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2

 .دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 .2کارشناسارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

(تاریخ دریافت4931/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)4931/20/29 :

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش میانجی جهتگیری هدف یادگیری در سطوح فردی ،تیمی و سازمانی در تبیین اثر رهبرری تحرو ی
بر عملکرد انطباقی بود .جامعة آماری تحقیق حاضر همة کارمندان یک سازمان خدماتی بودند .ا گوی پیشنهادی در نمونهای  471نفرری
از کارکنان که به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند ،آزمون شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .بررای ارزیرابی
ا گوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطهای تحلیل معادالت ساختاری و روش بوتاستراپ بهکار گرفته شد .یافترههرا نشران داد ا گروی
پیشنهادی با دادههای تطابق و برازش واقعی داشتند .عالوه بر آن نتایج نشان داد جهتگیری فردی و سازمانی میانجیهرای مناسربی در
تبیین تأثیر رهبری تحو ی بر عملکرد انطباقی محسوب میشوند .بر این اساس سازمانها باید شرایطی را برای تشویق رهبری تحرو ی و
جهتگیری هدف یادگیری در سطوح مختلف سازمانی فراهم کنند.

کلیدواژگان
رهبری تحو ی ،جهتگیری هدف یادگیری ،عملکرد انطباقی.

* نویسندۀ مسئول ،رایانامهm_shamsi24@yahoo.com :
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مقدمه
همانطور که جهان بهسرعت روبهجلو میرود و بهسوی تکنولوژیهای نوین گام برمیدارد
( )Spara, 2007, p.1اقتصاد دانشمحور و نوآوریهای تکنولوژیکی افزایش مییابد و فضای رقابتی
شدیدی شکل میگیرد و به تغییرات شتابندهای در محیطهای کسبوکار منجر میشود .در نهایت،
این تغییرات باعث شده است مشاغل پیچیدهتر و چالشیتر شوند .از این رو ،منابع انسانی بهعنوان
صاحبان مشاغل باید انعطافپذیر ،خودفرمان ،کارآفرین ،مسئولیتپذیر و طالب ابتکار و آزادی
عمل باشند

(& Shim, 2010, p.427

 .)Jooچندوظیفهایشدن که یکی از واقعیتهای زندگی

سازمانی است ،کارکنان را ملزم میکند در حیطههای مختلفی ،دانش ،مهارتها و تواناییهای الزم
را داشته باشند ( .)McCauley et al., 1994, p.63در این میان فقط رهبری کارآمد میتواند افراد را
برای انجامدادن اقدامات مورد نیاز برای تغییر در سازمان برانگیزد .رهبری موضوعی است که از
دیرباز نظر محققان و عامة مردم را جلب کرده است .در سالهای اخیر ،دیدگاههای مهمی دربارۀ
رهبری مطرح شده است ،از جمله نقش هوش هیجانی ،اثربخشی رهبری ،مسائل اخالقی در رهبری
و ضرورت تعدیل روشهای رهبری بر اساس تفاوتهای فرهنگی ،اما بهطور ویژه موضوع رهبری
تحولی توجه خاصی را به خود معطوف داشته است.

بیان مسئله
با اینکه تحقیقات رابطة بین رهبری تحولی و عملکرد انطباقی را نشان دادهاند ،بنا بر آنچه جینگ
آوری بیان میکنند ،هنوز حلقههای مفقودۀ فراوانى در تبیین دقیگ ایگن رابطگه وجگود دارد
2008, p.68

و

( & Jing

 .)Avery,در این میان پارامترهای سازمانی مهمترین موارد مفقوده در درک رابطگة بگین

رهبری و عملکرد محسوب میشوند .با بررسی دقی متون نظری موضوع مشخص میشگود کگه در
مطالعات مختلف ،بسیاری از محققان رابطة بین رهبری تحگولی و برخگی پارامترهگای سگازمانی را
1. Transformational leadership
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بررسی کردهاند ،اما جهتگیری هدف یادگیری بهندرت در میگان مطالعگات گذشگته وجگود داشگته
است .از این رو مقالة حاضر به همراه مفهومسازی جدیدی با عنوان «جهتگیری هدف یگادگیری»
در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی نتایج قابل توجه و بااهمیتی را مطرح خواهد کرد .بنگابراین،
در این مقاله نقش جهتگیری هدف یادگیری در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی بهعنگوان عامگل
میانجى بین رهبرى تحولی و عملکرد انطباقی

بررسی شده است.

مباني نظری و پیشینة تحقیق
رهبری تحولي

باس ،رهبری تحولی را فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی و توانمندکردن پیروان برای تحق آن
اهداف تعریف میکند

