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ـ پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ايران، سال سوم، شماره چهارم )پیاپی 12(، زمستان 1399صص249-274 فصلنامه علمی )مقاله علمی 

http://doi.org/ 10.30510/PSI.2021.225048.1133

 تأثیر معلمان بر تقويت هويت سیاسی دانش آموزان با هدف دستیابی به توسعۀ
پايدار در جمهوری اسالمی ايران

دریافت: 99/1/12 سروگل تقی پور1      

پذیرش: 99/4/30 غفار زارعی2     

چکیده

هویت سیاسی یکی از ابعاد مهم هویت ملی در هر جامعه ای است که تقویت و تضعیف 
آن نقش تعیین کننده ای در تقویت یا تضعیف هویت ملی دارد، رشد و توسعه در کشورهای 
گوناگون درگرو توسعه پایدار آن کشورهاست، بنابراین دستیابی به توسعه پایدار نیازمند 
انسانی است.  اجتماعی، فرهنگی و  اقتصادی، سیاسی،  از سطوح  برنامه ریزی در هر یک 
انسان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد. 
با توجه به اینکه آموزش نیز از مؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود، پس آموزش به طور 
عام و آموزش وپرورش به طور خاص می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار داشته باشد. 
آموزش وپرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط اصلی و تردیدناپذیر توسعۀ 
همه جانبۀ کشور است. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش وپرورش بر تقویت هویت سیاسی 
دانش آموزان با هدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری اسالمی ایران در سال 1398 انجام 
گرفت. با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 384 نفر از معلمین زن و متصدیان برنامه ریزی 
تقویت  بر  آموزش وپرورش  داد  نشان  نتایج  انتخاب شد.  نمونه  به عنوان  آموزش وپرورش 
هویت سیاسی مؤثر بوده و منجر به توسعه پایدار می شود و بین آموزش وپرورش با هویت 
سیاسی و توسعه پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بر اساس نتایج به دست آمده، 
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بیشترین تأثیر مربوط به هویت سیاسی روی توسعه پایدار است و کمترین مربوط به تأثیر 
روش های تربیتی بر توسعه پایدار از طریق هویت سیاسی است. درمجموع 62 درصد از 

تغییرات توسعه پایدار را تبیین می کند.

واژگان کليدی: هویت سیاسی، توسعه پایدار، آموزش وپرورش، روش های تربیتی.
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مقدمه و بیان مسئله

توسعۀ سیاسی، بخشی از فرایند پیچیدۀ توسعۀ ملی است. این موضوع از ُجستارهای 
مهم و پر مناقشه در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی است. معضالت و تنگناهای بازدارنده ای 
که در کشورهای درحال توسعه در جریان شکل گیری و راه اندازی پروژۀ توسعۀ سیاسی 
بروز کرده و نیز سنجش و ارزیابی های نظری ابهام آمیز اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه 
که از پیچیدگی جوامع و پیچیدگی فرآیند توسعۀ سیاسی آن ها ناشی می شود )نظری و 
همکاران، 1398(. جهانی شدن در درجه نخست پدیدهاي فرهنگي است که بستري براي 
جهاني شدن فرهنگ هاي خاص، بومي و محلي شدن عناصر فرهنگ جهاني فراهم مي کند. 
این تغییرات اجتماعي با عنوان توسعه ي اجتماعي- اقتصادي در ایران معاصر از جانب 
با  اقتصادی و به شیوه ي مرکز محور  با اجراي طرح هاي توسعه ي اجتماعی -  دولت ها 
اجرا و نظارت رسمي همراه بوده است که علي الخصوص از دوره ي پهلوي شروع گردید 
و امروزه نیز در جریان است؛ از جانب دیگر با گسترش روزافزون رسانه ها و ارتباطات، 
حوزه ي عمومي پذیراي نوسازي و عناصر مدرنیته شده است. توسعه در اغلب کشورهاي 
جهان سوم و ازجمله در ایران و جامعه محصل تاریخچه اي را در برگرفته است و التزامات 
داراست  اجتماع  این  بین  را در  فرهنگي خویش  اجتماعي و  با شرایط  موانع مختص  و 

)پدیده تبار، 1394: 10(.

