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مداري و درك معلمان از ميزان قانونمدارس با مديران رابطه جزمي انديشي 
ازمان مدرسهس بوروكراسي

ار مديريت آموزشي، دانشگاه كردستان، سنندج، ايرانـــدانشيربگي، ـــر شيـناص
دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه كردستان، سنندج، ايرانرؤيا فاتحي، 

ربيت، دانشگاه كردستان، سنندج، ايرانــــم و تــــاستاديار فلسفه تعلي، بلندهمتانكيوان 

چكيده
و درك معلمان از 2مداري مديران مدارس، قانون 1جزمي انديشي بين رابطه مطالعهحاضر  پژوهش هدف

موردمطالعه جامعه. است همبستگي -توصيفي از نوع و كمي پژوهش، انجام روش .سازمان مدرسه بود 3بوروكراسي
صورت بهمدير  40 تعداد به اي ونهنم. بود 1394 سال در سنندج شهر سطح بزرگ مدارس معلمان و مديران كليه

با استفاده ها داده. شد انتخاب جامعه حجم با تصادفي متناسب گيري نمونه روش از استفاده با معلم 319 هدفمند و
مديران اعتقادي نظام شناخت براي. بود گردآوري گرديد خارجي كه هنجاريابي شده شده اقتباس نامه پرسش از سه

ايزر مداري قانون نامه پرسش از مديران مداري قانون ميزان گيري اندازه براي،4روكيچ ديشيجزمي ان نامه پرسش از
منظور به .شد استفاده 6هال سازماني نامه پرسش از سازماني بوروكراسي گيري اندازه براي و 5استروزر و

دو نمونه مستقل و تحليل با tاي، آزمون  تك نمونه tها از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون  وتحليل داده تجزيه
از معلمان ادراك و مديران بين در مداري قانون و جزمي انديشي وضعيت كه داد نتايج نشان. واريانس استفاده شد

بين متغيرهاي جزمي انديشي و ادراك معلمان از. است متوسط سطح از باالتر مدرسه، سازمان بوروكراسي
ي جمعيت شناختي مدرك تحصيلي و جنسيت تفاوت معناداري وجودبوروكراسي سازمان مدرسه به لحاظ متغيرها

مدارك ساير داراي مديران از بيشتر كارشناسي مدرك داراي مديران در مداري قانون و جزمي انديشي ميزان. داشت
ن،بر اي عالوه. بودند كرده گزارش را بيشتري بوروكراسي ميزان ديپلم مدرك داراي معلمان چنين، هم. بود تحصيلي

متغيرهاي بين كه بود آن گويايها  يافته. بود مرد معلمان از بيشتر بوروكراسي، به نسبت زن معلمان ادراك ميزان
.دارد وجود معناداري و مثبت رابطه مداري قانون و جزمي انديشي

، دگماتيسمسازمان مدرسه ،يبوروكراس ،يقانون مدار ،جزم انديشي: يكليد واژگان
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مقدمه
شدن جوامع تر مدرنبا . در حال افزايش است سرعت بهرس ايريت مدپيچيدگي مد

رديگ يم، تعداد معلمان و مديران نيز فزوني ابدي يمان افزايش آموز دانشتعداد  كه يهنگام
براي كارايي بيشتر،. است ازيموردنبراي تكميل اهداف مديريتي  تر دهيچيپو سازماني 

كيه بيشتر بر روي نظام قوانين و مقرراتشدن و ت تر يرشخصيغبه سمت  ها سازمان
مورد1و پيامد فرآيندهاي سازماني، در نظريه بوروكراسي وبر ها يژگيو. اند افتهتمايل ي
].37[است قرارگرفتهي بررس

ي بوروكراسي زيادي دارند، مانند ساختاري سلسله مراتبي باها يژگيومدارس 
قوانين زيادي .شود يمخصص واگذار ت بر اساسوظايف معلمان در . مديري در رأس آن

،شود يمان و كارمندان كه برنامه كاريشان با برنامه ورود و خروج تنظيم آموز دانشبراي 
اين .اند مسئولي مدرسه در برابر مقامات ارشد ها تيفعالمديران در قبال . وجود دارد

تر مطالب وي بوروكراسي بر بيشها هينظره اين دليل است كه بزيادي  تا حدويژگي 
.]5[مديريت آموزشي سايه انداخته است موضوعات
.دارد كاربرد زين وپرورش آموزشكه الگو بوروكراسي در  كند يماستنباط  2هوگز

ي بوروكراسيها يژگيوي از توجه قابلمؤسسات آموزشي اگر بزرگ باشند، با ميزان 
وكراسي به مفهوم واقعي آنايده بور نكهيباابر اين باور است كه  3اسبورن. ]20[سازگارند

ي پرقدرتي را براي فرآيندهاي مديريتي و ايدئولوژيها نشيبدر مدارس كاربرد ندارد اما 
ي شرطيا گونه بهمديران مدارس . كند يمي عظيمي از خدمات آموزشي فراهم ها بخش
،ي كه در برخي مواردا نقطهو كنترل را تا  مراتب سلسلهكه ايدئولوژي و عمل  اند شده

نيازهاي در آنوضعيتي كه . رنديپذ يم، رنديگ يمواژه منفي مديريت گرايي را به خود 
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بر نيازهاي واقعي كودكان ترجيح ها يبوروكراسو  ها نظام، ها سازمانغيرواقعي مديران، 
.]30[شود يمداده 

است كه نيآموزش دارد اما مشكل ا يبرا ينيمنافع مع يبوروكراساجراي الگوي 
معلمان يا چراكه نقش حرفه شود يها اجرا نم ه و داوطلبانه در مدارس و دانشكدهمشتاقان
يا و مقررات، نقش حرفه نيبر قوان شتريب ديبا تأك يبوروكراس. دهد يقرار م تأثير را تحت

يا گستردهي ها تيمسئولاندازه و پيچيدگي مدارس و . دهد يرنگ جلوه م معلمان را كم
، مستلزم ميزان بااليي از تفويض اختيار يا محول سازيكه مديران امروزي دارند

].26[كارهاست
، مقررات اداري كامالً جايگزينشود يممديريت ديوان ساالرانه اعمال  كه يهنگام

سمت مديريت به چارچوب قوانين، دار عهدهشخص  ].25[ شود يمسليقه شخصي افراد 
يق بر عملكرد سازمان حاكم استي اشاره خواهد كرد كه بسيار دقها استيسمقررات و 

و به رنديگ يممورد تفسير قرار  ها آن اما به دليل فقدان شفافيت اين قوانين و مقررات،
مدير ممكن است. شوند يم بكار گرفتهشكلي متفاوت در چارچوب قوانين موجود 

اناگر در اين زم. كمك كند ها يريگ ميتصممجدانه به دنبال قانوني باشد كه به او در 
قانوني براي كمك به او وجود نداشته باشد، ممكن است او براي سرپوش نهادن بر

.كند جاديامشكل فوري خود و نيز حل ديگر مشكالت آينده، بسيار زيركانه قانوني را 
شامل تفسير و اعمال قوانين و مقررات معموالًي روزانه ها يريگ ميتصمروند  ،بنابراين

دركل نظام. است جادشدهيا ها آنران و مقامات مافوق گوناگوني است كه توسط مدي
شوند يمآموزشي نيز قوانين مختلفي وجود دارند كه موجب استفاده كارآمدتر از ساختار 

يها يژگيو، بلكه به رنديگ ينمقرار  و كاربردي يكسان مورد تفسير ا وهيشبه  ها آناما 
ي به استفاده از قوانينريگ ميتصمغالباً مديران در هنگام . فردي مدير وابسته هستند

.سازند ينمابالغي تمايلي ندارند و به همين دليل روش عملكرد استانداردي را ميسر 
].7[گذارد يم تأثير بسياري از اين تصميمات مستقيماً بر برداشت معلمان مدرسه
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 برخي، از دهد يمتصميمات مديران كه بخش مهمي از برداشت معلمان را تشكيل 
ي شخصي مدير است كه ها ارزشمبناي اين مالحظات، . رنديپذ يم تأثير اتمالحظ

 عنوان بهيك نظام باور را  4روكيچ .كنند يمچارچوب نظام باورهاي او عمل  عنوان به
با در . نمايانگر يك ذهن بسته يا باز است كرد كهعاملي در درجه باز يا بسته بودن تصور 
نظام خاصي از اعتقادات او  لهيوس بهممكن است نظر داشتن اين فرض، اقدامات مدير 

 رندهيگ ميتصمباور شخص  نظام بهي ريگ ميتصمدر اين زمينه غالباً اختيار . هدايت شود
 ].33[وابسته است

يك بوروكراسي  عنوان به تواند يمبيان كرده است كه سازمان مدارس  5ابوت
ي موردپسند بيشتر الگوسازماني، الگو بوروكراس ].1[دقيقاً توضيح داده شود افتهي توسعه

. ي كندنيب شيپكه توانسته است انواع رفتارها در مدارس  مديران مدارس است به اين دليل
از بررسي  توان يمهستند  كيبوروكرات ريغبجاي اين فرض كه مدارس، بوروكراتيك يا 

واع چنين رويكردي ميان ان. برخورد سودمندتري داشت ها آندرجه بوروكراتيك بودن 
كه وسعت  كند يم فراهمي ا لهيوسو همچنين  شود يمساختارهاي سازماني تمايز قائل 

 نشان رياخ كرديرو .تجربي مورد آزمايش قرار گيرد صورت بههمخواني اجزا نظري الگو 
  ].19[درك خواهد شد تر قيسازمان دق ياعضا لهيوس به يكه بوروكراس دهد يم

يي ها پژوهش، اما اند دادهن را مورد كنكاش قرار ي باور مديراها نظامبرخي مطالعات 
 ونديپكه ميزان جزمي انديشي در بين مديران مدارس را با نظريه ساختار ديوان ساالرانه 

به قوانين و مقررات موجود در  هستند كهيي ها پژوهش. شود يميافت  باشد كمتر داده
قانون مداري مدير مدرسه  و اساساً نه به بحث اند پرداختهبوروكراسي سازمان مدارس 