(1997, p.133

 .)Bass,رهبری تحولی چهار مؤلفة مهم دارد که شگامل نفگو

آرمانی  ،انگیزش الهامبخش  ،ترغیب هنی و مالحظات فردی است .فرد در حالت نفو آرمگانی،
خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد ،مورد اعتمگاد و تحسگین زیردسگتان اسگت ،زیردسگتان او را
بهعنوان یک الگو و مدل مگیشناسگند و سگعی مگیکننگد کگه ماننگد او شگوند .در حالگت انگیگزش
الهامبخش ،رهبر کارکنان را ترغیب میکند به هدف و قابلدستیابیبودن آن با تالش باور پیدا کنند.
این افراد معموالً نسبت به آینده و قابلدسترسبودن اهداف خوشبگین هسگتند .در حالگت ترغیگب
هنی ،رهبر بهصورت هنی کارکنان را برمیانگیزاند .این رهبران پیروانشان را تشوی مگیکننگد در
حل مسائل خالقانه برخورد کنند و فرضیههای بدیهی را مورد سؤال قگرار دهنگد .آنهگا پیگروان را
ترغیب میکنند که مشکالت را از زوایای مختلف بررسی کرده و فنون حل مسئلة نوآورانه را پیاده
کنند .در حالت مالحظات فردی ،رهبر نیازهای احساسی زیردستان را برآورده میکند .این رهبگران
نیازهای افراد را تشخیص میدهند و به آنها کمک میکنند تا مهارتهایی را که بگرای رسگیدن بگه
1. Idealized influence
2. Inspirational motivation
3. Intellectual stimulation
4. Individual consideration
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هدف مشخص الزم دارند ،پرورش دهند ( .)Spector et al., 2004, p.93بنگابراین ،رهبگری تحگولی
اهمیت خاصی در دستیابی به اهداف سازمان دارد .پگژوهشهگا دربگارۀ همبسگتگیهگا و آثگار رفتگار
رهبری تحولی نشان میدهند بهطور عمده این رفتارها با انواع متغیرهای سگازمانی ماننگد عملکگرد،
خشنودی شغلی  ،خودکارآمدی و اثربخشی رهبر (

Vecchio et al., 2008; Wang, 2011; Katou,

 )2015; Mesterova et al., 2015و متغیرهایی مانند جهتگیری هگدف یگادگیری

( Özsahin et al.,

 )2011; Gong et al., 2009ارتباط دارند .یکی از مطرحترین سازههایی کگه اخیگراً بگهعنگوان پیامگد
رهبری تحولی بررسی شده ،عملکرد انطباقی است .برای مثال ،چگاربنی و همکگاران در مطالعگهای
که بین 1

نفر از کارکنان و مدیران در یگک سگازمان مربگوط بگه صگنعت هوافضگا انجگام دادنگد،

رابطهای  1درصدی بین رهبری تحولی با عملکرد انطباقی مشاهده کردهانگد

( Charbonnie–Voirin

.)et al., 2010, pp.699-726
عملکرد انطباقي

جانسون ،عملکرد انطباقی را توانایی تغییر رفتار خود ،برای هماهنگی با الزامات محیطی موجود در
موقعیتی جدید تعریف کگرده اسگت ( .)Johnson, 2001, p.986آلگور

و هسگکث ( ) 111مطگرح

میکنند که عملکرد انطباقی دربرگیرندۀ رفتارهایی است که به سازگاری فرد در مواجهه با تغییرات،
انتقال آموختهها از یک تکلیف به تکلیف دیگر و نیز رویگارویی بگا الزامگات شگغلی جدیگد کمگک
میکند ( .)Allworth & Hesketh, 1999, p.99چاربنی -ویرین و همکاران ( ) 1 1معتقدند عملکرد
انطباقی از پنج حیطة  .مقابله با موقعیتهای اضطراری و غیرمترقبه؛  .مگدیریت اسگترس کگاری؛
 .حل خالقانة مشکالت؛  .یادگیری؛  .سازگاری بینفردی تشکیل شگده اسگت

(– Charbonnie

 .)Voirin et al., 2010, p.704در حیطة اول بیشتر بر واکنش سریع ،مؤثر و بهکارگیری گزینگههگای
1. Job satisfaction
2. Self-efficacy
3. Leader effectiveness
4. Learning goal orientation
5. Adaptive performance
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مختلف در رویارویی بگا مشگکالت و موقعیگتهگای جدیگد تیکیگد مگیشگود .اصگوالً مواجهگه بگا
موقعیتهای غیرقابلپیشبینی از مسائل متعگددی ناشگی مگیشگود ،از جملگه آنهگا تغییگر سگاختار
سازمانی ،تغییر اولویتهای سازمانی ،کاهش یا تغییر منابع مورد نیاز یا ادغامسازی اسگت (
1995, p.275

& Hall

 .)Mirvis,عامل اصلی عملکرد در اینجا این است که یک فرد شگاغل تگا چگه انگدازه

میتواند بهراحتی خود را با چنین موقعیتهایی هماهن

کنگد ،در صگورت نیگاز بگا روش مگؤثر و

مناسب ،جهت گیری یا تمرکز ،خود را تغییر دهد و علیرغم ابهام موقعیگت بتوانگد رفتگاری منطقگی
نشان دهد .عالوه بر آن واکنش مناسب فرد به خطرها ،تهدیدها و موقعیتهای اضطراری ،توانگایی
تمرکز افکار ،حفظ کنترل هیجانی ،انجام دادن اقداماتی برای کنترل خطر یگا شگرایط اضگطراری بگه
شکل مطلوب ،از ویژگیهای دیگر این حیطه است .در حیطة دوم به نحوۀ مقابله بگا اسگترسهگای
شغلی و نحوۀ بهکارگیری توانمندیها و تجربهها برای حل مؤثر آنها اشاره میشود .حفظ آرامگش
و خونسردی هنگام رویارویی با مشکالت یا الزامات شغلی فراوان ،عدم واکگنش شگدید و افراطگی
در مقابل وقایع و شرایط غیرمنتظره ،مدیریت مناسب ناکامیها ،تالش مستقیم بگرای حگل سگازندۀ
مشکالت تا مالمتکردن دیگران و حفظ اعتمادبهنفس در موقعیتهای اسگترسزا ،از ویژگگیهگای
دیگر این حیطه است .نکتة مهم حیطة سوم انجامدادن و بهکارگیری روشهای جدید و بهکارگیری
اطالعات وسیع در حل مشکالت است .اصوالً سگازگاری بگا موقعیگتهگای جدیگد ،پویگا و متغیگر
مستلزم حل مسائل جدید است .توانایی تحلیل و خل نظرهای جدید ،ادغگام و ترکیگب اطالعگات
به ظاهر نامربوط به یکدیگر و ایجاد راهحلهای خالق ،درنظرگرفتن گسترۀ وسیعی از احتمگاالت و
تفکر خارج از روال معمول برای یافتن رویکردهای مؤثرتر ،از خصوصیات دیگر این حیطگه اسگت
(1991, p.84

