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بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی بر سیاست های مدیریت آموزشی (مورد مطالعه :مدارس
ابتدایی دخترانه اهواز)
زیبا امیری امرایی ،1فرزاد

ترکاشوند2

 -1کارشناس علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی
 -2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
امروز عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد .ساخت
نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزشوپرورش
که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند ،نهتنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک
شغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است .همچنین آموزشوپرورش ،بهترین وسیله ،برای ایجاد تغییر ارزشها و
رفتارها به شمار رفته و باعث میشود که افراد ،بهتناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمتهای اجتماعی و اقتصادی و
کسب مشاغل و درنتیجه آسایش فردی مهیا شوند .ازاینرو ،از آغاز قرن اخیر ،هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و
مدیران آموزشی تحصیلکرده و مجرب ،مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مهارت های
مدیریتی بر سیاست های مدیریت آموزشی صورت گرفته است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای شامل  22پرسش با طیف لیکرت
پنج درجه استفاده گردید .ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگ ان امر از نظر روایی محتوا تایید شد .سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک
تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد .برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید .ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه  0/989محاسبه گردید و مقدار  CRتمامی متغیرها نیز باالی  0/7بدست آمده است .تعداد نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  169نفر تعیین گردید .برای آزمون فرضیههای پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLSاستفاده
شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت های مدیریت بر سیاست های مدیریت آموزشی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی :مهارت های مدیریت ،سیاست های مدیریت آموزشی
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 -1مقدمه
در تعریف جامع ،مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفهای سازمانی گفتهاند .میتوان گفت مدیریت،
فعالیتی است منظم ،در جهت تحقق اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود ،انجام دادن کار با مشارکت افراد
دیگر و شرکت فعال در تصمیمگیری صورت میگیرد.به بیان دیگر ،منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی ،هماهنگسازی
کوششهای افراد و استفاده از منابع دیگر برای تحقق هدفهای سازمان است .در مؤسسات آموزشی این اهداف مربوط به امور
آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری و وظیفه مدیریت آموزشی است و امروزه از ابزار های بروزی مانند نرم افزار آموزش مجازی
 LMSال ام اس بهره میبرند()Gastil,2020
فراگرد سیستم مدیریت آموزشی
تلقی مدیریت بهعنوان “فراگرد” یا “فرایند” نسبتاً تازگی دارد .مفهوم فراگرد ،بر شیوه منظم انجام دادن کارها داللت دارد و
بهتوالی گامها یا عناصری که به هدف خاصی منجر میشود ،اشاره میکند .زیرا که همه مدیران ،صرفنظر از قابلیتها یا
مهارتهای خاص خود ،به فعالیتهای پیوسته و منظمی میپردازند تا به اهداف معین نائل گردند .نخستین بار سقراط از مدیریت
بهعنوان فراگرد اجتماعی یاد کرد .فراگردی که متضمن یک سلسله وظایف ،فعالیتها و روابط متقابل بوده و مناسبات و روابط
متقابل افراد در آن نقشی اساسی دارد.مدیریت آموزشی به معنی عام ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و
ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است (دورکیم.گیدنز.)1291،
اما مدیریت به معنی خاص ،به صورتهای زیر تعریف میشود:
الف) مدیریت آموزشی ،راهنمایی ،مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است.
ب) مدیریت آموزشی ،فراگردی اجتماعی است که مستلزم ایجاد ،نگهداشتن ،برانگیختن ،کنترل کردن و وحدت بخشیدن
نیروهای انسانی و مادی است که بهطور رسمی و غیر رسمی درون یک نظام واحد شکل و سازمان مییابند ،تا اهداف و مقاصد
آموزشی را تحقق بخشند.
ج) مدیریت آموزشی ،فرایند هماهنگ کردن استعدادهای آدمی و بهرهگیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی است.
با توجه به آنچه گفته شد ،مدیریت آموزشی غالباً به معنی خاص مورد نظر است .یعنی مدیریت آن بخشی از فعالیتهای
سازمانهای آموزشی است که مستقیماً با امر آموزش ،پرورش و یادگیری مرتبط است .ازجمله فعالیتهای مربوط به برنامههای
آموزشی ،مواد و محتوای دروس ،روشها و وسایل آموزشی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی ،اقدامات آموزشی مکمل ،امور معلمان
و دانشآموزان و غیره را میتوان نام برد .بر این اساس در این مطالعه سوال اصلی پژوهش این است که مهارت ها بر سیاست
های مدیریت آموزشی چه تأثیری دارند؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در هر جامعه ای پرورش نیروهای فرهیخته منطبق با ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی ،دینی و سیاسی جزء اهداف کلی آموزش و
پرورش می باشد .به منظور دستیابی به اهداف و توانایی های مدیریت آموزشی از روشهای متنوعی یاری می گیرند .هدف کلی
آموزش و پرورش در هر جامعهای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزشهای فرهنگی ،سیاسی ،دینی و اجتماعی خود
تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد .اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا میکنند.
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اوالً به فراگرد آموزش و پرورش جهت میدهند .ثانیاً انگیزه حرکت و فعالیت را به وجود میآورند .ثالثاً مالکهای کنترل و
ارزشیابی فعالیتهای آموزشی را ایجاد مینمایند)Gastil,2020( .
کارکردهای مدیریت آموزشی
فراگرد مدیریت را غالباً به کارکردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه میکنند .منظور از کارکرد ،فعالیتی مهم و اساسی است
که در نیل به هدف ،ضرورت دارد .هنری فایول ،اولین کسی که وظایف مدیریت را تقسیم کرده ،معتقد است وظایف اساسی
مدیریت عبارتاند از ( :دورکیم.گیدنز.)1291،
.1
.2
.2
.4
.1