مطالعاتي نيز وجود دارد كه با سنجش . اند گشتهي آموزش محدود ها حوزهبلكه به ديگر 
ي باور و قانون مداري مديران اين فرض را مطرح كرده است كه مديراني كه ها نظام

ي باور بازتري ها نظامي باور سنتي هستند نسبت به مديراني كه داراي ها نظامداراي 
مطالعه حاضر به بررسي روابط بين  ].17[ي قانوني هستندها شيگراند، بيشتر داراي هست
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كه(جزمي انديشي و قانون مداري مديران نسبت به بوروكراسي موجود در مدرسه
معلماني كه در مدارس اين مديران مشغول به فعاليت هستند به دست خواهد لهيوس به

است كه ميزان هنجارهاي ديوان ساالرانه دراصلي تحقيق اين  مسئله. پردازد يم) آمد
با توجه به جزمي انديشي و قانون مداري مديران ها آنمدارس چگونه است و آيا 

؟اند متفاوت

پيشينه و مباني نظري
پژوهش حاضر با سه متغير اصلي جزمي انديشي، قانون مداري و بوروكراسي آنجاكه از

بر دريي كه اين عناصر تحقيق را ها پژوهشظريات و ، به نرو نيازاسازماني سروكار دارد؛ 
:، به صورت اختصار اشاره خواهد شدرديگ يم

، ديگران و قدرتتفكر خودروكيچ اعتقاد دارد كه افراد اساساً طرز  :جزمي انديشي
ي ازا عمدهكه بخش  رسد يمبه نظر . دهند يمتجانس با اعتقاداتشان سازمان  بر اساسرا 

ي باور هويتها نظام گونه نياي باور، اشخاصي كه به ها نظام  بهوجه رفتار فرد با ت
چارچوب].33[شود يمي شناختي تعيين ها نظاماين قبيل  لهيوس بهو سرانجام  اند دهيبخش

.ي محتواي باورها به ساختار باورهاي فرد اشاره داردجا بهروكيچ  جزمي انديشينظريه 
تا پردازد يمد است و بيشتر به چگونگي باور فرد ساختار سيستم باور فر جزمي انديشي

يك شيوه بر آنارزش، باور نسبتاً پايداري است كه فرد با تكيه . او باور دارد آنچهبه 
كه در نقطه كه شخصي يا اجتماعي است، به يك شيوه رفتاري ديگر رفتاري خاص را

هر كهاين باور است،  روكيچ بر ].34[ دهد يممقابل حالت برگزيده قرار دارد، ترجيح 
ها انسانبه  ها ارزش. ي برايش داردا ژهيويي دارد، كه اهميت ها ارزشنسبي  طور بهفرد 

در درون يك نظام ارزشي سازمان ها آنو پس از يادگيري،  شوند يمآموزش داده 
لذا شود يمي ديگر مرتب ها ارزشبا  اش رابطه بر اساسنظام  در آن،كه هر ارزش ابندي يم
.ي شده استساختاربندكاركردي و سلسله مراتبي  صورت بهام باورهاي كلي هر فرد نظ
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و به كند يمي ديگر آن نيز تغيير ها بخشبنابراين، اگر بخشي از يك سيستم تغيير كند، 
در سيستم افتهيرييتغبخش  هرچقدر. دهد يمقرار  تأثير دنبال آن رفتار فرد را نيز تحت

بروز تغيير در. خواهد بود تر گستردهو  تر قيعمات تأثير شد،با تر يمركزباورهاي فرد 
ها ارزش. ي وي نيز بيانجامدها ارزشتعريف مفهوم فرد از خود، ممكن است به تغيير 

هنجارهاي رفتاري را شكل ها آن.براي هر فرد كاركردهاي مختلفي داشته باشند توانند يم
در بازنمايي و معرفي ما به ها ارزشثال براي م. كنند يمي كمك ريگ ميتصمو در  دهند يم

ي كه نسبت به اعمال و اهداف مختلف داريم، تالشي كه در جهتا سهيمقاديگران، در 
، در ارزيابي وها نگرش، در فرموله كردن ميده يماثرگذاري بر روي ديگران انجام 

].33[كنند يمنكوهش ديگران به ما كمك 
1چنانكه كمپ. شود يمد يا نقادانه انسان مانع تفكر آزا درواقع جزمي انديشي

مختلف پنج نوع واكنش را از خود بروز مسائل، در مواجه با شياند دگمفرد : ديگو يم
را مسئله-1: است مسئلهكه حاكي از عدم توانايي فرد در مواجه انتقادي با  دهد يم
به حل -3؛ كند يماستفاده  مسئلهاز فنون نامناسب براي حل  -2؛ كند ينمي حل درست به

كامالً از آن فرار-5؛ دهد يمرا تغيير  مسئلهي طوركل به -4؛ .دهد يمرضايت  مسئلهناقص 
].21[ .كند يم

ي است كه در يك پيوستار از بسته بودنطلب قدرتيك مفهوم كلي از  جزمي انديشي
ينظريه اساس. شود يمي ساز مفهوم) يطلب قدرتعدم (يفكر روشنتا ) يطلب قدرت(ذهن 

حاكي از آن است كه كنترل قيمي يك ويژگي بارز شخصيت طلب قدرتشخصيت 
، كانون توجه بسياري از مطالعات بود، اما هنوزطلب قدرتاست؛ شخصيت  طلب قدرت

جزمي انديشيچارچوب  ].3[هم براي دانشمندان علوم اجتماعي معاصر يك معما است
و ها نهيزم. ي سياسي ارتباط نداردي است كه با ايدئولوژطلب قدرتي از تر يكلمفهوم 

1.  Kemp
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قوله باورها و معرفت جستجومي بحث جزميت گرايي را بايد در بحث بر سر ها شهير
از زمان يونان باستان و در نزاع بامعرفتبحث بر سر باورها و مرزبندي آن . نمود

].32[سوفسطاييان و فيلسوفاني چون سقراط وجود داشته است 
امري مرتبط با نظام عنوان بهاهميت تغيير در نظام ارزشي  هدهند نشان مطالعات كمپ

ي مختلفيها مقامدر تحقيق افرادي در يك برنامه آموزشي خاص براي احراز . باور است
شش سال. ي ارزشي داده شدريگ جهتي درباره ا پرسشنامهبه آنان . كرده بودند نام ثبت

ارتباط بين. شد ارائهانديشي به افراد بعد مجدداً همان پرسشنامه همراه با مقياس جزمي 
ي باورها نظام  بهالزاماً تغيير  دادي ارزشي نشان ريگ جهتمقياس جزمي انديشي و مقياس 

].22[ي باور بسته مربوط نيستها نظامنيز الزاماً به  رييتغ عدمباز مرتبط نيست و متقابالً 
ي نظري بتوانها نهيزم اساسبر ي بيشتر نشان داد كه كمتر احتمال دارد كه ها پژوهش

و هم افراد فكر روشني كرد چراكه، هم افراد نيب شيپ ها ارزشتغييرات دقيقي را در 
افراد روشنفكر. ي خود را در بيش از يك دوره زماني تغيير داده بودندها ارزش گرا سنت

يشتر نيازي با حرفهي ها آموزشغالباً وارد مشاغلي مانند رفاه اجتماعي شده بودند كه به 
غالباً وارد مشاغل نظامي و تجاري كه ماهيتي مديريتي داشت، گرا سنتداشت و افراد 

.شدند
كه دارد رانيو مدهوي ارتباط نزديكي با نظام باور معلمان  لهيوس به شده انجامبررسي 

در اين. ان مرتبط است و اغلب شامل قوانين و مقررات مدرسه استآموز دانشبه كنترل 
.رديگ يمان در طول پيوستاري از قيمي تا انساني قرار آموز دانشايدئولوژي كنترل تحقيق 

ييگرا انسان كه يدرحال شود يمي سنتي كنترل تعريف ها دگاهيد ازلحاظقيمي گرايي 
نيازهاي در آنيك جامعه انساني دارد كه  عنوان بهداللت ضمني بر مفهوم سازمان 

جزميفاده از مقياس ايدئولوژي كنترل و مقياس با است. شود يممختلف افراد لحاظ 
آموزان و تعصب فكري كاركنان مدارس ارتباط بين ايدئولوژي كنترل دانش انديشي

داشتند، در جزمي انديشيبااليي در  محققان دريافتند كه اشخاصي كه نمره. سنجيده شد
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مقياس به دست  ان نسبت به كساني كه نمره پاييني در اينآموز دانشايدئولوژي كنترل 
   ].17[آوردند، بيشتر قيمي بودند

عملكرد افراد است و  ابزار كنترل نيتر يمنطقبه نظر وبر بوروكراسي  :بوروكراسي
 دهد يمتجربه عموماً نشان : رساند يم شتريحد بي منطقي و كارايي اداري را به ريگ ميتصم

توانايي رسيدن به باالترين صرفاً فني  نظر ازنقطهكه سازمان اداري كامالً بوروكراتيك 
و تخصص، افراد متخصص به وجود و متخصصان  كار ميتقس].37[درجه كارايي را دارد

 ها تيواقعفني تصميمات صحيح و منطقي بر اساس  ازنظري غيرشخصي، ريگ جهتنيز با 
اختيار،  مراتب سلسلهمنطقي اتخاذ شوند  طور بهتصميمات  كه يوقت. كنند يمرا اتخاذ 

دستورها را تضمين كرده، همراه با قواعد و مقررات موجب  باانضباط توأماجابت 
ي و پايداري در اداره سازمان شكل همبرقراري يك سيستم اجرايي هماهنگ شده، 

ي شغلي، موجب انگيزه وفاداري كاركنان به سازمان و به ريگ جهتباالخره، . شود يم
كه كارايي  شود يمباعث  ها يژگيو ؛ اينشود يم ها آن در كاروجود آمدن تالش اضافي 