پیش از دهه 80 میالدی اندیشمندان و برنامه ریزان توسعه بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه 
تأکید می کردند که نتیجه آن توسعه نیافتگی تشدید فاصله طبقاتی ناپایداری توسعه و تخریب 
محیط زیست و غیره بود. از آن زمان به بعد توسعه پایدار نزد اندیشمندان جایگاهی ویژه 
یافت. انسان از ابعاد گوناگونی موردمطالعه قرارگرفته است. ازآنجاکه هویت بخش مهمی 
آن  تأثیر هویت  تحت  اجتماعی هر شخص  و  زندگی شخصی  و  است  انسان  از وجود 
است )کوشکی، انصاری فرد و حجازی، 1398: 10(. بررسی هویت افراد بسیار موردتوجه 
قرارگرفته است. ایران جامعه ای در حال گذار و یا درحال توسعه است. در چنین جامعه ای به 
دلیل فروپاشی نظام ها و ساختارهای سنتی نظیر اجتماعات عشایری و روستایی و گسترش 
شهرنشینی، تحرکات جمعیتی و اجتماعی و تشدید تعامالت بین فرهنگ ها، اقوام و ملل 
متفاوت، اغلب افراد به ویژه جوانان و دانش آموزان در برابر الگوهای محلی، ملی و جهانی 
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متفاوت و بعضاً متعارضی قرارگرفته است. بسیاری از دانش آموزان با کنده شدن از بنیادهای 
سنتی و در شرایط ضعف یا نبود ساختارهای نوین مدنی و یا تشخیص ندادن الگوهای 
مناسب، دچار تعارض، سردرگمی و بالتکلیفی می شوند و خود را در تعارض با ارزش های 
سنتی و مدرن می بینند )حجتی و کشتی آرای، 1393: 9(. در چنین شرایطی است که آنمی 
یا نابسامانی اجتماعی زمینه الزم را برای پیدایش بحران هویت پدید می آورد. تعلیم و تربیت 
امری جدانشدنی از تحول اجتماعی و انسانی است و برنامه درسی و مدرسه را در بردارد 
رویکرد برنامه درسی باعث شکل گیری جوانب شخصیت سیاسی خواهد شد و منجر به 
شکل گیری رفتار سیاسی نسل دانش پذیر جامعه در آینده خواهد شد. به این ترتیب برنامه 
ریزان و متخصصان تعلیم و تربیت به نقش انسان در تغییر وضع موجود برای رسیدن به 
وضع مطلوب با دیدی وسیع نگریسته و به اهمیت تفکر تأکید کرده و پرورش آن را از 
اهداف اصلی تعلیم و تربیت می دانند و یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت را تربیت 
تعلیم و  نهاد  اگرچه  انسان های متفکر می دانند )نظری، سیف اللهی و سرایی، 1397: 8(. 
تربیت و تنوع کارکرد آن از دیرباز به تناسب شناسایی موضوع تعلیم و تربیت، موردتوجه و 
اهتمام اندیشمندان بوده است اما بدیهی است که امروزه تعلیم و تربیت به لحاظ برخورداری 
از مبانی نظری سازمان یافته و هدفمند که مبتنی بر اصول و روش هایی است و در کشور 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس آیه شریفه )و ما خلقت الجن والنس اال یعبدون( هدف 
آموزش وپرورش در ایران پرورش عبد صالح است پس برای تحقق این آرمان هدف های 
اساسی ایمانی و اخالقی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، دفاعی – نظامی، اقتصادی و سیاسی 
از کارکردهای تعلیم و تربیت و بعد سیاسی آن است که همواره بایستی موردتوجه نظام های 
سیاسی باشد؛ زیرا از این طریق است که می توان با اجرای یک برنامه نظام مند زمینه مشارکت 
فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و به طورکلی می توان ایفای نقش 
واقعی شان رو فراهم آورد. بعالوه به همین دلیل نظام های سیاسی حاکم سعی نموده اند از 
طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی که از سوی نهاد آموزش وپرورش رسمی و 
نمایند  را دل بسته حاکمیت  دانش آموزان  به ویژه  را،  افراد  غیررسمی سازمان دهی می شود 

)شاهرخی شهرکی، 1394: 10(.

برای توسعه  از عوامل ضروری و اساسی  بالنده و پیشرو  از بعد سیاسی  برخورداری 
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پایدار است. به منظوربه منظور تأکید بر نقش بعد سیاسی و اثرگذاری مثبت و مؤثر آن بر 
توسعه پایدار و بهره گیری از ظرفیت های بعد سیاسی در فرایند توسعه پایدار و همچنین 
جلوگیری از اثرات منفی توسعه پایدار بر بعد سیاسی جوامع تدوین سیاست گذاری بعد 
سیاسی در فرایند توسعه پایدار الزامی است. در همین زمینه هاشمی؛ طیبی و کیمیانی )1394( 
در پژوهشی بیان کردند که یکی از شاخصه های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه در 
نسل های جامعه است، ازاین رو سرمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش وپرورش انسان هایی 
اندیشه،  در  انعطاف و تحرک  دارای  به بیان دیگر  و  پژوهشگر  نظام مند،  بامهارت،  علم گرا، 
موجب خواهد شد و بدین ترتیب فرآیند توسعه در تمامی ابعاد جامعه گسترش خواهد 
یافت )ملکی و شیرخانی آزاد، 1395(. تعیین خط مشی ها و راهبردهای کالن بعد سیاسی برای 
رسیدن به اهداف چهارگانه یعنی همکاری های بعد سیاسی؛ مشارکت بعد سیاسی؛ میراث بعد 
سیاسی و هویت بعد سیاسی که یونسکو نخستین بار با ارائه سیاست گذاری بعد سیاسی گاه 
سیاست گذاری برای توسعه بعد سیاسی مفهوم توسعه بعد سیاسی آن را مطرح نموده است 
و گاه سیاست گذاری برای توسعه پایدار که در اولین کاربرد بعد سیاسی به مفهوم محدودتر 
و در دومین نگرش به مفهوم سیاست گذاری وسیع تر به کار می رود )همت خواه و همکاران، 
1398(. در جایگاه آموزش در توسعه پایدار یوسفی )1393( بیان کرد که رشد و توسعه در 
کشورهای گوناگون درگرو توسعه پایدار آن کشورهاست، بنابراین دستیابی به توسعه پایدار 
نیازمند برنامه ریزی در هر یک از سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است. 
انسان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد. با 
توجه به اینکه آموزش نیز از مؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود، پس آموزش به طور عام 
و آموزش وپرورش به طور خاص می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار داشته باشد )غفاریان 
شیرازی، 1392(؛ درواقعدرواقع آموزش وپرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط 
اصلی و تردیدناپذیر توسعه همه جانبه کشور است. آموزش و توسعه رابطه دوسویه ای با هم 
دارند، از یک سو آموزش بسترساز توسعه است؛ از سویی دیگر، توسعه الزمه تحول اساسی 
در نظام آموزشی است؛ لذا ضرورت دارد هر جامعه ای که به توسعه پایدار می اندیشد، آموزش 
مطلوب را در رأس برنامه های خود قرار دهد. سیاست گذاری بعد سیاسی با تعریف بعد 
سیاسی و شناسایی متغیرهای اساسی آن شکل می گیرد. تعریف بعد سیاسی دامنه و گستردگی 
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سیاست ها را مشخص نموده و حیطه عمل مدیران را ترسیم می نماید )حجتی و آرای، 1393: 
.)14