برنامهریزی :یعنی تعیین هدف ،یافتن و ساختن راهها و وسایلی که رسیدن به هدف را امکانپذیر میسازد و همچنین
پیشبینی کارهایی که باید در آینده انجام گیرد.
سازماندهی :یعنی ترکیب و تخصیص افراد ،منابع و امکانات میان افراد و واحدهای مختلف سازمان و همچنین
هماهنگی بین آنها بهمنظور رسیدن به اهداف سازمان( دورکیم.گیدنز.)1291 ،
فرماندهی :یعنی هدایت و جهتدهی افراد در انجام دادن کارها( دورکیم.گیدنز.)1291 ،
هماهنگی :یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه امکانات و منابع مادی و انسانی و همچنین فعالیتها ،که
برای رسیدن به هدف سازمان ضرورت دارد( دورکیم.گیدنز.)1291 ،
کنترل کردن :یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه برنامهها و عملیات انجام شده طبق مقررات و دستورات صورت
میگیرند یا خیر()Gastil,2020

نقش مدیریت آموزشی و نقش رهبری آموزشی
از نقطه نظر مدیریتی ،بهترین نوع مدیریت آموزشی ،آن مدیریتی است که همراه با رهبری باشد .بعبارت بهتر ،مدیر موفق به
کسی اتالق می شود که عالوه بر پشتوانهی رسمی و قانونی از حمایت اشخاص نیز برخوردار باشد .همواره در پاسخ به سئواالتی
از جمله "تعریف مدیریت چیست" یا "آموزش چیست" به این مهم اشاره می شود که مدیریت و رهبری در سیستم آموزشی،
الزم و ملزوم یکدیگرند و نادیده گرفتن هر کدام میزان کارآمدی فرد مسئول را کم میکند .اهمیت مدیریت آموزشی در پیشرفت
و توسعه ملل توجه به مدیریت را در اولویت قرار داده است( .)Gastil,2020امروزه در مقایسه با گذشته ،ایفای نقش مدیریت،
یا برحسب تعریف هماهنگ ساختن فعالیتها و امکانات سازمان در جهت حصول به اهداف سازمان به لحاظ وسعت ارتباط
قلمرو و پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و نیز گسترش پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهیزات
بسیار دشوارتر شده است .بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است .مدیریت آموزشی
در مقایسه با سایر مدیریتها به لحاظ تأثیری که جریان و گردش فعالیتهای آموزشی و پرورشی بر کیفیت فارغالتحصیالنی
دارد که وارد دورههای مدیریت آموزشی میشوند از اهمیت بیشتری برخوردار است(دورکیم.گیدنز ..)1291 ،توجّه به مدیریت
آموزشی دربردارنده دو نتیجه آنی و آتی است از نتایج آتی توجّه به مدیریت آموزشی تأثیر بسزایی است که مدیران آموزشی
میتوانند در رشد ذهن ،شناخت ،درک و فهم مدیران دیگری چون مدیران مالی و صنعتی داشته باشند(عظیمی هاشمی)1282،
ضرورت و اهمیت سیستم مدیریت آموزشی
اکنون ،عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نمادها و سازمانها تا حد زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد .با
توجه به ضرورت و اهمیت مدیریت سبب پیدایش گرایشها و انواع مختلف مدیریت شده است .اگرچه مدیریتهای مختلف در
اصول یکسان هستند ،ولی از جنبههای فنی و عملی باهم تفاوتهای زیادی دارند .با آنکه همه مدیریتها بهنوبه و در جای
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خود مهم و پرارزش هستند ،اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت مورد مقایسه قرار دهیم متوجه میشویم که هیچیک