ي اتخاذ منطقي ها ميتصمزيرا متخصصان متعهد به سازمان . برسد شتريحد باداري به 
اگرچه تصور وبر از ].19[گردد يمكه به روشي منظم و هماهنگ شده اجرا  كنند يم

بوروكراسي، يك نوع آرماني است كه در واقعيت ممكن است وجود داشته يا نداشته 
 عنوان به، رو نيازا. كند يمي واقعي را تأكيد و تصريح ها سازماناما تمايالت اساسي  باشد،

 تواند يمنوع آرماني  دهد يمتوضيح  1گولدنر. نوعي تحليل آرماني كامالً سودمند است
. بودن سازمان به كار رود كيبوروكراتيك راهنما براي در جهت تشخيص ميزان  عنوان به

ديگران داراي ساختار بوروكراتيك هستند يك سازمان  ش ازبي ها سازمانبعضي از 
  ].14[ي از ابعاد فوق بيش از ابعاد ديگر بوروكراتيك باشدكي در تواند يم

                                                 
1. Gouldner 
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آيا كند كهدر بررسي ده سازمان سعي كرد با توجه به ادراكات كاركنان تعيين  1هال
يوان ساالرانه در يكشش بعد د. در امتداد يك پيوستار قرار بگيرد تواند يمبوروكراسي 

ي كه به هركدام از ابعاد داده شد در طولا نمره. پرسشنامه گنجانده و به كارمندان داد شد
، عددي كه هريك از ابعاد به خودموردمطالعهي ها سازماندر . يك پيوستار قرار گرفت

موضوعي كه قابليت صورت بهي بوروكراسي طوركل به. اختصاص دادند، متفاوت بود
به كه گريدهمراه هر بعد چندين عوامل . قرار گرفت موردمطالعهي شدن دارد، بند درجه

اگرچه عامل فعاليت برخي از روابط موجود را. درجه بوروكراتيزه شدن كشف شد
عوامل مهمي در اين مطالعه عنوان بهاما عناصر سن سازماني و اندازه  كند يممشخص 

].15[ظاهر نشدند
به 2مولر: رد بوروكراسي سازمان مدرسه محدود استمطالعات پژوهشي در مو

.ي پرداختا مدرسهي نظام ها استيس تأثير جستجوي احساس قدرت معلمان نسبت به
مقياس عيني بوروكراسي عنوان به، دادند يمي مدرسه ها نظام  بهيي كه ناظران ها نمره

ره احساس قدرتي درباا پرسشنامهبه  شده انتخابمعلمان مدارس . گرفت قرارمدنظر 
تمايل به القاي حس كيبوروكراتساختار  بود كهفرضيه اصلي تحقيق اين . پاسخ دادند

معلمان حاضر ها ليتحلنتايج نشان داد در تمامي . عدم قدرت به كاركنان سازماني دارد
ي كمتر ديوان ساالرانهها نظامدر ساختارهاي ديوان ساالرانه نسبت به معلماني كه در 

مولر ].28[معناداري نمرات بااليي از احساس قدرت كسب كردند طور بهتند حضور داش
خود دريافتند كه معلمان شاغل در ساختارهاي بسيار بوروكراتيكمطالعه در  3و چارترز

].29[ي كمتر بوروكراتيك احساس قدرت زيادتري دارندها نظامنسبت به معلمان 

1. Hall
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ي آموزشيها سازمانكردند كه  ارائهشواهدي را  1نيوبري، هيكسون و هرونهولدوي، 
كدام چيهي بوده، هردو خصلت را داشته و يا ا حرفهقوياً بوروكراتيك يا شديداً  توانند يم

شده دادهاين يافته با گونه شناسي كه با استفاده از رويكرد هال توسعه . را نداشته باشند
ي معلم و رابطهقدرت يبرابطه مثبتي بين تمركز و حس  2گيت ].16[بود، همخواني دارد

ي تخصص معلم با باز بودن،ا حرفهعنصر . ي را ثابت كردقدرت يبمنفي بين تخصص و 
بعد بوروكراتيك تمركز زياد با بسته كه يدرحالوفاداري و حس كنترل مطابقت داشت 

ي اين تحقيق با تحقيقاتي كه درها افتهي. ي همراه بودقدرت يببودن، وفاداري كم و حس 
].13[ساختار بوروكراتيك مدارس صورت گرفته بود همخواني داشتمورد 

حاكي از آن بود كه در مدارس ايران ويژگي گو و راست نامور ،يستار پژوهشنتايج 
ميزان تمايالت ديوان ساالرانه مديران. شود يمي در حد متوسط اجرا بوروكراسسازمان 
مايالت ديوان ساالرانه رابطهي شخصي مديران با تها يژگيوباالست اما بين  در حد

نتايج تحقيق عالقه بند و جمشيد نژاد حاكي از آن بود كه ].36[ي وجود ندارددار يمعن
، وليگردد يمي بوروكراسي در ساختار مدارس دولتي شهر تهران اجرا ها يژگيوتمام 

نتايج ].2[ .تخصص گرايي در مقايسه با ساير ويژگي بوروكراسي، نمود بيشتري دارد
كه بين بوروكراسي توانمند و دهد يمنشان  پژوهش زبردست، شيربگي و قالوند

نتيجه تحقيق نشان داد كه نيچن هم. ي وجود دارددار يمعني اعتماد رابطه مثبت و ها مؤلفه
انآموز دانشاعتماد به والدين و  ازنظر و مردبين سطح بوروكراسي توانمند دبيران زن 

ان به لحاظآموز دانشاعتماد به والدين  ازنظرد و بين دبيران وجود دار دار يمعنتفاوتي 
].39[ي وجود دارددار يمعنسطح طبقه اجتماعي مدارس، تفاوت 

1. Holdaway, Newberry, Hickson, & Heron,
2. Guidette
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ي بوروكراسي توانمند ريگ اندازهدر تحقيق خود ضمن ساخت ابزاري براي  1گيلمور
باشد  در مدارس، به اين نتيجه رسيد زماني كه نوع ساختار در مدارس از نوع توانمند

  ].12[اعتماد اعضاي آموزشي زياد است
در يك ساختار ديوان ساالرانه  ها هيرووبر بر اهميت قواعد، قوانين و  :قانون مداري

ي سازماني با رفتار ها مؤلفهبه ارتباط اجزا و  با توجهمطالعات متعددي . كرد يمتأكيد 
ي كه توسط ا طالعهمدر . است شده انجام، كنند يمافرادي كه در داخل سازمان كار 

شخصيت افرادي كه در يك سازمان متصدي  برد كهانجام يافت او به اين نكته پي 2لزول
به قانون محوري در مورد  ها آني ملموس با پاسخ طور بهرسيدگي به شكايات بودند 

ي ها زهيانگپژوهشگر اين يافته را به نقش . نحوه برخورد با مشتريان متفاوت بود
نسبت  كند يمرب گذشته كه رفتار قانون مداري اشخاص را تعيين ناخودآگاه و تجا

   ].23[داد
تعيين ميزان بوروكراسي حاكم بر يك سازمان به  منظور بهي ا مطالعه 3ايزر و استروزر

ي براي ا لهيوس عنوان بهدر اين پژوهش از قانون محوري سرپرستان . انجام رساندند
يك  عنوان بهي ارزشي ريگ جهتاستفاده شد و ي ميزان بوروكراسي سازماني ريگ اندازه

متغير وابسته استفاده كردند هيچ روشي براي كشف ميزان بوروكراسي درك شده توسط 
در . قرار نگرفت كه به قانون مداري مديران مرتبط باشد مورداستفادهكارمندان سازمان 

اصلي مطالعه  پايان به نتيجه رسيدند كه قانون محوري سرپرستان مستقل از متغيرهاي
يي كه افراد ها سالي شخصي سن و تعداد رهايتغم. يعني اندازه و نوع سازمان بودند

كه سرپرستاني كه  بيترت نيا به. سرپرست بودند، داراي حداقل اهميت بودند عنوان به
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داراي سطح تحصيالت متوسطي بودند نسبت به كساني كه داراي تحصيالت كمتر يا
].7[بودند دارترم قانونبيشتري بودند، 

عنوان بهدر يك نظام اجتماعي ساختار مديريتي  دارد يمبيان  1نظريه گتزلز و گوبا
مراتب سلسهاين . رديگ يممرئوسي مورد مالحظه قرار  –سيرئي از روابط مراتب سلسه

و امكانات براي دستيابي به اهداف نظام كاركنان، ها نقشي ساز كپارچهي واسطه بهروابط، 
بعد) 1: دو بعد از فعاليت در اين نظام وجود دارند. اند آمده، به وجود اجتماعي

بعد شخصي) 2.ي هنجاري كه متشكل از عناصر قانوني نقش و انتظارات استمند قانون
شده ليتشك ها آنكه در يك سيستم اجتماعي از افراد، شخصيت و وضعيت نيازهاي 

ي سريع به هدف را بجاي اينكه دري دستيابا راههپيرو، -سبك قانونمند رهبر. است
سبك شخصي. داند يمبرآورده ساختن نيازهاي افراد بداند در ماهيت ساختار مقررات 

و نيازهاي ها بر خواسته، ها نقشي تأكيد بر الزامات قانوني، انتظارات و جا بهپيرو -رهبر
].10[كند يمافراد تأكيد 
در مورد انتظاراتي كه از مديران مدارسبا استفاده از الگو فوق پژوهشي را  2مورگان

شد كهيك پرسشنامه درباره نقش مدير ارائه  لهيوس بهاين انتظارات . انجام داد رود يم
گرايش به. ساخت يمي سازماني، فردي و يا تركيبي از هردو را فراهم ها گروهتحليلي از 

معناداري بين ميانگين تفاوت حال نيباا. قانون مداري معتدل در ميان مديران مشاهده شد
يك عنوان بهمديران . مشاهده نشد ها آنمديران ابتدايي و دبيرستان و نيز بين معلمان 

پيرو گرايش داشتند و به قوانين و-رهبر ندمهنجارگروه ممكن است نسبت به سبك 
مديران ابتدايي نسبت به مديران دبيرستاني، قانونمندتر. مقررات سازماني وابسته بودند

