فصلنامه رهبری و مديريت آموزشي
يواحدگرمسار
دانشگاه آزاد اسالم 
سال هفتم ،شماره  ،1بهار 2931
صص 55 1-371

بررسی میزان آشنایی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه غرب
استان مازندران با مولفههای توسعه پایدار

سارا سادات هاشمی ،1کامیان خزایی

2

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه غرب استان مازندران با مولفههای

توسعه پایدار میباشد .روش پژوهش از نوع توصیفی – زمینه ای است .نمونه مورد مطالعه شامل  99نفر مدیر زن و

 901نفر مدیر مرد میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای از بین کلیه مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه

غرب استان مازندران انتخاب شدهاند .ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته میباشد .پایایی پرسشنامه با استفاده از

آزمون آلفای کرونباخ برابر  0/359تعیین گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگراف اسمیرنف،

آزمون  tتک گروهی ،آزمون تحلیل واریانس یک متغیره ( )ANOVAو آزمون  tبرای دو گروه مستقل استفاده

یباشند .همچنین ،مدیران
شده است .نتایج نشان داده است که مدیران با مولفههای توسعه پایدار در حد مطلوب آشنا م 
به ترتیب شناخت بیشتری نسبت به مولفه اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و در نهایت مولفه زیست محیطی دارا میباشند.

تفاوت میزان آشنایی بر اساس سابقه خدمت مدیران معنا دار نمیباشد ولی در بین دارندگان مدرک کارشناسی و

کارشناسی ارشد از لحاظ آشنایی با مولفه زیست محیطی تفاوت معنادار وجود دارد (  .)P≥ 0/ 01همچنین ،بین میزان
یها تفاوت معنیدار وجود دارد.
آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر حسب جنسیت آزمودن 

کلید واژهها :توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی ،توسعه اقتصادی ،توسعه زیست محیطی ،توسعه نهادی
دریافت مقاله9 13 1/ 10 / 15 :

پذیرش مقاله9 13 2/1/92 :

 .1کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،چالوس ،ایران (نویسنده مسئول)

sarahashemi35@yahoo.com
 .2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،چالوس ،ایرانKamian44@yahoo.com ،
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مقدمه

توسعه پايدار افق تازهاي است كه در سالهاي آخر قرن بيستم فراروي زندگي انسانها گسترده

شده است .از اين موضوع تعاريف متعددي بهعمل آمده است .اما در تعريفي جامع ميتوان گفت

كه توسعه پايدار عبارت است از «تلفيق اهداف اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي براي

لهاي آتي براي برآوردن نيازهايشان»
حداكثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب بهتوانا يي نس 
(زاهدي و نجفی.) 38 15 ،

اصطالح توسعه بهارتقاي سطح يك فيت زندگي افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و

لهاي بشر اشاره دارد .بدينترتيب ،توسعه پايدار كليه
پايداري آن به استمرار اين فرايند در طول نس 

جنبهها و ابعاد زندگي بشر را در برميگيرد (كالنتري ،اسدی و چوبچیان .) 388 1 ،در واقع توسعه

پايدار با تمام زنجيرهها ،فرايندهاي پويا ،منابع انساني ،منابع طبيعي و نظام سختافزاري جامعه در
كي

شكل تعاملي است و در صدد ايجاد تعامل بين حال و آينده ،انسان و طبيعت و عدالت و رفاه

لهاست (موسایی و احمدزاده .) 388 1 ،رشد و توسعه در کشورهای گوناگون در
بين و درون نس 

گرو توسعه پایدار آن کشورهاست بنابراین ،دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی در هر
یک از سطوح اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است .انسان به عنوان یکی از مولفههای

توسعه پایدار در مرکز توجه است و نیاز به آموزش دارد .با توجه به این که آموزش نیز از

یتواند نقش موثری در توسعه پایدار
مولفههای توسعه پایدار به شمار میرود ،بنابراین ،آموزش م 
داشته باشد (نظرزاده.) 387 1 ،

شترين سازوكار جامعه براي مقابله با بزرگ ترين چالش اين قرن ،يعني
آموزش ،اثر بخ 

توسعه پايدار است .تجربه سالهاي اخير ثابت نموده كه مقوله آموزش بدون در نظر گرفتن

شديدگان نشده و شايد نقش
الگوهاي رفتاري و نگرش توسعه ،موجب ارتقاي اطالعات آموز 

لنگر ،داراي تفكر سيستمي ،داراي
مؤثر در توسعه پايدار ايفا نميكند .توسعه پايدار بهانسانهاي ك 
بينش ميان و فرارشتهاي ،آگاه ،خالق و مشاركت جو نياز دارد (موسایی و احمدزاده .) 388 1 ،در

مترين عامل مؤثر در دگرگوني طرز تفكر و رفتار افراد و دستيابي
اين ميان تعليم و تربيت مه 

تاندركاران
بهسرمايههاي انساني با ويژگيهاي نامبرده ميباشد ،بنابراين ،هر اندازه مسئوالن و دس 

تعليم و تربيت در جامعه با مفهوم توسعه پايدار آشنا يي بيشتري داشته باشند ،در انتقال مضامين آن

بهفراگيران موفقتر خواهند بود.
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یبایست به مقوله بهره وری نیروی انسانی توجه ویژه نماید ،سازمان
یکی از سازمانهایی که م 

یباشد .به طوری که این سازمان یکی از مهم ترین ،موثرترین و گسترده ترین
آموزش و پرورش م 