از آنها بهاندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست(عظیمی هاشمی.)1282،مدیریت آموزشی نقش حیاتی و حساس در پیش
برد اهداف تعلیم و تربیت دارد .آن گونه که پسازاین خواهیم دید ،مدیر باید دارای ویژگیها ،تواناییها ،و مهارتهای خاصی
باشد تا بتواند با کمال اطمینان ،کودکان ،نوجوانان ،جوانان را به دست او سپرد .او باید همه عوامل الزم و مؤثر در تربیت و اداره
آموزشگاه را بشناسد و از همه مهمتر بداند که چگونه باید با آنها و روی آنها کار کند .دانش آگاهی و مهارتهای مدیر باید قبل
از پرداختن به مدیریت در حدَی باشد که نیاز به آزمایش و خطاهای مکرر نباشد.در بسیاری از شغلها ،آزمایش و خطا برای
یادگیری و تجربه کردن مسائل همراه با خطا و خطرات و زیانهای غیرقابلجبران نیست .آما ،در تعلیم و تربیت و مدیریت
آموزشی ،هر آزمایش و خطایی همراه با زیانهای بزرگی خواهد بود که خیلی از آنها جبرانناپذیر است .مدیر واجد شرایط مانند
مکانیسین و یا طبیبی است که با مشاهده عالئم خرابی یا بیماری پی به علت آن میبرد و فوراً برای تعمیر و یا بهبود آن دست
به عمل میزند( دورکیم.گیدنز ..)1291،همانطور که یک طبیب کاردان دچار سردرگمی و دستپاچگی نمیشود و با علم و
اطمینان دست به عمل میزند .مدیر آموزشی نیز با آگاهی و اعتمادبهنفس ،افراد و سازمان را به سمت اهداف مورد نظر هدایت
میکند .ازآنجاکه مدیریت آموزشی نیز دربردارنده مفهوم کلی مدیریت در سازمان است قبل از تعریف مدیریت آموزشی ،به
تعریف مفهوم کلی مدیریت میپردازیم.مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکلها و دیدگاههای متفاوت تعریف شده است،
به گفته یکی از صاحبنظران ،به تعداد نویسندگان مدیریت از مدیریت تعریف ارائه شده است .معذلک ،همه اندیشمندان مدیریت
در یک نقطه اتفاقنظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان است .استونر میگوید« ،مدیریت فرآیند
برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل کوششهای اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به
اهداف معین سازمانی است» بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن
به هدفهای سازمانی است()Gastil,2020
فلیپو مدیریت را «هماهنگی همه منابع از طریق فرا گردهای برنامهریزی و کنترل عملیات سازمانی بهطوری که هدفها را
بتوان بهطور مؤثر و صرف جویانه حاصل نمود» تعریف میکند .در این تعریف مدیریت جریانی مجموعهای است که مهمترین
کار او هماهنگی برنامهریزی و کنترل است .اساسیترین نکته در تعریف فوق اصطالحات مؤثر و صرفه جویانه است .مؤثر بودن
کار مدیریت یعنی دست یافتن به هدفها و آنچه سازمان میبایست به آن برسد .مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب،
بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است مدیریت باید در ظرف زمان امکان و رعایت عمرو انرژی مصرفشده
از منابع استفاده بهینه کند.
سیستم مدیریت آموزشی
مدیریت یعنی :کار کردن با مردم ،میان مردم ،برای مردم و به خاطر خدا همراهی و هماهنگی داشتن عضویت داشتن خادم