].30[ودندب

1. Getzels & Guba
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ساختارهاي بوروكراتيك، با است كهداشته  يك گام فراتر نهاده و اظهار 1مرتون
ي، داراي قدرتريپذ جامعهاستفاده گسترده و علني از اختيار و سازوكارهاي ماهرانه براي 

خود كهاين فرضيه جالب  يي براي حمايت ازها داده 2بريجز]. 27[تغيير شخصيت است
تابع ها آنشخصيت  -كنند يمشوند و در مدرسه كسب تجربه  ريپذ عهجاممديران  كه يوقت

مدير دبستان از يك منطقه وهشت ستيبكرد او در مطالعه  ارائه شود يمبوروكراسي 
آموزشي بزرگ دريافت كه مديران با تفاوت تجربي محدود درباره نقش خود، به طرز

ش مديران باتجربه تفاوت كميولي در رفتار نق. ي رفتار كردندنيب شيپمتفاوت قابل 
بود ولي جزمي ها آن سطح همموجب عملكرد  ها دبستانتجربه زياد مديران . وجود داشت

مديران كه يوقتاما  شد يمايشان  باعث تفاوت رفتار كار تازهانديشي بعضي از مديران 
].4[ي در رفتار آنان نداشتتأثير ، جزمي انديشي عمالًشوند يم ريپذ جامعه

نيروهاي تأثير شديداً تحت ها دبستاندريافت كه مديران  3مين ترتيب، ويگينزبه ه
ييها نقشي مدارس، مديران را در قالب ها يبوروكراس. ي بوروكراتيك هستندريپذ جامعه

گرچه شواهد علمي محدودي وجود. دهد يمقرار  اند شده طرحكه براي حفظ پايداري 
اين نظر بر اين پايه استوار است كه قسمتي از. كند يم ي آن را تأييدحددارد، اما تجربه تا 

بوروكراسي مدارس كه در آن نقش بوروكراتيك و عواملي كه شخصيت رفتار مدير را
].38[ كند يمي كه فرد در نقش خود دارد تغيير پيدا ا باتجربه كنند يمتعيين 

نقش در كار تازهمعلمان  كه يوقتمطالعات هوي در مطالعات خود دريافت 
ان خيليآموز دانشي خود نسبت به ها يتلقدر طرز  كنند يمبوروكراتيك كسب تجربه 

هفته در نقش 9فقط  نكهيبعدازا معلم تيترب، دانشجويان طور نيهم. شوند يم كار محافظه
سرعت بهظاهراً بوروكراسي مدرسه . شدند تر كيبوروكراتو  كارتر محافظهمعلمي بودند 
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ي همنوايي، غيرشخصي بودن، ها ارزشو  دهد يمقرار  تأثير را تحت واردها تازه
 ].18[كند يمي و وفاداري سازماني را در نقش بوروكراتيك به آنان القا بردار فرمان

نخست ميزان جزمي انديشي مديران مدارس : هدافي چندگانه داشتاين تحقيق ا
از هنجارهاي ديوان  كي كدامدر مدارس  كند كهدوم آنكه تعيين . مورد ارزيابي قرار گيرد

قرار  مورداستفاده، كمتر يا بيشتر شود يمتوسط معلمان درك  كه يطور بهساالرانه، 
و نهايتاً اينكه مشخص شود اين امر چه ارتباطي با گرايش مدير مدرسه نسبت  رنديگ يم

با توجه به  .ي اختياري و نظام باور او داردريگ ميتصمي ها تيموقعبه اجراي قوانين در 
  :است مدنظري ذيل ها پرسشاهداف پژوهشي فوق پاسخ به 

چه تفاوتي در ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي موجود در مدارس مختلف  .1
 وجود دارد؟ 

نظام باور و قانون  ازلحاظچه تفاوتي بين مديران مدارس ابتدايي و متوسطه  .2
  وجود دارد؟ ها آنمداري 

ده توسط معلمان و نظام باور مديران ي بين ميزان بوروكراسي درك شا رابطهچه  .3
  وجود دارد؟

ي بين ميزان بوروكراسي درك شده توسط معلمان و قانون مداري ا رابطهچه  .4
  مديران وجود دارد؟

 
  ي تحقيقشناس روش
 همبستگي -توصيفي گرايانه و روش آن از نوع اين تحقيق اثبات يشناس معرفت مباني
  .است

يي كه غالباً به ساختارهاي ديوان ساالرانه ها يژگيويكي از  :يريگ نمونهجامعه و 
مدارس بزرگ سطح شهر سنندج با هماهنگي با  جهيدرنت. هاست آنمربوط است، اندازه 

شامل  عمالًجامعه اين مطالعه . براي اين تحقيق انتخاب شد وپرورش آموزشاداره كل 
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تفسير قوانين هستندمديراني كه نقطه كانوني كاربرد و  -الف: ي ذيل خواهد بودها گروه
معلماني كه براي درك عملكرد بوروكراسي مدارس در يك موقعيت واقعي و -و ب

سازمان و مدرسه هر در معلمان و مديران نسبت به توجه با. حساس قرار داشته باشند
استفاده تصادفي ساده گيري نمونه روش از نمونه حجم تعيين منظور به وپرورش، آموزش

تركيب نمونه بر .شدند انتخاب نمونه عنوان به معلم نفر 319 و يرمد نفر 40 كه شد
21(درصد 5/52: جنسيت ازلحاظ: اساس متغيرهاي جمعيت شناختي به شكل ذيل بود

از معلمان )نفر 188( درصد 9/58. زن بودند) نفر 19(درصد 5/47از مديران مرد و  )نفر
16(درصد  40: كار و تدريس به لحاظ محل. مرد بودند) نفر 131(درصد 1/41زن و 

5/40. در دوره متوسطه دوم بودند) نفر 10(درصد 25دوره ابتدايي و  در انريمداز  )نفر
در دوره متوسطه دوم) نفر 83(درصد  25از معلمان در دوره ابتدايي و  )نفر 129( درصد
از مديران داراي مدرك )نفر 31(درصد  5/77: بر اساس مدرك تحصيلي. بودند
درصد 1/61. داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند) نفر 7( درصد 5/17شناسي و كار

داراي مدرك) نفر 13( درصد 1/4از معلمان نيز داراي مدرك كارشناسي و  )نفر 195(
از مديران داراي سابقه باالتر از )نفر 34(درصد  85: بر اساس سابقه خدمت. ديپلم بودند

از معلمان داراي سابقه باالتر از بيست سال و )نفر 181(درصد  7/56. بيست سال داشتند
.سال بودند داراي سابقه يك تا پنج )نفر 2(درصد  7/0 با

به شرح ذيل نامه پرسشحاضر، از سه  پژوهش درها  داده براي گردآوري: ابزار
 :استفاده شد

نظام شناخت منظور به و شده هيته روكيچ توسط كه: جزمي انديشي نامه پرسش .1
سؤال بود 45ابزار مورداستفاده شامل  .شد گرفته بهره آن از مديران اعتقادي

دهندگان پاسخاز . شد نامه جزمي انديشي مي سؤال شامل پرسش 34حال تنها  بااين
از(اي  خواسته شد تا ميزان مخالفت يا موافقت خود را در يك طيف پنج گزينه

بعد مذكور هفتنامه  از طريق پرسش. مشخص كنند) كامالً موافق تا كامالً مخالف
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نظام اعتقادي ،آمده دست بهجزمي انديشي سنجيده شد و از طريق مجموع نمرات 
].33[هريك از مديران موردبررسي قرار گرفت

گيري اندازه براي و شده هيته و استروزر ايزر توسط كه: مداري قانون نامه پرسش .2
12نامه اصلي متشكل از  پرسش .شد هاستفاد آن از مديران مداري قانون ميزان

ي مختلف تحصيليها دورهرويداد مختلف بود و از تجارب مديران شاغل در 
و مقرراتهر رويداد شامل توصيفي كوتاه از وضعيت قوانين . بود آمده دست به

شد در هر نمونه مديري كه به يك رويداد مربوط مي .موجود در مدرسه بود
ي متفاوت اتخاذا گونه بهتفسير و كاربرد يك قانون  تصميمات خود را راجع به

قيدقهشت مورد شامل رويدادهايي بود كه در آن مدير تصميمات خود را . كرد مي
مورد مديران از قوانين پيچيده حمايت 4اما در كرد  مطابق با قوانين اتخاذ مي

از كامالً(اي  گزينه پنج مقياس يك در را خود نظراتدهندگان  پاسخ. كردند نمي
نامه مذكور ميزان قانون پرسش. كردند يمي گذار عالمت )موافق تا كامالً مخالف

].7[كند يمگيري  اندازه مداري مديران را
اكادر ميزان آن وسيله به و شده هيته هال توسط كه: بوروكراسي سازماني نامه پرسش .3

اصلي نامه در پرسش گويه 51.شد گيري اندازه مدرسه معلمان از بوروكراسي سازمان
نامه شامل اين پرسش. مورد رسيد 42وجود داشت كه در تحليل نهايي اين تعداد به 

را منعكس كيبعد بوروكراتاظهارات كوتاهي در مورد سازمان مدرسه بود كه شش 
يا نهيگزيك طيف پنج  نظرات خود را در تا شد خواستهدهندگان  پاسخ از. كرد مي

نمرات مجموع طريق از .ي كنندگذار عالمت) امالً نادرستدرست تا ك از كامالً(
سازمان مدرسه، هر در ميانگين نمره تعيين و بعد شش اين دردهندگان  پاسخ

].15[گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد مدارس از هركدام
ترين نمره نيز و پايين 85/2باالترين نمره جزمي انديشي در ميان مديران برابر با 

ترين نمره و پايين 17/3مداري در ميان مديران برابر با   باالترين نمره قانون است و 17/2
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 63/3همچنين باالترين نمره ادراك از بوروكراسي در ميان معلمان برابر با . است 67/1نيز 
  .است 20/3ترين نمره نيز  و پايين

