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های زیربنای توسعۀ های هویتی و ارزششناختی ارتباط بین سبکمطالعۀ جامعه

  (پایدار در میان جوانان )مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج

2پورپروین علی ،1یعقوب احمدی
 

  00/11/1911تاریخ پذیرش:      8/00/1911تاریخ دریافت: 

 چکیده 
زیستی؛ هنجارهای  محیط و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در متوازن و جانبه همه ای توسعه مثابۀ به پایدار توسعۀنیاز پیش

آزادی، برابری، همبستگی، تساهل، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک است. های زیربنایی همچون فرهنگی یا ارزش

به نظر  .شود می بازتولید و تولید ها آن انتخابیِ هویتیِ سبک طریق از جامعه یک در افراد هایها و ارزشِدیگر، نگرش ازطرف

پیمایش روش پذیری جوانان، تحقیق حاضر به به اهمیت جامعه رسد ارتباط بین این دو مقوله، ارتباطی متقابل است. باتوجهمی

-نمونهنفر که به روش  940با حجم نمونه شهر سنندج  ۀمناطق چندگان سال 91تا  18شهروندان در بین  (1918سال  دوم ۀ)نیم

های است که سطح ارزش های توصیفی حاکی از آن یافته اند، انجام شده است.ای انتخاب شدهای چندمرحلهگیری خوشه

زیربنای توسعۀ پایدار در میان جوانان شهر سنندج در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد، اگرچه با وضعیت مطلوب نیز فاصلۀ 

تری قرار دارند، این در حالی است های آزادی، تساهل و برابری در وضعیت مناسبقولهبسیاری ندارد. جوانان شهر سنندج در م

های تحلیلی  ویژه مسئولیت مشترک در شرایط نسبتاً نامطلوب قرار دارند. یافته که در ابعاد احترام به طبیعت، همبستگی و به

های زیربنای توسعۀ پایدار و سنندجی با تمام ابعاد ارزش اطالعاتی جوانان یابی هویتحاکی از ارتباط معنادار و مثبت میان سبک 

شاخص کلی آن؛ همبستگی معنادار و مثبت سبک هنجاری با ابعاد همبستگی و مسئولیت مشترک و نهایتاً همبستگی منفی و 

لحاظ نظری،  هبویژه ابعاد برابری، مسئولیت مشترک و آزادی است..  آشفته با شاخص کل و به یابی هویتمعنادار میان سبک 

ویژه  به ،های همپوشان فرض های متمایز، نوعی یکپارچگی نظری، محتوایی و پیش رغم تمرکز بر جنبه بهکه  نتیجه گرفتتوان  می

( و بحث نظری زیربنای توسعۀ پایدارهای  یابی و ارزش های هویت شناسی )سبک های انسانی در این دو گونه در رابطه با انگیزه

رابطه یا »مثابه نوعی  توان به تعبیری وبری به هویت و فرهنگ وجود دارد. چنین وضعیتی را بیش از همه میدر راستای خود، 

 . تلقی کرد زیربنای توسعۀ پایدارهای  و ارزش اطالعاتی هویتی  میان سبک «هماهنگی انتخابی
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Abstract 
The Cultural norms or underlying values (such as freedom, equality, solidarity, 

tolerance, respect for nature and shared responsibility); are prerequisites for 

sustainable development as comprehensive and balanced development in various 

social, economic and environmental dimensions. On the other hand, the attitudes and 

values of individuals in a society are produced and reproduced through their chosen 

identity style. There seems to be a reciprocal connection between the two. Given the 

importance of youth socialization; this research has studied the youth of Sanandaj 

aged 18-29 by survey method. The sample size is 345 people who have been selected 

by multi-stage cluster sampling. Descriptive findings indicate that the level of 

infrastructure values of sustainable development among the youth of Sanandaj is not 

in a very favorable situation, although it is not far from the desired situation. The 

findings also show that the youth of Sanandaj are in a better position in terms of 

freedom; tolerance and equality, while in terms of respect for nature, solidarity and 

especially shared responsibility are in unfavorable conditions. In addition, analytical 

findings indicate a significant and positive relationship between Sanandaji youth 

information identification style with all dimensions of values of sustainable 

development infrastructure and its overall index; the identity style is confused with 

the overall index, especially the dimensions of equality, shared responsibility and 

freedom. Theoretically, it can be concluded that despite the focus on distinct aspects, 

there is a kind of theoretical integration, overlapping content and assumptions, 

especially with regard to human motivations in these two typologies (identification 

styles and underlying values of sustainable development) and theoretical discussion in 

Identity and culture. Such a situation can be interpreted, in Weberian terms, as a kind 

of "selective relationship or coordination" between information identity style and the 

underlying values of sustainable development. 

Keywords: Value  Sustainable Development  Identification styles  Culture  Identity  

Sanandaj. 
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 مقدمه و طرح مسئله

های زیربنای  ویژه ارزش در سالیان اخیر، توجه بسیار جدی به مباحث توسعۀ انسانی و به

مباحث اخالقی مربوط به هنجارهای فرهنگی زیربنای گیری و تداوم آن شکل گرفته است.  شکل

توان تعادل مناسبی بین توجیهات است که چگونه می سؤاالتپایدار شامل این  ۀتوسع

انواع جهانی بین نوع بشر و  کرۀ زیستو تقسیم مناسب  هردی ایجاد کردگ و بوم محوری انسان

ای آنچه در این میان مهم است این است که بر صورت گیرد؟ روی زمین دیگر موجودات

امری مهم و  های انسانی آن، تغییر در ارزش های هدفپایدار و دستیابی به  ۀموفقیت توسع

ها و  ها، سازمانرفتار انسان تاًعها و طبی، نگرشها هدفآن تغییرات در  یجۀنیاز است که درنتِ مورد

 سازمان ملل ۀ(. این مهم در اعالمی40: 9002و همکاران،  س)لیزروویت جوامع رخ خواهد داد

بنیادی خاصی برای های مجموعه ارزش»( نیز مورد تأکید قرار گرفت، با این مضمون که 9000)

هزاره  ۀزیربنایی در اعالمی ۀهای ویژارزش «.نیاز استِ یکم مورد و الملل در قرن بیستروابط بین

آزادی، برابری، همبستگی، تحمل، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک.  :سازمان ملل عبارتند از

ها  یزان کمک یا ممانعت آنها و مها، آشنایی اندکی در مورد ماهیت این ارزش رغم اهمیت آن به

ها مثال، در بررسی پیمایش عنوانِ (. به9004، 1)مابوگونجی نسبت به توسعۀ پایدار وجود دارد

ها وجه ( نتیجه گرفتند که پیمایش441: 9002و همکاران ) 9سپایداری جهانی، لیزروویت ۀدربار

ه تمرکز اصلی مطالعه که در ب یک یچاند و هگیری کردهرا اندازه «مجموعه پایداری» دیگری از

ویژه در رابطه با  و از این منظر مطالعات اندکی به .اندپایدار بوده است، وفادار نبوده ۀمورد توسع

خاص در ایران انجام طورِ پایدار در جهان و به ۀهای زیربنای توسعسنجش وضعیت ارزش

 پذیرفته است. 