 .)Holyoak,چهارمین حیطة عملکرد انطباقی ،یادگیری روشهگای جدیگد انجگامدادن

یک شغل یا یادگیری مهارتهای مختلف متناسب با یک شغل جدید اسگت .ایگن بعگد از عملکگرد
انطباقی در نتیجة افزایش سریع پیشرفتهای فناوری و تیکید بر یادگیریهای مستمر در سازمانهگا
اهمیت ویژهای دارد .کارکنان امروزی به شکل فزایندهای با نوآوریهای تکنولوژیکی مواجهاند کگه
آنها را به یادگیری شیوههای جدید عملکرد ملگزم مگیکنگد ( .)Hesketh & Neal, 1999, p.112در
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حیطة پنجم تیکید بر نحوۀ سازگاری و ارتباط فرد با اعضای دیگر سازمان است .بهکارگیری نظرهگا
و دیدگاههای کارکنان و مشارکت با آنها در انجامدادن کارها از ویژگیهای اصلی این حیطه است.
امروزه چون کارها بیشتر به شکل تیمی انجام میگیرند و ماهیت مشاغل به سگمت خگدماتی تغییگر
یافتهاند ،این ویژگی اهمیگت خاصگی دارنگد ( .)Kozlowski et al., 1996, p.33تابگهحگال مطالعگات
متعددی نقش عملکرد انطباقی در دیگر متغیرهای سازمانی از جملگه عملکگرد تکلیفگی

( Shoss et

 ،)al., 2012جهتگیری هدف  ،اثربخشگی تگیم  ،جگو یگادگیری  ،یگادگیری پویگا ( )Han, 2003و
ویژگیهای شخصیت ( )Hang et al., 2014بررسی کردهاند.
جهتگیری هدف يادگیری

در جهتگیری هدف یادگیری ،فرد به دنبال تسلط بر تکلیف ،رشد مهارتهای جدید ،دسگتیابی بگه
درک و بینش ،و تکوین شایستگی خود است ( .)Ames, 1992, p.263جهتگیگری هگدف در سگطح
فردی به صورت « یک چارچوب هنی که به افراد در چگونگی تفسیر و پاسگ بگه موقعیگتهگای
پیشرفت کمک میکند» تعریف شده است ( .)Brett & VandeWalle, 1999, p.864در موقعیتهگای
پیشرفت ،به نظر میرسد افراد با جهتگیری یادگیری مهارتهای خود را بهبود میبخشند

( Spara,

.)2007, p.5
دومین سطح از جهتگیری هدف یادگیری ،جهتگیری هدف در سطح تیمی اسگت .باندرسگن
و همکاران مفهوم جهتگیری هدف تیم را مطرح کردهاند و آن را بهعنوان «درک مشترک اعضگای
یک تیم از دسترسی به اهداف یادگیری برای تسهیل تصمیمگیگری گگروه ،حگل مسگئله گروهگی و
هماهنگی درونگروهی که باعث میشود تیکید گروه بگر اهگداف یگادگیری حفگظ شگود» ،تعریگف
1. Task performance
2. Goal orientation
3. Team efficacy
4. Learning climate
5. Proactive learning
6. Personality traits
7. Individual goal orientation
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میکنند ( .)Bunderson & Sutcliffe, 2003, p.553پژوهشگران بیشتر بر جهتگیری یگادگیری تگیم
تمرکز کردهاند و اظهار میکنند این نوع محیط اغلب میتواند خوب باشد بهطوریکگه بگه افگزایش
سازگاری و اثربخشی منجر شود ( .)Kozlowski et al.,1999, p.278اسگاارا نشگان داد جهگتگیگری
یادگیری تیمی تیثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر پیگیری فرصتهگای پیشگرفت مگیگگذارد (

Spara,

.)2007
سومین سطح از جهتگیری هدف ،جهتگیری هدف در سطح سگازمانی اسگت .جهگتگیگری
هدف در سطح سازمانی ،بهعنوان درک مشترکی از مفروضگات ،ارزشهگا و اقگداماتی کگه نگگرش
سازمان را به موقعیتهای پیشرفت و موفقیت مرتبط میکنند ،تعریگف مگیشگود .بنگابراین ،فگر
میشود جهتگیری هدف بهعنوان بخشی از فرهن سازمانی پدیدار میشگود .افگراد در سگازمانهگا
مفروضات مشترکی را دربارۀ با ماهیت فعالیتهای انسان که منعکسکنندۀ جهتگیریهای متفاوتی
به کار است ،ایجاد میکنند (فعال در مقابل منفعل) که این مفروضات مبتنگی بگر عقایگدی پیرامگون
احتمال توانایی نفو افراد بر محیط است .این موضوع با یادگیری نظریههای هدف پیشرفت همسو
است .در پژوهشهای پیشین ،موفقیت و پیشرفت بهعنگوان بخگش مهمگی از فرهنگ

طبقگهبنگدی

شدهاند (برای مثال ،افراد فرهن هایی را که با نیازهای پیشرفت آنگان سگازگار و هماهنگ

اسگت،

ترجیح میدهند ( ،)O’Reilly et al., 1991, p.491بگا توجگه بگه ایگن موضگوع ارزشهگای مشگترک
کارکنان دربارۀ پیشرفت میتوانند رفتارها و بروندادهای سازمانی را پیشبینی کننگد