بیان کرد که بقای رشد و توسعه می تواند  بیان مسئله اصلی این پژوهش می توان  در 
کوتاه مدت یا بلندمدت باشد. بلندمدت بودن سبب نوعی توسعه پایدار می شود. توسعه پایدار 
تنظیم و ساماندهی تعامل انسان و محیط و تعامل انسان و انسان را در برمی گیرد. سه عامل 
مهمی که به رواج تفکر توسعه پایدار کمک کرده اند عبارت اند از: نتایج بد کارکردی اجرای 
سیاست های تعدیل ساختاری که خود برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی در دهه 1980 
تدوین شده است؛ افزایش بی امان و وقفه ناپذیر فقر و گرسنگی و نابرابری در جهان و تخریب 
نگران کننده محیط زیست و منابع طبیعی درنتیجه کاربرد فناوری ها. در این خصوص محققان 
بیان کردند که آموزش از طریق ارتقاء مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های فردی منجر 
به انباشت سرمایه انسانی در فرد و جامعه می شود و دامنه آزادی فرد را به وسیله افزایش 
توانمندی های او توسعه می دهد. از سوی دیگر در نظام بین المللی نوین تقسیم کار، آموزش، 
نقش محوری را در تقسیم کشورهای جهان دارا است و کشورهایی که از نظام آموزشی 
مطلوب تری برخوردارند توانسته اند با استفاده از تولیدات با فناوری باال و دانش بنیان از رشد 
اقتصادی پایداری برخوردار گردند. توسعه پایدار یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که 
معانی متفاوت و بسیاری دارد. مفهوم توسعه پایدار یک نوع تالش برای ترکیب مفاهیم در 
حال رشد حوزه ای از موضوعات سیاسی، اجتماعی، محیطی و غیره با موضوعات اجتماعی 
اقتصادی است. توسعه پایدار عالوه بر تأمین نیازهای نسل کنونی تأمین نیازها و احتیاجات 
نسل آینده را نیز در نظر دارد. توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، 
اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع 
طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی رویه جمعیت، 
انسان های حال و آینده جلوگیری کند. تحوالت  پایین آمدن کیفیت زندگی  بی عدالتی و 
سیاسی در ایران پس از انقالب، فراز و نشیب های فراوانی داشته و از هویت سیاسی غالب 
برخوردار بوده است. به گونه ای که الگوهای بازشناسی متقابل آن بسیار ضعیف شده و یکی از 
مظاهر این ضعف، در حوزه اصلی هویت آشکارشده است. ازآنجاکه این الگوهای بازشناسی 
متقابل، مبنای جامعه سیاسی را تشکیل می دهند، درنتیجه جامعه سیاسی نیز تضعیف شده 
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است. اثرات مثبت معلمان در توسعه پایدار از طریق آموزش وپرورش نه تنها می تواند در 
رشد اخالقی، رفتاری و حتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای 
حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید همچنین معلم به عنوان نشر دهنده آموزش وپرورش 
در قالب فرآیند اجتماعی کردن  دانش آموزان، به توسعه و پیشرفت فرهنگی و سیاسی جامعه 
کمک می کند؛ زیرا جامعه ای  توسعه یافته تلقی می شود که اعضایش به  شیوه حساب شده و 
پیش بینی  پذیر رفتار کنند و همکاری زیادی باهم داشته باشند و این جز از طریق جامعه پذیری 
صحیح  تحقق نمی یابد. معلم همواره به عنوان یکی از عوامل مهم جامعه پذیری دانش آموزان 
از طریق مدرسه است. جامعه پذیری بعدی از پرورش اجتماعی است که  عبارت است از 
آموزش افراد و آشنا ساختن آن ها با ارزش های یک جامعه. نظام آموزشی و یا سیستم تعلیم 
و تربیت رسمی در هر جامعه مهم ترین نقش را در جامعه پذیری افراد دارد که از طرق مواد 
درسی، مواد آموزشی، فعالیت های تشریفاتی  و همچنین معلمان این فرایند صورت  می پذیرد؛ 
اما معلم به دلیل برخورد مستقیم  با دانش آموزان در خالل سال های سازنده  زندگی و همچنین 
نفوذ قابل توجه بر تفکرات آنان، نقش تعیین کننده ای  در این راستا دارد. ازنظر دانش آموز، معلم 
سخنگوی  توانای جامعه است. معلم اولین الگوی  اقتدار اجتماعی است که دانش آموز با آن  
مواجه می شود چگونگی اعمال این اقتدار جدید توسط دانش آموز با مقایسه با پدر شناخته 
می شود، عالوه بر موقعیت اقتدار در کالس، معلم همچنین؛ از احترام عمومی  در جامعه اش 
برخوردار است. مخصوصاً در مناطق روستایی، مردم به معلم به عنوان  منبع تمدن و فرهنگ 
می نگرند حتی در بعضی مناطق، معلم از شخصیت نمایندگی  حکومت بهره می برد؛ اما باوجود 
اهمیت نقش معلم در ایجاد توسعه پایدار، پژوهشی که به طور مشخص به ارزیابی تأثیر 
معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش آموزان باهدف دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری 
اسالمی ایران بپردازد و اثرات و پیامدهایی که نقش معلم بر توسعه پایدار دارد را بررسی کند 
صورت نگرفته است به همین دلیل در این پژوهش محقق بر آن است که تأثیر معلمان بر 
تقویت هویت سیاسی دانش آموزان به منظوربه منظور دستیابی به توسعه پایدار در جمهوری 
اسالمی را مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین نقش آموزش وپرورش بر بهبود هویت سیاسی 
دانش آموزان را موردبررسی قرار دارد. بدیهی است انجام این تحقیق می تواند با در نظر گرفتن 
ابعاد دیگر مؤثر بر توسعه پایدار مدل مفهومی جامع تری برای توسعه پایدار ارائه دهد و به 
پر کردن خأل پژوهشی موجود کمک کند. همچنین نتایج این تحقیق می تواند در مدارس، 
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دانشگاه و مؤسسات آموزشی مورداستفاده مدیران و رهبران آموزشی قرار گیرد و آن ها را 
در اخذ تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های آموزشی یاری دهد؛ بنابراین این تحقیق به بررسی 

فرضیه های زیر می پردازد:

• آموزش وپرورش بر هویت سیاسی دانش آموزان در جمهوری اسالمی ایران اثر معناداری   
دارد.

• آموزش وپرورش بر توسعه پایدار از طریق هویت سیاسی دانش آموزان در جمهوری   
اسالمی ایران اثر معناداری دارد.

• هویت سیاسی بر توسعه پایدار در جمهوری اسالمی ایران اثر معناداری دارد.  

