سخن سردبیر
عضَ) (LMXهشَْز است  .بساسبس ایي
دز تئَزی ّبی زّبسی سبشهبًی تئَزی ّست کِ تحت عٌَاى تئَزی زّبس-
تئَزی ّس هدیس زّبس دز سبشهبى دازای یک زابغِ شٍجی بب ّس یک اش اعضبی سبشهبى است کِ ایي زابغِ بس اسبس پریسفتي
ًقش ٍ بِ خصَص ًقش ّبی اضبفی بیي زّبس ٍ پیسٍ بِ ٍجَد هی آید .بدیي هعٌب کِ کبزکٌبًی کِ اش بسًبهِ ّبی هدیسیت ٍ
عولکسد ٍی حوبیت هی کٌٌد ٍ ًقش ّبی اضبفی (اضبفِ بس ٍظیفِ ) هیپریسًد اعضبی دز گسٍُ ) ٍ (In-groupکبزکٌبًی کِ
فبقد ایي توبیل ٍ زٍحیِ ّستٌد ٍ تٌِا بِ ٍظبیف قبًًَی خَد (ٍ یب حتی کوتس ) اکتفب هی کٌٌد ٍ دازای ازتببط خبص ّن بب
هدیسیت ًیستٌد خبزج اش گسٍُ )ً (Out-groupبهیدُ هی شًَد .بدیى تستیب ضسیب ازتببط هدیس بب اعضبی دزگسٍُ (خَدی)
هدی بب اعضبی خبزج اش گسٍُ (غیسخَدی) صفس هی ببشد .لرا بدیْی است دز ایي سبشهبى اعتوبد ،احتسام،
 ٍ +3ضسیب ازتببط ز
اعالعبت ٍ هقبم ٍ  ...بیشتسی ًصیب کبزکٌبى دز گسٍُ ٍ کوتس ًصیب کبزکٌبى خبزج اش گسٍُ خَاّد شد ً .کتِ قببل بحث دز
زابغِ بب ایي تئَزی ایي است کِ اٍال اعضبی سبشهبى ببید تکلیف خَد زا اش ایي بببت بب هدیسیت زٍشي کٌٌد ،دزگسٍُ یب خبزج
اش گسٍُ  .اگس دز گسٍُ ّستٌد کِ اش هٌبفع آى بْسُ هٌد هی شًَد ٍلی اگس خبزج اش گسٍُ هی خَاٌّد ببشٌد اًتظبزات خَد زا اش
سبشهبى ٍ هدیسیت ببید هدیسیت (کٌتسل) کٌٌد .دٍم ایي کِ تئَزی  ٍ LMXزابغِ زّبس -عضَ زا بسای افساد دز گسٍُ بب زفتبز
شْسًٍدی ) (OCBیکی ًببید داًست ٍ ایي دٍ زفتبز کبهال اش ّن هتفبٍت ّستٌد  .بِ لحبػ ایي کِ اعضبی دز گسٍُ بِ سبب
ازتببط بب هدیس ایي صفت زا پیدا هی کٌٌد دز حبلی کِ کب زهٌد شْسًٍد بِ لحبػ صفبت ذاتی ٍ یب آهَختٌی کِ هیل بِ ّوکبزی
بیشتس بب سبشهبى ٍ خدهت بِ ّوٌَعبى زا دازًد اش ایي زٍحیِ بسخَزداز شدُ اًدً .کتِ دیگس دز زابغِ بب هدیساى است کِ ّس
چٌد زابغِ زّبس -عضَ ٍ ( (LMXدزگسٍُ یک ٍاقعیت است ٍلی ببید خَد زا هتعلق بِ ّوِ اعضبی س اشهبى بداًٌد ٍ ًِ فقظ
اعضبی دز گسٍُ ٍ دٍم ایي کِ دایسُ دز گسٍُ زا ببش بگرازًد تب اعضبی جدید دز صَزت توبیل بتَاًٌد بِ آى بپیًَدى د  .چسا کِ
هوکي است اعضبی دز گسٍُ زاُ زا بس ٍزٍد اعضبی جدید ببٌدًد ٍ هدیسیت زا هحصَز دز گسٍُ خَد ًوبیٌد .

-Leader Member Exchange Theory
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