( & Chadwick

.)Raver, 2015, p.961
همانطور که قبالً اشاره شد تاکنون مطالعگات محگدودی در زمینگة نقگش جهگتگیگری هگدف
یادگیری در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی انجام گرفته است .بر اسگاس خگم موجگود و فقگدان
دانش کافی دربارۀ اثر میانجی جهتگیری هدف یادگیری در بافت سازمانی ،در تحقی حاضگر اثگر
جهتگیری هدف یادگیری در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی بهعنوان عامل میانجى بین رهبگرى
تحولی و عملکرد انطباقی بررسی میشود (شکل ) .بر این اساس هدف کلی در پگژوهش حاضگر،
طراحی و آزمون الگویی از نقش جهتگیری هدف یادگیری در سطوح فردی ،تیمی و سگازمانی در
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رابطة بین رهبری تحولی و عملکرد انطباقی کارکنان است .این هدف کلی بر مبنگای خگردهاهگداف
زیر است:
 .تعیین اثر مستقیم رهبری تحولی بر عملکرد انطباقی.
 .تعیین اثر مستقیم رهبری تحولی بر جهتگیری هدف یادگیری در سه سطح فردی ،تیمگی و
سازمانی.
 .تعیین اثر مستقیم جهتگیری هدف یگادگیری در سگه سگطح فگردی ،تیمگی و سگازمانی بگر
عملکرد انطباقی.
 .تعیین اثر غیرمستقیم رهبرى تحولی بر عملکرد انطباقی از طری جهتگیری هدف یگادگیری
در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی.
مقابله با
موقعیتهای
اضطراری

جهتگیری هدف
یادگیری فردی

مدیریت استرس
کاری
حل خالقانه
مشکالت

نفو آرمانی

عملکرد
انطباقی

یادگیری

جهتگیری هدف
یادگیری تیمی

رهبری
تحولی

جهتگیری هدف
یادگیری سازمانی

سازگاری
بینفردی

انگیزش
الهامبخش
ترغیب
فکری
مالحظة
فردی

شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر ،روابط میان متغیرهای پیشایند ،میانجی و پیامد

روش تحقیق
جامعه و نمونة آماری تحقیق

جامعة آماری تحقی حاضر همة کارمندان یک سازمان خدماتی بودند که این سازمان هفگت شگعبه
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داشت .نمونهای که در پژوهش حاضر برای آزمودن فرضیههای پژوهش در نظر گرفته شگد ،شگامل
 11نفر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای بر اساس شگعبة محگل کگار انتخگاب
شدند .ابتدا چهار شعبه به روش تصادفی ساده انتخاب شد .ساس ،نمونگههگای مگورد نظگر از بگین
کارکنان این شعب نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .در کل از  11پرسشنامة توزیگعشگده،
پرسشنامه عودت داده شد .میانگین سنی نمونة تحقی  3سال است کگه
زنان و

درصگد آنهگا را

درصد آنها را مردان تشکیل میدهند.

ابزار تحقیق

در این پژوهش پنج پرسشنامه بهکار گرفته شد:
پرسشنامة عملکرد انطباقی :این پرسشنامه توسط چاربنی -ویرین و همکاران ( ) 1 1تگدوین
شده است ،و  1ماده دارد که پنج حیطة مقابله با موقعیتهگای اضگطراری و غیرمترقبگه ،مگدیریت
استرس کاری ،حل خالقانة مشکالت ،یادگیری و سازگاری بینفردی را میسگنجد

(– Charbonnie

 .)Voirin et al., 2010, pp.699-726هر یک از این حیطگههگا بگا چهگار گویگه سگنجیده مگیشگوند.
چاربنی -ویرین و همکاران ( ) 1 1اعتبار این پرسشنامه را در دو نمونگه بگا بگهکگار گیگری روش
تحلیل عوامل تیییدی بررسی کردند .نتایج بررسی در نمونة اول نشان داد مدل پنج عاملی با توجگه
به شاخصهای  RMSEA =1/1 ،CFI=1/1و ( = 3/1

) x2برازندگی مطلوبی دارد .ضگریب

آلفا برای کل پرسشنامه برابر با  3درصد محاسبه شد .در نمونة دوم نیز با توجه بگه شگاخصهگای
بهدست آمده (  RMSEA=1/1و  ،)CFI=1/1مدل پنج عاملی رفتار انطباقی تییید شد .ضرایب آلفگا
در این نمونه بین 1/3تا  1/31بوده است .در پژوهش حاضر ،همسانی درونی پرسشگنامه برابگر بگا
 1/3محاسبه شد .طیف ضرایب پایایی ابعاد مختلف پرسشنامه بین  1/ 1تگا  1/33بگه دسگت آمگد.
اعتبار پرسشنامة پژوهش حاضر با روش تحلیگل عگاملی تیییگدی بررسگی شگد کگه شگاخصهگای
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برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص جگذر میگانگین مجگذورات خطگای تقریگب ( ،)RMSEAبگه
ترتیب برابر با  1/1و  1/1است که در قابلقبولند.
پرسشنامة رهبری تحولی :برای سنجش رهبری تحولی ،پرسشنامة رهبری چندعاملی که توسط
باس و آولیو ( ) 111تدوین شد ،بهکار گرفته شد