• روش های تربیتی بر توسعه پایدار از طریق هویت سیاسی دانش آموزان در جمهوری   
اسالمی ایران اثر معناداری دارد.

1. چارچوب نظری

1-1. نظريه بازتولید

فهم نظریه بازتولید یا نظریه مطابقت مهم ترین نقش را در درک برنامه درسی به عنوان یک 
متن سیاسی دارا است؛ به طور ویژه ارتباطات اجتماعی در تعلیم و تربیت روابط بین مدیران و 
معلمان، معلمان و دانش آموزان باکارهایشان سلسله مراتب موجود در دنیای کار و در ارتباط 
با کارگران را به نمایش می گذارد. روابط سلسله مراتب در قدرت و اختیار عمودی از مدیران 
به معلمان و از معلمان به دانش آموزان منعکس شده است؛ بااین همه ذکر این نکته بسیار مهم 
است که نظریه بازتولید یکی از مهم ترین مؤلفه های درک و فهم برنامه درسی به عنوان یک 

متن سیاسی است )کالنتری و بهمن، 1390: 18(.

1-2. ايدئولوژی

مفهوم دیگری که به حوزه برنامه درسی واردشده و به صاحب نظران جهان سیاست –
محور برنامه درسی کمک کرده تا دیدگاه خود را بهتر معرفی کنند و استدالل خود را به پیش 
ببرند مفهوم ایدئولوژی است مک الرن در این زمینه توضیح می دهد: »ایدئولوژی دریک 
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برداشت ساده به تولید معنی اشاره می کند. ایدئولوژی به عنوان راهی برای نگریستن به جهان 
مجموعه ای از ایده ها انواع مختلف فعالیت های اجتماعی و آداب ورسوم است که ما مایلیم 
به عنوان امری طبیعی و موجه و مقبول بپذیریم؛ در حقیقت ایدئولوژی محل تقاطع یا نقطه 
اشتراک معنا و قدرت در دنیای اجتماعی است )حجتی و آرای، 1393: 14(. آداب ورسوم 
عادات باورها و ارزش ها اغلب در قالب برداشت های غیرمنظم افراد از جایگاهشان در نظم 
اجتماعی فرهنگی ایجاد می شود و از این طریق آن ها را متقاعد می کند که آن جایگاه را بپذیرند 
و روابط ناعادالنه مربوط به قدرت و تسلط را پنهان و مخفی کنند. این امر را می توان در برخی 
اوقات سلطه ایدئولوژیک نامید«. ایدئولوژی در ابتدا به عنوان اولین عنصر و مفهوم کلیدی در 
جنبش برنامه درسی به عنوان متن سیاسی مدنظر قرار گرفت سپس مفهوم ایدئولوژی به یک 
مفهوم محوری در فهم برنامه درسی و برنامه درسی نیز به عنوان یک »بحث ایدئولوژیک« 

مفهوم پردازی گردید )قرایی مقدم، 1392: 10(.

1-3. برنامه درسی پنهان

برنامه درسی پنهان ابزار مفهومی دیگری برای صاحب نظران برنامه درسی سیاست محور 
برنامه  »شالوده وزیر ساخت  عنوان  بار تحت  اولین  برای  که  مفهومی  بود  در دهه 1970 
درسی« باز تدوین و مطرح شده است. برنامه درسی پنهان به مجموعه ای از نتایج و جنبه های 
ناخواسته اما کاماًل واقعی فرایند آموزش مدرسه ای اشاره می کند. برنامه درسی پنهان از برنامه 
درسی آشکار و یا طرح ریزی شده متفاوت است. مک الرن برنامه درسی پنهان را این چنین 
تعریف می کند: »برنامه درسی پنهان با روش های تلویحی و ضمنی که در آن رفتار و دانش 
ایجاد می شود؛ یعنی آنچه خارج از مواد درسی معمول برنامه ریزی شده رسمی اتفاق می افتد 
سروکار دارد و بخشی از »فشار« مدیریتی و بوروکراتیک مدرسه است که به وسیله آن ها دانش 
آموزان وادار به اطاعت از ایدئولوژی های حاکم و فعالیت های اجتماعی مرتبط و اقتدار رفتار 
و اخالق می شوند«. امروزه برنامه درسی پنهان مبدل به یک مفهوم بسیار عادی شده است 
و در برنامه درسی رسمی جاافتاده و توسط طیف وسیعی از صاحب نظران مورداستفاده قرار 

می گیرد )سلیمی، 1391: 21(.
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1-4. شبکه سازی با ذينفعان؛ چهارچوب برنامه درسی پايدار

مطابق نظریه سیستمی بگان و همکاران هر سیستم سازگار شونده به زمینه ی خود وابسته 
است و بنابراین با محیط خود در ارتباط است. محققین بیان می دارد که بازخوردي که یک 
سیستم از تعامل با محیط های مختلف می گیرد موجب یادگیري و تحول آن می شود. سیستم ها 
اسپورن  دارند.  اثر  بر دیگر سیستم ها  دارند و همچنین  در درون سیستم های دیگر جاي 
یکی از ویژگی های چنین آموزشگاه هایی را شبکه سازمانی یا سازمان شبکه ای می داند و 
معتقد است در یک محیط سیستمی پیچیده، شبکه ها می توانند براي افزایش ظرفیت سازگار 
شوندگی و کارایی آموزشی همگرا شوند. یکی از چارچوب های الحاق و ادغام آموزش در 
توسعه پایدار در برنامه درسی را فرصت های همکاري و شبکه بندی خارجی معرفی می کند. 
به زعم او همکاري و ایجاد شبکه با مسئوالن و متصدیان بیرون از دانشگاه جهت آموزش 
براي توسعه پایدار کار شایسته ای است. با برقراري رابطه و شراکت با گروه های اجتماعی، 
نهادهاي دولتی، صنایع و سازمان های غیردولتی می توان زمینه های عمل را با تسهیم دانش، 
مهارت ها، تجربیات و حمایت از کارورزی های دانشجویان گسترش داد )پدیده تبار، 1394: 
8(. بر این اساس امکان توان برقراري ارتباط با متصدیان بیرونی مقوله ای است که باید به 
آن توجه کرد. در دانشگاه فناوري سیدنی، همکاري با صنعت، دولت و جامعه براي ایجاد 
یک آینده پایدار، از طریق برنامه های پژوهشی و مشاوره و تدریس صورت گرفته است. این 
دانشگاه اهداف مختلفی را جهت تحقق این امر در نظر گرفته است: 1. اجراي تحقیقات و 
امور مشاوره ای متمرکز بر مسائل اجتماعی، اقتصادي و علمی مرتبط با بهبود کیفیت زندگی 
تمام گروه های اجتماعی به روش هاي پاسخگو به مسائل اکولوژیک؛ 2. بازنگري در برنامه 
درسی جهت تضمین آگاهی دانشجویان نسبت به مسائل اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی 
پایداري؛ 3. تقبل و تشویق پژوهش هاي دانشگاهی با عالی ترین کیفیت در مورد هویت آینده 
پایدار؛ 4. انجام مذاکرات عمومی در مورد موضوعات مرتبط با آینده پایدار )نجفی علمی، 