بودن هدف الهی داشتن .منظور از تعریف فوق این است که هیچ نهاد اجتماعی بدون در نظر گرفتن مردم یا انسانها و نیازهای
آنها و بدون آنکه نظام متعلق به آنها باشد ،تأسیس نمیشود ،پس سیستم با نهادی که برای خدمت به انسان نباشد وجودش
مورد سؤال خواهد بود ،لذا مدیر باید با افرادی که در داخل یا خارج مدرسه هستند همراه وهمگام باشد .مدیر میان مردم زندگی
میکند و در جمع افراد سازمان عضویت دارد( دورکیم.گیدنز ..)1291،منظور از عضویت این که او اعضای گروه اجتماعی است
و سایر افراد ،او را یکی از اعضاء و جزئی از خودشان به حساب میآورند .اگر نگاهی به زندگی پیامبر اکرم بیفکنیم ،میبینم که
آن حضرت قبل و بعد از بعثت در میان مردم بوده و همه جا عضو مؤثر گروه محسوب میشدند( .)Gastil,2020با همه
بزرگی و عظمت حضرت می فرمودند :ما انا اال کوا حد منکم من کسی جز یکی از شما نیستم برای مردم به مفهوم در خدمت
مردم و خادم آنها بودن است.
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مهارتهای مدیران
در حوزه شایستگی ها و مهارتها یکی از مدلهایی که از جامعیت و تعمیم پذیری بیشتری برخوردار است مدل مهارتهای
کتز است که این مدل بیان می دارد که در سه حوزه مدیران عملیاتی ،میانی و ارشد سه مهارت فنی ،انسانی -ارتباطی و ادراکی
با اوزان نسبتاً متفاوت وجود دارد .تعریف مهارت های سه گانه مدیریت مدل کتز به شرح زیر است:
مهارت فنی :یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و
شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است.
مهارت انسانی :یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله
دیگران ،فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه ،درک ،نگرش ،عقاید و احساسات افراد و گروه.
مهارت ادراکی :یعنی توانایی درک پیچیدگی های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده کار و فعالیت
سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) با توجه به اینکه ،توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به
یکدیگر وابسته بوده ،تغییر در هریک از بخش ها ،الزاماً بخش های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد.تحت شرایط مختلف این
سه مهارت اهمیت نسبی متفاوتی دارند و با تغییر میزان مسئولیتهای مدیران اهمیت نسبی مهارتها نیز تغییر می یابند که شکل
زیر میزان اهمیت نسبی این سه مهارت را در حوزهای متفاوت نشان می دهد .هنگامی که فردی از سطح عملیاتی به سطوح
باالتر سازمانی ترفیع می یابد ،برای موثر بودن به مهارت فنی کمی احتیاج دارد .ولی برای این منظور مهارت نظری بیشتری
مورد نیاز است .سرپرستان سطوح عملیاتی ،نیاز قابل توجهی به مهارت فنی دارند ،زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تکنیسین
ها و سایر کارمندان را در بخش های خود آموزش دهند تا رشد کنند .و از سوی دیگر مدیرعامل در یک سازمان نیازی به
دانستن چگونگی انجام کارها در سطح عملیاتی ندارند .به هر حال ،او باید بتواند چگونگی ارتباط وظایف سازمانی را در کسب
