارد قرار خاص طيشرا در که است آن رامونيپ طيمح و سازمان نيب يگروه يهاتيفعال حاصل

 . (2014 ،يرومان و نوانپه) شوديم خلق سازمان رهبران ةآگاهان يها تالش با ،طيشرا نيا ۀعمد
 کرده است يفتعر ييفضا عنوان با را يسازمان يريادگي سنگه که است كرديرو نيهم براساس

 آرمان که ييفضا ؛دهند يم گسترش مطلوب جينتا جاديا يبرا را تشانيظرف مستمر طوربه افراد که
 با همه افرادآن،  در و اند کرده دايپ پرورش ،تفكر ةافتي گسترش و ديجد يالگوها ؛است آزاد يگروه

 و ريپذتطابق ،رندهيادگي يها سازمان ،كرديرو نيا با .هستند يريادگي حال در مداوم صورتبه هم
 ،جالير) بخشنديم بهبود شان يريادگي انداختنانيجربه قيطر از را افراد ييکارا و ندريپذ انعطاف
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 يهادگاهيد که است نيا انگريب يسازمان يريادگي فرهنگ با ارتباط در محدود اتيادب .(2010
 يدلبستگ ،تيريمد راهبرد و يتوانمندساز ،مشترک يگووگفت ،مداوم يريادگي ۀدربار کارکنان

 به سازمان کارکنان يها تيقابل ةتوسع ،سخنگريدبه. دهد يم افزايش سازمانشان به راآنها  يعاطف
 و يستميس تفكر ،يميت يريادگي و کار ،دانش يگذاراشتراکبه ،يسازمان فرهنگ چون ييرهايمتغ

 سبب جهت نيا از ،يريادگي يفضا وجود و است وابسته سازمان در يمشارکت يرهبر شدننهينهاد
 ،شد مطرح قبالً که طور همان .( 1391 ،همكاران و يگيبعلم) شوديم کارکنان يها تيقابل يارتقا
 يبرا ،رونيا از و ردک ريتعب سازمان و فرد نيب يشناختروان اتحاد اي ائتالف کي توانيم را تعهد
 سالميا) گرفت دهيناد توانينم را يادگيري فرهنگ تياهم ،سازمان به نسبت کارکنان تعهد يارتقا

 و مطلوب يارتباط يفضا خلق منظر از ،LMX ةينظر نيب توان يم اساسنيابر .(2013 ،همكاران و
 . ردک برقرار طقيمن ينظر ارتباط ،يادگيري فرهنگ گسترش

 

 پژوهش یتجرب ۀنیشیپ

 طيمح در تيخالق پرورش در LMX ةرابط يبررس به يپژوهش در ،(1389) دخت فرزانه و شيدرو
 کار طيمح در کارکنان تيخالق بروز به LMX تيفيک داد نشان آنها ةمطالع جينتا .پرداختند يکار

 با يپژوهش در ،(1389) و همكاران ينيحس. است شده منجر کارکنان در يانرژ احساس جاديا و
 رويپ -رهبر ةمبادل و نيآفرتحول يرهبر يها سبک و يسازمان فرهنگ انيم ارتباط يبررس عنوان

 تبادل تيفيک شيافزا سبب ياتوسعه و يگروه فرهنگ که داد نشان پژوهش ةجينت .پرداختند
 و کارکنان نقش شفافيت بين که است آن انگريب تجربي شواهد ،کلي طوربه .شوديم رويپ -رهبر
 نيز شواهدي .(1391 ،همكاران و قرباني) دارد وجود داريامعن و مثبت ةرابطآنها  شغلي تعهد
 منجرآنها  شغلي رضايت و سازماني تعهد به کارکنان خودکارآمدي حس ايجاد که دارد وجود

 . (1391 ،همكاران و ياسيني) شود مي
 تعهد نيب ةرابط بر عضو -رهبر تبادل يگرليتعد اثر ةمطالع به پژوهشي در ،(2013) مورايک
 يفضا و عضو -رهبر تبادل داد نشان يو پژوهش. پرداخت يسازمان ينوآور يفضا و مؤثر

 اثر از و گذارديم ريتأث يسازمان يفضا و مؤثر تعهد ميان ةرابط بر همزمان صورت به يسازمان
 به محقق ،افتهي نيا ينظر نييتب در .کاهد يم يسازمان تعهد بر ناسالم يسازمان يفضا يمنف
 نانياطم نبود طيشرا در يعدالت يب اثر دارد يم انيب که دکنيم استناد نانياطم نبود تيريمد يتئور
 نانياطم نبود باکارکنان  که يهنگام ،نظريه نيا براساس .شود يم تردارامعن انسان رفتار بر باال

 در يعدالت يبمواجهه با  در و ديابيم افزايش يسازمان عدالت درموردآنها  ينگران ،شوند يم مواجه
 نديفرا که يسازمان در ،گريد عبارتبه .دهند يم نشان خود از تري يواکنش منف ،کار طيمح
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 و ها استيس به ،باشد وابسته يرسم يهادستورالعمل و نيقوان هب آنكه از شيب ،يريگميتصم
 بهبود با ،افتهي نيا براساس .شود يم ديتشد يعدالت يب يفضا ،است وابسته يخاص گروه يهانظر