.)11 :1392

با توجه به مطالب ذکرشده و فرضیات مدل زیر ارائه شد.
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ش
         شکل )1( مدل مفهومی پژوه
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مطالعات و بررسی های علمی درباره موضوع موردبحث این نتیجه را نشان می دهد که 
دودسته مطالعات آموزشی و پژوهشی صورت بندی می شود. مطالعات انجام شده در دسته 
اول که باانگیزه آموزشی به معرفی مکاتب فکری می پردازد و از گستره توصیف و ارائه 
مفاهیم و دیدگاه های  تاریخچه، نحوه شکل گیری،  مطالب سطحی و گزارش وار درباره 
فکری پرداخته اند. هرچند هرکدام از تحقیق های انجام شده دارای نتایج ارزشمندی است، 
کاری  موضوع  و  کار  انجام  نحوه  ازلحاظ  و  است  متفاوت  آن ها  با  حاضر  پژوهش  اما 
این  بیان شد، هدف  پیش ازاین  که  همان طور  راستا  همین  در  می شود.  محسوب  جدید 
پژوهش بررسی تأثیر معلمان بر تقویت هویت سیاسی دانش آموزان باهدف دستیابی به 
توسعه پایدار در جمهوری اسالمی ایران است. بر اساس مفروضات مطرح شده در این 
پژوهش و با استناد به پیشینه نظری و تجربی پژوهش متغیرها ارائه شده است. با برقراری 
روابط بین متغیرها از طریق پیشینه نظری و تجربی و تدوین فرضیه های پژوهش، محقق 
از طریق برقراری ارتباط بین فرضیه های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش فوق را طراحی 

کرده است.

2. ابزار و روش های  پژوهش

هویت  تقویت  بر  معلمان  تأثیر  تعیین  جهت  پژوهش  این  داده های  گردآوری  برای 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی  باهدف  دانش آموزان  سیاسی 
)کلیه معلمین زن  انتخاب شرکت کنندگان  از  استفاده شد. پس  پرسشنامه محقق ساخته 
و متصدیان برنامه ریزی در آموزش وپرورش( به روش در دسترس با کسب رضایت از 
آن ها، پرسشنامه دموگرافیک و به صورتبه صورت آنالین در اختیار آن ها قرار داده شد و 
سپس از آن ها خواسته شد پرسشنامه های مربوط به فرهنگ سیاسی، روش های تربیتی، 
وجه فرهنگی هویت، اقتدار ملی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی را 
تکمیل کنند. پرسشنامه های تهیه شده بین 413 نفر توزیع شد و در این میان تعداد 384 
پرسشنامه توسط معلمان به صورت تکمیل شده برگشـت داده  شد. برای پیگیری ادامه روند 
تحقیق و سؤاالت و ابهامات احتمالی که محقق ممکن بود با آن مواجهه شود از آن ها 
خواسته شد در صورت تمایل شماره تماس خود را در پرسشنامه دموگرافیک خود ذکر 
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کنند و این امکان نیز به آن ها داده شد که بتوانند با محقق ارتباط برقرار کرده و با اعالم 
کد پرسشنامه خود از نتایج سنجش خودآگاهی پیدا کنند. برای نتایج توصیفی از نرم افزار 
از  نیز  مدل  آزمون  و  پژوهش  فرضیات  بررسی  به منظور  شد.  استفاده   22 ورژن   SPSS

نرم افزار SMART PLS ورژن 2 که یکی از انواع روش های مدل سازی معادالت ساختاری 
)SEM( است، استفاده شده است.

برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای بررسی پایایی از آلفای 
کرونباخ استفاده شد. نتایج این بررسی در جدول شمارۀ 1 آمده است.

جدول )1( روایی و پایایی پرسشنامه

واریانس تبیین مقدار ویژهآزمون بارتلتشاخص KMOمتغیر
آلفای کرونباخشده

0/880/0013/6072/040/90فرهنگ سیاسی

0/810/0013/2064/180/85روش های تربیتی

0/770/0012/8557/030/80اقتدار ملی

وجه فرهنگی 
0/870/0013/7575/070/91هویت

0/860/0013/4168/200/88توسعه اجتماعی

0/820/0013/1262/430/84توسعه اقتصادی

0/800/0013/2865/670/86توسعه فرهنگی

برای برقراری پایایی ضریب آلفای کرونباخ باید بزرگ تر از 0/7 باشد تا موردقبول واقع 
شود که برای تمامی متغیرهای این پژوهش مقدار آن بزرگ تر از 0/7 است یعنی پرسشنامه 
استفاده شده از پایایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین به منظور تعیین روایی محتوا، 
پرسشنامه در اختیار تعدادي از اساتید و صاحب نظران در این زمینه قرار گرفت و تغییرات 
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الزم انجام پذیرفت و برای تحلیل عاملی داده ها و روایی سازه از شاخص کفایت نمونه گیری 
 KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. ازآنجایی که مقدار قابل قبول برای شاخص )KMO(
بیشتر از 0/5 است و سطح معناداری در آزمون بارتلت نیز باید کمتر از 5 درصد باشد و با 
توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 می توان به این نتیجه رسید که 

تمامی متغیرها و سؤاالت از روایی سازه خوبی برخوردار هستند.