(2000

 .)Bass & Avolio,این پرسشگنامه چهگار

خردهمقیاس و  1ماده دارد که شامل نفو آرمانی (هشت ماده) ،انگیزش الهامبخش (چهگار مگاده)،
ترغیب فکری (چهار ماده) و مالحظة فردی (چهار ماده) است .هر ماده بر پایگة یگک مقیگاس پگنج
درجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهگذاری میشود .باس و آولیو ( ) 111در پژوهشی ،ضریب
پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با  1/1و برای خردهمقیاسهگا بگه ترتیگب ،برابگر بگا
 1/33 ،1/3 ،1/1و  1/3به دست آوردند .ضریب پایایی ایگن پرسشگنامه در پگژوهش حاضگر بگا
روش آلفای کرونباخ برابر با  1/1و اعتبار پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تیییدی و شاخصهگای
برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،)RMSEAبه ترتیب،
برابر با  1/3و  1/1است که در حد قابلقبول میباشند.
پرسشنامة جهتگیری هدف در سطح فرردی :بگرای سگنجش جهگتگیگری هگدف یگادگیری
پرسشنامة هشتمادهای باتن و همکاران (  ) 11بهکار گرفته شد (.)Button et al., 1996, pp.26-48
هر ماده بر پایة یک مقیاس هفتدرجهای از خیلی زیاد تا خیلگی کگم نمگرهگگذاری مگیشگود .ایگن
پرسشنامه برای اولینبار در ایران در این پژوهش به فارسی ترجمه شد .باتن و همکارانش ضگریب
پایایی پرسشنامة جهتگیری هدف یادگیری را با روش آلفگای کرونبگاخ برابگر بگا  1/31بگه دسگت
آوردند .اتنویلر (  ،) 11اعتبار این پرسشنامه را با روش تحلیگل عگاملی تیییگدی بررسگی کردنگد.
نتایج بررسی نشان داد مدل یکعاملی بگا توجگه بگه شگاخصهگای  CFI=1/1و ،RMSEA= 1/1
/

(= 1

)  x2برازندگی مطلوبی دارد .در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش

1. Comparative Fit Index
2. Root- Mean- Square Error of Approximation
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آلفای کرونباخ 1/3 ،به دست آمد .همچنین ،شاخصهای تحلیل عاملی تیییگدی ( ،RMSEA=1/1
 )CFI=1/3نشان داد همة مادهها بار عاملی معناداری بر عوامل خود داشتهاند که حگاکی از روایگی
مطلوب این مقیاس است.
پرسشنامة جهتگیری هدف یادگیری در سطح تیمی :برای سگنجش جهگتگیگری هگدف در
سطح تیمی ،پرسشنامة جو جهتگیری هدف یادگیری تیمی بندرسون و سگاکلیف (  ) 11بگهکگار
گرفته شد ( .)Bunderson & Sutcliffe, 2003, pp.552-560این پرسشنامه شش ماده دارد و هر ماده
بر پایة مقیاسی هفتدرجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهگذاری میشود .ایگن پرسشگنامه بگرای
اولینبار در ایران در این پژوهش به فارسگی ترجمگه شگد .بندرسگون و سگاکلیف (  ) 11ضگریب
پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با  1/1به دست آوردند .اساارا (  ،) 11اعتبگار ایگن
پرسشنامه را بررسی کرد .نتایج بررسی نشان داد این پرسشگنامه روایگی مطلگوبی دارد .در پگژوهش
حاضر ضریب پایایی پرسشنامة جهتگیری هدف یادگیری با روش آلفای کرونباخ  1/1به دسگت
آمد .اعتبار پرسشنامة پژوهش حاضر با روش تحلیل عاملی تیییگدی بررسگی شگد و شگاخصهگای
بهدستآمده از تحلیل عاملی تیییدی (  RMSEA=1/1و  )CFI=1/3حاکی از روایی مطلگوب ایگن
مقیاس است.
پرسشنامة جهتگیری هدف در سطح سازمانی :برای سنجش جهتگیری هدف یگادگیری در
سطح سازمانی ،پرسشنامة جهتگیری هدف کتز و همکگاران (  ) 11کگه توسگط آلشگوا ( ) 11
اصالح شده است ،بهکار گرفته شد

(2002

 .)Alsua,این پرسشنامه هشت ماده دارد هر ماده بر پایگة

مقیاس هفتدرجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه برای اولگینبگار
در ایران در این پژوهش به فارسی ترجمه شد .آلشگوا (  ) 11ضگریب پایگایی را بگا روش آلفگای
کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با  1/33به دست آورد .آلشگوا (  ) 11اعتبگار ایگن پرسشگنامه را
بررسی کرد و نتایج بررسی نشان داد این پرسشنامه روایی مطلوبی دارد .در پژوهش حاضر ضریب
1. Katz, Block & Pearsall
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پایایی پرسشنامه جهتگیری هدف یادگیری با روش آلفای کرونبگاخ  1/1بگه دسگت آمگد .اعتبگار
پرسشنامة پژوهش حاضر با روش تحلیل عاملی تیییدی بررسی شگد کگه شگاخصهگای برازنگدگی
تطبیقی ( )CFIو شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،)RMSEAبگه ترتیگب برابگر بگا
 1/33و  1/1به دست آمد ،که در حد قابل قبولند.
يافتههای تحقیق
میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای اعضگای نمونگه در متغیرهگای مگورد مطالعگه،
همچنین ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها در جدول نشان داده شده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای متغیرهای موردمطالعه و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها

