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 چکیده

 تأمین نجیرهز سازمانی یادگیری نقش با تأمین زنجیره گراییدوجانبه بر نیآفرتحول رهبری تحقیق تأثیرهدف این 

 -، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفیباشدمیزیارت  و حج در سازمان

ختاری بکار روش معادلات سا هاهیفرض آزمون برای همبستگی است. در تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که

ت. پرسشنامه( استفاده شده اس) یدانیمادبیات نظری( و ) یاروش کتابخانه از ،هاداده یآورجمع منظوربه گرفته شده است.

آزمون فرضیات، در قسمت آمار  منظوربهتوزیع گردید،  زیارت و حج سازماندر پرسشنامه میان کارشناسان  222 روایناز 

تفاده آزمون سوبل اس هاهیفرضاسمیرونوف و آزمون -از آزمون کولموگروف هادادهتشخیص نرمال بودن  منظوربهاستنباطی 

نفوذ آرمانی بر نشان داد که  AMOS افزارنرمبا کمک معادلات ساختاری با  هادادهگردید، نتایج حاصل از تحلیل 

ذهنی بر  بیترغ حج و زیارت تأثیر دارد. سازماندر  تأمیننقش یادگیری سازمانی زنجیره بر  تأمینیره زنج گراییدوجانبه

و  ه فردیملاحظ حج و زیارت تأثیر دارد. سازماندر  تأمینبا نقش یادگیری سازمانی زنجیره  تأمینزنجیره  گراییدوجانبه

ارت تأثیر حج و زی سازماندر  تأمینبا نقش یادگیری سازمانی زنجیره  تأمینگرایی زنجیره بر دوجانبه بخشالهامانگیزش 

 .دارند

 .،گراییدوجانبه، یادگیری سازمانی، نیآفرتحول: رهبری کلمات کلیدی

  



Abstract: 

The purpose of this study is the effect of transformational leadership on supply chain 

reciprocity with the role of supply chain organizational learning in Hajj and Pilgrimage 

Organization. The present study is an applied research and the present research method is 

descriptive-correlational. In the analysis, descriptive and inferential statistics were used, which in 

the test of hypotheses, the method of structural equations was used. In order to collect data, the 

library (theoretical literature) and field (questionnaire) methods were used. Therefore, 222 

questionnaires were distributed among experts in Hajj and Pilgrimage Organization. In order to 

test the hypotheses, in the inferential statistics section, Kolmogorov-Smironov test and hypothesis 

test with Sobel test were used to determine the normality of the data. Structural equations with 

Emus software showed that the ideal influence on supply chain reciprocity with the role of supply 

chain organizational learning in Hajj and Pilgrimage management. Mental motivation has an effect 

on supply chain reciprocity with the role of supply chain organizational learning in Hajj and 

Pilgrimage management Individual consideration has an effect on supply chain reciprocity with 

the role of supply chain organizational learning in Hajj and Pilgrimage management. Inspirational 

motivation has an effect on supply chain reciprocity with the role of supply chain organizational 

learning in Hajj and Pilgrimage management. 
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