 و جزمي انديشي نامه پرسش دو سازه روايي بررسي جهت :پايايي و روايي
به اين دليل از اين نوع تحليل عاملي . شد استفاده اكتشافي عاملي تحليل از مداري، نونقا

هاي  اي در مورد ساختار زيربنايي و عامل گونه تئوري اوليه استفاده شد چون محقق هيچ
نامه در اختيار نداشت و درنتيجه براي شناسايي ساختار اين دو  احتمالي اين دو پرسش

استفاده  بايست از تحليل عاملي اكتشافي معيني از ابعاد مي آن به تعدادنامه و تقليل  پرسش
 تأييدي عاملي تحليل بوروكراسي، از ادراك نامه پرسش سازه روايي بررسي براي .شد مي

 به اين دليل اين نوع تحليل عاملي مورداستفاده قرار گرفت چون. گرفت قرار مورداستفاده
در اختيار  معيني فرض پيش تحقيق، انجام از قبل لمد يها عامل تعداد مورد در محقق

داشت و اكثر پژوهشگران قبلي ساختار بوروكراسي را شناسايي و آن را به شش بعد 
 ضريب شاخص ازها  نامه پرسش پايايي ارزيابي براي حاضر پژوهش در. تقليل داده بودند

به تفكيك هر يك از و يرها متغآن براي هريك از  نتايج كه شد استفادهكرون باخ  آلفاي
  :شده است در جداول زير ارائهابعاد 
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ها مؤلفهبه تفكيك  ها پرسشنامهضرايب پايايي :  1جدول 
ضريب آلفاي
كرون باخ

گويهتعداد  ابعاد

%70 5 ي بودنخودرأ .1 جزمي انديشي
%84 6 منفي نگري .2
%68 6 بعدي نگريتك .3
%89 8 گراييمطلق .4
%67 6 اييگردو سو .5
%61 4 ينيبخودكم .6
%53  رييبرابر تغمقاومت در .7 3
مراتبسلسله .1  7  %75 بوروكراسي
كارميتقس .2  5  %68
قوانين .3  9  %63
هاهيرو .4  8  %81
غيرشخصيريگجهت .5  8  %73 ي
صالحيت فني .6  5  %71
%63  قانون مداري انآموزدانشبامداريقانون .1  4
معلمانبامداريقانون .2  4  %75
انعطافقانون .3  4  %70 با پذيريمداري

نامه جزمي انديشي براي پرسش درمجموعدهد  كه نتايج جدول نشان مي طور همان
نامه قانون مداري پايايي براي پرسش .به دست آمد كه ضريب مطلوبي است 83%پايايي

براي% 74همچنين براي پايايي  .قابل قبولي است است كه پايايي شده حاصل %72
.است كه ضريب قابل قبولي است شده حاصلامه بوروكراسي ن پرسش
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ها يافته
قرارها سؤاالت پژوهش موردبررسي  پس از كسب اطمينان از نرمال بودن توزيع داده

تك t، آزمون ميان مديراندر  جزمي انديشيجهت ارزيابي وضعيت نخست، . گرفتند
،56/2برابر با  جزمي انديشيضعيت پيرامون و شده مشاهدهميانگين . اي استفاده شد نمونه
با tمقدار حاصل 60/2برابر معناداري سطح ميانگين).p < .05(بود 013/0و

توان گفت كه وضعيت بنابراين مياست، ) 5/2(تر از ميانگين نظري  بزرگ شده مشاهده
.متوسط بود طور معناداري باالتر از به، ميان مديراندر  جزمي انديشي

بعد چهاردر مورد  tدهد كه مقادير  نيز نشان مي جزمي انديشيابعاد  بررسي وضعيت
در سطحمثبت و ، ي، دو سوگرايي و مقاومت در برابر تغييرنگر يمنفخودرأي بودن، 

طور معناداري باالتر از بهنيز  ابعادبنابراين وضعيت اين ). p < .05( استمعنادار  05/0
منفي و گرايي، بعدي نگري و مطلق تكبعد دو در مورد  t مقادير همچنين. استمتوسط 

دو بعدشود كه وضعيت  مشخص مي بنابراين، )p < .05( استمعنادار  05/0در سطح 
در مورد بعد tدرنهايت مقدار . بودتر از سطح متوسط  طور معناداري پايين به مزبور،
شد كه ميزان مشخص ميبنابراين  ).p > .05(معنادار نيست  05/0ي، در سطح نيب خودكم
.ي در ميان مديران، در سطح متوسط بودنيب خودكم

ميزان جزمي انديشي در ميان مديران مدارس، به تفكيك و برحسب هر يك از
:قرارگرفتي موردبررسمتغيرهاي مزبور 

براي دو tجهت مقايسه ميزان جزمي انديشي مديران برحسب جنسيت، آزمون ) الف
.گروه مستقل استفاده شد

و ميانگين جزمي انديشي در 57/2انگين جزمي انديشي در ميان مديران زن برابر با مي
و سطح معناداري 406/0برابر با  t همچنين مقدار. است 55/2ميان مديران مرد برابر با 

مديران زن و مديرانبنابراين بين ميزان جزمي انديشي در ). p > .05(بود  687/0حاصل 
.ود نداشتتفاوت معناداري وج، مرد
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مدارس برحسب مقايسه ميانگين جزمي انديشي و قانون مداري مديران:  2جدول
جنسيت

 )نفر21(مرد )نفر19(زن متغيرها
T df  معناداري

M SD M SD

جزمي
انديشي

591/0  38  543/0  486/0 85/2 437/0 93/2 ي بودنخودرأ
313/0  38  022/1  290/0 72/2 442/0 84/2 منفي نگري

690/0  38  -402/0  295/0 99/1 404/0 94/1 بعدي نگري تك
344/0  38  957/0  316/0 28/2 315/0 38/2 گراييمطلق
394/0  38  -861/0  291/0 76/2 596/0 64/2 گراييدو سو
324/0  38  -999/0  251/0 57/2 362/0 47/2 ينيبخودكم

380/0  38  889/0  372/0 68/2 388/0 78/2 ييربرابر تغمقاومت در
687/0  38  406/0  146/0 55/2 161/0 57/2 )كل(انديشيجزمي

قانون
مداري

022/0  38  38/2  407/0 29/2 577/0 67/2 آموزانبا دانش
446/0  38  770/0  374/0 59/2 655/0 72/2 با معلمان
704/0  38  382/0  383/0 48/2 465/0 53/2 پذيريانعطاف
088/0  38  749/1  253/0 46/2 403/0 64/2 )كل(مداريقانون

جهت مقايسه ميزان جزمي انديشي مديران برحسب مدرك تحصيلي، آزمون) ج
و سطح معناداري حاصل 176/7برابر با  F مقدار.راهه استفاده شد تحليل واريانس يك

مديران برحسب مدركبنابراين بين ميزان جزمي انديشي در  ).p < .05(بود  002/0
.لي، تفاوت معناداري وجود داشتتحصي
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وضعيت جزمي انديشي در ميان مديران برحسب مدرك تحصيلي:  3جدول 

منبع تغييرات
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

سطح معناداري Fآماره 

126/0 3 252/0 بين گروهي
176/7  002/0  018/0 37 641/0 گروهي درون

39 901/0  كل

، از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد تا از طريقFا توجه به معنادار بودن مقدار ب
ميزان جزمي ازلحاظدو مشخص شود كه بين كدام دسته از مديران  هاي دوبه مقايسه

ميزان جزمي انديشي در ميان مديران داراي مدرك. انديشي، تفاوت معناداري وجود دارد
همچنين ميزان. ز مديران داراي مدرك كارشناسي بودطور معناداري كمتر ا كارداني به

طور معناداري كمتر از مديران داراي مدرك  جزمي انديشي مديران مدرك كارداني به
اما ميزان جزمي انديشي مديران داراي مدرك كارشناسي بيشتر. كارشناسي ارشد نيز بود

.ساير مدارك تحصيلي بود از مديران داراي
مداري در ميان مديران مدارس، به لحاظ متغيرهاي ميزان قانونآيا ) سؤال چهارم

جمعيت شناختي متفاوت است؟
براي دو گروه tمداري مديران برحسب جنسيت، آزمون   جهت مقايسه ميزان قانون

و ميانگين 64/2مداري در ميان مديران زن برابر با  ميانگين قانون .مستقل استفاده شد
و 74/1برابر با  t همچنين مقدار. است 46/2ديران مرد برابر با مداري در ميان م  قانون

درمداري   قانونبنابراين بين ميزان ). p > .05(بود  088/0سطح معناداري حاصل 
.تفاوت معناداري وجود نداشت، مديران زن و مديران مرد

مداري مديران برحسب دوره، آزمون تحليل واريانس  جهت مقايسه ميزان قانون
و سطح معناداري 565/0برابر با  F بر اساس نتايج جدول ، مقدار. راهه استفاده شد كي
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مديران برحسبدر مداري  قانونبنابراين بين ميزان  ).p > .05(بود  573/0حاصل 
.مقاطع مختلف، تفاوت معناداري وجود نداشت

يليمداري در ميان مديران برحسب دوره تحص مقايسه ميزان قانون:  4جدول 

منبع تغييرات
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

Fآماره 
سطح

معناداري
068/0  2  135/0  بين گروهي

565/0  573/0   119/0  37  419/4  گروهي درون
39  554/4  كل

جهت مقايسه ميزان: مداري مديران برحسب مدرك تحصيلي  مقايسه ميزان قانون
راهه استفاده سب مدرك تحصيلي، آزمون تحليل واريانس يكمداري مديران برح  قانون
بود 193/0و سطح معناداري حاصل  722/1برابر با  F بر اساس نتايج جدول ، مقدار. شد

)p > .05 .( مديران برحسب مدرك تحصيلي،در مداري   قانونبنابراين، بين ميزان
.تفاوت معناداري وجود نداشت