اهداف کلی سازمان تشخیص دهد .در حالی که میزان مهارت های فنی و نظری مورد نیاز در سطوح مختلف مدیریت تفاوت
دارد ،وجه اشتراکی که در تمام سطوح قطعی می نماید ،مهارت انسانی است (رضائیان)1298 ،
مهارت ارتباطی :ارتباط تار و پود سازمان را به هم پیوند می دهد و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می گردد .مسئولیت
ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان به عهده مدیریت است .از این رو مدیران باید از کم و کیف فرآیند ارتباطی آگاه باشند و
نحوه برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند به این ترتیب یکی از مهم ترین مهارت های مدیران در عصر حاضر ،مهارت ارتباطی
است و الزم است نسبت به آن توجه ویژه ای صورت گیرد .یافته های پژوهشی و تجربه روزمره گواه این امر است که هشتاد
درصد از وقت مدیران صرف برقراری ارتباط با دیگران می شود .با توجه به چنین حجم زمانی عظیمی ،بدیهی است که سبک
مدیر در برقراری ارتباط با کارکنان ،همکاران ،مقامات باالتر ومنابع برون سازمانی نقشی تعیین کننده درعملکرد وی دارند.
(الوانی)1298 ،
مهارت کالمی :نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که مدیران نه درصد روزکاری خود را به خواندن ،شانزده درصد به
نوشتن ،سی درصد به گفتگو و  41درصد را به گوش دادن می گذرانند (رضاییان )1298 ،درمیان همه اموری که مدیر طی روز
انجام می دهد ،حرف زدن در مرتبه اول قرار دارد .گفتار مدیر را از طریق :تماس تلفنی ،شرکت در کنفرانس ها ،جلسات ،تماس
رو در روی با همکاران و مجموعه تحت سرپرستی و  ...می توان مورد توجه قرار داد.
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مهارت گوش دادن :سام دیپ در کتاب تجربه ارتباطات در روابط انسانی ،گوش دادن مؤثر را چنین تعریف می کند« :گوش
دادن مؤثر ،عبارت از مشارکت فعال در یک گفت و شنود است» در تعریفی دیگر گوش دادن مؤثر عبارت است از فرآیندی
فعال که شامل توجه ،درک ،ارزیابی ،به خاطر آوردن ،و پاسخ دهی (واکنش) می باشد .گوش دادن مؤثر ،اساس اجرای ارتباط
است (وردربر و وردربر)1998 ،1
مهارت بازخور :بازخور فرآیندی است که از طریق آن دریافت کننده پیام  ،برقراری ارتباط را اعالم می کند و در پاسخ می
گوید پیام اصلی را چگونه احساس می کند(شرمرهورن )1992 ،2در واقع می توان گفت مهارت بازخور عبارت است از برگشت
نتیجه پیام به فرستنده پیام بطوری که فرستنده پیام از وضعیت ارسال پیام و نحوه دریافت و درک آن آگاه گردد (الوانی.)1298 ،
یکی از عواملی که موجب می شود ارتباطات مؤثر به خوبی برقرار نشود ،عدم آگاهی منبع یا فرستنده از تأثیر پیامدهای مبادله
شده میان خود و گیرنده در فرآیند ارتباطات است .بازخور اطالعاتی را در رابطه با موفقیت در اجرای اهداف در اختیار منبع قرار
می دهد .به عالوه  ،بازخور فرآیند ارتباطات را دو طرفه می کند و آن را تداوم می بخشد و این موجب درک بیشتر بین فرستنده
و گیرنده می شود .در مدیریت ،مفهوم بازخور ،به ویژه در ایجاد برقراری ارتباط مؤثر میان مدیر و کارکنان سازمان نقش بسزایی
دارد.