 قرار يباالتر سطح در کارکنان تعهد و دهديم رخ کمتر يمنف طيشرا نيا ،عضو و رهبر تبادل
 يريادگي فرهنگ و LMX که افتندي دست جهينت نيا به (2013) همكاران و سالميا .رديگ يم

 نشان يساختار يهاهمعادل يسازمدل جينتا .دارند يهمبستگ گريكدي با يسازمان تعهد و يسازمان
 خدمت ترک قصد و يسازمان يريادگي فرهنگ نيب را يانجيم ريمتغ نقش ،يسازمان تعهد که داد

 بر ياخالق يرهبر اثر يچگونگ ةمسئل طرح با يپژوهش در ،(2013) همكاران و گا. کند يم فايا
 و سرپرست از يابي تيهو ريمتغ دو قيطر از ياخالق يرهبر اثر يبررس به ،کارکنان تيخالق
 داد نشان آنان ةمطالع جينتا. پرداختند نيچ در کارکنان تيخالق بر ،عضو يرهبر تبادل

 کارکنان تيخالق بر ياخالق يرهبر اثر ۀديچيپ نديفرا از يمهم بخش ،سرپرست از يابي تيهو
 آنها به ييزمايکار يژگيو قيتزر با سرپرستان نيب در گرااخالق يرهبر وجود ،نيبنابرا ؛است

 کيتحر يبرا يمناسب نقش يالگو و دده شيافزا را کارکنان بر آنان يرگذاريتأث توان تواند يم
 ريمتغ نكهيابرعالوه داد نشان پژوهش نيا جينتا نيهمچن .روديم شماربهآنها  تيخالق ةيروح

 در زين را يدارامعن يگريانجيم نقش ،دارد کارکنان تيخالق بر يميمستق اثر عضو -رهبر تبادل
 تيخالق بر ياخالق يرهبر ريثتأ نيهمچن و کارکنان تيخالق بر سرپرست يابي تيهو ريثتأ

 . دهد يم نشان خود از کارکنان
 جينتا و ندپرداخت يسازمان عملكرد در يرهبر نقش يبررس به (2012) همكاران و مورالس

 سبب يسازمان يريادگي و يسازمان ينوآور قيطر از نيآفر تحول يرهبر داد نشان شانمطالعه
 -يرهبر تبادل داد نشان ،(2011) همكاران و يکارمل پژوهش .شودمي سازمان عملكرد بهبود
 طريق از نيهمچن و سازمان در خود يا رابطه تيهو فيتعر در کارکنان به کمک قيطر از عضو

. شود يم کارکنان ميان در دانش يگذار اشتراکبه سبب ،آنها يسازمان تيهو نييتع در ريمتغ نيا
 بر ،کارکنان يسازمان تيهو دنيکشريتصوبه با عضو يرهبر تبادل داد نشان مطالعه نيا جينتا

 آن انگريب ،(2012) يرد و جوو پژوهش جينتا .ديافزا يم يسازمان دانش نشر جهت درآنها  تالش
 از باالتري کاادر که دهند يم نشان يزمان را يشغل تيرضا سطح نيباالتر ،کارکنان که بود

 يبرا يمطلوب ةجينت LMX که بردند يپآنها  .دارند را سرپرست با رابطه و يريادگي فرهنگ
 در يساختار يهاهمعادل يساز مدل جينتا .دارد يشغل تيرضا و هدفمدار عملكرد نيب ةرابط ليتعد

 يهمبستگ ،LMX و سازمان ياخالق جو که داد نشان ،(2011) همكاران و کانگ پژوهش
 يمهم ۀکنندينيبشيپ ريمتغ ،شدهدرک يرونيب منزلت نيهمچن ،دارند يسازمان تعهد با يدارامعن
 يريادگي فرهنگ درک داد نشان ،(2010) جوو پژوهش از حاصل جينتا .است يسازمان تعهد يبرا
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 در ،(2009) همكاران و سيهر .گذارد يم ريتأث يسازمان تعهد بر ،LMX تيفيک و يسازمان
 سه بر يتوانمندساز و عضو -رهبر تبادل يتعامل و ميمستق همزمان آثار يبررس به يامطالعه

 آنان قيتحق جينتا .پرداختند کارکنان عملكرد و سازمان ترک به ليتما ،يشغل تيرضا ريمتغ
 يسازمان يدستاوردها اب عضو -رهبر تبادل تيفيک از ،کمتر يتوانمند با افراد که بود آن انگريب

 و يرفتار دگاهيد هردو ادغام يبرا تالش با را يا مطالعه ،(2007) يل .پذيرندمي تأثير بيشتر
 دنيل عضو -رهبر تبادل يبعدچند مدل و بأس يعامل چند تيريمد يتئور از استفاده با يا رابطه