سازمانهای اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی و علمی را به نسل
نوساخته جامعه بر عهده دارد .آموزش و پرورش زمینه ساز رشد جنبههای اجتماعی ،فرهنگی،

یاندیشد،
اخالقی و اقتصادی جامعه است .لذا ،ضرورت دارد هر جامعه ای که به توسعه پایدار م 

تعلیم و تربیت مطلوب را در راس برنامههای خود قرار دهد (میرغفوری و صیادی .) 386 1 ،ترقی و

تهای علمی و تکنولوژی در دنیای امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و
پیشرف 

روشهای علمی و تکنولوژی ،بسیار سریع و حیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به
شهای الزم و مناسب و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی نیروی انسانی با
آموز 

سطح رشد علمی و فنی هر جامعه ای ،نهایتًاًا ،تنگناها و مشکالت عدیده ای را فرا راه رشد و توسعه

اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد نمود (موسایی و احمدزاده .) 388 1 ،كشورهاي پيشرفته توجه به

سيستم آموزشی را سرلوحه فعاليتهاي خود در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار قرار دادهاند.
اما متأسفانه در كشور ما تحقيقات اند يك در زمينه توسعه پايدار انجام شده است كه متولي آن
وزارت آموزش و پرورش بوده و اكثر تحقيقات در حوزه علوم جغرافيا ،محيط زيست ،معماري و

 ...ميباشد.

تحقیقات بسیاری بر نقش آموزش و بهبود عملکرد سیستم آموزشی به منظور دستیابی به توسعه

پایدار تاکید داشتهاند ،از جمله(:میرغفوری و صیادی 386 1 ،؛ نظرزاده 387 1 ،؛ محتشمی و
همکاران9 138 ،؛ رکن الدین و همکاران9 138 ،؛ ژوکر.) 2011 ،1

کالنتری و همکاران ( ) 388 1بیان داشتهاند که اگرچه مشکالت خاص و گسترده باعث شده

توجه و تاکید کشورهای جهان سوم بیشتر بر حصول توسعه باشد تا پایداری آن،لیکن باید توجه

داشت که حذف شکاف کنونی میان دو دنیای توسعه یافته و در حال توسعه بدون پایداری فرایند

توسعه امکان پذیر نیست .سرمايهگذاري در آموزش توسعهاي و توليد انسانها يي با شاخصههاي

تگرا ،تغ يي رپذير ،سيستمي و پژوهشگر (موسایی و احمدزاده ) 388 1 ،و باال بردن
علميگرا ،مهار 

1. Jucker
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سطح دانش ،تحليل و اخالق در افراد و افزايش حس مسئوليت پذيري آنها در برابر جامعه از
تاثیرات بسیار مهم آموزش در جهت تحقق توسعه پایدار میباشد (علوی مقدم و همکاران.) 387 1 ،

اندرسون ) 2012 ( 1استراتژی آموزش و پرورش در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار را از

طریق حمایت از توسعه کیفیت آموزش در اوایل دوران کودکی و انتقال کامل اطالعات و

تهای مرتبط با زندگی و معیشت به جوانان بعد از آموزش ابتدایی و آشنایی هرچه بیشتر با
مهار 
ینماید .در همین راستا هوانگ ) 2012 ( 2به نقش و سهم فناوری اطالعات
پایداری محیطی مطرح م 

و ارتباطات در آموزش و پرورش مدرن و توسعه یافته اشاره نموده است و شش مرحله برنامه ریزی
پایدار ،تجزیه و تحلیل سازگار با محیط زیست ،طراحی پایدار ،پیاده سازی پایدار ،تعمیر و

نگهداری پایدار و دفع پایدار را به ادبیات پژوهشی معرفی کرده است .در ارتباط با آشنایی

یتوان به تحقیق رایت ) 20 10 ( 3مبنی بر مطلع
تاندرکاران آموزشی با مفهوم توسعه پایدار م 
دس 

بودن اکثریت پاسخ دهندگان شامل روسا و معاونان دانشگاههای مورد مطالعه در کانادا ،از مفهوم

توسعه پایدار اشاره نمود .ماریوتونا ) 2011 ( 4به توسعه آگاهیهای اقتصادی شهروندان و افزایش

رو به تزاید انتظارات آنها در برابر چالشهایی مانند فقر ،بیکاری ،نابرابری حقوق و  ...اشاره میکند

یکند که این مشکالت ساختاری میتواند تا حدودی ناشی از کیفیت پایین
و نتیجهگیری م 

تاندرکاران آموزشی
آموزش باشد .نتایج تحقیقات شهل 5وهاوز ) 2011 ( 6نشاندهنده تالش دس 
یو مبتکرانه به منظور توسعه مهارتهای اجتماعی
شهای غیر رسم 
بنگالدش جهت گسترش آموز 

یباشد .این محقق شرایط کشورهای
مانند سالمت ،بهداشت و  ...در راستای اهداف توسعه پایدار م 
یدهد .در
در حال توسعه با میزان نسبتًاًا پایین ثبت نام در مدارس رسمی را مورد بررسی قرار م 

جایی که میزان ترک تحصیل و مردودی هشدار دهنده است و کودکان زیادی مدرسه را نیمه تمام
ترک میکنند در نتیجه شرکت دادن آنها به عنوان افرادی که قرار است دنیایی پایدار را به وجود

آورند ،عواقب منفی در بردارد .یوهانسون 7و همکاران (  ) 2011به هفت ویژگی در جهت تحقق
1. Anderson
2. Huang
3. Wright
4. Maruatona
5.Shohel
6. Howes
7. Johannesson
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اهداف سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار اشاره نمودهاند  :اصول نگهداری طبیعت و محیط