متغیر

میانگین

 .رهبری تحولی

/

 .عملکرد انطباقی

/

ضرایب همبستگی

انحراف کمترین بیشترین
معیار

نمره

نمره

2

1

/

1 /1

1

**

1/ 3

 .جهتگیری هدف یادگیری تیمی

/

/11

1

**

1/

 .جهتگیری هدف یادگیری فردی

/

3

/

1

**

1/33

 .جهتگیری هدف یادگیری سازمانی

1/

3

11
**

1

4

1

/
/

3

1

**

1 /3

**

1/

**

1 /1
*

**

1/

**

1/ 3

, P >1/1

**
**

1/

P >1/1

همانطور که مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین رهبری تحولی با عملکرد انطباقی برابر بگا
 1/1است که در سطح  1/11معنادار است .این یافته نتایج قبلگی روابگط بگین رهبگری تحگولی و
عملکرد انطباقی را تییید میکند .عالوه بر آن روابط بین رهبری تحولی و انواع جهتگیگری هگدف
یادگیری نیز قابل توجه و معنادار اسگت .ضگرایب همبسگتگی بگین عملکگرد انطبگاقی بگا سگه نگوع
جهتگیری هدف یادگیری نیز قابلتوجه و معنادار است.
بهمنظور ارزیابی الگوی پیشگنهادی ،روش الگویگابی معگادالت سگاختاری بگهکگار گرفتگه شگد.
برازندگی الگوی پیشنهادی بر اساس ترکیبی از سنجههای برازندگی بگرای تعیگین کفایگت بگرازش
الگوی پیشنهادی با دادههای تحقی بررسی شگد .بگا اینکگه مقگادیر اکثگر شگاخصهگای برازنگدگی
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نشاندهندۀ برازش قابلقبول الگوی پیشنهادی با دادهها بودند ،شاخص جگذر میگانگین مجگذورات
خطای تقریب نشان داد الگو نیاز به بهبود دارد .گام بعدی ارتقای برازش الگوی پیشنهادی از طری
همبسته کردن خطاهای جهتگیری هدف سازمانی با جهتگیری هدف فردی و تیمگی ،بگه توصگیة
نرمافزار  AMOS16بود .نتایج حاکی از برازش مطلوب الگوی نهایی است .شاخصهای برازنگدگی
الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی در جدول نشان داده شده است.
جدول  .2شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی

شاخصهای برازندگی
الگو
الگوی پیشنهادی
الگوی نهایی
(مدل اصالحشده)

x2

df

1/

1

1

/

3 3

1

/

/

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

1/13

1/ 1

1/13

1/1

1/13

1/13

1/

1/11

1/1

1/11

1/13

1/11

1/11

1/13

همانطور که مشاهده میشود در مدل پیشنهادی شاخصهای برازش بسیار خوبی حاصل شگده
که حاکی از برازش مناسب دادهها با این الگو است .ضرایب مسیر در الگوی پیشگنهادی پگژوهش،
در شکل مشاهده میشود.
مقابله با
موقعیتهای
اضطراری

1/ 3

مدیریت
استرس کاری

یادگیری
سازگاری
بینفردی

جهتگیری هدف
یادگیری فردی
1/
عملکرد انطباقی

حل خالقانه
مشکالت 1/ 1

نفو آرمانی

1/ 3

1/
1/1

1/
1/33

جهتگیری هدف
یادگیری تیمی

1/

1 /3
رهبری تحولی

انگیزش
الهامبخش

1/31
ترغیب فکری

1/

جهتگیری هدف
یادگیری سازمانی

1/ 1

1/
1/ 1
شکل  .2ضرایب مسیرها در الگوی نهایی

1 /3
مالحظة فردی
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همانطور که در شکل مشاهده میشود ،ضریب مسیر مستقیم جهگتگیگری هگدف یگادگیری
تیمی به عملکرد انطباقی (خطچین) معنادار نیست ،اما سایر ضریب مسیرهای مستقیم بهطور کامگل
معنادار به دست آمده است .عالوه بر آن ،نتایج آزمون بوتاسترپ نیز نشان داد بهجز رابطة رهبری
تحولی و عملکرد انطباقی از طری جهتگیگری هگدف یگادگیری تیمگی ،همگة روابگط غیرمسگتقیم
معنادار (  )P > 1/11بودهاند .نتایج روابط غیرمستقیم در جدول نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج بوتاسترپ برای مسیرهای واسطهای پژوهش

مسیر
رهبری تحولی← جهتگیری هدف فردی،
تیمی و سازمانی ← عملکرد انطباقی
رهبری تحولی← جهتگیری هدف یادگیری
فردی ← عملکرد انطباقی
رهبری تحولی ← جهتگیری هدف یادگیری
تیمی ← عملکرد انطباقی
رهبری تحولی ← جهتگیری هدف یادگیری
سازمانی ← عملکرد انطباقی