 ليتحل جينتا .داد انجام کارکنان ينوآور نييتع درآنها  کاربرد تيقابل شيآزما نيهمچن و نيمازل و
 ينوآور نيهمچن و LMX ابعاد با يمثبت ارتباط تحولگرا يرهبر داد نشان يمراتبسلسله ونيرگرس
 ةپيشين براساس .دارد ينوآور با يمنف يارابطه 1يقرارداد يرهبر که است يحال در نيا .دارد

 :شد تدوين زير شرح به تحقيق هايفرضيه ،تجربي و نظري
 در يريادگي فرهنگ جيترو سبب ،سازمان در عضو -رهبر تبادل تيفيک  :نخست ةيفرض
 ؛شود يم سازمان

  ؛شود يم يسازمان تعهد يارتقا سبب ،سازمان در يريادگي فرهنگ وجود  :دوم ةيفرض
 . شود يم يسازمان تعهد يارتقا سبب سازمان در عضو -رهبر تبادل تيفيک  :سوم ةيفرض

 

 یمفهوم مدل

 :است ريز شرح به قيتحق يمفهوم چارچوب قيتحق ينظر اتيادب مرور براساس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قیتحقیمفهومچارچوب.1نمودار



                                                 
1. transactional 

 -تبادل رهبر تيفيک
 (LMXعضو )

 يسازمانتعهد 
 کارکنان

 يريادگيفرهنگ 
 يسازمان
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 پژوهش یشناس روش
 ةجامع .گرفت انجام يساختار -يعل روش از استفاده با که است يکاربرد نوع از حاضر پژوهش

 استان يکشاورز جهاد سازمان در شاغل يکشاورز کارشناسان از نفر 110 را پژوهش يآمار
 ةفاصل درنظرگرفتن با و کوکران فرمول از استفاده با نفر 86 تعداد که دهند يم ليتشك يمرکز
 نيا اطالعات يآور جمع ابزار .شدند انتخاب دردسترس يريگنمونه روش با و 05/0 نانياطم

 شد استفاده مرتبط يهاهيگو از مطالعه مورد يرهايمتغ يريگاندازه يبرا و بود پرسشنامه ،پژوهش
 رهايمتغ نيا .شد گردآوري پيمايش طريق از نظر مورد متغيرهاي هب طومرب اطالعات .(2 جدول)

 فرهنگ ،(2007) نورتهوس يريگ اندازه ابزار از اقتباس با ،عضو -رهبر تبادل ريمتغ شامل
 .بود (2013) همكاران و سالميا ابزار از اقتباس با کارکنان يسازمان تعهد و يسازمان يريادگي

 ييايپا از افتنينانياطم براي .شد دييتأ متخصصان پانل سوي از پرسشنامه يصور ييروا
 قيتحق يرهايمتغ يبرا آمدهدستبه مقدار که شد استفاده باخکرون يآلفا بيضر از ،پرسشنامه

 کارکنان يسازمان تعهد و (914/0) يسازمان يريادگي فرهنگ ،(889/0) عضو -رهبر تبادل شامل
 يساختار هايهمعادل مدل روش از ي،پرداز داده براي .دارد تحقيق ابزار پايايي از نشان ،(754/0)

 ۀشدنييتب انسيوار حداکثرسازي بر روش نيا .شد استفاده يجزئ اتمربع حداقل قالب در
 يةاول مراحل در راآنها  نيب روابط ييشناسا که يموارد در و دارد ديتأک مدل ةوابست متغيرهاي

 و انسيکووار سيماتر يتجرب ديبازتول رايب که -را محورانسيکووار روش ،دارد هينظر نيتكو
 يبررس يبرا .دارد يباالتر ييکارا که گيردمي کاربه -شوديم استفاده يفرض ينظر روابط دييتأ

 باز روش به و يسازهيشب قيطر از که شد استفاده استراپوتب روش از ريمس بيضرا يدارامعن
 .(1999 ،نوستد و نيچا) دکنيم ايشآزم را پارامترها يدارامعن ،مطالعه مورد ةنمون از 1يريگنمونه

 نمونه مناسب حجم تعداد ،يجزئ مربعات حداقل روش به يساختار هايهمعادل مدل برآورد در
و  ماجكرزاک) است مدل در موجود يرهايمس تعداد برابر ده تا پنج ،مدل کي برآورد يبرا

 يعل ريمس سه ،مدل در و است مورد 86 حاضر ةنمون حجم نكهيا به توجه با .(2005 ،همكاران
 . کند يم تيکفا مدل برآورد يبرا نمونه حجم ،دارد وجود

 

 پژوهش یها افتهی
 23 نيب انيپاسخگو يسن فيط و 37/8 اريمع انحراف با سال 21/42 انيپاسخگو يسن نيانگيم
 78/7 انحراف با سال 76/19 ،قيتحق در کننده مشارکت کارکنان يکار ةتجرب .بود سال 57 تا

                                                 
1. Resampling 
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 کارشناسان. بود سال 32 مورد( يک)فقط در  آن حداکثر و سال 4 يکار ةتجرب حداقل .بود سال
 زين آنان از درصد 2/87 .داشتند را يفراوان نيشتريب درصد( 8/58) يکارشناس يليتحص مدرک با