زیست ،دانش استفاده مناسب از طبیعت ،آسایش و سالمت عمومی ،دموکراسی ،مشارکت ،توسعه

اقتصادی و امید به آینده .شیائو1و همکاران (  ) 2011نتیجه گرفتهاند که بین مصرف پایدار و

رضایت از زندگی ارتباط وجود دارد .این مطالعه بر روی الگوی مصرف شهروندان چینی صورت
گرفته است و محققان مصرف پایدار را در راستای افزایش شادی و در امتداد آن افزایش رضایت
از زندگی قلمداد کردهاند .هامان 2و همکاران ( )3002بیان داشتهاند که پایداری در یک فضای

منفرد نمیتواند اتفاق بیفتد .در حقیقت ،هر کدام از فضاها یا موضوعات مرتبط با توسعه پایدار باید
مگیری لحاظ گردد.
به صورت مساوی و متناسب در هر تصمی 

علی بیگی و قمبرعلی (  )9 138از ضروری ترین گامها در جهت ایجاد آموزش عالی پایدار را

کسب آگاهی و استقرار نگرش صحیح دانشگاهیان ،شامل مدیران ،اعضای هیئت علمی ،کارکنان و
دانشجویان ،نسبت به مفهوم پایداری دانستهاند .نتایج مطالعات میدانی محرم نژاد و حیدری ( ) 1385

مشخص نمود که  80درصد جوانان از وظایف حفاظتی  -زیست محیطی خود در جهت تحقق توسعه

پایدار ،آگاهی دارند .مطالعات صدوق و همکاران وی ( ،) 387 1گرایش کارشناسان به جانب محیط

زیست نسبت به بعد اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار را گزارش نموده است.

در اين تحقيق مجموعهاي از چهار مولفه اصلي براي مفهوم توسعه پايدار (مولفههای اجتماعی،

مبندي سازمان ملل ،در نظر گرفته شده است .به
اقتصادی ،زیست محیطی و نهادی) با توجه بهتقسي 

صهای چهارگانه ای را به
منظور سنجش پایداری توسعه در کشورهای مختلف ،سازمان ملل شاخ 
شرح زیر ارائه نموده است:

شاخصهای اجتماعي :شامل آموزش ،اشتغال ،بهداشت ،مسكن ،رفاه و عدالت اجتماعي،

ميراث فرهنگي ،فقر و توزيع در آمد ،جرم و جنايت ،جمعيت ،ارزشهاي اخالقي ،نقش زنان،
صهای اقتصادي :شامل وابستگي و
دسترسي بهزمين و ساير منابع طبيعي و ساختار اجتماعي .شاخ 

استقالل اقتصادي ،انرژي ،الگوهاي توليد ومصرف ،مديريت فاضالب ،حمل ونقل ،معدن ،ساختار

اقتصادي و توسعه ،تجارت و بهرهوري .شاخصهای زيستمحيطي :شامل آبهای زيرزميني ،آب
شيرين ،كشاورزي و امنيت غذا يي  ،شهرسازي ،مناطق ساحلي ،حفظ تپههاي مرجاني ،محيط زيست

1.Xiao
2.Haman
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دريا ،آبزيان ،تنوع گونهها و بيوتكنولوژي ،مديريت پايدار جنگلها ،آلودگي هوا و تخريب اليه

ازن ،تغ يي ر اقليم جهاني و باال آمدن آب دريا ،بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي ،گردشگري پايدار،

مگيري يكپارچه ،ظرفيتسازي ،علوم و
تغ يي ر كاربري اراضي .شاخصهای نهادي :شامل تصمي 
نالمللي ،دولت و نقش جامعه مدني،
تكنولوژي ،آگاهي عمومي ،همكاري و قراردادهاي بي 

تها و مشاركت عمومي(سازمان ملل متحد.)6991،1
چارچوب نهادي و قانوني ،آمادگي مصيب 

نمودار  :1مدل مفهومی توسعه پایدار بر اساس پیشنهاد سازمان ملل متحد

سواالت تحقیق

 )1مدیران مدارس غرب استان مازندران تا چه میزانی با مولفههای توسعه پایدار آشنایی

دارند؟

 )2ترتیب میزان آشنایی مدیران با مولفههای توسعه چگونه است؟

 )3آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس تحصیالت مدیران تفاوت وجود

دارد؟

 )4آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس سابقه خدمت مدیران تفاوت

وجود دارد؟

 )5آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس جنسیت مدیران تفاوت وجود

دارد؟

2.United Nation
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رو ش

این پژوهش یک پژوهش توصیفی -زمینهای است که به صورت میدانی انجام شده است.

جامعه آماری مورد مطالعه را همه مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه غرب استان مازندران در

یباشند.
سال تحصیلی  90-19تشکیل دادهاند که شامل  041نفر مدیر زن و  160نفر مدیر مرد م 

حجم نمونه بر اساس جدول مورگان مورد محاسبه قرار گرفته است که تعداد نمونهها را  99نفر مدیر زن و

 901نفر مدیر مرد تشکیل دادهاند .با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای از بین شهرستانهای

غرب استان مازندران ،شهرهای چالوس ،نوشهر ،کالردشت ،عباس آباد و کجور انتخاب شدهاند .ابزار

یباشد .این پرسشنامه طبق مولفههای مستخرجه از
گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته م 

مبانی نظری پیرامون توسعه پایدار تدوین شده و پس از تدوین نشانگرهای استخراج شده نسبت به

یمراحل تحلیل عامل به مورد
طرح سوال اقدام به عمل آمده است .جهت تدوین پرسشنامه تمام 

اجرا گذاشته شده و در مقیاس  10درجه ای تدوین شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات
اساتید با تجربه و صاحبنظر دانشگاهی و تدوین جدول مربوط به ضرایب همبستگی سوال با کل

آزمون ،حذف واریانس و میانگین در صورت حذف هر سوال مورد تایید قرار گرفت .پایایی

پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،ضریب اسپیرمن براون و ضریب تنصیف گاتمن
برای همه مولفههای آزمون مطابق جدول زیر محاسبه گردید.