ها  پایدار در رابطه با فرهنگ جامعه و رفتارهای انسان ۀزیربنای توسع یها برآن، ارزش عالوه

دارند. اگرچه « اثرپذیر-اثرگذار»ساختار دووجهی و دوساحتی  ،های اجتماعی مانند سایر واقعیت

ها و رفتارهای انسانی و البته تغییرات  منزلۀ متغیری مستقل، زیربنایی و اثرگذار در فهم نگرش به

و  ها متغیری وابسته تحت تأثیر ساختارها، تعامل مثابۀ بهدیگر   ر سویاند، د بوده وردِتوجهجوامع م

که  هایی هگیرند. یکی از مقول خود می  های متفاوت به اجتماعی شکل، محتوا و کیفیت هایتمایز
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ای برجای  های زیربنای توسعه اثر برجسته در جوامع معاصر بر وضعیت توسعه و تنوع ارزش

های در سال هستند. ویژه نسل جوان جوامع افراد به ییابای هویته سبکها و شکلگذارد،  می

اند. در فضایی که به مثابۀ دو مؤلفۀ مهم و اثرگذار موردِتوجه قرار گرفته اخیر، این دو مقوله به

پردازان حوزۀ نوسازی، هویت و انواع آن در مسیر های نظریهبینیرسید مطابق پیشنظر می

های هویت در کشورهای ویژه تأکید مجدد بر شکل ت، وقایع اخیر بهاضمحالل قرار خواهد گرف

مختلف، از اهمیت این متغیر در تعیین معادالت و مناسبات و اثرگذاری بر روندها و فرایندها 

 طراحانمیان  در جدی باور ینا رو، ازاین. ها در جوامع مختلف حکایت داردازجمله تنوع ارزش

 مسائل و با شدن رو هروب در افراد یانم علل تفاوت زا یکی که دارد وجود هویتی های سبک ۀاید

 ؛ 1122، 1مارسیا) آنان است هویتی تفاوت سبک اجتماعی، و فردی های گوناگون موقعیت

منظر، یکی از مسائل مهم در جهان معاصر در درجۀ   . ازاین(9014؛ 9011؛ 1110 ،9برزونسکی

های  پایدار و در درجۀ دوم، اهمیت و اثر شکلهای زیربنای توسعۀ نخست، وضعیت ارزش

ها و  منظر، پیوندهای میان این دو مؤلفه و تعامل یابی در جوامع بر این فرایند است. ازاینهویت

ویژه جامعۀ ایران تأثیر ماندگاری  تواند بر فرایند توسعۀ جوامع بهها می های آناثرها و واکنش

 داشته باشد. 

های اخیر با وقوع تغییرات در فرایند در سالدر سطح جهان و ایران، بر اهمیت مسئله  عالوه

های  مدرن رسانه هایشکل های باسوادی و تحصیالت عالی، گسترش، افزایش نرخمدرنیزاسیون

 -گیری تغییرات فرهنگیهای اجتماعی مجازی و شکل ارتباطی مانند ماهواره، اینترنت و شبکه

 ۀتجربـِ سب با آن، جامعه و فرهنگ کردستان ایران نیز درحالمحتوایی( متنا - )صوری اجتماعی

های خاص خود بوده و پیامدهای متعددی نیز برای  نـوعی گـذار اسـت کـه دارای ویژگی

رسد مسائل زیربنایی و که به نظر می یا گونه فرهنـگ و هویـت کُردهـا بـه دنبال دارد؛ به

هم در ایران و هم در  یژه جوانانو به، هروندانهای شعنوان یکی از اولویت به محیطی یستز

 ۀهای زیربنای توسع توجه قرار گرفته است و نشان از تغییرات در وضعیت ارزشکردستان موردِ

ها و  ارزشهای ایرانیان )ها و نگرشهای پیمایش ارزشیافته پایدار در این مناطق دارد.

یی ایرانیان گرا زیست یطمح( نیز مؤید این ماجراست که 1910موج سوم،  های ایرانیان، نگرش
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این موضوع و تغییر رویکرد در  هرچندباال است.  در میان جوانان، در حد متوسط روبه خصباال

ابتدای راه قرار دارد و روند و فرایندی بسیار طوالنی برای تثبیت آن در میان جامعه و مردم ایران 

یابی نیز متناسب با این تغییرات، هویت های شکلبرآن،  عالوه ان موردِنیاز است.ویژه کردست و به

ترین ویژگی آن تابعیت و  رسد سبک هنجاری که مهمکه به نظر می ،انددچار دگرگونی شده

تر  که پیش، ها و انتظارات افراد مهماهمیت دیگران، جمع و انتظام اجتماعی و پیروی از تجویز

شد، امروزه  های پیشین با اهمیت قلمداد مییابی جوانان نسل سلط در هویتعنوان سبک م به

بنیاد و دآن بر خرد خو اصلی که تأکید داده است های هویتی اطالعاتی جای خود را به سبک

آن را نیز  پیامدهاییافتن هویت مطلوب است، که  ینۀاستقالل فردی و کنکاش و جستجو درزم

( و تمایل به کسب هویت فرهنگی 1919های فرهنگی )احمدی،  شبندی ارزتوان در اولویتمی

شرح و به  . بنابراین و باتوجهکرد( مشاهده 1910)احمدی و قادرزاده،  خاص در مقابل دیگری

 ۀهای زیربنای توسع وضعیت ارزش ضمن سنجشفوق، پرسش اساسی نوشتار حاضر های  تفسیر

های هویتی  عت و مسئولیت مشترک( و سبک)آزادی، برابری، تساهل، احترام به طبی پایدار

 ۀهای زیربنای توسع های هویتی و ارزش چه ارتباطی میان سبک این است که ،جوانان سنندجی

ینۀ جهت و درزمهمچنین، پرسش اصلی  سال شهر سنندج وجود دارد؟ 91-11پایدار جوانان 

تنیدگی و  مسیر ارتباط علّی است که میان این دو متغیر در واقعیت برقرار است، یا اینکه درهم

 ها وجود دارد؟ یجه همپوشانی تقریبی محتوا میان آندرنتارتباطات دوسویه و متقابل، 

 پیشینه تحقیق
رتبط با های ارزشی م گیری های هویتی و جهت در حقیقت، اگرچه دو مفهوم و سنجۀ سبک

توسعه، موضوعات مهم و البته باسابقه در جامعۀ علمی جهان و ایران هستند، اما مطالعات اندکی 

ویژه ازمنظر ارتباط میان  اند و اصوالً، مطالعۀ چندانی به زمان هر دو مقوله پرداخته به بررسی هم

روابط متقابل و متقاطع منظر که  این دو مفهوم در ایران انجام نپذیرفته است و مطالعۀ حاضر ازاین

 حدودی متفاوت است. ای تا سنجد، مطالعه میان دو مفهوم را می

؛ 9011ترین مطالعه به موضوع حاضر را مایکل برزونسکی و همکاران ) ترین و مرتبط مهم

اند. برزونسکی و  های ارزشی انجام داده گیری های هویتی و جهت ( در رابطه با پیوند سبک9014

های فرایندی هویتی )اطالعاتی،  ( با بررسی ارتباط میان سبک9011العۀ نخست )همکاران در مط
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یابی اطالعاتی  سبک هویتاند که  های فرهنگی به این نتیجه رسیده هنجاری و آشفته( و ارزش

که سبک  های استقالل و تأکید بر حس فردی دارد، درحالی ارتباط مثبت و معناداری با ارزش

سبک  هایی مانند امنیت و سنت رابطۀ مثبت و معناداری دارد و نهایتاً هویتی هنجاری با ارزش

گرایی و قدرت ارتباط معناداری داشته  های لذت ازهمه با ارزش آشفته بیش-یابی اجتنابی هویت

( نتایج مطالعۀ نخست را مورد 9014است. برزونسکی و همکاران همچنین در مطالعۀ اخیر )

های فردی در موضوعات خودکنترلی و  ته تأکید کردند که تفاوتتأکید قرار داده و بر این نک

های هویتی و  گر در ارتباط میان سبک تواند عامل تسهیلگر و مداخله می 1تعهد خودمعرف

ها به این نتیجه رسیدند که سطوح باالی  ِنمونه، آن عنوان حساب آیند. به های فرهنگی به ارزش

گرایی و  های لذت مثبت و معنادار داشته و البته با ارزشهای سنتی ارتباط  خودکنترلی با ارزش

 طلبی فردی ارتباط منفی و معنادار داشته است.  رفاه

توسط  ،پایدار ۀهای زیربنای توسعها برای سنجش اعتبار و روایی ارزشاز نخستین تالش یکی

پایدار: بسط یک  ۀهای زیربنای توسعسنجش ارزش»عنوان تحت  (9001) و همکاران 9شفرد

عد آزادی، برابری، همبستگی، تساهل، ها شش بُ است. در این مطالعه، آن شدهانجام   «مقیاس معتبر