مداري در ميان مديران برحسب مدرك تحصيلي ونمقايسه ميزان قان: 5جدول 

منبع تغييرات
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

سطح معناداري Fآماره 

194/0 2 388/0 بين گروهي
722/1  193/0  113/0 37 166/4 گروهي درون

39 554/4  كل
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آزمون تحليل مداري مديران برحسب سابقه خدمت،   جهت مقايسه ميزان قانون
و سطح  446/0برابر با  F بر اساس نتايج جدول ، مقدار. راهه استفاده شد واريانس يك

مديران در مداري  قانونبين ميزان  ،بنابراين). p > .05(بود  721/0معناداري حاصل 
   .برحسب سابقه خدمت، تفاوت معناداري وجود نداشت

  
  ديران برحسب سابقه خدمتمداري در ميان م  مقايسه ميزان قانون: 6جدول

  منبع تغييرات
 مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
 مجذورات

  سطح معناداري Fآماره 

 054/0 3 163/0 بين گروهي
 122/0 36 391/4 گروهي درون  721/0  446/0

  39 554/4  كل
  

جهت ارزيابي ادراك معلمان از بوروكراسي در مدارس چگونه است؟ ) سؤال پنجم
بر اساس . اي استفاده شد تك نمونه t، آزمون معلمان از بوروكراسي در مدارس ادراك

 t، مقدار 44/3برابر با  ادراك از بوروكراسيپيرامون  شده مشاهدهنتايج جدول ، ميانگين 
 ازنظر معلمان،بنابراين  ).p < .05(بود  000/0و سطح معناداري حاصل  01/32برابر با 

  . متوسط بود طور معناداري باالتر از به، مدارسدر  بوروكراسيوضعيت 
آيا ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي، به لحاظ متغيرهاي جمعيت ) سؤال ششم

  شناختي متفاوت است؟
عنوان متغير وابسته پژوهش، عالوه بر  با توجه به اهميت ادراك از بوروكراسي به

ك معلمان از هر يك از مقايسه اين سازه كلي برحسب متغيرهاي جمعيت شناختي، ادرا
گيري غيرشخصي و  ها، جهت ، قوانين، رويهكار ميتقسمراتب،  گانه سلسله ابعاد شش

  . صالحيت فني نيز مورد مقايسه قرارگرفته است
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tجهت مقايسه ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب جنسيت، آزمون )الف 

، ميانگين ادراك از بوروكراسيبر اساس نتايج جدول. براي دو گروه مستقل استفاده شد
و ميانگين ادراك از بوروكراسي در ميان معلمان مرد 49/3در ميان معلمان زن برابر با 

بود 000/0و سطح معناداري حاصل  36/4برابر با  t همچنين مقدار. است 37/3برابر با 
)p < .05 .( ن مردمعلمان زن و معلمادر ادراك از بوروكراسي بنابراين بين ميزان،

معلمان زن، در مقايسه با معلمان مرد، ميزانكه  طوري به .تفاوت معناداري وجود داشت
.اند بوروكراسي را باالتر ارزيابي نموده

مقايسه ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب جنسيت: 7جدول 
)نفر131(مرد )نفر188(زن متغيرها

t  df  معناداري
M SD M SD 

000/0  317  365/4  541/0 53/3 524/0 79/3 مراتب سلسله
  317002/0  -184/3  528/0 45/3 547/0 26/3كار يمتقس

  317000/0  825/3  356/0 34/3 387/0 50/3قوانين
  317000/0  413/5  462/0 42/3 444/0 70/3ها رويه
426/0 317  -798/0  448/0 23/3 461/0 19/3 يرشخصيغگيري  جهت

000/0 317  095/4  528/0 26/3 564/0 52/3 صالحيت فني
000/0 317  368/4  230/0 37/3 251/0 49/3 ادراك از بوروكراسي

جهت مقايسه ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب دوره، آزمون تحليل) ب
و سطح 725/0برابر با  F ، مقداربر اساس نتايج جدول. استفاده شد راهه واريانس يك

ادراك معلمان از بوروكراسيبنابراين بين ميزان ). p > .05(بود  485/0معناداري حاصل 
.برحسب مقاطع مختلف، تفاوت معناداري وجود نداشت
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  مقايسه ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب دوره: 8جدول

  منبع تغييرات
 مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
 مجذورات

  سطح معناداري Fآماره 

 045/0 2 091/0 بين گروهي
 063/0 316 783/19 گروهي درون  485/0  725/0

  318 874/19  كل
  

جهت : مقايسه ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب مدرك تحصيلي) ج
مقايسه ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب مدرك تحصيلي، آزمون تحليل 

  . راهه استفاده شد واريانس يك
بود  002/0و سطح معناداري حاصل  058/5برابر با  F بر اساس نتايج جدول مقدار

)p < .05 .( برحسب مدرك تحصيلي، ادراك معلمان از بوروكراسي بنابراين بين ميزان
   .تفاوت معناداري وجود داشت

  
  مقايسه ادراك معلمان از بوروكراسي برحسب مدرك تحصيلي: 9جدول 

  منبع تغييرات
 مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
 ذوراتمج

  سطح معناداري Fآماره 

 304/0 3 913/0 بين گروهي
 060/0 315 961/18 گروهي درون  002/0  058/5

  318 874/19  كل
  

، در ادامه آزمون تعقيبي توكي استفاده شد تا از Fبا توجه به معنادار بودن مقدار 
ادراك از  اظازلحدو مشخص شود كه بين كدام دسته از معلمان  هاي دوبه طريق مقايسه

بر اساس نتايج جدول ، معلمان داراي مدرك . بوروكراسي، تفاوت معناداري وجود دارد
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ديپلم و كارداني، ميزان بوروكراسي را باالتر از معلمان داراي مدرك كارشناسي ارشد
.ها، تفاوت معناداري مشاهده نشد در ساير مقايسه. اند ارزيابي نموده

ك معلمان از بوروكراسي برحسب سابقه خدمت، آزمونجهت مقايسه ميزان ادرا) د
و سطح معناداري حاصل 092/1برابر با  Fار مقد .راهه استفاده شد تحليل واريانس يك

برحسب سابقهادراك معلمان از بوروكراسي بنابراين بين ميزان ). p > .05(بود  361/0
.خدمت، تفاوت معناداري وجود نداشت

اك معلمان از بوروكراسي برحسب سابقه خدمتمقايسه ادر:  10جدول 

منبع تغييرات
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

سطح معناداري Fآماره 

068/0 4 273/0 بين گروهي
092/1  361/0  062/0 314 602/19 گروهي درون

318 874/19  كل

زمون همبستگي پيرسونمداري آ  منظور بررسي رابطه بين جزمي انديشي و قانون به
 بر اساس نتايج جدول ، ضريب همبستگي بين جزمي انديشي و قانون. استفاده شد

بنابراين مشخص ).p < .05(معنادار است  05/0بوده و در سطح  332/0مداري برابر با 
مداري مديران وجود  بين جزمي انديشي و قانونشود كه رابطه مثبت و معناداري  مي
 گرايي و دو سوگرايي با قانون دهد كه رابطه دو بعد مطلق مچنين نشان مينتايج ه. دارد

معنادار است اما ساير ابعاد جزمي انديشي، رابطه 05/0مداري نيز مثبت و در سطح 
.مداري ندارند  معناداري با قانون
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 مداري و درك از بوروكراسي مدرسه ماتريس همبستگي جزمي انديشي با قانون: 11جدول 
  يمدار قانون بوروكراسي جزمي انديشي   

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14  15  16  

لفه
مؤ

شي  يها 
ندي
ي ا

جزم
  

 186/0 -512/0 -096/0 -032/0 -125/0 260/0 161/0 -174/0 -012/0 012/0 064/0 246/0 078/0 -143/0 021/0 1 خودرأي بودن .1
 -243/0 100/0 -128/0 -181/0 151/0 192/0 065/0 -096/0 128/0 026/0 -128/0 073/0 -185/0 -051/0 1 021/0منفي نگري .1
 -071/0 -045/0 031/0 095/0 089/0 -048/0 -060/0 075/0 174/0 -061/0 -122/0 159/0 110/0 1 -051/0 -143/0بعدي نگريتك .2
 204/0 042/0 433/0 097/0 -118/0 140/0 -002/0 -014/0 207/0 016/0 044/0 134/0 1 110/0 -185/0 078/0گراييمطلق .3
 250/0 176/0 289/0 -350/0 007/0 -084/0 055/0 025/0 013/0 306/0 -139/0 1 134/0 159/0 073/0 246/0دوسوگرايي .4
 -015/0 153/0 -253/0 -243/0 -126/0 -327/0 -033/0 004/0 -471/0 -307/0 1 -139/0 044/0 -122/0 -128/0 064/0ينيبخودكم .5
 062/0 086/0 062/0 259/0 269/0 113/0 117/0 -269/0 321/0. 1 -307/0 306/0 016/0 -/061 026/0 012/0مقاومت تغيير .6

سي
كرا

ورو
از ب

ك 
در

 

 085/0 088/0 364/0 306/0 002/0 504/0 311/0 -308/0 1 321/0 -471/0 013/0 207/0 174/0 128/0 -012/0 مراتبسلسله. .7
 -025/0 -399/0 144/0 -123/0 278/0 -297/0 -031/0 1 -308/0 -269/0 004/0 025/0 -014/0 075/0 -096/0 -174/0كارميتقس .8
 250/0 150/0 326/0 146/0 178/0 512/0 1 -031/0 311/0 117/0 -033/0 055/0 -002/0 -060/0 065/0 161/0قوانين .9

 -054/0 170/0 212/0 362/0 101/0 1 512/0 -297/0 504/0 113/0 -327/0 -084/0 140/0 -048/0 192/0 260/0هارويه .10
 -127/0 -266/0 -066/0 -012/0 1 101/0 178/0 278/0 002/0 269/0 -126/0 007/0 -118/0 089/0 151/0 -125/0گيري غ شجهت .11
 -107/0 031/0 -041/0 1 -012/0 362/0 146/0 -123/0 306/0 259/0 -243/0 350/0 097/0 095/0 -181/0 -/032فنيصالحيت .12