صهای پایایی پرسشنامه سنجش آگاهی از توسعه پایدار
جدول  .1شاخ 

مولفه

آلفای کرونباخ

ضریب اسپیرمن براون

ضریب تنصیف گاتمن

اجتماعی

0/ 916

0/508

0/408

زیست محیطی

0/1 72

0/ 689

0/756

توسعه پایدار

0/359

اقتصادی
نهادی

0/ 834

0/ 770

0/247
0/ 717

0/ 832

0/907
0/ 717

0/1 83

تجزیه و تحلیل نتایج توسط نرم افزار آماری  spssو به کمک شاخصهاي آمار توصيفي

شهای آمار استنباطی شامل آزمون کولموگراف
(ميانگين ،واريانس و  )...و با استفاده از رو 

اسمیرنف ،آزمون  tتک گروهی ،آزمون تحلیل واریانس یک متغیره ( )ANOVAو آزمون t
بررسی دو گروه مستقل انجام گرفته است.

62 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هفتم  /شماره اول /بهار 29 13

یافتهها

نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف حاکی از آن است که توزیع فراوانی نمرات مربوط به

تمامی مولفهها نرمال است .بنابراین ،استفاده از آزمون پارامتری برای بررسی سواالت پژوهشی
یباشد.
امکان پذیر م 

میانگین  10عدد برابر  5/5است لذا ،عدد  5/5به عنوان متوسط آزمون (با نسبت آزمون 50

درصد) و در مجموع  81سوال مربوط به مولفه اجتماعی عدد  ،99در مجموع  7سوال مربوط به

مولفه اقتصادی عدد  ، 38 /5در مجموع  3سوال مربوط به مولفه زیست محیطی عدد  ،61/5در

مجموع  6سوال مربوط به مولفه نهادی عدد  33و در مجموع  34سوال مربوط به کل پرسشنامه
یباشد .هر چه متوسط نمره آزمودنیها از نمره
عدد  87 1به عنوان مقدار آزمون منطقی و مناسب م 

خهای خیلی زیاد و زیاد نسبت به نظرات کم و خیلی
 5/5بیشتر باشد ،نشان دهنده فراوانی بیشتر پاس 
یباشد.
کم م 

سوال اول پژوهش  :مدیران مدارس غرب استان مازندران تا چه میزانی با مولفههای توسعه

پایدار آشنایی دارند؟

نتایج توصیفی و آماره آزمون مربوط به آشنایی با مولفههای توسعه پایدار در خصوص سوال

پژوهشی اول در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2آمار توصیفی و آماره آزمون مربوط به آشنایی با مولفههای توسعه پایدار

عوامل

تعداد

میانگین

میانگین معیار

انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

t

سط ح

معنیداری

مولفه اجتماعی

802

160 /101

99

71/355

1/ 217

0/010 131 /445

مولفه اقتصادی

802

62 / 038

38 /5

7/ 130

0/494

0/010 125 / 486

مولفه زیست محیطی

802

26 / 216

61/5

3/205

0/242

0/010 701/359

مولفه نهادی

802

51 / 42

6/894

0/054

0/010 114 / 27 1

مفهوم توسعه پایدار

802

87 1 992/ 783

32 / 210

2/ 233

0/010 134 / 230

33

یباشد
یدهد که نمره آزمودنیها به سواالت مولفه اجتماعی  160 /101م 
جدول فوق نشان م 

یباشد که از عدد  38 /5بزرگتر
که از عدد  99بزرگتر بوده ،به سواالت مولفه اقتصادی  62 / 038م 

یباشد که از عدد  61/5بزرگتر بوده ،به سواالت
بوده ،به سواالت مولفه زیست محیطی  26 / 216م 

یباشد
یباشد که از عدد  33بزرگتر بوده و به کل سواالت برابر با  992/ 783م 
مولفه نهادی  51 / 42م 
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یباشد .همچنین آماره آزمون مربوط به مولفههای اجتماعی ،اقتصادی،
که از عدد  87 1بزرگتر م 

زیست محیطی ،نهادی و مفهوم توسعه پایدار به ترتیب برابر با ،701/359 ، 125 / 486 ، 131 /445

 134 / 230 ، 114 / 27 1و میانگین تفاضل به ترتیب برابر ، 51 / 427 ، 26 / 216 ، 62 / 038 ، 160 /001
یداری  0/ 01معنیدار است .لذا ،تفاوت میانگین آزمودنیها به ترتیب با
 992/ 783و سطح معن 

یباشد .بنابراین ،مدیران مدارس غرب استان مازندران
یدار م 
اعداد  33 ،61/5 ، 38 /5 ،99و  87 1معن 
با مولفههای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،نهادی و مفهوم توسعه پایدار در حد مطلوب آشنا
هستند.