عنوان ابعاد معتبر و دارای روایی و پایایی برای سنجش  احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک را به

در سنجش ( 9011) 9ارانتوربورنسون و همککنند. می معرفیپایدار  ۀهای زیربنای توسعارزش

بر سه ارزش زیربنایی یعنی احترام به  ،پایدار ۀزیربنای توسع هاینگرش جوانان نسبت به ارزش

های جوانان مبتنی به این نتیجه رسیدند که نگرشآنان . اند طبیعت، همبستگی و برابری متمرکز بوده

 یدارد. همچنین ارتباط معنادار تحصیلی تفاوت معناداری ۀجنس، زندگی در شهر یا روستا و پای بر

  وجود داشته است.به محافظت  یمند میان ارزش همبستگی و عالقه

های هویتی،  سبک ۀای به بررسی رابط ( در مطالعه1912) پورسیفی و رنجبراندر ایران، 

سبک هویتی  اند کهپرداخته و به این نتیجه رسیدههای مذهبی  گیری پذیری و جهتمسئولیت

احساس تنهایی دانشجویان را دارد. همچنین احساس تنهایی  بینی یشاجتنابی توان پ سردرگم/

معکوس و منفی داشته است و توان  ۀپذیری و تعهدشان رابط دانشجویان با حس مسئولیت

شان وجود نداشته است. مذهبی یریگ احساس تنهایی دانشجویان بر اساس جهت بینی یشپ
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های هویتی در تبیین هویت ملی  نقش سبک عۀدر مطال( 1910) مهرابی کوشکی و همکاران

های هویتی  به نتیجه رسیدند که سبک ،گیری ارزشی در راستای نظام در اصفهان عنوان جهت به

نقش مهمی در تبیین گرایش به هویت ملی دارند و در این میان سبک هنجاری بیشترین تأثیر 

اهش هویت ملی دانشجویان عمل کرده افزا را داشته و سبک اجتنابی در جهت ک مثبت و هم

االنه یعنی سبک هویتی که خودبسندگی، اکتشاف و جستجوگری فعّ  است  حالی است. این در

نتوانست نقش معناداری در جهت افزایش یا کاهش هویت ملی ایفا کند. احمدی  ،اطالعاتی

 های هویتی لفهؤهای فرهنگی مبتنی بر م ارزش یشناس ونهگای به بررسی  ( در مطالعه1919)

از ارتباط معنادار سطح هویت قومی و هویت  )جمعی( پرداخته است. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی

های  عد ارزشکاری و ارتباط معنادار میان سطح تأکید بر هویت جهانی و سه بُ ملی با محافظه

 شمولی بوده است.  فرهنگی یعنی آمادگی برای تغییر، خودافزایی و جهان

های توان گفت که اگرچه هر دو مفهوم و سنجۀ ارزشگرفته می قیقات صورتبا مرور تح

یابی، موضوعات مهم و البته باسابقه در جامعۀ علمی های هویتزیربنای توسعۀ پایدار و شکل

اند و اصوالً،  هر دو مقوله پرداخته زمان همجهان و ایران هستند، اما مطالعات اندکی به بررسی 

مطالعۀ حاضر . ویژه ازمنظر ارتباط میان این دو مفهوم در ایران انجام نشده است مطالعۀ چندانی به

ی متفاوت است. تا حدودای  سنجد، مطالعهمنظر که روابط متقابل میان دو مفهوم را می ازاین

های زیربنای توسعۀ حتی مطالعات اندکی در رابطه با وضعیت و عوامل مؤثر بر ارزشِدیگر،  ازسوی

( معتقدند که 9001و همکاران ) 1سطح جهانی و ایران انجام شده است، چنانکه شفردپایدار در 

های پایداری وجود دارد و مطالعات بیشتری دربارۀ این دانش اندکی در رابطه با ماهیت این ارزش

مطالعاتی را حداقل  خألتواند این مطالعۀ حاضر می ها موردِنیاز است. ها و نحوۀ سنجش آنارزش

های  مجزا به تحلیل مقوله صورت بهازهمه،  ، مطالعات تجربی فوق، بیشبرآن ان پر کند. عالوهدر ایر

مثابۀ فرایند گذار  به عموماًیابی  یتهو. در مطالعات هویتی، سه نوع سبک اند پرداختهی بررسموردِ

درن های م یتموجودمعنا که سبک هویتی اطالعاتی به جوامع و  این  ؛ به اند شدهجوامع تلقی 

. در اند شدههای سنتی یافت  یتموجودنسبت داده شده و سبک زندگی هنجاری در جوامع سنتی و 
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رغم اهمیت موضوع، مطالعات چندانی صورت نپذیرفته  ی زیربنای توسعۀ پایدار، بهها ارزشمورد 

 باقی مانده است. ها ارزشۀ این گان ششو عمده مطالعات در حد سنجش توصیفی وضعیت ابعاد 

 نظری نیمبا
 توسعه و رویکردهای مرتبط، همچون خودِ ۀازآن، اندیش دوم قرن گذشته و تا پیش ۀدر نیم

های مهمی شده است. در ها و تحولدستخوش دگرگونی ،های عملی آنمفهوم توسعه و داللت

 این سیر تحولی .وده استمسیری تحولی در مسیر تکاملی را پی ،حقیقت نگرش به فرایند توسعه

اقتصادی تعریف  ۀکه توسعه را تنها در قالب توسع 1100تا  1140از نگرش سنتی اواخر دهه 

آزادی و عدالت و طرح مفهوم توسعه در مفاهیم سیاسی و  ۀمثاب ، تا نگرش به توسعه بهکرد می

ویژه در راستای محافظت از  به ،نگرش معاصر به توسعه با تأکید بر پایداری یتاجتماعی و درنها

پراستنادترین تعریف، . است یابیرد قابلِ ،های آتی، احترام به طبیعت و توجه به نسلزیست طیمح

پایدار را  ۀاین گزارش توسع. ارائه شده است 1تعریفی است که توسط گزارش کمیسیون براونلند

 کند که نیازهای نسل فعلی را برآورده سازد، بدون آنکه تواناییتعریف می یا توسعه»عنوان  به

(. 191: 9000، 9)شفر و کرین« های آینده در تأمین نیازهای خود را دچار مشکل کندنسل

از توسعه و همچنین مفهومی است که خواستار بهبود سطح  یپایدار، الگوی ۀبنابراین، توسع

مانند  محیطی یستهای زهای زمین و یا ایجاد چالشزندگی بدون به خطر انداختن اکوسیستم

منابع به  این نوع توسعه از (.9011، 9ونینگ و ریگولوناوهواست )بر لودگی آبزدایی و آجنگل

پایدار در جهان  ۀاهمیت توسعداشته باشند.  تداومسایرین نیز  که برایکند شکلی استفاده می

های این فرایند های تقویت و تحکیم پایهشیوه ۀبسیاری از متفکران را به اندیشه دربار ،معاصر

یکی  .متعددی از سوی متفکران مختلف طرح شده است های همنظر، مقول . ازایناست کردهجلب 

بی به توسعۀ پایدار باید در ها در این زمینه این است که برای دستیااستدالل ینتر از مهم

کند تا اهداف خود را خود به افراد کمک می ۀنوب هم به های انسانی تغییر ایجاد شود، که آن ارزش

برای ارزیابی اقدامات افراد،  ای ینهکرده، نگرش خود را چارچوب داده و زم تعریف و هدایت

ها  درواقع، ارزش(. 9002ها و جوامع فراهم کنند )لیزروویتس، کیتس و پاریس،  سازمان
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های درونی هرکس  ها هستند و شناخت مطلوب واقعیت های شخصیت انسان ترین الیه درونی

پایدار، مجمع  ۀدر پیوند خاص با توسعای ارزشی اوست. ه ها و گرایش منوط به شناخت ارزش

ها و پایداری مردم برای هدایت نگرش یها عمومی سازمان ملل متحد، اهمیت تغییر ارزش

های اساسی خاص که برای ارزش»ای از رفتارها به سمت توسعۀ پایدار را با اعالم مجموعه

(. 9000، 1)ملل متحده است صدیق کردت «ویکم ضروری هستند بیستقرن در  الملل ینروابط ب

ها  ویکم ضروری است، زیرا آن در قرن بیست الملل ینهای توسعۀ پایدار برای روابط باین ارزش

های ملی(، اقدامات المللی و دولتهای بینتصمیمات سیاسی )توسط ارگان یاد،زِ احتمال به

این فرایند نیز متعاقباً بر کیفیت کنند و سازمانی و رفتارهای مصرفی و کاربران را هدایت می

های ارزشثر خواهد بود. ؤزندگی مردم در سراسر جهان و حفظ محیط اجتماعی و اجتماعی م

آزادی، برابری،  :قرن سازمان ملل متحد مطرح شد شامل ۀزیربنای خاصی که توسط اعالمی

ها، دانش این ارزشرغم اهمیت  به همبستگی، تساهل، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک بود.