3. يافته های پژوهش

در پژوهش حاضر یک نمونۀ 384 نفری از پاسخگویان موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج 
نشان داد که 24 % پاسخ دهندگان مرد و 76 % زن بودند. 12/8 % پاسخ دهندگان فوق دیپلم و 
پایین تر، 72/7 % پاسخ دهندگان لیسانسه و 14/6 % پاسخ دهندگان دارای مدرک فوق لیسانس 
و باالتر بودند. 10/9 % از پاسخ دهندگان در سن 30 سال به پایین، 51 % دارای سن 31-40 
سال، 32/8 % از پاسخ دهندگان در سن 50-41 سال و 5/2 % از پاسخ دهندگان باالی 51 

سال سن داشتند.

برای توصیف متغیرهای اصلی پژوهش از میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی 
و آزمون کولموگروف - اسمیرنف شد. جدول 2 ویژگی های توصیفی را برای متغیرهای 

موردبررسی نشان می دهد.
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ش
ص های توصيفی متغيرهای پژوه

جدول )2( شاخ

متغیر
میانگین

ف معیار
انحرا

چولگی
کشیدگی

ف
ف- اسمیرن

آزمون کولموگرو

ش
ش وپرور

آموز
گ سیاسی

فرهن
4/16

4/11
0/75

0/81
0/76

0/77
0/84

0/89
0/001

0/001

ش های تربیتی
رو

4/21
0/74

0/74
0/81

0/001

ت سیاسی
هوی

اقتدار ملی
3/89

3/56
0/68

0/89
0/78

0/78
0/81

0/82
0/001

0/001

ت
وجه فرهنگی هوی

4/22
0/63

0/79
0/80

0/001

توسعه پایدار

توسعۀ اجتماعی

4

3/94

0/71

0/81

0/86

0/82

0/87

0/83

0/001

0/001

توسعۀ اقتصادی
4/01

0/75
0/89

0/88
0/001

توسعۀ فرهنگی
4/03

0/79
0/90

0/89
0/001
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یافته ها نشان می دهد که میانگین کلی همه متغیرهای پژوهش )هوش سیاسی: 3/89؛ 
بعد وجه  ابعاد هویت سیاسی،  میان  در  است.  متوسط 3  از حد  باالتر  پایدار: 4(  توسعه 
فرهنگی هویت )4/22( باالتر از سایر ابعاد است و همچنین در میان ابعاد توسعه پایدار، بعد 
توسعه فرهنگی )4/03( باالتر از سایر ابعاد است. با توجه به داده های جدول 5، بیشترین 
اقتدار  به متغیر  میانگین مربوط  به متغیر وجه فرهنگی هویت و کمترین  میانگین مربوط 
ملی است و بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر اقتدار ملی و کمترین مقدار انحراف 
معیار مربوط به متغیر وجه فرهنگی هویت است. همچنین با توجه به مقادیر به دست آمده 
از آزمون کولموگروف-اسمرینف که همگی آن ها زیر 0/05 می باشند مشخص می شود که 
داده های مورداستفاده از توزیع نرمال برخوردار نیستند و بنابراین جهت تحلیل عاملی و آزمون 

فرضیات از نرم افزار اسمارت PLS و آزمون های ناپارامتریک استفاده شد.

در جدول 3 ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق ارائه شده است.

جدول )3( ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش

12345678910

**0/72**0/70**0/96**0/68**0/64**0/63**0/60**0/67**10/83فرهنگ سیاسی

**0/73**0/70**0/95**0/69**0/65**0/64**0/57**10/69روش های تربیتی

وجه فرهنگی 
هویت

10/55**0/64**0/56**0/67**0/71**0/81**0/69**

**0/69**0/92**0/61**0/59**0/60**10/67اقتدار ملی

**0/89**0/73**0/66**0/69**10/70توسعۀ اجتماعی

**0/89**0/65**0/67**10/73توسعۀ اقتصادی

**0/89**0/69**10/71توسعۀ فرهنگی

**0/76**10/73آموزش وپرورش

**10/77هویت سیاسی

1توسعۀ پایدار
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جدول 3 رابطۀ بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد، نتایج نشان می دهد با توجه به 
داده های جدول 3 ضریب همبستگی اسپیرمن بین همه متغیرها در سطح اطمینان 99 درصد 
معنادار است. در این روابط، رابط بین فرهنگ سیاسی و آموزش وپرورش دارای باالترین 
میزان و وجه فرهنگی هویت بااقتدار ملی دارای کمترین میزان همبستگی بود. بااین وجود همه 

شرایط الزم برای تحلیل عاملی محیاست و درنتیجه آزمون مدل و فرضیات انجام می شود.

4. آزمون برازش مدل

شاخص های برازش مدل به این دلیل باید محاسبه شوند که تعیین کنند آیا مدل تدوین شده 
بر اساس چهارچوب نظری و پیشینۀ تجربی تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ به همین دلیل 
شاخص هایی را که می توانستند به این سؤال پاسخگو باشند مورداستفاده قرارگرفته که نتایج 
آن در جدول 5 نشان داده شده است. جدول شمارۀ 5 شاخص های برازش مدل را بر اساس 

خروجی نرم افزار SMART PLS نشان می دهد.

جدول )4( شاخص های برازش مدل

ضریب میانگین واریانس متغیر
شاخص برازش کلیپایایی مرکباستخراج شده

آموزش وپرورش
فرهنگ سیاسی

0/63
0/720/940/92

0/66

0/640/89روش های تربیتی

هویت سیاسی
اقتدار ملی

0/509
0/560/910/86

0/750/93وجه فرهنگی هویت

توسعۀ پایدار

توسعۀ اجتماعی

0/54

0/680/940/91

0/620/89توسعۀ اقتصادی

0/650/90توسعۀ فرهنگی

مقادیر به دست آمده برای شاخص ها حاکی از آن است که داده های جمع آوری شده از مدل 
مفهومی پژوهش حمایت می کند. همان طور که در جدول زیر مشخص است برای تمامی 
متغیرها مقدار ضریب میانگین واریانس استخراج شده )AVE( باالتر از 0/5 است مقدار 0/5 



ی 12(، زمستان 1399
ل سوم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

266

حد پایین برای این شاخص است که مقدار آن برای متغیرها نباید کمتر از آن باشد. شاخص 
پایایی مرکب )CR( نیز برای تمامی متغیرها از 0/8 باالتر است که نشان دهنده این است که 
سازه های به کاررفته در مدل دارای پایایی خوبی هستند و درنهایت شاخص برازش کلی مدل 
آورده شده که درصورتی که مقدار این شاخص از 0/16 باالتر باشد نشان دهنده این است که 
مدل به کار گرفته شده دارای برازش خوبی است به این معنی که داده های جمع آوری شده مدل 

مفهومی پژوهش را حمایت می کند و مدل موردنظر به واقعیت نزدیک است.