دادهها

1

بوت

1/

سوگیری

خطای
استاندارد

حد پایین حد باال

1/ 1

-1/1

1/1 1

1/ 1

1/ 113

1/

-1/1

1/1 3

1/ 131

1/ 13

1/1

1/1 1

1/11

1/1

1/11 1 -1/1 1

1/

1/ 11

-1/11

1/1 3

1/ 1

1/ 3

3

1/1

بحث و نتیجه
هدف از این پژوهش تعیین اثر جهتگیری هدف یگادگیری در سگطوح فگردی ،تیمگی و سگازمانی
بهعنوان متغیرهای میانجی برای تبیین نقش رهبری تحولی در پیشبینی عملکرد انطباقی بود .نتگایج
پژوهش نشان داد ضریب مسیر مستقیم رهبری تحولی با عملکرد انطباقی معنادار اسگت .همچنگین،
رابطة مستقیم بین رهبری تحولی با جهتگیریهای هدف یادگیری در سه سطح فردی ،گروهگی و
سازمانی مثبت و معنادار بود اما نکتة مهم این بود که نقش جهگتگیگریهگای هگدف یگادگیری در
سطح فردی ،تیمی و سازمانی بهطورکلی بهعنوان میانجیهای رابطة بین رهبری تحگولی و عملکگرد
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انطباقی تییید شدند .یافتههای حاصل از این تحقیگ بگا یافتگههگای پگژوهش اوژاهگین و همکگاران
(  ) 1همسو بوده و آن را گسترش داده است و نشان داد عالوه بگر اینکگه جهگتگیگری هگدف
یادگیری بهطورکلی رابطة بین رهبری تحولی و عملکرد انطباقی را تبیین میکند ،این یافته برای سه
سطح جهتگیری یادگیری هدف در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی نیز قابلتعمگیم اسگت .ایگن
یافته با پژوهش چاربانیر و همکاران ( ) 1 1همخوان اسگت .رهبگری تحگولی از طریگ مالحظگة
فردی و ارتباط مناسب ،توانمندیها و ابعاد مثبت زیردستان را افزایش میدهد کگه از طریگ ایجگاد
ادراک جهتگیری یادگیری در سطوح مختلف عملکرد انطباقی از جمله افزایش توانایی آنها برای
مقابله با شگرایط اسگترسزا را افگزایش مگیدهگد ( .)Walumbwa, 2008, p.94رهبگران تحگولی بگه
ارزشها و نظرهای زیردستان توجه می کنند و همگین عامگل تعهگد کارکنگان را بگرای دسگتیابی بگه
میموریتهای شغلی تسهیل میکند ( ،)Piccolo & Colquitt, 2006, p.335بگا ایجگاد سگطوح ارزش
باال ،احساس معناداری را در کارکنان افزایش میدهد .چنین حالگت روانشگناختی میگزان تقگارن و
همسانی فعالیتهای شغلی را با ارزشهای شخصی کارکنان زیاد مگیکنگد .نتیجگة چنگین فراینگدی
باعث ایجاد تصوری اسنادی با جهتگیری یادگیری در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی مگیشگود
که نقش مهمی در افزایش عالقه به شغل و عملکرد انطبگاقی کارکنگان دارنگد (

Moss et al., 2009,

 .)p.164رهبران تحولی با تقویت برانگیختگی عقالنی ،فرایند تفکر انتقادی ،اکتشگافی و غیرمعمگول
زیردستان خود را توسعه میدهند و زیردستان را به بهکارگیری تواناییهای خالقیت بالقوه تشگوی
میکنند .ایجاد چنین جوی میتواند جهتگیری هدف مبتنی بر یادگیری را هم در هن کارکنگان و
هم در جو مناسب گروهی و سازمانی برای تقویت جهتگیری اهداف یادگیری فگراهم کنگد .ایگن
سازوکارها میتواند رفتگار انطبگاقی کارکنگان را افگزایش دهگد ( .)Wu et al., 2010, p.100مگوس و
همکارانش بیان کردند رفتار رهبران تحولی عزتنفس ضمنی زیردستان را افزایش میدهد ،توانگایی
بهکارگیری عزتنفس ضمنی در محل کار عاملی مهم بگرای عملکگرد انطبگاقی اسگت ،چگون یگک
عزتنفس درونی که بر پایة شرایط بیرونی نباشد ،باعث میشود افگراد در مواجهگه بگا چگالشهگا،
استرسها و شرایط کاری انعطافپذیر ،مثبت و خوشبین باشند (.)Moss et al., 2009, p.165
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رهبران تحولگرا میتوانند با ایجاد و توسعة فرهن هگای مطلگوب و ایجگاد تعهگد بگه اهگداف
سازمانی و توانمندکردن پیروان برای تحق آن اهداف و رسالت خگود تگالش کننگد .ایگن رهبگران
پیروان را توانمند میکنند ،به آنها انگیزه میدهد و آنها را تشوی میکنند تا بهجای تعقیب منگافع
شخصی ،از اهداف دستهجمعی پیروی کنند .این اهداف میتوانند بگرای تشگوی بگه یگادگیری ،یگا
انتخاب افرادی یا تواناییها و ویژگیهایی باشد که جهتگیری هدف یادگیری دارند.
همچنین ،نتایج نشان داد جهتگیری هدف یادگیری در سطوح فگردی و سگازمانی بگا عملکگرد
انطباقی رابطة مثبت و معنادار دارند .این یافته با یافتة پژوهش مگارکس-کوئنتریگو و کگارل ( ) 1
همسان است .به نظر میرسد مهگارت در انجگامدادن فعالیگتهگای کگاری و نقگشهگای شگغلی ،از
مهمترین منابع فردی تغییر در عملکرد شگغلی اسگت

( ;Motowidlo, & Van Scotter, 1994, p.475

 .)Borman & Motowidlo, 1993, p.73از آنجا که جهتگیری هدف یادگیری باعث ایجاد تمایل به
بهبود مهارت در شغل و بهطور مؤثر موجب مقاومت در برابر موانگع پگیش رو مگیشگود

( Dweck,

 ،)1999میتوان انتظار داشت کارکنانی که جهتگیری هدف یادگیری دارند میتوانند در مواجهه بگا
استانداردهای سازمان بگرای انجگامدادن نقگشهگای خگود و در برخگورد بگا تقاضگاهایی خگارج از
چارچوب تعیینشده در سازمان ،و اصوالً در مواجهه با موقعیتهای غیرقابلپیشبینی ،واکنشهگای
مناسبی ا نشان دهند .همانطور که آلور

و هسکث مطرح میکنند عملکگرد انطبگاقی دربرگیرنگدۀ

رفتارهایی است که به سازگاری فرد در مواجهه با تغییرات ،انتقال آموختگههگا از یگک تکلیگف بگه
تکلیف دیگر و نیز رویارویی با الزامات شغلی جدید کمک میکنگد (