 (. 9004، ی)مابوگونج پایدار وجود دارد ۀها به توسع ها و میزان کمک آن ماهیت آن ۀاندکی دربار

 پایدار مهم است. ۀهای توسعبر مباحث فوق، اهمیت تبیین دالیل گرایش به ارزش عالوه

فرد، میراث فرهنگی خاص خود را  های تاریخی منحصربه های مختلف در پاسخ به تجربه گروه

توانند در طول سالیان  رو عناصر فرهنگی می کند و ازاین آرامی تغییر می دهند. این میراث به بسط می

تبیینی های فرهنگی نیازمند بررسی متغیرهای  متمادی تداوم داشته باشند. بنابراین، تبیین تفاوت

ها برای تبیین تفاوت  کنند. بسیاری از تالش است که تجربۀ بلندمدت تاریخی را منعکس می

اند و اهمیت بیشتری برای  های اجتماعی معاصر متمرکز بوده فرهنگی تا به امروز بر تجربه

اند.  دههای سیاسی و میزان موالید قائل ش ـ اقتصادی، نظام های اجتماعی مانند پایگاه اجتماعی ویژگی

هایی برای پیگیری یا تأکید بر بعضی  در این زمینه، مشخص است که وضعیت زندگی افراد فرصت

هایی که اثر زیادی بر  ترین مؤلفه آورد. یکی از مهم ها فراهم می تر از دیگر ارزش ها را ساده ارزش

و فرایند گذارد، وضعیت هویت و برساخت  هایی خاص برجای می تمایل یا عدم تمایل به ارزش

یابی، هویت را  ( از پیشگامان بحث هویت1128)9گیری هویت است. اریک اریکسون شکل

گیری از آن، تجارب زندگی خود را معنا و تفسیر کرده و اهداف  داند که افراد با بهره چارچوبی می
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شد زعم او، دوران نوجوانی زمان ایجاد همین چارچوب است و ر کنند. به زندگی خود را تعیین می

رود فرد تا دورۀ  گیرد و انتظار می مفاهیم عاطفی، اجتماعی، ذهنی و اخالقی از این دوره شدت می

  در سطوح مختلف فردی و اجتماعی شکل« دیگری»و « خود»جوانی به بلوغ الزم برسد و مفهوم 

کدیگر چهار پایگاه هویتی را از ی« جستجوگری»و « تعهد»گرفته شود. اریکسون بر مبنای دو مقولۀ 

بازشناسایی کرده است: هویت موفق )وجود تعهد و جستجوگری(؛ هویت دیررس )نبود تعهد و 

وجود جستجوگری(؛ هویت زودرس )وجود تعهد و نبود جستجوگری( و هویت سردرگم )نبود 

 (. 1982تعهد و جستجوگری( )نوابی نژاد، 

پردازی دربارۀ فهم  های هویتی، منشأ نظریه ها یا پایگاه ایدۀ اریکسون در باب سبک

؛ 9009؛ 1110( و برزونسکی )1171؛ 1122یابی و مراحل تکوین آن شد و توسط مارسیا ) هویت

( مانند اریکسون 1122گیری شناختی و اجتماعی بسط یافت. مارسیا ) ( با جهت9014؛ 9011

آن، گیری  ترین دورۀ تکامل و شکل یابد و مهم معتقد است هویت در مراحل مختلف تکامل می

دورۀ نوجوانی و جوانی است. از منظر او، فرد ممکن است چهار گونه هویت را بر مبنای کاوش 

یافته(.  و تعهد تجربه کند: هویت آشفته؛ هویت زودرس؛ هویت دیررس و هویت موفق )تحقق

سالی  دهد درصد زیادی از افراد تا سنین بزرگ ( نشان می9010تحقیقات اخیر او و همکارانش )

رسند و به درجات مختلف، بحران و آشفتگی هویتی دوران نوجوانی  گاه هویت موفق نمیبه پای

 را به همراه دارند. 

نظر مطرح در این حوزه، تحقیقات خود را بر مبنای  ( دیگر صاحب1110برزونسکی )

زعم وی، هویت افراد متأثر از جهان اجتماعی تداوم  رویکردی شناختی، دنبال کرده است. به

کند و سبک هویت عبارت است از اینکه چگونه افراد به جستجو، پردازش و  و رشد مییافته 

کنند )طباطبایی و همکاران،  پردازند و از آن استفاده می ارزیابی اطالعات مربوط به خود می

دیگر، هویت نحوۀ تلقی افراد از خود و نیز چگونگی تفسیر افراد از جهان  عبارتِ (. به97: 1910

شود که  برزونسکی فرایندهایی را شامل می های (. سبک9014است )برزونسکی، اطرافشان 

کند. مدل  دهی می تجربیات و اطالعات مربوط به خود را کدگذاری، پردازش و سازمان

های هویت است. این الگو به تفاوت  وضعیت ینۀمارسیا درزم ۀنظری ۀیافت بسطبرزونسکی شکل 

 اجتماعی –تأکید دارد. این الگوی شناختی هویت انطباق و  اجتماعی –در فرایندهای شناختی

 حل گیری، تصمیم مختلفی همچون تکالیف از افراد اجتناب یا و درگیری در برجسته تفاوت به
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 از هویت احساس برزونسکی، مدل. بر اساس دارد اشاره هویت موضوعات و شخصی مسائل

ط اجتماعی و فیزیکی محی با متقابل تعامل از که آید یم وجود به خود شناختی های ساخت طریق

عنوان  یکی فرد به :مهم این الگو تأکید دارد ۀشود. این تشریح فرایند بر دو جنب تجربه می

( به سه 1110مدل برزونسکی )گذارد.  که محیط بر فرد می یریموجودی فعال است و دیگری تأث

 بخشد:  های هویتی نظم می گیری شناختی در جهت فرایند و سبک 

افراد افتاده.  تعویق : یا به بیان اریکسون و مارسیا پایگاه هویت دیررس و بهسبک اطالعاتی

، پردازش و وجو جستیند خودکاوشگری فعال هستند و به امدار درگیر فر دارای سبک اطالعات

به  زیادیاین افراد نیاز (. 9009)آدام و برزونسکی،  پردازنداطالعات مربوط به خود می ارزیابی

و تصدیق دیگران  تأییددر جستجوی  تر کمکنند،  شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می

مبهم و افراد جدید  های موقعیتهای خود اعتماد دارند و در برخورد با  هستند، به قضاوت

فعال اطالعات مربوط به  طور بهاین افراد (. 1988)مغانلو و همکاران،  دارند زیادیپذیرش 

. نسبت به آینده امیدوار و دهند و مورد استفاده قرار می کنند ارزیابی می وخویش را جستجو 

کنند. آنان در مورد مشاهدات  کمتر تحت تأثیر دیگران بوده و متناسب با باورهای خود عمل می

رده، تمایل دارند قضاوت در مورد رخدادهای اطرافشان را به تعویق خود با تردید برخورد ک