 ةپرسشنام از عضو -رهبر تبادل ريمتغ يريگ اندازه يبرا .داشتند يرسم ياستخدام تيوضع
 ،دارد قرار 35 تا 7 نيب که شدهکسب ازيامت براساس .شد استفاده (2007) نورتهوس يعامل هفت

 هفت ةپرسشنام در شدهارائه يبندميتقس از .(1 جدول) شوديم ميتقس رده پنج به تيفيک نيا
 در ،کارکنان از درصد 5/39 که شود يم مشخص آمدهدستبه هايازيامت از نيز و LMX يعامل

 .است حاضر ةنمون در غالب ةطبق که دارند قرار خود سرپرست با يتبادل ةرابط متوسط ۀرد
 درصد 6/11 با يقو اريبس ةرابط و فيضع اريبس ةرابط يبرا درصد 3/9 با بيترتبه ،مقدار نيکمتر
 . دارد قرار


 (LMX)عضو-رهبرتبادلتیفیکباارتباطدرانیپاسخگویفراوانعیتوز.1جدول

ینسبیفراواندرصدیفراواندرصدیفراواناسیمقۀنمربراساسابطهرتیفیکسطح

 3/9 3/9 8 (14 -7) فيضع اريبس

 3/23 0/14 12 (19 -15) فيضع

 8/62 5/39 34 (24 -20) متوسط

 4/88 6/25 22 (29 -25) يقو

 100 6/11 10 (35 -30) يقو اريبس

 --- 100 86 جمع

 

 هايهمعادل سازيمدل روش از ،منظوراينبه .بود شدهارائه مدل بررسي ،پژوهش اصلي هدف
. است مسير تحليل روش و ييديأت عاملي تحليل روش دو مأتو ترکيب که استفاده شد ساختاري

 يبرا که دشو يبررس قيتحق يهاسازه ييايپا و سازه ييروا تا است الزم ابتدا ،روش اين در
 ،گيرياندازه صحت از اطمينان کسب از پس .شد استفاده يدييتأ يعامل ليتحل از ،منظور ينا

 توجه هاهفرضي آزمون براي ،(ساختاري) مسير مدل قالب درآنها  روابط به ،مدل پنهان متغيرهاي
 .شودمي

 01/0 يدارامعن سطح يدارا يعامل يبارها تمام که دسازيم مشخص آمدهدستبه اطالعات
 را خود ۀساز انسيوار از ياعظم قسمت نييتب يبرا الزم توان ،نيبنابرا و هستند خود ۀساز با

 انگربي و 6/0 از باالتر نيگلدشتا -لونيد شاخص اي (CR) مرکب ييايپا ةسنج ريمقاد .نددار
تک صيتشخ يبرا کرونباخ يآلفا بيضر به نسبت ،شاخص نيا .است بلوک بودنيبعد تک
 نيا در سازه هر ينشانگرها يارزهم فرض رايز ؛دارد يبهتر عملكرد ،بلوک اين بودنيبعد
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 نشان زين (AVE) شده استخراج نيانگيم متوسط جينتا .ندارد وجود آلفا بيضر برخالف ،سنجه
 يبرا سنجه نيا مقدار رايز ؛است برقرار يبررس مورد يها سازه يصيتشخ و همگرا ييروا دهد يم

 دوم ةشير زين الرکر و فورنل اريمع براساس و (2 جدول) است 5/0 از باالتر هاشاخص تکتک
 يهمبستگ سيماتر در موجود يها يهمبستگ تمام از ،(AVE) شدهاستخراج نيانگيم متوسط
 ريسا ينشانگرها با سهيمقا در سازه کي دهديم نشان يژگيو نيا. (3 جدول) است تربزرگ
 ديبا مقدار نيا ،سازه هر يبرا ،سخنگريدبه .دارد خود ينشانگرها با يشتريب يپراکندگ هاسازه

 . باشد مدل يها سازه ريسا با ريمتغ آن يهمبستگ دوم توان نيباالتر از شتريب


 یریگاندازهمدلقالبدرسازههرینشانگرهایبرایبارعاملری.مقاد2جدول

 Sig. CRAVE یعاملبارهیگوسازه

هد
تع

 
مان

ساز
ي

 

 01/0 930/0 .موفادار سازمانمان به من

921/0 670/0 

 01/0 454/0 .دهميم انجام ،روديم انتظار معمول طور به آنچه از شتريب اريبس يتالش

 01/0 907/0 مهم است. ميبرا سازمانمان ۀنديآ يدورنما

 097/0 185/0 *.باشم سازمان پشت ،بد طيشرا در چه و خوب طيشرا در چه مليما من

 01/0 962/0 .کنم کار سخت سازمانمان تيموفق يبرا مليما

 01/0 843/0 .ام داده اختصاص سازمان نيا در کار به را مخود کامل طور به من

 01/0 699/0 .هستم خشنود و يراض سازمان نيا در کارم از
گ

هن
فر

ي 
دگ

ا
ري

 ي
مان

ساز
ي

 
 01/0 774/0 .کنديم جاديا را يريادگي مستمر يها فرصت ما سازمان

932/0 663/0 

 01/0 842/0 .دکنيم جيترو را وگو گفت و پژوهش ما سازمان

 01/0 878/0 .کنديم قيتشو را يميت و يجمع يريادگي ما سازمان

 01/0 849/0 .شوديم يتلق ارزش ،ميبده ادي و ميريبگ ادي سازمان نيا در نكهيا

 01/0 853/0 .باشند داشته يمشترک ديد تا سازديم قادر را کارکنان ما سازمان

 01/0 733/0 .کنديم برقرار ارتباط ،يرامونيپ طيمح با ما سازمان

 يميت ،يفرد سطح در را يريادگي که کنديم استفاده يرانيمد ازما  مانساز
 .کنديم تيحما يسازمان و