سوال دوم پژوهش :ترتیب میزان آشنایی مدیران با مولفههای توسعه پایدار چگونه است؟
نتایج آزمون فریدمن در خصوص سوال پژوهشی دوم در جدول  3ارائه شده است:
جدول .3نتایج آزمون فریدمن در باره رتبه مولفهها
رتبه میانگین

رتبه
1

اجتماعی

4/00

2

اقتصادی

2/ 98

3

نهادی

2/ 02

4

زیست محیطی 1/00

تعداد

802

خی دو

618 / 739

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/010

نتایج جدول فوق حاکی از آن است که مدیران مدارس به ترتیب با مولفههای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی

و زیست محیطی توسعه پایدار آشنا هستند.

سوال سوم پژوهش  :آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس تحصیالت

مدیران تفاوت وجود دارد؟

نتایج تحلیل واریانس در خصوص سوال پژوهشی سوم در جدول  4ارائه شده است:
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جدول  .4نتایج تحلیل واریانس میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس تحصیالت مدیران
مولفههای توسعه پایدار
اجتماعی

اقتصادی

سطح تحصیالت
کاردانی

551/ 82

71/ 94

کارشناسی

160 / 88

71/ 48

کارشناسی ارشد

9 16 / 50

8/ 66

کاردانی

16/ 07

6/ 24

کارشناسی

62 / 027

7/ 35

16/050

6/ 35

کاردانی

25 / 20

3/ 40

کارشناسی

26 / 54

3/ 43

کارشناسی ارشد

22 / 50

4/ 04

49/46

6/ 95

51 / 85

6/ 36

53 /00

4/16

کارشناسی ارشد
زیست محیطی

کاردانی
نهادی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

آشنایی با توسعه پایدار

میانگین

انحراف معیار

کاردانی

192/ 56

32 / 60

کارشناسی

103/ 56

32 / 13

کارشناسی ارشد

603/ 50

23 / 67

سطح معنیداری

F

0/051

1/ 914

0/ 634

0/754

0/900

4/ 774

0/401

2/ 286

0/102

1/ 618

نتایج جدول فوق بیانگر آن هستند که در میان مولفههای مختلف آشنایی با توسعه پایدار فقط

میزان  Fمولفه زیست محیطی با  4/ 774در سطح (  )P≥ 0/ 01معنیدار است .به منظور بررسی

تفاوت بین جفتهای مختلف در زمینه این مولفه آزمون تعقیبی توکی به اجرا در آمده است که
نتایج آن در جدول  5ارایه شده است.

تهای موجود در مولفه زیست محیطی
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد مقایسه جف 

متغر وابسته

)(Iمدرک

زیست محیطی کارشناسی

)(Jمدرک

تفاوت میانگین) (I-Jخطای استاندارد

کارشناسی ارشد 4/540

1/047

یداری
م عن 
0/550

 0/ 95سطح اطمینان
حد پایین

حد باال

0/ 06 4-

8/551

نتایج آزمون توکی نشانگر آن است که فقط بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و

کارشناسی ارشد از لحاظ آشنایی با مولفه زیست محیطی تفاوت معنیدار وجود دارد.

سوال چهارم پژوهش :آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس سابقه

خدمت مدیران تفاوت وجود دارد؟
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نتایج تحلیل واریانس در خصوص سوال چهارم پژوهش در جدول  6ارائه شده است:

جدول  .6نتایج تحلیل واریانس میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار براساس سابقه خدمت مدیران
مولفههای توسعه پایدار

سابقه خدمت
3-8
9- 14

اجتماعی

15 - 20
21 - 26

851/ 79 15

61/0 034 0

27 - 32

751/ 6600

81/ 60284

33 - 38

164 / 7500

10 / 08 4 58

64 /0002

5/ 00286

9- 14

62 / 1053

7/50207

15 - 20

62 / 839 3

8/ 25674

21-26

16/1 607

6/ 35232

27 - 32

16/ 3200

7/ 64 4 37

60 /0005

5/ 23103

28 / 1333

1/ 64172

9- 14

26 / 5263

3/ 74712

15 - 20

26 / 7857

3/990 71

21 - 26

25 / 6429

3/48554

27 - 32

25 /0005

3/11 587

33 - 38

26 / 3333

2/ 34 4 77

51 / 0667

6/ 3301 9

9- 14

51 / 7895

5/189 75

15 - 20

52 / 6429

6/ 27384

21 - 26

50 / 1250

6/ 24372

27 - 32

51 / 5800

7/ 83 0 48

33 - 38

51 / 0833

4/ 89 0 64

603/ 333 9

91/ 80879

3-8

3-8

نهادی

3-8
آشنایی با توسعه پایدار

951/ 4211

61/ 7376 1

162 / 786 1

33 - 38

زیست محیطی

163 / 5333

12 / 36855
20 / 68298

3-8

اقتصادی

میانگین

انحراف استاندارد

9- 14

992/1 842

31 / 0327 1

15 - 20

403/4 46 4

36 / 77742

21 - 26

592/ 29 98

30 / 58 4 06

27 - 32

692/0 60 0

34 / 25 9 93

F
0/ 725

0/ 666

1/299

0/ 872

0/496

سطح معنیداری
0/506

0/056

0/ 081

0/105

0/ 629
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مولفههای توسعه پایدار