 (. 9004، 1بیندازند تا در زمانی مناسب اطالعات خود را ارزیابی و تحلیل کنند )کرامر

ای واکنشی و هماهنگ  در سبک هنجاری، فرد در مواجهه با مسائل به شیوه: سبک هنجاری

خودکار و بدون خودارزیابی،  صورت بهکند و  ل میهای مرجع و دیگران عم با انتظارهای گروه

شناسی مفرط،  هایی مانند وظیفه کند. این سبک با ویژگی ها و باورها را درونی می ارزش

پایدار و عدم تمایل به  ۀخواهی، ناشکیبایی و میل شدید به ساختارمندی قضایا، خودپندار کمک

  .ها و باورها رابطه دارد بررسی اطالعات ناهمگام با ارزش

دارای سبک سردرگم یا اجتنابی از رویارویی با مسائل  : افرادسبک سردرگم یا اجتنابی

شود  ای تنظیم میعوامل موقعیتی و لحظه ۀبر پای این افراد رفتار .کنند مربوط به هویت دوری می

کنند. این افراد از رویارویی با مسائل و های ضعیف اسنادی و شناختی استفاده میو از راهبرد

 (.1980)جوکار و لطیفیان،  شخصی بیزارند یها میتصم

                                                           
1. Cramer, P 



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعة محلی )روستایی                            00 

  

 

 های زیربنای توسعة پایدار یابی و ارزش های هویت سبک
 فرایندهای شامل های زیربنای توسعۀ پایدار ارزش و هویتی های هر دو مؤلفه سبک هرچند

 ،های زیربنای توسعۀ پایدار ارزش کنش هستند، اما مشخصی های راه کنندۀ منعکس و شناختی

 در راهبردی رویکردهای هویتی، های سبک که درحالی است. افراد رفتار نحول دربارۀ باورهایی

گیری خوداتکایی است.  شکل ارزیابی و فرایند و تناقضات مشکالت، حل نحوۀ مورد

راهنما دربارۀ آن چیزی است که افراد  اصول های زیربنای توسعۀ پایدار، ارزش دیگر، عبارتِ به

نحوه و فرایند انجام  کنندۀ منعکس هویت، های که سبک درحالی برای نیل به آن باید تالش کنند.

در همین راستا، سه گونه  .است موردِنظر مطلوب های حالت و اهداف آن به نیل برای تالش

کنندگی و علّیت هویت و  است: تفسیر نخست در راستای اهمیت تعیین مالحظه تفسیر قابلِ

طور خاص است  های زیربنای توسعۀ پایدار به ها در کل و ارزش های هویتی برای ارزش سبک

(. تفسیر دوم در جهت معکوس و درزمینۀ اهمیت 9011؛ برزونسکی، 1122)اریکسون، 

( و درنهایت راه 9007: 1114د )شوارتز، های ارزشی در برساخت هویت اشاره دار گیری جهت

آوایی و سازگاری میان دو مؤلفه  شود و آن هم سوم که در این مطالعه بر اهمیت آن تأکید می

 :های زیر برای مطالعۀ حاضر مدون شدند منظر، فرضیه های هویتی است. ازاین ها و سبک ارزش

)آزادی، برابری،  پایدار ۀتوسعزیربنای  های یابی اطالعاتی و وضعیت ارزش بین سبک هویت -

 تساهل، احترام به طبیعت، همبستگی و مسئولیت مشترک( رابطه وجود دارد.

)آزادی، برابری،  پایدار ۀهای زیربنای توسع یابی هنجاری و وضعیت ارزش بین سبک هویت -

 .تساهل، احترام به طبیعت، همبستگی و مسئولیت مشترک( رابطه وجود دارد

)آزادی، برابری،  پایدار ۀهای زیربنای توسع وضعیت ارزش و یابی آشفته هویتبین سبک  -

 تساهل، احترام به طبیعت، همبستگی و مسئولیت مشترک( رابطه وجود دارد.
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اطالعاتی

هنجاری

سبک های  
هویتی

ارزش های زیربنای 
توسعه پایدار

 ش ته

برابری

تساه 

احترا  به 
طبیعت

همبست ی

 زادی

مسئولیت 
مشتر 

نظری مطالعه-مد  م هومی(: 1)ش   شمار  

 

 شناسی تحقیق روش

کنترل وضعیت است. ازنظر  تحلیلی )غیرآزمایشی( از نوع همبستگی بوده -تحقیق توصیفی روش

 نوع از تحقیق این زمان، لحاظ معیار  پژوهش، بررسی پیمایشی، ازنظر هدف، بررسی کاربردی و به

بر  سال شهر سنندج با جمعیتی بالغ 91-18است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ جوانان  مقطعی

وکران با گیری کاساس فرمول نمونه اند. حجم نمونه بر تشکیل داده 1918نفر در سال  110000

نفر تعیین  994درصد،  10و سطح اطمینان   pq%=90و حداکثر واریانس  d%= 00دقت برآورد 

است. واحد تحلیل پژوهش   ای انجام گرفته ای چندمرحله گیری به روش خوشه شدند. نمونه

است. همچنین، پرسشنامه  1918ماهۀ دوم سال  حاضر شهروندان و قلمرو زمانی تحقیق شش

های توسعۀ  ساخته دربارۀ ارزش و زیرمجموعه یا دو پرسشنامۀ متفاوت، یکی محققمطالعه از د

( ساخته 9014؛ 1117یابی برزونسکی ) های هویت پایدار و دیگری پرسشنامۀ استاندارد سبک

 شده است که در ادامه به نحوۀ عملیاتی شدن متغیرها اشاره خواهد شد.  

 تعریف عملیاتی متغیرها

های زیربنای توسعۀ پایدار، در این مطالعه منظور از ارزشتوسعة پایدار:  های زیربنایارزش

های  های مختلف و ماندگاری منابع برای نسلهایی است که به پایداری توسعه در حوزهارزش

منظر، مبتنی بر اعالمیۀ جهانی سازمان ملل و  کند. ازاینرغم تأمین نیازهای آنی، کمک می آتی، به

( شش ارزش آزادی، برابری، تساهل، احترام به طبیعت، همبستگی 9001شفرد )همچنین مطالعۀ 

های شوند که هرکدام مبتنی بر گویههای زیربنایی تعریف میعنوان ارزش و مسئولیت مشترک به
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کننده توسط شفرد در مطالعات  های سنجشاند. روایی و پایایی گویهمختلف سنجش شده

 است. ( آزمون شده9019؛ 9001مختلف )

 ها و ابعاد  ن . تعریف نظری و عملیاتی شاخص ارزش1جدو  

 شاخص ابعاد تعاریف نظری و عملی

 گرسنگی از فارغ باوقار، را خود فرزندان و افراد حق ادامه حیات دارند

 دموکراتیک حاکمیت. کنند بزرگ عدالتی بی و ظلم خشونت، از ترس و

 را حقوق این وجه، بهترین به مردم خواست اساس بر مشارکتی و

 کند.  می تضمین

  زادی

های  ارزش

 زیربنای

 توسعة پایدار

 محروم توسعه از مندی بهره فرصت از نباید کشوری هیچ و فردی هیچ

 حاصل اطمینان مردان و زنان برابر های فرصت و حقوق از باید. شود

 شود. 