760/0 01/0 

دل
تبا

 
بر

ره
- 

ضو
ع

 

 01/0 704/0 .است يراض کارم از چقدر سرپرستم که دانميم شهيهم

914/0 608/0 

 01/0 908/0 ؟کنديم درک را شما يشغل مشكالت و ازهاين يخوب به سيرئ يحد چه تا

 01/0 833/0 ؟بشناسد يخوب به را شما ليپتانس است قادر سيرئ يحد چه تا

 چه تا ،دارد اشيفعل گاهيجا در سيرئ که يارياخت و قدرت زانيم به توجه بدون
 ؟کنديم استفاده شما يشغل يهامشكل کردنحل يبرا قدرتش از حد

823/0 01/0 

 سرپرستتان يرو ديدار يمال کمک به ازين که يمواقع در ديتوانيم چقدر
 ؟ديکن حساب

640/0 01/0 

www.edub.irwww.edub.ir
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 یریگاندازهمدلقالبدرسازههرینشانگرهایبرایبارعاملری.مقاد2جدول

 Sig. CRAVE یعاملبارهیگوسازه

 او ميتصم از که صورتنيابه ؛دارم اعتماد سميرئ به يکاف ۀانداز به من
 هيتوج ،است نبوده انجامش به حاضر او که را يزيچ و امکرده دفاع
 .ام کرده

737/0 01/0 

 01/0 795/0 سيرئ با کارکنان يکار ةرابط تيفيک فيتوص

 . شد خارج ليتحل از سؤال نيا ،يعامل بار نبودن دارامعن ليدلبه *
 

الرکروفورنلاریمعبراساسیصیتشخییروایبررس.3جدول

SD 123نیانگیم(پنهانیرهایمتغ)سازه

 498/0 374/0 780/0 827/0 26/3 (1) عضو -رهبر تبادل

 562/0 818/0 374/0 677/0 99/3 (2) يسازمان تعهد

 814/0 562/0 498/0 833/0 65/2 (3) سازمان در يريادگي فرهنگ

 شده استخراج انسيوار نيانگيم دوم ةشير سيماتر قطر *
 

 ،قيتحق از مرحله نيا در ،استفاده مورد ابزار اعتبار و اعتماد هب طومرب اطالعات داشتن با
 تا است يضرور شدهاشباع مدل کي افتني براي .دشويم يواکاو پژوهش يرهايمتغ نيب روابط
 بهتر نيتخم ضمن که -را مدل نيبهتر محقق و شوند يبررس ،(بيرق) جايگزين يهامدل تمام

 در يعل روابط نييتب يبرا ندهينما نيبهتر کهينحوبه ؛کند انتخاب -دارد يکمتر يخطا پارامترها
 درنظرگرفتن با ،رو نيا از .(2012 ،مرکل و چريپر) است قيتحق يرهايمتغ از ،تيعل ةشبك کي

 يمفهوم مدل يبرا جايگزين مدل دو ،قيتحق ةوابست يرهايمتغ و مستقل ريمتغ نيب روابط
 يآمار ييکارا يها شاخص لحاظبه و ها مدل يواکاو جينتا براساس .(4 جدول) شد ييشناسا

 مدل دو با سهيمقا در ،پژوهش يمفهوم چارچوب با منطبق مدل که شود يم مشخص
 نيانگيم .دارد پژوهش يرهايمتغ نيب يعل روابط نييتب در يبهتر تيوضع ،بيرق شدۀ شناسايي

 بيضر نيانگيم .است دارامعن ،درصد کي سطح در که است 374/0 مدل نيا يبرا ريمس بيضر
 . است دارامعن درصد کي سطح در و 288/0 برابر ،نييتع

 ةچندگان ييهمراستا نيانگيم مقدار و آمدهدستبه 33/1 ،انسيوار تورش بلوک نيانگيم مقدار
 شاخص مقدار .شود يم محسوب آلدهيا و است 3/3 ريز ،مقدار دو هر که است 51/1 1کامل

 يبرازندگ از نشان و است 36/0 از تربزرگ که است آمده دستبه 384/0 ،2تننهاوس يبرازندگ

                                                 
1. Average full collinearity 

2. Tenenhaus GoF 

 ادامة
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 روش به يساختار هايهمعادل يساز مدل در .(2005 ،و همكاران تننهاوس) دارد مدل مناسب
 يبررس يبرا قبول قابل يشاخص ،GOF تننهاوس يبرازندگ شاخص يجزئ مربعات ،حداقل