سابقه خدمت
3-8
9- 14

اجتماعی

15 - 20
21 - 26

851/ 79 15

61/0 034 0

27 - 32

751/ 6600

81/ 60284

33 - 38

164 / 7500

10 / 08 4 58

64 /0002

5/ 00286

9- 14

62 / 1053

7/50207

15 - 20

62 / 839 3

8/ 25674

21-26

16/1 607

6/ 35232

27 - 32

16/ 3200

7/ 64 4 37

60 /0005

5/ 23103

28 / 1333

1/ 64172

9- 14

26 / 5263

3/ 74712

15 - 20

26 / 7857

3/990 71

21 - 26

25 / 6429

3/48554

27 - 32

25 /0005

3/11 587

33 - 38

26 / 3333

2/ 34 4 77

51 / 0667

6/ 3301 9

9- 14

51 / 7895

5/189 75

15 - 20

52 / 6429

6/ 27384

21 - 26

50 / 1250

6/ 24372

27 - 32

51 / 5800

7/ 83 0 48

33 - 38

51 / 0833

4/ 89 0 64

603/ 333 9

91/ 80879

3-8

3-8

نهادی

آشنایی با توسعه پایدار

951/ 4211

61/ 7376 1

162 / 786 1

33 - 38

زیست محیطی

163 / 5333

12 / 36855
20 / 68298

3-8

اقتصادی

میانگین

انحراف استاندارد

3-8
9- 14

992/1 842

31 / 0327 1

33 - 38

203/ 6667

91/21569

F
0/ 725

0/ 666

1/299

0/ 872

0/496

سطح معنیداری
0/506

0/056

0/ 081

0/105

0/ 629

یباشد که در میان مولفههای مختلف آشنایی با توسعه پایدار در
نتایج جدول فوق بیانگر آن م 

مورد هیچکدام از آنها بر اساس سابقه کاری مدیران تفاوت معنیدار وجود ندارد.
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سوال پنجم پژوهش :آیا بین میزان آشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس جنسیت

مدیران تفاوت وجود دارد؟

نتایج آزمون  tمستقل در مورد سوال پژوهشی پنجم در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون tآشنایی با مولفههای توسعه پایدار بر اساس جنسیت

آزمون لون برای برابری واریانسها
مولفهها

F
برابری

اجتماعی

سها
واریان 

معنیداری t

0/808 0/950

نابرابری

سها
واریان 
برابری

اقتصادی

سها
واریان 

0/291

0/ 662

نابرابری

سها
واریان 
برابری

زیست

محیطی

سها
واریان 

0/ 38 1 2/ 212

نابرابری

سها
واریان 
برابری

نهادی

سها
واریان 

0/575 0/ 315

نابرابری

سها
واریان 
آشنایی با

توسعه

پایدار

برابری

سها
واریان 
نابرابری

سها
واریان 

0/ 114

نها
آزمون  tبرای برابری میانگی 

0/ 736

درجه سطح

تفاوت

خطای

7/390

2/293

نها استاندارد جنسیت میانگین
یداری میانگی 
ازادی معن 
20 6 2/ 965

0/300

زن

0/300 002/7 2/659

7/390

2/004

مرد

0/200

3/940

0/969

زن

602 3/641

163 / 818

انحراف استاندارد
71/ 818

61/1 68 651/ 724
63 / 636

7/9 27

0/200 991/6 3/ 133

0/ 73 9 3/ 21 9 04

مرد

60 / 587

6/007

0/000

2/450

0/ 465

زن

27 /292

3/ 130

0/000 502/8 4/ 436

2/450

 0/51 463مرد

25 / 238

3/845

0/500

2/ 518

0/ 887

زن

52 /747

6/9 28

0/500 502/0 2/248

2/ 518

0/ 886

مرد

50 /9 22

6/ 481

0/100

14 / 715

4/ 363

زن

31 / 876 703/494

0/100 202/8 3/ 368

14 / 715

4/9 36

مرد

31 / 023 292/ 779

602 4/904

602 2/ 838

602 3/ 372

مولفه اجتماعی :در مورد مدیران زن (  ) 163 / 818در مقایسه با مدیران مرد (  )651/ 724با مولفه

اجتماعی توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت

یدار است(:آزمون دو دامنه.)t=4/904 df=602 ،p =0/ 01 ،
میان دو جنس معن 
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مولفه اقتصادی :در مورد مدیران زن (  ) 63 / 636در مقایسه با مدیران مرد (  ) 60 / 587با مولفه

اقتصادی توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت

یدار است( :آزمون دو دامنه.)t=3/641 df=602 ،p =0/ 01 ،
میان دو جنس معن 

مولفه زیست محیطی :در مورد مدیران زن ( ) 27 /292در مقایسه با مدیران مرد (  ) 25 / 238با

مولفه زیست محیطی توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .آزمون  tمستقل نشان داد

یدار است( :آزمون دو دامنه.)t=3/641 df=602 ،p =0/ 01 ،
که تفاوت میان دو جنس معن 

مولفه نهادی :در مورد مدیران زن ( ) 52 /747در مقایسه با مدیران مرد (  ) 50 /9 22با مولفه نهادی

توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت میان دو

یدار است( :آزمون دو دامنه.)t= 2/ 838 df=602 ،p =0/ 01 ،
جنس معن 

آشنایی با توسعه پایدار :در مورد مدیران زن ( )703/494در مقایسه با مدیران مرد ( )292/ 779

با توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت میان دو

یموارد تفاوت به
یدار است( :آزمون دو دامنه .)t= 3/ 372 df=602 ،p =0/ 01 ،در تمام 
جنس معن 
نفع زنان رقم خورده است.