 برابری

 را کارها و ها هزینه که شود مدیریت ای گونه به باید جهانی های چالش

 توزیع اجتماعی عدالت و عدالت اساسی اصول با مطابق عادالنه طور به

 کمک مستحق برند، می را سود کمترین یا برند می رنج که کسانی. کند

 برند.  می را سود بیشترین که هستند کسانی

 همبست ی

 یکدیگر به خود، زبانی و فرهنگی اعتقادی، تنوع به باتوجه باید ها انسان

 سرکوب و هراس داشت نباید جوامع در تفاوت از. بگذارند احترام

 . داشت گرامی بشریت ارزشمند سرمایۀ یک عنوان به بلکه کرد،

 تساه 

 با مطابق طبیعی منابع و زنده های گونه همۀ مدیریت در باید تدبیر

 طریق این از فقط. شود داده نشان توسعۀ پایدار های دستورالعمل

 داده قرار ما اختیار در طبیعت که را ای اندازه بی های ثروت توان می

 مصرفی و تولیدی الگوهای. کرد منتقل فرزندان به و حفظ است،

 یابد.  تغییر فرزندانمان و ما آیندۀ رفاه نفع به باید کنونی ناپایدار

احترام به 

 طبیعت

 و جهان سراسر در اجتماعی و اقتصادی توسعۀ مدیریت مسئولیت

 های ملت بین در باید المللی بین امنیت و صلح تهدیدهای همچنین

 . شود اعمال چندجانبه صورت به باید و شود تقسیم جهان

همبستگی 

 مسئولیت

یابی اطالعاتی، هنجاری نظریۀ برزونسکی سه نوع سبک هویتبنا به یابی:  های هویت سبک

ترتیب است:  این ها در قالب طیف لیکرت به و آشفته ـ اجتنابی مطرح است که نحو سنجش آن
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وقتی با شخصی ؛ ام ها فکر کرده آنچه باید در زندگی انجام دهم ساعت ۀدربارسبک اطالعاتی: 

 صرف را دیزیا ؛ زماننظرات او را درک کنم کنم نقطه کنم سعی می را مطرح می یا مسئله

 تا ام کرده مردم با صحبت صرف را زیادی ام؛ زمان کرده سیاسیمسائل  فهم در سعی یا و خواندن

 است کنم؛ بهتر می فکر بسیار آن فهم برای دارم یا مسئله آید؛ وقتی کارم به که کنم پیدا اعتقاداتی

 تواند یم مشکالتمکنیم؛  ی...( نظرخواه و معلم وکیل، پزشک،) متخصصین از مشکل مواقع در

 باشند و... جالبی مبارزه یک

 بزرگ کنم؛ طوری می عمل ام شده تربیت ها آن با که هایی ارزش اساس سبک هنجاری: بر

 زمان ام؛ از نداشته خود دینی اعتقادات دربارۀ جدی شک کنم؛ هرگزکار  چه دانم می که ام شده

 تا باشیم داشته محکمی اعتقادات سری یک است شوم؛ بهترکاره  چه خواهم یم دانستم می جوانی

 آوریم و... رو مختلفی اعتقادات به اینکه

 هایی ارزش نیستم؛ دربارۀ مطمئن دهم می انجام زندگی در آنچه سبک آشفته ـ اجتنابی: به 

 نگران خود مشکالت به نسبت آید؛ اگر خوش آید، پیش هرچه نیستم، نگران دارم پیش در که

 هنوز موقع آن تا کنم، نمی فکر آینده دربارۀاکنون  همشوند؛  می حلخود  خودبه معموالً نباشم،

 چه ببینم شوم می منتظر دارد امکان که آنجا تا بگیرم تصمیم شوم مجبور است؛ وقتی بسیار وقت

 و... ببرم لذت آن از دارم سعی فقط گیرم نمی جدی را دهد؛ زندگی می رخ

 های هویتی( بر های توسعۀ پایدار و سبک پژوهش )ارزشهای متعدد میزان روایی سازه

های تحت رسد همۀ سازهاست که به نظر می  آمده 9اساس آلفای کرونباخ در جدول شماره 

 اند.مطالعه در حد مطلوبی دارای روایی
 ها. ضریب  ل ای کرونباخ ساز 8جدو  

 ل امیزان   تعداد گویه ها ساز  میزان  ل ا تعداد گویه ها ساز 

 848/0 0 مسئولیت مشترک 194/0 7 آزادی

 879/0 10 سبک اطالعاتی 892/0 9 برابری

 719/0 1 هنجاری 119/0 0 تساهل

 109/0 11 آشفته 814/0 0 احترام به طبیعت

    781/0 9 همبستگی
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 های تحقیقیافته
از افراد  994دهد که ۀ توزیع فراوانی جنسیت نشان مینیدرزمهای حاصل از پژوهش  یافته

لحاظ تعلق  به .ددرصد( دختر هستن 0/47نفر ) 104درصد( پسر و  0/09نفر ) 170، مطالعهموردِ

تحصیلی،  مقطع ازنظر( شیعه هستند. 10نفر ) 91( از پاسخگویان سنی و 10نفر ) 919مذهبی 

( 11نفر ) 90سی، درصد( کارشنا 92نفر )  80( کاردانی، 10نفر ) 99( تا دیپلم، 0/01نفر ) 127

 ( دانشجوی دکتری هستند. 0/1نفر ) 0کارشناسی ارشد و 

های  های زیربنای توسعة پایدار و سبک توزیع جامعة  ماری برحسبِ ابعاد ارزش

 هویتی
ترین  )قوی 0ترین وضعیت( تا )ضعیف 1شده برای سه سبک هویت در دامنۀ های تعریفمقیاس

شود این ای که از محاسبات حاصل میترین نتیجه اولین و مهماست.   بوده 9وضعیت( با میانگین 

های باالتر از سه سطح هویت، شامل اطالعاتی، هنجاری و آشفته، دارای میانگین است که هر

گیری هستند. اند و همگی دارای تفاوت معنادار با سطح متوسط مقیاس اندازه بوده 9مقدار 

ای به تر نیست. چنین نتیجهپایین 9سطوح هویت از مقدار یک از  ِدیگر، کران پایین هیچ بیان به

توان برای جامعۀ آماری نادیده گرفت و همگی  یک از انواع هویت را نمی معنای آن است که هیچ

 شوند. برای شهروندان حائز اهمیت تلقی می

درصد برای سه متغیر سبک هویت اطالعاتی، هویت هنجاری و  10برآورد فواصل اطمینان 

طور معناداری بیشتر از دو سطح  دهد که چگونه سبک هویت اطالعاتی بهیت آشفته نشان میهو

بودن سبک هویت آشفته در مقایسه با سبک  از باالتر دیگر از هویت است. همین نتایج حاکی

شده  های مشاهده دهد که تفاوتآمده نشان می دست هویت هنجاری است. فواصل اطمینان به

لحاظ آماری معنادار و نتایج  یابی در نمونۀ تحت مطالعه به های هویت سبکمیان سطوح مختلف 

 تعمیم به جامعۀ آماری است.  درصد قابلِ 0با حداکثر خطای 
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های مختلف  درصد برای میان ین به ت  یک سبک 18ای و فواص  اطمینان های نمونه.  مار 9جدو  

 یابی هویت

 یابی های هویت سبک
 درصد برای پارامتر میان ین18بر ورد فاصله اطمینان  ایهای نمونه مار 

 کران باال کران پایین انحراف معیار میان ین

 09/4 99/4 89/0 97/4 هویت اطالعاتی

 00/4 04/9 09/0 10/9 هویت آشفته

 02/9 14/9 04/0 94/9 هویت هنجاری 

دهد سبک نتایج نشان میهای هویت در نمونۀ آماری تحت مطالعه،  لحاظ پراکندگی سبک به

یابی اطالعاتی در مقایسه با هویت آشفته از انحراف معیار باالتری برخوردار است. مقایسۀ  هویت

-دهد که در جامعۀ آماری تحت مطالعه، شهروندان دیدگاهنشان می 04/0و  09/0؛ 89/0مقادیر 

ها برای پاسخیابی هنجاری دارند و تفاوت در نوع  تری در باب سبک هویتهای یکسان

ِدیگر، مقایسۀ فواصل  های مربوط به سبک هویتی اطالعاتی و هنجاری بیشتر است. ازطرف گویه

آمده  دست های بهدهد که هرچند میانگین های اطالعاتی و آشفته نیز نشان میاطمینان برای هویت

شدید و عمیق های اطالعاتی و آشفته با یکدیگر تفاوت معنادار دارند، این تفاوت برای هویت

( برای سطوح مختلف هویت این نتیجه 9های پایین و باال )جدول شود. مقایسۀ کرانتفسیر نمی

تنها دارای تفاوت معنادار با دو سطح دیگر از هویت  کند که هویت اطالعاتی نهرا منعکس می