 که شود يم محاسبه 1 ةرابط قيطر از اريمع نيا .رود يم شماربه مدل يا سهيمقا و يکل ييکارا
 . است نييتع بيضرا نيانگيم در هااشتراک نيانگيم ضرب حاصل ،آن دوم ةشير

1)   2GOF communalities R 


یریادگیفرهنگویسازمانتعهد،LMXنیبروابطۀکنندانیببیرقیهامدل.4جدول
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ARS 288/0 194/0 276/0 
AARS 275/0 184/0 264/0 
GOF 384/0 315/0 376/0 



 قیتحقیرهایمتغمیمستقیخطاثر.5جدول

 Q2 R2 (f2)اثرۀاندازاستانداردیخطا .Sigبتامطالعهموردمیمستقیخطاثر

 248/0 247/0 248/0 074/0 001/0 498/0 يريادگي فرهنگ ←عضو -رهبر تبادل

 047/0 205/0 272/0 125/0 کارکنان يسازمان تعهد ←عضو -رهبر تبادل

312/0 328/0 
 281/0 288/0 043/0 500/0 کارکنان يسازمان تعهد ← يريادگي فرهنگ

 
. شود محاسبه مپسونيس تناقض شاخص تا است ازين يريمس يها مدل ،يعل روابط ليتحل در

 ،يکل طور به .دآيمي دستبه ها داده يانفراد ليتحل دربارۀ يمتضاد جينتا يگاه ،طبقات قيتلف در
 قلمست يرهايمتغ نيب ةرابط يريگ اندازه بر يحيتوض يا طبقه ريمتغ کي حذف اثر تناقض نيا در
 ۀداد مجموعه کي نكهيا از نانياطم يبرا .(2011 ،و همكاران هرنا) بود خواهد اثرگذار ،وابسته و

 مپسونيس تناقض نسبت شاخص از ،کنندمي نييتب يخوب به را نظر مورد يعل ساختار ،همانند
 در يهمبستگ و ريمس بيضر که دهد يم رخ يزمان تناقض نيا ،يکل طور به .شود يم استفاده
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 ،تناقض وجود عموماً .باشد داشته متفاوت يدارامعن سطح ،مرتبط يرهايمتغ از جفت کي با ارتباط
 اي محتمل ريغ يعل ةرابط کي وجود طيشرا در و است تيعل مشكل کي ۀدهندنشان خود

 تطابق توانيم ،باشد 7/0 از باالتر SPR شاخص مقدار اگر .(2009 ،ارليپ) دهد يم رخ معكوس
 پژوهش در .(2009 ،همكاران و وتزلس) دانست قبول قابل را نظر مورد يعل ساختار با داده

 نبود جهت از را ياکتشاف مدل جينتا توانيم و است شده محاسبه کي برابر مقدار نيا ،حاضر
 يآمار لحاظبه پژوهش يمفهوم مدل ،اساسنيبرا .دانست معتبر مپسونيس تناقض طيشرا
 . دانست معتبر ،پژوهش يها هيفرض آزمون يبرا توان يم را آن جينتا و است دارامعن

 بر عضو -رهبر تبادل تيفيک اثر بيضر شود يم مشخص افتهيبرازش ريمس مدل براساس
 اساسنيابر .است دارامعن ،يآمار لحاظبه که است شده محاسبه 498/0 ،يريادگي فرهنگ

 به مثبت يرييتغ سبب عضو -رهبر تيفيک اريمع انحراف در رييتغ واحد کي شود يم مشخص
 ،بيضر نيا يبرا هشدمحاسبه ريثتأ ۀانداز. شود يم سازمان در يريادگي فرهنگ در 498/0 يبزرگ
 نيا تأثير گفت توانيم ،است 35/0 تا 15/0 نيب رقم ينا کهآنجا از .است آمده دستبه 248/0
 کارکنان يسازمان تعهد بر يريادگي فرهنگ شد مشخص همچنين .است يقو نسبتاً ،بيضر
 اثر ۀانداز .است شده گزارش دارامعن يآمار لحاظبه که دارد 5/0 يبزرگ به يريمس بيضر

 توان يم ،است 35/0 تا 15/0 نيب رقم ينا کهآنجا از .است 281/0 ،بيضر نيا يبرا هشدمحاسبه
 که مدعاست نيا گواه آمدهدستبه مدل جينتا همچنين .است يقو نسبتاً ،بيضر نيا تأثير گفت

 به که است 125/0 ۀانداز به ريمس بيضر يدارا کارکنان يسازمان تعهد بر عضو -رهبر تبادل اثر
 ياثر که است 047/0 برابر ،بيضر نيا يبرا هشدمحاسبه اثر ۀانداز .ستني دارامعن ،يآمار لحاظ