بحث و نتیجهگیری

جامعهای توسعه را به چشم نخواهد دید مگر آنکه آموزش و پرورشی پویا زیربناهای علمی و

فرهنگی توسعه یافتگی را در فراگیرانش پدید آورد .هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آشنایی

مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه غرب استان مازندران با مولفههای توسعه پایدار بوده است .تجزیه و تحلیل
دادهها نشان داده است که مدیران به میزان مطلوبی از مفهوم توسعه پایدار آگاهی دارند .این نتیجه با نتایج
تحقیقات شهل وهاوز (  ،) 2011ماریوتونا (  ) 2011و محرم نژاد (  ) 1385همسو میباشد .نتیجه تحقیق رایت
(  ) 2010مبنی بر «مطلع بودن اکثریت پاسخ دهندگان شامل روسا و معاونان دانشگاههای مورد

مطالعه در کانادا ،از مفهوم توسعه پایدار» نیز بر این یافتهها تاکید میکند .این نتایج به نظر غیرمترقبه

یرفت که مدیران به میزان کافی درباره مولفههای توسعه پایدار اطالع
یآید .در واقع انتظار م 
م 

یتوان بیان داشت که
نداشته باشند .در تبیین این نتیجه و مغایرت آن با واقعیات اجتماعی جامعه م 

یباشد ،اما به تنهایی برای تحقق این امر مهم کافی
اگر چه این دانش و آگاهی سرمایه و کلید توسعه پایدار م 

نمیباشد .توسعه پایدار مستلزم بهینهسازی همزمان مجموعه مولفههای آن اعم از اجتماعی،

یباشد .بنابراین ،فقط تولید و توزیع دانش در این زمینه کافی
اقتصادی ،زیست محیطی و نهادی م 
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نیست بلکه نکته مهم به کارگیری آنهاست .آگاهی صرف در مورد هر تحول بنیادین ،آن هم در

تاندرکاران حوزه آموزش و پرورش برای تحقق آن تحول کافی نمیباشد .در واقع،
مورد دس 
تمهیدات متعدد از جهات مختلف ضروری است تا توسعه پایدار به منصه ظهور برسد.

نتایج پژوهش در ارتباط با سوال پژوهشی دوم مبنی بر «ترتیب میزان آشنایی با مولفههای توسعه

پایدار براساس دیدگاه مدیران» حاکی از آن است که رتبه اول میزان آشنایی مربوط به مولفه

اجتماعی ،رتبه دوم مربوط به مولفه اقتصادی ،رتبه سوم مربوط به مولفه نهادی و در نهایت رتبه

یباشد .این نتیجه با نتایج تحقیقات صدوق و همکاران وی
چهارم مربوط به مولفه زیست محیطی م 

( ) 387 1مبنی بر «گرایش کارشناسان به جانب محیط زیست نسبت به بعد اجتماعی و اقتصادی»

یکنند ،ملموس تر و قابل
مطابقت ندارد .سهمی که مولفههای اجتماعی در توسعه پایدار ایفا م 

یباشد .مواردی مانند مبارزه با فقر ،اشتغال همگانی ،کنترل رشد
درک تر از سایر مولفهها م 
جمعیت ،سرمایه گذاری در زمینه بهداشت ،حفظ میراث فرهنگی و  ...که نه تنها برای قشر معلمان
ینماید .مواردی مانند برقراری عدالت ،قانون
بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز تا حدی ملموس م 

گرایی ،تعاون و مشارکت مردمی ،مدیریت بهینه اوقات فراغت ،استفاده هرچه بیشتر از فناوری

یباشند که معلمان همواره سعی در
یم 
اطالعات و ارتباطات ،آموزش از راه دور و  ...جز مفاهیم 

انتقال آن به دانش آموزان داشتهاند .ضمنًاًا مصادیق اجتماعی توسعه پایدار در کشورهای توسعه

یکند.
یافته همواره به طور آشکار به چشم میخورد و در قالب نمودهای فرهنگی جلوه گری م 

در مورد مولفه اقتصادی ،در طی چند سال اخیر و بعد از هدفمند شدن یارانهها ،به دلیل تبلیغات

گسترده ای که از طریق رسانههای ارتباط جمعی در خصوص استفاده درست و منطقی از منابع
یهای
انرژی ،صرفهجویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتالف آن در محیط ،به کارگیری انرژ 

یدر این زمینه افزایش پیدا
جدید مانند انرژی هستهای و ...انجام گرفته است ،آگاهیهای عموم 
کرده و تقریبًاًا اکثر مردم به این موضوعات آگاهی دارند.

در مورد مولفه نهادی مانند تاکید بر خصوصی سازی ،گسترش سازمانهای غیردولتی،

تمرکززدایی و ...نه تنها آگاهی کمتری گزارش شده است بلکه در بعضی از موارد مدیران دیدگاه

بدبینانه ای نسبت به این موضوعات داشتهاند.