در شکل 2 نیز نتایج خروجی مدل نرم افزاری آمده است.

pls شکل )2( نتایج تحليل مدل مفهومی پژوهش بر اساس خروجی نرم افزار
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شکل 2 مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری آن 
نشان می دهد. در این مدل، متغیر آموزش وپرورش و ابعاد آن برونزا، متغیر هویت سیاسی 
میانجی و توسعه پایدار درونزا هستند. در این نمودار، اعداد و یا ضرایب به دودسته تقسیم 
)دایره(  پنهان  متغیرهای  بین  روابط  که  هستند  اندازه گیری  معادالت  اول،  دستۀ  می شوند: 
و متغیرهای آشکار )مستطیل( را نشان می دهند. این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی 
می گویند. تمامی مقادیر بارهای عاملی از 0/4، بیشتر شده اند که نشانگر روابط باال بین متغیرها 
و ابعاد آن است. دسته ی دیگر، معادالت ساختاری که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان 
هستند و برای آزمون فرضیه ها استفاده می شوند. به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته 
می شود؛ برای اینکه این روابط و بارهای عاملی معنادار باشد، باید مقادیر t در آنان باالی 1/96 
باشد؛ که در تحلیل این اعداد می توان فهمید که این روابط معنادار هستند. در ادامه نتایج آزمون 
فرضیه های پـژوهش بر مبنـاي مدل سازی معـادالت ساختاري در جدول شمارۀ 5 آمده است.

جدول )5( خالصه نتایج آزمون فرضيه های پژوهش

نتیجه آزمونآماره Tضریب مسیرفرضیه هاشماره

تأیید فرضیه0/74426/686آموزش وپرورش  هویت سیاسی1

تأیید فرضیه0/58520/500آموزش وپرورش  هویت سیاسی  توسعه پایدار2

تأیید فرضیه0/78732/024هویت سیاسی توسعه پایدار3

تأیید فرضیه0/56020/391روش های تربیتی  هویت سیاسی  توسعه پایدار4

همان طور که در این جدول مالحظه می شود با توجه به آماره t، تمامی فرضیه های پژوهش 
در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرارگرفته اند. با توجه به توضیحات داده شده و نتایج 
به دست آمده از پژوهش مشخص می شود که تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 
95 درصد تأییدشده است؛ و با توجه به ضرایب مسیر نیز می توان به این نتیجه رسید که 
تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته در مدل و فرضیه های پژوهش مثبت است چراکه ضرایب 
مسیر همگی مثبت هستند. ضریب مسیر به این معنی است که به ازای یک درصد تغییر 
در متغیر مستقل، متغیر وابسته چه مقدار تغییر می کند که میزان این تغییر به اندازه ضریب 
مسیر تعلق گرفته به آن است. یافته ها حاکی از آن است که بین آموزش وپرورش و هویت 
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سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان استدالل کرد که هرچه آموزش وپرورش 
دانش آموزان باال رود و بهبود یابد، بسط و گسترش هویت سیاسی بیشتر و منسجم تر می شود. 
  t جهت بررسی ارتباط آموزش وپرورش با توسعه پایدار با میانجیگری هویت سیاسی از آزمون 
استفاده شده است؛ بین آموزش وپرورش با توسعه پایدار با میانجیگری هویت سیاسی ارتباط 
معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان استدالل کرد که هرچه آموزش وپرورش دانش آموزان 
باال رود و هویت سیاسی بهبود یابد، توسعه پایدار بیشتر و منسجم تر می شود. بین هویت 
سیاسی با توسعه پایدار ارتباط معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان استدالل کرد که هرچه 
هویت سیاسی دانش آموزان باال رود و بهبود یابد، بسط و گسترش توسعه پایدار بیشتر و 
منسجم تر می شود. بین روش های تربیتی با هویت سیاسی با میانجیگری توسعه پایدار ارتباط 
معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان استدالل کرد که هرچه روش های تربیتی دانش آموزان 

بهبود یابد و هویت سیاسی توسعه یابد، توسعه پایدار بیشتر و منسجم تر می شود.