 تعهد بر عضو –رهبر تبادل تيفيک اثر ميمستق ريغ بيضر ةمحاسب ،رو نيا از .است فيضع
 ريغ اثر ،ريز جدول جينتا براساس .ديابيم ضرورت يريادگي فرهنگ ترويج قيطر از ،يسازمان
. است دارامعن يآمار لحاظبه که آمده دستبه 249/0 يسازمان تعهد بر عضو -رهبر تبادل ميمستق
 استفاده 1دواچک و ياکاباسي اريمع اي VAF ةسنج از ،ميمستق ريغ بيضر شدت نييتع براي

 از ،سازمان در عضو -رهبر تبادل تيفيک دهد يم نشان و آمده دستبه 665/0 مقدار نيا .شود يم
 شاخص نيا مقدار کهآنجا از .شود يم يسازمان تعهد يارتقا سبب ،يريادگي فرهنگ ترويج قيطر

 -رهبر تبادل نيب يريادگي فرهنگ يجزئ يگريانجيم اثر کي از نشان ،است 8/0 تا 20/0 نيب
 . دارد يسازمان تعهد ريمتغ و عضو





                                                 
1. Iacobucci and duhachek indicator 
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 قیتحقیرهایمتغمیمستقریغیخطرتأثی.6جدول

 VAF اثرۀاندازاستانداردیخطا .Sigبتامطالعهموردمیمستقریغیخطاثر

 665/0 093/0 147/0 046/0 249/0 يسازمان تعهد ←عضو -رهبر تبادل

 
 اي 1زريگ – استون اريمع ريمقاد ،محاسبه مدل ينيبشيپ قدرت نييتب در مهم بيضرا از يكي

Q اريمع
 ةوابست ريمتغ يبرا و 247/0 برابر يريادگي فرهنگ ةوابست ريمتغ يبرا آن ريمقاد .است 2

 ؛اند شده کينزد 35/0 به 15/0 مقدار از که آمده دستبه 312/0 ،کارکنان يسازمان تعهد يينها
 انگريب که دارد قرار يقو تا متوسط ۀمحدود در مدل ينيب شيپ قدرت گفت توان يم ،نيبنابرا

 ييتوانا ،مدل نيا داد نشان زين نييتع بيضرا ريمقاد .است مدل ينيبشيپ قدرت بودنمناسب
 . ددار را کارکنان يسازمان تعهد درصد 33 و سازمان در يريادگي فرهنگ درصد 25 نييتب

 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
 ريمتغ ،LMX تيفيک آنكه اول .ردک يبند دسته حوزه سه در توان يم را حاضر پژوهش يها افتهي

 شيافزا ،درواقع .ديآ يم رشمابه سازمان در يريادگي فرهنگ گسترش و يريگ شكل در يمهم
 از يريادگي و پژوهش جيترو ،يريادگي مستمر يها فرصت بهبود به عضو -رهبر تبادل تيفيک

 بهبود و مشترک ديد ايجاد ،يريادگي شدنيارزش ،يميت و يجمع يريادگي قيتشو ،ها شكست
 تيفيک نقش که رديگيم قوت هيفرض نيا ،نيبنابرا ؛شودمي منجر رامونيپ طيمح با ارتباط
LMX از -شده اشاره آن به قبلي هايپژوهش از ياريبس در که -کارکنان ينوآور و تيخالق در 
 يهاتيموقع در ،مشخصات نيا با يسازمان ،مشخص طوربه .است يريادگي فرهنگ خلق طريق

 نيچن دستاورد ،محصول و خدمات ينوآور و بود خواهد برخوردار يباالتر ييتوانا از ،يرقابت
. است تروسيع کارکنان و اعضا با سازمان رهبري ارتباط ۀمحدود در آن، که است سازماني ييفضا

 جو و (2012) يرد و جو ،(2013) همكاران و گا ،(2013) مورايک هايهمطالع ةجينت با جهينت نيا
 تيهو نييتع طريق از عضو -يرهبر تبادل دهد يم نشان افتهي نيا .همراستاست ،(2010)

 در يريادگي فرهنگ جيترو و کارکنان نيب در دانش يگذاراشتراکبه سبب کارکنان يسازمان
آنها  تالش بر ،کارکنان يسازمان تيهو تيتقو با عضو -يرهبر تبادل نيبنابرا ؛شود يم سازمان

 . ديافزا يم يسازمان دانش نشر و خلق جهت در
 کارکنان يسازمان تعهد بر يريادگي فرهنگ ترويج و گسترش که داد نشان دوم حوزۀ يهاافتهي

                                                 
1. Stone – Geisser Criterion 
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 کارکنان ۀبالقو يهاتيظرف از ،در آن بتوان که ييفضا خلق ،رو نيا از .دارد دارامعن و ميمستق يريتأث
 فرهنگ گسترش ،سخنگريدبه .شودمي کارکنان يسازمان تعهد شيافزا سبب ،درک يبردار بهره

 کارکنان يسازمان تعهد يارتقا و سازمان در يفرد يارزشمند حس شيافزا سبب ،سازمان در يريادگي
 ةمطالع يجا به يسازمان مطلوب يفضا ةمطالع به که -يهنجار كرديرو بر تمرکز ،رو نيا از .شود يم