ون
قان

 
ري

مدا
 

برخورد با .13
 504/0 -032/0 1 -041/0 -066/0 212/0 326/0 144/0 364/0 062/0 -253/0 289/0 433/0 031/0 -128/0  -096/0 آموزاندانش

 276/0 1 -032/0 031/0 -266/0 170/0 150/0 -399/0 088/0 086/0 153/0 176/0 042/0 -045/0 100/0 -512/0برخورد با معلمان .14
قانونمداري .15

 1 276/0 504/0 -107/0 -127/0 -054/0 250/0 -025/0 085/0 062/0 -015/0 250/0 204/0 -071/0 -243/0  186/0منعطف
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ضريب همبستگي بين جزمي انديشي مديران و ادراك معلمان از بوروكراسي برابر
شود كه بنابراين مشخص مي ).p > .05(معنادار نيست  05/0بود كه در سطح  013/0با 

.ادراك معلمان از بوروكراسي وجود ندارد بين جزمي انديشي مديران ورابطه معناداري 
دهد كه تنها بررسي همبستگي ابعاد جزمي انديشي با ادراك از بوروكراسي نيز نشان مي

ير ابعادمعنادار است و سابيني مديران و ادراك معلمان از بوروكراسي  رابطه بين خودكم
.جزمي انديشي، رابطه معناداري با ادراك از بوروكراسي ندارند

مداري مديران و ادراك معلمان از بوروكراسي برابر با ضريب همبستگي بين قانون
شود كه بنابراين مشخص مي ).p > .05(معنادار نيست  05/0بود كه در سطح  092/0

.راك معلمان از بوروكراسي وجود ندارداد مداري مديران و بين قانونرابطه معناداري 
دهد كه تنها مداري با ادراك از بوروكراسي نيز نشان مي بررسي همبستگي ابعاد قانون

معنادار استآموزان و ادراك معلمان از بوروكراسي  رابطه بين مداري در برخورد با دانش
.اسي ندارندمداري ، رابطه معناداري با ادراك از بوروكر و دو بعد ديگر قانون

گيري يجهنتبحث و 
طور نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه وضعيت جزمي انديشي در ميان مديران، به

بيشتر و است فرد باور سيستم ساختار جزمي انديشي. معناداري باالتر از حد متوسط بود
و باور معني به جزمي انديشي. دارد باور او آنچه به تا پردازد مي فرد باور چگونگي به

كه خود عقيده به جزمي انديش، فرد. است چيزي درستي درباره انتقاد غيرقابل عقيده
را آن ترديدي، گونه هيچ بي و بخشد مي عيني اساس دارد، شخصي و ذهني جنبه

در ترديداي  ذره كه خويش هاي انگاره با جزمي انديش فرد درواقع .شمارد مي خطاناپذير
و تشكيك ترديد، از پرهيز با و دارد مي خوش دل و سرگرم را ودخ دهد، نمي راه ها آن دل

دانش را، خويش دروني باورهاي و تابد برنمي را تفكراتش در بازانديشي وچرا، چون
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پنج مختلف مسائل با در مواجه جزم انديشند، كه افرادي. خواند مي قطعي و كلي عيني،
در افراد اين توانايي عدم از حاكي همگي كه دهند مي بروز خود از را العمل عكس نوع

است زياد بسيار جامعه و فرد بر جزمي انديشي اتتأثير .استمسئله  آن با انتقادي مواجه
در جزمي انديشي نمودهاي. دارد باور يا عقيده يك به شخص بستگي دل ميزان به و بسته
عقالني، بسته تفكرات: دهد مي نشان را خود زير هاي به صورت و جمعي فردي سطوح
و همكاران، خود به نسبت فكري آزادي محروميت جديد، هاي ايده جذب در ناتواني
موجب كه و عقايديها  ايده به شخص كه ميزان هر به. خودكامگي و قومي تعصب

عدم اشكال در امر باشد، اين داشته بيشتري عاطفي وابستگي شود، مي جزمي انديشي
نمايان را خود و درگيري جنگ درنتيجه و يطلب جنگ جويي، ستيزه تعصب، مدارا،
كند و به مي تر خودآگاههاي  ازآنجاكه سبك تفكر، مديران را نسبت به توانايي. سازد مي
هاي تفكر عامل مهمي در موفقيت دهد سبك گيري درست را مي ها امكان تصميم آن

، رفتارهاها طرح، ها گيري يمتصمخود را در  تأثير طور مستقيم تفكر مدير به .ستمديران ا
.سازد و نحوه برخورد با مسائل و شرايط گوناگون در سطح سازمان متجلي مي

از اين نوع نتايج نحوه تدوين و تنظيم تفكر مدير را رديابي توان با استفاده كه مي يطور به
توان نتيجه گرفت كه مديران جامعه با توجه به نتايج پژوهش و توضيحات باال مي. كرد

گرايي، دو بعدي نگري، مطلق هاي خودرأي بودن، منفي نگري، تك ازلحاظ ويژگيآماري 
يني و مقاومت در برابر تغيير باالتر از ميانگين فرضي جامعه آماريب خودكم سوگرايي،

  .برخوردارند 
تدريس نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه در ميان مديران ازلحاظ جنسيت، دوره

اما ضعيت جزمي انديشي تفاوت معناداري وجود ندارد؛لحاظ و سابقه خدمت از و
ميزان. بود متفاوت تحصيلي مدرك برحسب مديران ميان در جزمي انديشي وضعيت

طور معناداري بيشتر از مديران جزمي انديشي در ميان مديران داراي مدرك كارشناسي به
ديشي در ميانهمچنين ميزان جزمي ان. داراي مدرك كارشناسي ارشد و كارداني بود
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طور معناداري كمتر از مديران داراي مدرك كارشناسي  مديران داراي مدرك كارداني به
.ارشد نيز بود

وپرورش و رود چون زمينه آموزش توان گفت احتمال مي يمدر توجيه نتيجه فوق 
است بنابراين محصول اين سيستم ها مشابه و ازنظر ساختاري يكي رشد و بالندگي آن

ولي ازنظر مدرك تحصيلي مديران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي. به باشدهم مشا
ساير مدارك جهت حفظ جايگاه خود و حفظ شرايط موجود نسبت به افراد داراي

.تحصيلي بيشتر به وضعيت جزمي انديشي پايبند هستند

طور نشان داد كه وضعيت قانون مداري در ميان مديران، بههمچنين ها  يافته
توان به معني حفظ و اجراي را مي مداري قانون. اري باالتر از سطح متوسط بودمعناد

منظور از قانونبنابراين  ؛طور عادالنه و رعايت حقوق همه افراد بيان نمود قوانين به
ها، انجام امور محوله سازمان به بهترين نحو در چارچوب قوانين و در سازمان مداري

نظور دستيابي به اهداف سازمان و جلب رضايت مردمم مقررات دولتي و سازماني به
توان يافت كه با تر و مؤثرتر از مديران مي مهمرا چه فردي  نادر درون يك سازم. است

گيري، سخنگويي، ارتباطي و اطالعاتي و حتي هاي مختلف همچون تصميم ايفاي نقش
قانون كه ارند زمانيگذ يم تأثير بر افراد جامعه در درون و برون سازمان، الگو بودن

محيط حفظ بر داخلي، محيط به توجه ضمن ها سازمان باشد، حاكم سازمان بر مداري
ها سازمان نوع اين در غالب هاي ارزش. يددارندتأك نيز شغلي الزامات با اهتمام و كاري
مدون يها نظام از برخورداري و منطقي فرآيندهاي ي،مند ضابطه يكپارچگي،: شامل
باال، تعهد از كاركنان برخورداري به نسبت مراتبي، سلسله و منسجم انسازم. است

مشخص، استانداردهاي مقررات، و قوانين وضوح نبايدها، و بايدها از روشناي  مجموعه
و امور بودن يافته سازمان موجود، وضع حفظ امور، بودن بيني پيش قابل تعارض، از پرهيز

توان نتيجه مي آمده دست بهبا توجه به نتايج . يندنما مي تأكيد افراد بودنمتحدالشكل 
.حاضر بيشتر از حد متوسط بود در پژوهشگرفت كه ميزان قانون مداري مديران 
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بدون تقريباً بزرگ، و رسمي هاي سازمان توان گفت كه يمدر توجيه نتيجه فوق 
.كنند مي ايتهد را سازماني رفتار كه هستند مقررات و قواعد از ينظام داراياستثناء 
از كنند يكي مي خدمت مهمي كاركردهاي زيرابه برخوردارند زيادي عموميت از قوانين
و قوانين وجود مديريت،هاي  رشته كليه وها  مديريت انواع در مشترك و مؤثر عوامل

گوناگون هاي سازمان در عدالت اجراي. است سازمان هر در ها آن رعايت و مقررات
،ها گيري تصميم درنفوذ  اعمال و روابط از يافتن نجات و آموزشي هاي سازمان ازجمله
اداره به توانند مي مديراني بنابراين است؛ الزم مقررات تدوين و ضوابط وجود مستلزم

و داشته اختيار در مناسبيو مقررات  قوانين كه بپردازند آموزشي و اداري مؤسسات
حكم در يعني است، كردن سرند وانين،ق يكي از كاركردهاي .باشند داشته كامل آگاهي
را گري تساوي معني سازمان قوانين. كند مي عمل ها آن يردستانز و مديران ميان حائلي

با توجه .روند كار به يكسان طور به هركسي مورد در توانند مي ها آن زيرا دارند، همراه به
قوانين و رعايت توان نتيجه گرفت كه اجراي هاي پژوهش مي به اين مطالب و يافته

و )اعم از مدير و معلم( ها براي كارمندان اصول و ضوابط در همه امور در كليه سازمان
بنابراين اجرا و پيروي و همه بايد از اين قوانين پيروي كنند؛ االجراست الزمرجوع  ارباب