اما در مورد مولفه زیست محیطی که یکی از مهم ترین مولفههای توسعه پایدار میباشد،

یهای زیست
کمترین شناخت گزارش شده است .مفهوم توسعه پایدار در ابتدا به دلیل نگران 
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محیطی ایجاد شده و به تدریج سایر ابعاد به آن اضافه شده و به شکل امروزی تکمیل شده است

یگیرد،
ولی با وجود اقدامات گسترده جهانی که در زمینه حفاظت از محیط زیست انجام م 

متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر مهم پرداخته شده است .نقشی که مولفه زیست محیطی مانند

کاهش آلودگی آب و هوا ،مواجهه موثر با محیط زیست و ...در توسعه پایدار کشور میتواند

داشته باشد،برای بسیاری از مدیران ناشناخته میباشد .بنابراین ،الزم میباشد که اقدامات گستردهای

جهت آگاهی همه اقشار جامعه در راستای آشنایی با مولفههای توسعه پایدار و بطور ویژه

یباشند ،صورت گیرد.
مولفههای زیست محیطی و نهادی که کمتر شناخته شده م 

نتایج بدست آمده در ارتباط با سوال سوم پژوهش مبنی بر «تفاوت میزان آشنایی با مولفههای توسعه

پایدار براساس تحصیالت مدیران» حاکی از آن است که در میان مولفههای مختلف آشنایی با توسعه
یدار است .از طریق آزمون تعقیبی توکی
پایدار فقط مولفه زیست محیطی در سطح (  )P≥ 0/ 01معن 

مشخص گردید که فقط بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از لحاظ مولفه

یباشد و اینکه
زیست محیطی تفاوت معنیدار وجود دارد .نکته قابل تامل سیر نزولی این شناخت م 

مدیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شناخت بیشتری نسبت به مدیران دارای مدرک

یتواند تا حدی بازگو کننده این
کارشناسی ارشد از لحاظ مولفه زیست محیطی داشتهاند .این امر م 

مطلب باشد که تحصیالت تکمیلی آنچنان که باید ،از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و نتوانسته
است تاثیر محسوسی بر افزایش آگاهی افراد و تربیت افرادی فرهیخته تر داشته باشد.

نتایج بدست آمده در خصوص سوال چهارم تحقیق مبنی بر «تفاوت میزان آشنایی با مولفههای

توسعه پایدار براساس سابقه خدمت مدیران» نشان داد که در میان مولفههای مختلف آشنایی با

یداری مشاهده نشده است .از مدیران دارای
توسعه پایدار بر اساس سابقه خدمت مدیران تفاوت معن 

سهای ضمن خدمت ،جلسات اداری – آموزشی،
سابقه کاری باال به دلیل شرکت بیشتر در کال 

شهای مختلف آموزشی و پژوهشی ،ارتباط بیشتر با صاحبنظران و صرف زمان بیشتر در
همای 

محیطهای آموزشی ،انتظار میرفت که شناخت بهتری نسبت به مدیران کم سابقه تر داشته باشند.
سها و
بنابراین ،الزم است که مفهوم توسعه پایدار از سوی مسئوالن و مدیران رده باالتر در قالب کال 

شهای نامبرده گنجانده شود تا اطالعات مدیران با صرف زمان بیشتری از خدمت به
جلسات و همای 
همان میزان افزایش یابد.
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نتایج بدست آمده این پژوهش در خصوص سوال پنجم مبنی بر «تفاوت بین میزان آشنایی با

مولفههای توسعه پایدار بر اساس جنسیت مدیران» حاکی از آن است که در مورد مدیران زن در
مقایسه با مدیران مرد با کلیه مولفههای توسعه پایدار آشنایی بیشتری مشاهده شده است .این امر از
یتواند به دلیل تمرکز و توجه بیشتر مدیران زن در تکمیل پرسشنامه و از طرف دیگر
یک طرف م 

به دلیل دارا بودن اطالعات بیشتر در زمینه توسعه پایدار باشد .این نتایج در جامعه ای که دوران

یپیماید عجیب نیست .پیشی گرفتن زنان از مردان یا به عبارتی شکستن
گذار به توسعه یافتگی را م 

یباشد ،حاکی از همین واقعیت است .برتری
نابودی برتری جنسی که از مصادیق توسعه نایافتگی م 

آماری زنان در محافل دانشگاهی و ورود به عرصههای علمی و پژوهشی ،زنان را از لحاظ

یهای توسعهای در وضعیت مطلوب
توانمندیهای مختلف از جمله قرار گرفتن در معرض آگاه 
یشود که:
تری قرار داده است و در پایان با توجه به نتایج این پژوهش توصیه م 

 -1آموزش مفهوم توسعه پایدار از یکسو ،باید سیاست گذاران ،تصمیم گیران و برنامه ریزان

را در برگرفته و از سوی دیگر در نهایت همه اقشار جامعه از طریق رسانههای ارتباط جمعی با این

مفهوم آشنا گردند.

مهای آموزشی قرار گیرد و تحقیقات هر چه
 -2موضوع توسعه پایدار باید مورد توجه سیست 

مهای
بیشتری در این زمینه توسط سازمان آموزش و پرورش ،سازمان آموزش عالی و سایر سیست 

آموزشی انجام بگیرد.

 -3راهکارهایی جهت گنجاندن مفهوم توسعه پایدار در قالب کتابهای درسی از دبستان تا

دبیرستان و دانشگاه ارائه شود .بدین ترتیب ،زمینه آگاهی از دوران کودکی در دانش آموزش

یشود.
یگردد و با آموزش در مقاطع باالتر این آگاهی تکمیل م 
فراهم م 

یهای الزم از سوی مسئولین ،در جهت گنجاندن مفهوم عینی توسعه همه جانبه
 -4برنامه ریز 

در تمامی دروس آموزشگاهی و برقراری ارتباط هر چه بیشتر میان دانشگاه و صنعت انجام گیرد.

 -5شاخصهایی پایداری در حوزههای مختلف آموزشی از قبیل کیفیت آموزش ،پایداری

صهای پایداری
یادگیری و  ...از سوی متخصصین شناسایی شده و به عنوان تحقیقی مشابه ،شاخ 
آموزشی در عمل سنجیده شود.
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