 طور چشمگیری از شدت باالیی برخوردار است. است، بلکه این تفاوت به

ازآن است  گانه نیز حاکیهای زیربنای توسعۀ پایدار در ابعاد شش ارزش همچنین، وضعیت

؛ 90و حداکثر  7بر پیوستار حداقل  90/4درصد با انحراف معیار  10/91که متوسط ارزش آزادی 

بر پیوستار حداقل  18/9با انحراف استاندارد  99/19متوسط نمرات برابری جوانان شهر سنندج 

و  0بر پیوستار حداقل  99/4با انحراف استاندارد  48/90جوانان ؛  تساهل 10و حداکثر  9

و  0بر پیوستار حداقل  09/9با انحراف استاندارد  19/11؛ احترام به طبیعت جوانان 90حداکثر 

 9بر پیوستار حداقل  04/9با انحراف استاندارد  49/11؛ نگرش به همبستگی جوانان 90حداکثر 

با انحراف  74/18نمرۀ مسئولیت مشترک جوانان شهر سنندج  و نهایتاً متوسط 10و حداکثر 

برآن، نمرۀ متوسط شاخص  است. عالوه بوده  90و حداکثر  0بر پیوستار حداقل  09/0استاندارد 
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بر پیوستار  49/14با انحراف استاندارد  48/108های زیربنای توسعۀ پایدار جوانان با  کل ارزش

 تر از متوسط بوده است.اندکی باال 190و حداکثر  90حداقل 

 های زیربنای توسعه پایدار . توزیع پراکندگی جامعه برحسب ابعاد ارزش8جدو  

 میان ین 
انحراف 

 معیار
 حداق 

حداک

 ثر

چار  

 او 
 سو  دو 

 98 18 10 90 7 90/4 10/91  زادی

 19 1 0 10 9 18/9 99/19 برابری

 90 12 1 90 0 99/4 48/90 تساه 

 92 17 1 90 0 09/9 19/11 احترا  به طبیعت

 19 1 0 10 9 04/9 49/11 همبست ی

 99 12 8 90 0 09/0 74/18 مسئولیت مشتر 

های زیربنای  شاخص ک  )ارزش

 توسعة پایدار(
48/108 49/14 90 190 40 28 10 

توان عنوان کرد که سطح سه بُعد آزادی، تساهل و برابری باالتر براساس اطالعات جدول می

از متوسط و وضعیت ابعاد احترام به طبیعت، همبستگی و مسئولیت مشترک تقریباً در حد 

 تر از آن است.  متوسط و پایین

 های زیربنای توسعة پایدار سطوح هویت و ابعاد ارزش
گانه  یابی در ابعاد سه های متفاوت هویت سبککه در چارچوب نظری اشاره شد،  گونه همان

های  شناسی ارزش منظر، در ادامه گونه  های زیربنای توسعۀ پایدار متناظرند. ازاین احتماالً با ارزش

زیربنای توسعۀ پایدار مبتنی بر نوع سبک هویت برجسته در پاسخگویان بررسی خواهد شد. 

 است. را به نمایش گذاشته خوبی ارتباط این دو مقوله  به 0جدول شماره 

 های زیربنای توسعه پایدار شدت و معناداری رابطة میان سطوح هویت با ابعاد و شاخص ارزش. 8جدو  

 ابعاد اصلی
 توسعه یها های هویت با ارزش شدت رابطه سبک

 هویت  ش ته هویت هنجاری هویت اطالعاتی

  زادی
918/0** 

000/0 

079/0 

178/0 

129/0** 

000/0 
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های زیربنای توسعه  شدت و معناداری رابطة میان سطوح هویت با ابعاد و شاخص ارزش. 8دو  ادامه ج

 پایدار

 ابعاد اصلی
 توسعه یها های هویت با ارزش شدت رابطه سبک

 هویت  ش ته هویت هنجاری هویت اطالعاتی

 برابری
192/0* 

090/0 

109/0 

020/0 

191/0* 

097/0 

 تساه 
179/0** 

001/0 

071/0 

089/0 

018/0 

029/0 

 احترا  به طبیعت
191/0* 

000/0 

142/0 

007/0 

071/0 

089/0 

 همبست ی
194/0** 

000/0 

942/0** 

000/0 

014/0 

088/0 

 مسئولیت مشتر 
118/0** 

000/0 

119/0** 

009/0 

081/ 

08/0 

 شاخص ک 
049/0** 

000/0 

109/ 

01/0 

191/0* 

000/0 

معنادار هویت هنجاری با ابعاد همبستگی و مسئولیت مشترک از ارتباط  نتایج جدول حاکی

دهند که بیشترین ارتباط معنادار هویت آشفته با ابعاد آزادی،  است. نتایج همچنین نشان می

است. نهایتاً اینکه هویت اطالعاتی مطابق انتظار با هر شش بُعد  حدودی تساهل بوده  برابری و تا

که از نتایج جدول مشهود است،  گونه است. همان داری داشته ها و شاخص کل ارتباط معنا ارزش

ارتباط مثبت و کامالً معناداری میان سبک هویت اطالعاتی و هویت آشفته با آزادی و برابری 

های هویتی مبتنی بر  وجود دارد. این موضوع نشان از همپوشانی و انطباق تغییرات در سبک

های خاص در مسیر توسعه است. چنین  شسمت ارز وضعیت مدرن شدن آن و گرایش به

دهد شهروندانی که از سطح باالی تأکید بر هویت اطالعاتی یا هویت آشفته  ارتباطی نشان می

دهند.  خواهانه و برابری طلب بیشتری از خود بروز می های آزادی برخوردارند، احتماالً گرایش

( و هویت اطالعاتی و 129/0کاری ) شدت رابطه میان این سبک هویت آشفته و محافظه

شدن  عبارتی، با برجسته باال نشان دارد. به (، از ارتباط متوسط و تقریباً روبه118/0کاری ) محافظه
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توان انتظار داشت که گونۀ  حدودی آشفته نزد جوانان سنندجی، می سبک هویت اطالعاتی و تا

زمینه، باید عنوان شود  ها فعال شود. درهمین های توسعۀ آن خواهانه و برابری طلب ارزش آزادی

های زیربنای توسعه ارتباطی با وضعیت شدت هویت آشفته پاسخگویان  که ابعاد دیگر ارزش

 اند.  نداشته

ارتباط مثبت و کامالً معناداری میان سطح تأکید بر سبک هویت هنجاری باید اشاره کرد که 

دهد  و دو بُعد همبستگی و مسئولیت مشترک وجود دارد. چنین ارتباطی، مطابق انتظار نشان می

گرایانه و  های جمع شهروندانی که از سطح باالی هویت هنجاری برخوردارند، احتماالً گرایش

دهند. بیشترین شدت رابطه در این  ر گروهی بیشتری از خود بروز میکارانه و همچنین کا محافظه

 (.942/0است ) زمینه میان تأکید بر هویت هنجاری با همبستگی بوده 

همچنین، ارتباط مثبت و کامالً معنادار میان سطح تأکید بر سبک هویت اطالعاتی و شش 

د شهروندانی که از سطح باالی ده های زیربنای توسعه نیز مطابق انتظار نشان می بَعد ارزش

های فردگرایانه و کنجکاوانه و همچنین  هویت اطالعاتی برخوردارند، احتماالً گرایش

دهند. بیشترین شدت رابطه در این زمینه  شمول بیشتری از خود بروز می گرایانه و جهان جهان

 (.918/0است ) میان تأکید بر هویت اطالعاتی با آزادی بوده 

 گیری نتیجهبندی و  جمع
ای است که نیازهای نسل  توسعۀ پایدار در حقیقت ارضای نیازهای معاصر شهروندان به شیوه

های جوانان در  آینده دچار مخاطره نشود. مقالۀ حاضر در راستای سنجش وضعیت نگرش

ها مدون  یابی بر تنوع آن های هویت گانه و البته سنجش اثر شکل های شش راستای این ارزش