از قوانين براي زنان و مردان و افراد با مدرك تحصيلي و سوابق خدمتي متفاوت الزم
شناسي وجود ندارد بلكه يتجمعهاي  ي در اجراي قوانين بر اساس ويژگيتفاوت و است

.ي خواهد بودشكن قانونتخطي از اين امر 
مدارس، نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه ادراك معلمان از بوروكراسي سازمان

و كشور هروپرورش  آموزش نظام. طور معناداري در حد باالتر از متوسط بود به
هاي ويژگي از بسياري داراي رسمي، هايي سازمان عنوان به آن آموزشي مؤسسات

به بودجه تخصيص خصوص در گيري تصميم ها سازمان اين در. هستند بوروكراسي
موردنياز شرايط تعيين درسي، ريزي برنامه درسي، كتب چاپ و يفتأل تهيه، مدارس،
ادارات وسيله به همه  مديران انتخاب و نمعلما كنترل دبيران، آموزش و استخدام دبيران،
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تحصيلي، مقاطع بر مبناي مدارس هاي فعاليت. شود مي انجام وپرورش آموزش مركزي
درسي موضوع هر بهو  اند شده يبند گروه يههر پا درسي موضوعات و تحصيلي هاي پايه
ساعات به درسي روز يك مدارس همه در. است شده داده اختصاص معلم يك نيز
برنامه و شده يمتقس مشخص استانداردي مبناي بر زماني، ازنظر مساويعمدتاً  و شخصم

بوروكراسي بنابراين است؛ شده يينتع پيش از و يكسان نيز مدارس اين همه درسي
مقادير داري كه موضوعي عنوان به معلمان، براي آن وجود عدم يا وجود دوگانگي جاي به

يك به مدارس تمام در بوروكراسي ميزان وجود، ينباا اما شد؛ مالحظه است مختلفي
بوروكراتيك ساختار. كرد يبند دسته مبنا اين بر را مدارس توان مي و نيست اندازه

در خود هاي برنامه اثربخش اجراي براي آموزشي نظام كه است تدابيري ازجمله مدارس
وها  ويژگي اربردك وبر، نظريهبرخالف  اما است؛ كرده بيني پيش سطح ترين ياتيعمل

همچون منفي يامدهايها و پ نارسايي مدارس، در يژهو به ها سازمان در بوروكراسي اصول
و تحصيلي پيشرفت در منفي عواقب ان،آموز دانش و معلمان بين روابط شدن يرشخصيغ
استفاده قدمت برخالف وجود، ينباا. است داشته دنبال به را معلمان قدرتي يب احساس نيز
بهبود چالش با همواره نظام اين ،وپرورش آموزش هاي سازمان در بوروكراسي لمد از

منظور، همين به هرازگاهي و بودهرو  روبه خود هاي فعاليت مختلف ابعاد در كارآمدي
سازمان تحول سير. است گرديده تحول و تغيير دستخوش آن برنامه و ساختار
و ساختارعمدتاً  تغيير،هاي  ريزي برنامه در كه دهد مي نشان نيز وپرورش آموزش

نظام واحد ترين يواصل داشته قرار موردتوجه اجرايي و ستادي حوزه در تشكيالت
هاي سازمان اجمالي نگاه يك در. استشده  گرفته نظر در كمتر مدرسه، يعني آموزشي،
كار ماهيت ولي هستند بوروكراسي از متأثر اي گسترده صورت به وپرورش آموزش
دقيق اعمال و طلبد مي سازماني ازنظر را خاصي نرمش و پذيري انعطاف وپرورش آموزش
و سازنده نه و است مصلحت نه وپرورش آموزش هاي سازمان در بوروكراسي اصول
مشمول يوادار كلي چارچوب در هم اگر وپرورش آموزش هاي سازمان درواقع. عملي
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از گيري بهره و سازماني هاي وشر استقرار در گيرند، قرار بوروكراتيك هاي سازمان
  .باشند  برخوردار خاصي انعطاف قابليت از بايد مدارس سطح در يژهو به سازماني نيروي

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه در ميانگين ميزان ادراك معلمان از بوروكراسي
معلمان زن، در مقايسه. ازنظر جنسيت و مدرك تحصيلي تفاوت معناداري وجود داشت

اما ازنظر دوره تدريس و اند؛ نموده را گزارشبا معلمان مرد، ميزان بوروكراسي باالتري 
باال رفتن سطح تحصيالت زنان كه ييازآنجا .سابقه خدمتي تفاوت معناداري وجود ندارد
، گسترش و شود هاي اقتصادي و اجتماعي مي موجب گسترش مشاركت آنان در فعاليت

با توجه به . زنان از عوامل مؤثر در دستيابي به توسعه است گذاري براي آموزش سرمايه
كرده يلاست، زنان تحص يالتشانعامل در اشتغال زنان ميزان تحص ينكه مؤثرتر اين

بنابراين افزايش تحصيالت ؛هاي خود در بازار كار بهره گيرند مندند تا از مهارت عالقه
، اشتغال براي بنابراين ؛برد راي آنان باال ميعالي زنان احتمال يافتن شغل در بازار كار را ب

ترين عوامل زنان يك نياز اجتماعي است و به دست آوردن استقالل اقتصادي يكي از مهم
از سوي ديگر افزايش حضور زنان . تثبيت و ارتقاي جايگاه زنان در عرصه عمومي است

رشد و عالي حصيالتت داشتن به زنان تمايل و يآموزش عال مراكز و هادانشگاه  در
بازار با رابطه در چالشي عنوان به ، كشور در هادانشگاه دختر آموختگاندانش توجه قابل
زيرا ساختار اشتغال برحسب ؛شده است ، بيكاري و دستمزد مطرح و مباحث اشتغال كار

هاي اي است كه بيشترين مشاركت زنان در بخش خدمات، حوزه فعاليت گونه جنسيت به
ديگر به سمت مشاغل زنانه كه ادامه وظايف عبارت يا به. ي و بهداشتي استآموزش

رغم افزايش ميزان تحصيالت زنانلذا علي. شود گرايش دارد ها محسوب مي مادري آن
هاي اجتماعي و اقتصادي، هنوز سهمهاي اخير و گسترش حضور آنان در عرصهدر سال

مچنان زنان در مقايسه با مردان در سازمان، آزاديه. ياردارنداندكي از بازار كار را در اخت
مراتبي ساختار عمل و توانايي محدودتري دارند و بيش از مردان كنترل سلسله



مديريت بر آموزش سازمانها

162

زيرا موقعيتشان در ساختار سازمان وابسته و تحت نظارت كنند؛ بوروكراتيك را تجربه مي
.جامعه دارد مراتب جنسيتي رايج در كل سطوح مردان است كه خود ريشه در سلسله

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه بين جزمي انديشي با قانون مداري رابطه مثبت
ديگر نتايج پژوهش نشان داد كه هرچه وضعيت جزمي عبارت به ي وجود دارد؛و معنادار

تواند نميفرد جزمي انديش . يابد يش ميافزا يزنانديشي باالتر باشد ميزان قانون مداري 
عقايدش را از پيش پذيرفته و اگر هزار دليل در رد. ايدش را عوض كندذهنيت و عق

،فرد جزمي انديشبنابراين  ورزد؛ بر عقيده خود اصرار ميعقايدش ارائه شود، بازهم 
ها بسته و هر آنچه را كه با عقايدش سازگار نباشد انكار چشم خود را به روي واقعيت

عدم. دهد و به حرف مخاطبانش گوش نميگيرد  از محيطش بازخورد نمي او. كند مي
است و ي، ازخودراضدگم گرا. استگونه افراد  ينابارز هاي  تحمل و مدارا، از ويژگي
دهد و نه دست به داند زيرا نه به انتقادهاي ديگران گوش مي خود را عاري از خطا مي

اند كه با او موافقشوند، كساني  ، مردم به دودسته تقسيم مياوازنظر . زند خود انتقادي مي
برد و نسبت به در يك توهم شديد به سر مي جزمي انديش. اند و كساني كه با او مخالف

حاضر است به خاطر عقايدش، خود وو  داردعقايد نادرستش، باوري كوركورانه 
از سوي ديگر. پندارد كار خود را كامالً صحيح مي همكاران را نيست و نابود كند و اين

ط و اصول كلي معيني است كه از طرف يك منبع داراي قدرت و اعتبارقانون ضواب
كه در قلمرو آن منبع قدرت زندگي يكسان شود و در آن براي همه اجتماعي، مقرر مي

كه همگان، ملزم به رعايت آن شده ينمع هايي يتكنند، تكاليف، حقوق و مسئول مي
مند بودن رفتارهاي انساني در و قاعده يمند به معناي ضابطه مداريرو قانون  ازاين .هستند

و موردپذيرش بيشتر افراد جامعه و باعث تداوم و قوام شده ينقالب هنجارهاي تدو
توان نتيجه گرفت كه هرچه ميزان جزمي يمبا توجه به توضيحات باال . جامعه است

و اجراي يفه محولهوظ انجامانديشي در بين مديران بيشتر باشد به همان ميزان گرايش به 
.بود خواهد يشتربقوانين و مقررات نيز 
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داري بين سطح جزمي انديشي مديران با  يمعن رابطهنتايج حاصل از پژوهش هيچ 
ناشي  ازآنجاتواند  يماين نتيجه . ي رابطه معناداري نشان نداداز بوروكراس ادراك معلمان

يزان جزمي انديشي باال در م باوجودشده باشد كه معلمان بيشتر متمايل بر اين باشند كه 
شده در مدارس از طريق عملكرد  خود را از بوروكراسي اعمال ادراكات رفتار مديران،

نتايج حاصل از پژوهش  .دهند گزارشعملكرد مديران  فقط نهكلي سيستم مدرسه و 
اين  مديران با ادراك معلمان رابطه معناداري وجود ندارد؛ نشان داد كه بين قانون مداري

گرا  ممكن است يك مدير بسيار قانونحاوي اين مضمون باشد كه  يجه ممكن استنت
ي نداشته تأثير ك معلمان از بوروكراسي موجود در مدرسهادراباشد اما اين امر الزاماً بر 
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