 -3مدل اندازه گیری
روایی ابزارهای اندازه گیری
 )1روایی همگرا :2منظور از شاخص روایی همگرا سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن است
(بارکلی و همکاران .)1991 4،برای شاخص متوسط واریانس استخراج شده 1حداقل مقدار  0.1مقدار قابل قبولی است که این
مقدار نشان دهنده این است که متغیرهای مشاهدهپذیر حداقل  10درصد واریانس متغیر پنهان خود را تبیین میکند.
جدول.1میانگین واریانس استخراج شده

)(AVE
مهارت های مدیریت

719.0

1 . Verderber & Verderber
2 . Schermerhorn
3 Convergent Validity
4 Barclay et al
)5 Average Variance Extracted (AVE
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همانطور که در جدول 1مالحظه میشود ،نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که
همه متغیرها مقادیری بیش از  0.1به خود اختصاص دادند .بر این اساس میتوان گفت :روایی همگرای ابزارهای اندازهگیری
با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده ،تأیید شد.
 )2روایی تشخیصی یا واگرا :6روایی تشخیصی یا واگرا توانایی یک مدل اندازهگیری انعکاسی را در میزان افتراق مشاهده
پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل را میسنجد .روایی تشخیصی در واقع مکمل روایی
همگرا است که نشان دهنده تمایز نشانگرهای یک متغیر پنهان از سایر نشانگرهای دیگر در همان مدل ساختاری است.
الف) آزمون بار مقطعی :7بر اساس این آزمون پیشنهاد شده است بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان مربوط
به خود باید بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد (هیر و همکاران.)2017 8 ،
جدول.2روایی واگرا بارهای عاملی متقابل

مهارت های
مدیریت

سیاست های
مدیریت آموزشی

1Q

214.0

224.0

2Q

441.0

464.0

2Q

218.0

294.0

4Q

149.0

111.0

1Q

162.0

180.0

6Q

616.0

117.0

7Q

811.0

712.0

8Q

872.0

702.0

9Q

842.0

702.0

10Q

800.0

622.0

11Q

881.0

707.0

6 Discriminant Validity
7 Cross Loading
8 Hair et al
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12Q

881.0

719.0

12Q

801.0

706.0

14Q

661.0

614.0

11Q

711.0

669.0

16Q

192.0

671.0

17Q

719.0

680.0

18Q

619.0

721.0

19Q

729.0

689.0

20Q

627.0

861.0

21Q

671.0

814.0

22Q

740.0

847.0

22Q

778.0

861.0

نتایج جدول  2که با هدف بررسی روایی واگرا و به منظور سنجش توانایی مدل اندازهگیری در میزان افتراق گویههای متغیرهای
پنهان موجود در مدل ،انجام شد ،نشان داد که بار عاملی هر گویه بر روی متغیر پنهان مربوط به خود ،بیشتر از بار عاملی همان
متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر گزارش شد .بر این اساس ،روایی افتراقی ابزارهای اندازهگیری با استفاده از شاخص
بارهای عاملی متقابل ،تأیید شد.
آزمون مدلهای ساختاری9
چند معیار اصلی برای آزمون مدلهای ساختاری وجود دارد .در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

9 Structural Model
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نمودار.1نمودار ضریب مسیر فرضیه اصلی

نمودار  1با عنوان نمودار ضرایب مسیر ،به بررسی ضریب مسیر متغیرها و میزان تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته میپردازد .مقدار ضریب مسیر در بازه  -1و  1قرار دارد .هر چه این مقدار بصورت مثبت بیشتر باشد ،نشان دهنده
تأثیرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.
ضریب تعیین میزان تبیین واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را نشان میدهد .از مشکالت ضریب تعیین 10این
است که میزان موفقیت مدل را بیش از اندازه برآورد می کند و کمتر تعداد متغیرهای مستقل و حجم نمونه را در نظر میگیرد،
از این رو بعضی از محققان ترجیح میدهند از شاخص دیگری تحت عنوان ضریب تعیین تعدیل شده 11استفاده کنند (ساروخانی،
 .)1282نتایج ضرایب تعیین در جدول  .2آورده شده است.
جدول .3ضریب تعیین