هایی از هر سه سطح هویتی )اطالعاتی،  توان نشانه ازآن است که می . نتایج تحقیق حاکیشده بود

اجتنابی( را در میان پاسخگویان مشاهده کرد. اگرچه نتایج حاکی از باالبودن -هنجاری و آشفته

است. نتایج   شدت معناداری سبک هویت اطالعاتی نسبت به دو سطح دیگر هویت بوده

بۀ باالی هویت آشفته در مقایسه با سبک هویت هنجاری بوده است. درواقع، از رت همچنین حاکی

سه سبک هویت در جامعۀ  های توصیفی بر این موارد تأکید دارند که نخست، هر ترین یافته مهم

گانۀ هویت اطالعاتی، هنجاری،  اند. به این معنا که انواع سه آماری از اهمیت برخوردار بوده

ِمالحظه هستند. دوم، سبک اطالعاتی هویت از  یان پاسخگویان سنندج قابلزمان در م آشفته، هم
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است و این یافته با بسیاری از مطالعات  دو سطح دیگر در میان جوانان شدت بیشتری داشته 

( تا 1981) 1نظری و تجربی در حوزۀ مطالعات جوانان و همچنین هویت و جوان از اینگلهارت

توان عنوان کرد  به نتایج مطالعه می وانی دارد. درواقع، باتوجه( هماهنگی و همخ9010)9شوارتز

یابی در میان جوانان  های هویت که دو تغییر عمده و اساسی در رابطه با هویت و سبک

حدودی منفی است، آشفتگی، ابهام و  ِمشاهده است: تغییر نخست که دارای وجه سلبی و تا قابل

است که جوان ایرانی  یها و تمایالت ، تأکید بر نگرشها نوعی سردرگمی درزمینۀ انتخاب ارزش

و البته هویت کرده است و بهترین بازتاب آن در وجود سبک « سرگشتگی معنا»را دچار نوعی 

دومین وجه تغییر که عمدتاً جنبۀ ایجابی . اجتنابی در میان جوانان سنندجی است -هویتی آشفته

ساخت »و  « افسون زدایی»نوعی  که عمدتاً به دارد، تالش در راستای تکوین نوعی هویت است

ترین مسیر آن همانا  شده و البته مبتنی بر مطالعه، کسب دانش و اطالعات است که مهم« زدایی

منظر، جوان سنندجی  های واقعی و البته اخیراً مجازی است. ازاین گسترش تعامالت میان گروه

، پردازش و ارزیابی وجو جستو به  استال فعّیند خودکاوشگری افرگیر گونۀ هویتی، در  در این

نیاز باالیی به شناخت و پیچیدگی شناختی احساس  اوپردازد؛  اطالعات مربوط به خود می

های خود اعتماد دارد و در  ، به قضاوتاستو تصدیق دیگران  تأییددر جستجوی  تر کمکنند،  می

این (. 1988دارد )مغانلو و همکاران،  های مبهم و افراد جدید پذیرش باالیی یتعبرخورد با موق

های گذشته در جامعۀ ایرانی که  یابی نسل یابی، بدون تردید با انواع هویت نوع جدید هویت

ها و انتظارات افراد جویزعمدتاً مبتنی بر سبک هویت هنجاری بوده و هویت خود را بر مبنای ت

منظر به  شتند، متفاوت بوده و ازاینی دانیاز قوی به ساختار و حصار شناختو  دادند مهم پاسخ می

عنوان گسست نسلی هم یاد  ترین وجوه تفاوت نسلی )گاه از آن به رسد یکی از برجسته نظر می

رو، سنجش تفاوت نسلی  های هویتی قابل شناسایی است و ازاین بندی شود( در همین دسته می

 های آتی باشد. رای پژوهشتواند یکی از موضوعات موردِمطالعه ب های هویتی می در سبک

ازآن است که  های زیربنای توسعۀ پایدار حاکی همچنین نتایج درزمینۀ توصیف متغیر ارزش

های زیربنای توسعۀ پایدار در میان جوانان شهر سنندج در وضعیت چندان مطلوبی  سطح ارزش

است  ازآن ن حاکیها همچنی قرار ندارد، اگرچه با وضعیت مطلوب نیز فاصلۀ بسیاری ندارد. یافته

                                                           
1. Inglehart, R 

2. Schwartz, S. H 
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تری قرار  های آزادی، تساهل و برابری در وضعیت مناسب که جوانان شهر سنندج در مقوله

ویژه مسئولیت مشترک در  که در ابعاد احترام به طبیعت، همبستگی و به است دارند. این درحالی

جاری با ابعاد از ارتباط معنادار هویت هن شرایط نامطلوب قرار دارند. نتایج تحلیل مطالعه حاکی

دهند که بیشترین ارتباط معنادار  همبستگی و مسئولیت مشترک است. نتایج همچنین نشان می

است. نهایتاً اینکه هویت اطالعاتی  حدودی تساهل بوده  هویت آشفته با ابعاد آزادی، برابری و تا

ها ارتباط  شهای زیربنای توسعۀ پایدار و شاخص کلی ارز مطابق انتظار با هر شش بُعد ارزش

زمینه میان تأکید بر هویت اطالعاتی با   است. بیشترین شدت رابطه در این معناداری داشته 

(. درواقع علت اصلی ارتباط میان سبک هویتی اطالعاتی و 981/0است ) مسئولیت مشترک بوده 

ی گانه فوق ناشی از پیوند محتوایی میان دو متغیر است که هر دو بر محتوا های شش ارزش

همه  از چنین وضعیتی را بیش تقریباً مشابه و حتی واحدی با مفاهیمی متفاوت تأکید دارند؛

( میان 1988)صبوری، « رابطه یا هماهنگی انتخابی»مثابۀ نوعی  توان به تعبیری وبری به می

های زیربنای توسعه تلقی کرد، چه آنکه  ویژه سبک هویتی اطالعاتی و ارزش های هویت به سبک

های  دهند با ارزش و نمودهایی که سطوح متفاوت از این نوع هویت از خود بروز می معانی

به محتوا و زمینۀ هر دو  رسد که باتوجه زیربنای توسعۀ پایدار هماهنگ است. همچنین، به نظر می

اند و به معنای اثر  توان عنوان کرد که این ارتباطات دوسویه ها می های آن متغیر و زیرمجموعه

ها است و برساختن و تکوین  یکی بر دیگری نیست، چه آنکه هویت خود برساختۀ ارزشعلّی 

 های خاص نزد متعلقان به هویت منجر شود. تواند به تقویت و تمایل ترجیحی ارزش آن البته می

منظور استفاده مطالعات بعدی و همچنین متولیان  های ذیل به به نتایج مطالعه، پیشنهاد باتوجه

 شود: میامر ارائه 

کنندۀ این نوع از توسعه  های تقویت ویژه ارزش مطالعات اندکی در رابطه با توسعۀ پایدار و به -

در ایران و حتی جهان انجام شده است. نخستین پیشنهاد، توجه و تمرکز محققان بر این 

 مؤلفه مهم و مؤثر در زندگی حال و آیندۀ بشری است. 

گونه از توسعه در  های زیربنای این نگ بودن ارزشاهمیـت توسعۀ انسانی و فقدان یا کمر -

ها و فرایندهای مرتبط با  ویژه کردستان، اهمیت بازخوانی و بازنگری در آموزش ایران و به

 کند.  تر می توسعه را جدی
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ها  گیری کسب هویت برای شکل« ذهن باز»توجه جدی بر اشکال جدید هویت و ایجاد  -

های تازۀ هویت، اهمیت تأکید  برای مواجهه با شکل مبتنی بر گردش اطالعات و آمادگی

 سازد. تر می گونه از هویت را مهم  ازپیش بر مطالعه و شناسایی فرایندهای این بیش

ویژه بحث مسئولیت مشترک که نقش همگانی برای  های توسعۀ پایدار به تأکید بر ابعاد ارزش -

ویژه  است که در جهان، ایران و به سازد، از دیگر نکاتی مواجهه با مخاطرات را برجسته می
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