 يادگيري فرهنگ ترويج دستاوردهاي بررسي يبرا يمناسب كرديرو -پردازد يم يريادگي ۀديپد صرف
 ،(2013) همكاران و سالميا يها پژوهش جينتا با توان يم را افتهي نيا .شد داده صيتشخ سازمان در
 . دانست همراستا ،(2006) بنباسات و اکيکُم و (2009) ميل و جو ،(2010) جالير

 ريتأث LMX تيفيک از ميمستق طوربه يسازمان تعهد که داد نشان سوم ۀحوز يهاافتهي
 بر يميمستق ريغ و دارامعن ريثتأ يريادگي فرهنگ خلق قيطر از LMX تيفيک بلكه ؛رديپذ ينم

 تيفيک يسازمان مطلوب يدستاوردها که شود يم مشخص ،نيبنابرا ؛دارد کارکنان يسازمان تعهد
LMX در .شود يم دهيد رابطه نيا تيفيک هايهثمر ،ييهاواسطه قيطر از و يستن واسطه بدون 

 فرهنگ و يستن LMX تيفيک ميمستق محصول ،يسازمان تعهد که شد مشخص حاضر پژوهش
 . کند يم يگريانجيمآنها  نيب سخنگريدبه و منتقل يسازمان تعهد هب را آن اثر ،يريادگي

  :شود يم شنهاديپ پژوهش يها افتهي براساس
 شنهاديپ ،يريادگي يسازمان فرهنگ يريگشكل در LMX تيفيک مهم نقش به توجه با

 دستبه ،مافوق هر کارکنان يبرا و سازمان در LMX تيفيک هب طومرب مرخين و تيوضع شود يم
 دهينام گروه از خارج افراد ،هينظر نيا در عموماً که -نييپا LMX تيفيک با افراد مشارکت و يدآ
 که ييها روش از استفاده نيهمچن .شود جلب مافوق نظارت با ييها پروژه انجام در -شوند يم

 با اين،برعالوه .ستراهگشا زمينه نيا در ،کشند يم ريتصو به را سازمان در روابط ةشبك ينحو به
 بهبود شوديم شنهاديپ کارکنان يسازمان تعهد در يريادگي فرهنگ ترويج مهم نقش به توجه

 و ييروستا يباال يها تياولو با قييتحق يها پروژه فيتعر ژهيو به ،يريادگي مستمر يها فرصت
 . رديگ قرار کار دستور در يکار يها گروه البق در ،آنها جينتا تحقق يبرا يزير برنامه
 ريتقدآنها  انيمجر از ،موفق يها پروژه يمعرف ضمن ،هرسال انيپا در يجلسات ليتشك با

 قالب در کارکنان تمام از ،يابيارز يها شاخص بر عالوه موفق يها پروژه انتخاب در و ودش
 و يميت و يجمع يريادگي قيتشو سبب کار نيا .شود ينظرخواه مختلف يکار يها گروه
 يهااستيس اتخاذ که مدعاست نيا گواه حاضر قيتحق جينتا .شد خواهد يريادگي شدن يارزش
 .شد خواهد کارکنان يسازمان تعهد يارتقا سبب ،سازمان در يريادگي فرهنگ قيتشو هب طومرب

 و سرپرستان نيب روابط مرخين از ،نظر مورد گروه بيترک و انيمجر انتخاب در شود يم شنهاديپ
 کارشناسان از دعوت با يمؤثر يشنهادهايپ نظام نيهمچن .شود استفاده LMX براساس ،کارکنان
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 ،رامونيپ طيمح با سازمان ارتباط تا شود يطراح يکشاورز جهاد يها سازمان يبرا حوزه نيا
 . شود تر يغن

 و هاافتهي ريتفس و شودمي مواجه ييهاتيمحدود با يپژوهش هر کهآنجا از ت،يدرنها
 مورد کارکنان غالب حاضر پژوهش در ،باشد استوار آن بر ديبا يآت هايپژوهش يشنهادهايپ

 يپژوهش در شود يم شنهاديپ ،نيبنابرا ؛بودند متوسط حد در ،LMX تيفيک ۀنمر جهت از مطالعه
 نيا يبرا مدل و شوند انتخابLMX  باالي تيفيک با کارکنان صرفاً ،ابزار کمک با ابتدا ،مجزا
 ريسم کار ينا انجام ،نمونه حجم بودنکم علتبه ،حاضر پژوهش در .دشو ليتحل ييتنهابه ،گروه

 حجم و يبندطبقه يهاروش از استفاده با و مجزا يپژوهش در شود يم شنهاديپ نيهمچن .دبون
 .دشو يواکاو ،کارکنان LMX تيفيک سطوح ۀکنندييشناسا يرهايمتغ نيترمهم ،باالتر ةنمون

 رويكرد با و ساختاري هايهمعادل سازيمدل روش به ،حاضر پژوهش مدل کهآنجا از نيهمچن
 مدل شود يم شنهاديپ ،است شده يبررس (محورواريانس) يئجز مربعات حداقل يعني ،آن نرم
 . شود بررسي نيز آن محورانسيکووار يا سخت رويكرد با ،قيتحق يينها
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