Allworth & Hesketh, 1999,

 .)p.99در نتیجه افرادی که جهتگیری یادگیری دارند ،به احتمال بیشتری در پی آموختن راههگایی
برای انطباق با موقعیتهای جدید پیشآمده و حل مسائل بهگونهای متناسب با تقاضگاهای شگغل و
محیط میباشند ،بنابراین ،افراد عملکرد انطبگاقی بیشگتری نشگان مگیدهنگد .همچنگین ،هنگگامی در
سازمانی فرهنگی برای افزایش یادگیری اینگونه مهارتها وجود داشته باشد ،یا بگه عبگارت دیگگر
فرهن

جهتگیری هدف یادگیری در سازمان حگاکم باشگد ،بگهطگور قطگع ،کارکنگان بگه افگزایش

اینگونه مهارتها و در نتیجه افزایش عملکرد خود و سازمان مبادرت خواهند کرد.
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همچنین ،یافتهها نشان داد جهتگیری هدف یادگیری در سطح تیمی با عملکرد انطباقی رابطگة
معنادار ندارد .این یافته با نتیجة پژوهش سوننتاگ و همکارانش (  ) 11همسان است .اعضا بگدون
وجود جوّ جهتگیری هدف یادگیری نیز میتوانند عملکرد انطبگاقی قابگل قبگولی داشگته باشگند و
بالعکس .در واقع ،عوامل گوناگون زیادی هستند که بر عملکرد انطباقی تگیثیر مگیگذارنگد ،گگاهی
عملکرد انطباقی صرفنظر از جوّ جهتگیری هدف ،از عوامل سازمانی گوناگونی تیثیر مگیپگذیرد.
گاهی جو جهتگیری یادگیری حاکم بر تیم در راستای افزایش عملکرد نمیباشد .به عبارت دیگگر
اعضا بیشتر از اینکه به افزایش عملکرد خود تشوی شوند ،به یادگیری عواملی تشوی میشوند که
آنها را به رقابت بیشتر ترغیب میکند .تیکید بر رقابت سبب میشود گروهها در پی افزایش رقابت
و در نتیجه افزایش عملکرد فردی و پیشیگرفتن از همگگروههگای خگود باشگند و عملکگرد تگیم و
سازمان را که هدف نهایی است ،نادیده بگیرند.
جهتگیری یادگیری میتواند ارزش ویژهای برای انجگامدادن وظگایف پیچیگده و چگالشانگیگز
نوآوری در محل کار باشد .کارکنانی که جهگت گیگری هگدف یگادگیری دارنگد اتگ ًا در کگار خگود
باانگیزهاند ،تمایل دارند تالش زیادی برای شغل خود انجام دهند و تالش مگیکننگد بگا سرپرسگت
خود مبادالت اجتماعی باکیفیت باالیی برقگرار کننگد ( .)Janssen & Van Yperen, 2004, p.372بگر
این اساس سازمانها میتوانند فرهن

و اقداماتی را طراحی کنند که موجب تسگهیل جهگتگیگری

هدف یادگیری در میان کارکنان میشود .میتوان جهتگیری هدف یگادگیری را بگهوسگیلة ارجگاع
بازخورد به فرد بهجای ارجاع آن به دیگران و بهکارگیری سیستمهای پاداشی که بر تگالش ،بهبگود
شخصی ،توسعة مهارت ،تجربه و همکاری تیکید میکنند ،تسهیل کرد.
پیشنهادها
بر مبنای نتایج و با توجه به منافع رهبری تحولی برای سازمان که فراتر از شکلدادن بگه رفتارهگای
انگیزشی کارکنان است ،پیشنهاد میشود سازمانها در درجة نخست ،برای جذب رهبگران تحگولی،
ساس ،تشوی  ،حمایت و پرورش بیشتر این رهبران ،بهمنظور افزایش بهرهوری و عملکرد سازمانی
تالش کنند .برای مثال سازمانها میتوانند ابزارهای گزینشی را که انگیزش الهگامی ،نفگو  ،ترغیگب
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فکری و میزان توجه به دیگران را در رهبران اندازه میگیرد ،بهکارگیرند .ابزارهایی مانند آزمونهگا،
مصاحبههای ساختاریافته و تمرینهای مرکز ارزیابی که بر معماهای ویژهای تمرکز میکنند.
پس از استخدام کارکنان ،سازمانها میتوانند الگوسازی نقش برای توسعة رهبری تحولی بهکار
گیرند .رهبری تحولی تا حد زیادی به فرایندهای یادگیری اجتماعی بستگی دارد .بنابراین ،اطمینگان
از اینکه رهبران جوان در شغل خود نزدیکترین الگوهای نقش تحگولی را دارنگد ،توسگعة رهبگری
تحولی را تسهیل میکند .با توجه به جدیدبودن موضوع این پژوهش پیشگنهاد مگیشگود مجموعگة
جدیدی از پیشایندها و پیامدهای فردی ،شغلی و سازمانی بگرای مفهگوم رهبگری تحگولی بررسگی
شوند ،مانند بررسی متغیرهای تعدیلکننده دربارۀ ارتباط رهبری تحولی با دیگر متغیرها.
همچنین ،با توجه به نقش پررن

جهتگیگری هگدف یگادگیری در پگژوهش حاضگر ،پیشگنهاد

میشود سازمانها تدابیری اتخا کنند تا کارکنان خود را بهسوی اخذ جهتگیری هگدف یگادگیری
هدایت کند و این رویکرد را بین کارکنان خود پرورش دهند.
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