سیاست های مدیریت آموزشی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

717.0

712.0

ضریب تعیین تعدیل شده سیاست های مدیریت آموزشی  0.712است که این عدد بیان میکند که بیش از  71درصد از تغییرات
سیاست های مدیریت آموزشی تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل
درنظر گرفته نشده است .معیار دیگر بررسی مدل ساختاری اندازه اثر میباشد .کوهن ( )1988مقادیر 0.02؛  0.11و  0.21را به
ترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ارزیابی کردهاند.
جدول .4اندازه اثر

سیاست های مدیریت
آموزشی
مهارت های مدیریت

187.0
10 R Square
11R Square Adjusted
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نتایج بررسی مقادیر اندازه اثر در جدول  2نشان داد که این مقدار برای در بازه ضعیف تا باالتر از متوسط گزارش شد.
معناداری ضرایب مسیر (بتا) :یکی از شاخصهای تایید روابط در مدل ساختاری معنادار بودن ضرایب مسیر میباشد .معناداری
ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل میباشد .چنانچه مقدار بدست آمده باالی حداقل آماره در سطح
مورد اطمینان در نظر گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضیه تایید میشود .در سطح معناداری  90درصد 91 ،درصد و  99درصد
این مقدار به ترتیب با حداقل آماره  1.96 ،1.64 tو  2.18مقایسه میشود.

نمودار.2معناداری ضرایب مسیر فرضیه اصلی

نمودار  .2معناداری ضرایب مسیر را نشان میدهد .نتایج بدست آمده از این نمودار در ادامه تشریح شده است.
برازش کلی مدل معادالت ساختاری
جدول .5شاخص برازش کلی مدل

مقدار برازش
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده (0.070 )SRMR

مقدار مطلوب برای این شاخص حداکثر  0.08است .نتایج بدست آمده از این شاخص نشان داد که مقدار آن برابر با 0.070
گزارش شد که مقداری مطلوب است و بنابراین برازش مناسب مدل کلی تأیید میشود.
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نمودار.2معناداری ضرایب مسیر فرضیه اصلی

نمودار  .2معناداری ضرایب مسیر را نشان میدهد .نتایج بدست آمده از این نمودار در ادامه تشریح شده است.
برازش کلی مدل معادالت ساختاری
جدول .5شاخص برازش کلی مدل

مقدار برازش
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده (0.070 )SRMR

مقدار مطلوب برای این شاخص حداکثر  0.08است .نتایج بدست آمده از این شاخص نشان داد که مقدار آن برابر با 0.070
گزارش شد که مقداری مطلوب است و بنابراین برازش مناسب مدل کلی تأیید میشود.

 -4نتیجه گیری
مقدار ضریب مسیر مهارتهای مدیریت بر مدیریت سیاست های مدیریت آموزشی برابر با  0.281میباشد .آماره  tاین ارتباط
برابر با  4.207میباشد که در سطح اطمینان  91درصد معنادار گزارش شد P-Value ≤ 0.05بر این اساس فرضیه صفر
پژوهش رد و فرضیه مقابل تأیید میشود .به این معنا که مهارتهای مدیریت بر مدیریت سیاست های مدیریت آموزشی تأثیر
مثبت معناداری دارد .مقدار ضریب مسیر مهارتهای رهبری بر مدیریت سیاست های مدیریت آموزشی برابر با  0.409میباشد.
آماره  tاین ارتباط برابر با  4.676میباشد که در سطح اطمینان  91درصد معنادار گزارش شد (  P-Value ≤ 0.05).بر این
اساس فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه مقابل تأیید میشود .به این معنا که مهارتهای رهبری بر مدیریت سیاست های
مدیریت آموزشی تأثیر مثبت معناداری دارد.
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