نتیجه گیری

استمرار و بقاي هر جامعه  درگرو اجتماعي کردن افراد، یعني انتقال باور ها، ارزش ها، 
و  )رسمي  آموزش وپرورش  به وسیله  که  مهارت هاست  و  دانش ها  گرایش ها،  هنجار ها، 
غیررسمي( انجام مي شود. هدف غایي نظام های آموزشی در سراسر دنیا تعلیم افراد به منظور 
حضور در جامعه و انتقال هویت، فرهنگ، ارزش ها و اصول حاکم بر کشور است؛ به نحوی که 
نظام آموزش وپرورش در سراسر گیتی، گروه های دانش آموزی را در مدارس و کالس های 
درس گرد هم می آورد تا امیدها و انتظارات جامعه و افراد را برآورده سازد. دراین بین به رغم 
آنکه در ظاهر، فراگیري علم و ترویج شاکله های آن مهم ترین اهداف نظام آموزشی به شمار 
می آیند، بااین حال نباید از یاد برد که نظام آموزشی نقش مهمي در جامعه پذیری سیاسی افراد 
ایفا می نماید. درواقع نظام آموزشی می تواند به مثابه مرجعي انسان ساز عمل کند و ارزش ها، 
اصول و اهداف در راستاي تقویت یا تضعیف هویت ملي را در جامعه بازتولید نماید. ضمن 
آنکه نقش مهمي در تحکیم هویت ملي، وحدت ملي و تقویت همبستگي اجتماعي از طریق 
اشاعه سنت ها، رسوم اجتماعي و ایدئولوژی ها ایفا می کند. ازاین رو نظام آموزشی یکي از 
مهم ترین مؤلفه های دوام و پایداري حکومت ها محسوب می شود، به نحوی که عدم کارکرد 
صحیح آن می تواند مولد بحران های مختلفي نظیر بحران هویت شود. این پژوهش با تأثیر 
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آموزش وپرورش بر تقویت هویت سیاسی دانش آموزان باهدف دستیابی به توسعه پایدار در 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1397 انجام گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که 
تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفتند بدین معنی 
که با توجه به هدف پژوهش آموزش وپرورش و نظام آموزشی و کیفیت آن می تواند باعث 
شکل گیری هویت سیاسی دانش آموزان شود که این هویت سیاسی زمینه ساز فعالیت های 
افراد در جامعه است بنابراین با توجه به اهمیت این هویت سیاسی نظام آموزشی باید تمام 
تالش خود را برای شکل گیری صحیح این هویت انجام دهد چراکه توسعه پایدار که تنها راه 
پیشرفت و عقب نماندن از تکنولوژی و علم روز دنیا است درگرو نحوه شکل گیری هویت 
سیاسی دانش آموزان است که تحت تأثیر نحوه آموزش وپرورش است. نتایج این پژوهش 
با نتایج پژوهش های اوفالهرتی و لیدی1 )2017(، پاول و مهرا2 )2016(، اولسون، گریک و 
راندگرن3)2014(، ویکلیم4 )2002(، احمدی؛ اصفهانی و درویشی )1394(، هاشمی؛ طیبی و 
کیمیانی )1394(، یوسفی )1393( و... همخوانی دارد. درمجموع می توان گفت، توسعه پایدار 
شامل، چهار بعد اصلي اقتصادي، اجتماعي، محیطي و سیاسی است که به نظر بسیاري از 
کارشناسان دستیابي به توسعه پایدار درگرو توسعه این ارکان است، به گونه ای که با دیدي جامع 
به آن نگریسته شود و کارکردهاي هریک نه تنها بر دیگري لطمه ای وارد نکرده بلکه مکمل 
آن نیز باشد. هرچند این ابعاد به طور طبیعي به یکدیگر وابسته می باشند و بر عملکرد دیگري 
تأثیر می گذارد، اما لزوم تصمیم گیری یکپارچه و مدیریت چگونگي اجراي هر یک از این ابعاد 
به شیوه ای که باالترین بازدهي و کیفیت را به ارمغان آورد، ضروري است. آموزش وپرورش 
باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا شهروندانی مسئول، مشارکت کنندگانی فعال در 
امور زندگی اجتماعی و فرهنگی، یادگیرندگانی موفق و عالقه مند و افرادی متکی به خود 
و قابل اعتماد بار آیند. افرادی که نه تنها ارزش ها و ویژگی های موردستایش جامعه را دارا 
باشند، بلکه بتوانند در راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تالش موتری را به نمایش 
گذارند. در سایه ی چنین برداشتی است که ازنظر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت... مدرسه 
نه تنها یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین 
زندگی و تجربه عرصه های مختلف آن است. مدرسه باید مکانی برای تدارک فرصت های 
الزم و مناسب برای تجربه و تمرین در عرصه های مختلف زندگی باشد تا از این رهگذار، 
زمینه های الزم برای برطرف کردن نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان فراهم 
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آید؛ بنابراین مدرسه باید خود زندگی و نمونه و الگویی کوچک از جامعه باشد و در آن 
دانش آموزان در عرصه های مختلف نظیر حرفه، دین، سیاست، فرهنگ، علم و فناوری، 
خانواده، بهداشت محیط زیست، ارتباطات و مانند آن به یادگیری بپردازند. برای تحقق این 
هدف وجود یک تعهد مشترک براي آموزش و توانمندسازي سیاست گذاران، برنامه ریزان 
و مدیران سازمان های ذینفع و همچنین الهام از نتایج این پژوهش و مداخالت طراحی شده 
بردارند  نامبرده گام  اهداف سیاست  برنامه ریزی عملیاتي در حوزۀ مربوطه در راستاي  با 
و مدیران و کارشناسان بخش سالمت دیدگاه روشن تری نسبت به تأثیرات روند توسعه 
پایدار بر شاخص هاي سالمت داشته باشند. رسانه های عمومي به ویژه صداوسیما می توانند 
با به کارگیری نتایج این پژوهش در جهت افزایش آگاهي، تغییر نگرش، مشارکت و بسیج 
مردم نقش عمده ای ایفا کنند و حساسیت تازه تری نسبت به احیاي ساختارهاي مرتبط به 
توسعۀ متوازن اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی ایجاد نمایند. گزارش نتایج پژوهش براي 
سیاست گذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران از طریق سمینار و ارائه گزارش حمایت طلب، 
انتشار مقاله علمي و اطالع رسانی به مردم از طریق رسانه ها ازجمله فعالیت های پیش بینی شده 
به منظور انتقال دانش است. درمجموع؛ گنجاندن دوره های آموزشي اصول و فنون مدیریت 
و اقدام مبتني بر توسعه پایدار در کلیه آموزش های دانشگاهي و آموزش های ضمن خدمت 
مدیران و کارشناسان ملي و استاني پیشنهاد می شود. ایجاد ساختاري فرا وزارتی و حتي فرا 
قوه ای براي انسجام و هماهنگي درزمینۀ توسعۀ پایدار ضروري به نظر می رسد. الزم است، 
رسانه ها مفاهیم و اصول توسعه پایدار را عمومي کنند و مطالبه مردم و نهادهاي مدني را نسبت 

به رعایت اصول و موازین توسعۀ پایدار در کشورداري افزایش دهند.

پی نوشت

1. O,Flaherty & Liddy

2. Paul & Mehera

3. Olsson, Gericke & Rundgren

4. Weakliem
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