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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از انجام اين تحقيق اين است که نقش شهرداري تهران در ترويج ابعاد فرهنگي سبک
زندگي اسالمي را تعيين نماييم.
روش پژوهش :دربعدفرهنگي مولفههاي اخالق واوقات فراغت مطرح ميشود .براي مولفه اخالق 4شاخص وبراي مولفه
اوقات فراغت  6شاخص درنظرگرفته شده است .پرسشنامه اي با 16گويه طراحي شدکه شامل دوبخش وضعيت مطلوب
وموجوداست.
يافتهها :يافتهها نشان ميدهد درمولفه اخالق گويه«افزايش سطح آگاهي مردم در برخورد با خرافه» بيشترين ميانگين
وگويه «افزايش تمايل جوانان به امر ازدواج» کمترين ميانگين رادارد .همچنين درمولفه اوقات فراغت« ،تقويت
برنامههاي فرهنگسراها» بيشترين ميانگين و گويه «معرفي جاذبههاي طبيعي وتاريخي» کمترين ميانگين رادارد.
نتيجهگيري :نتايج پژوهش بيانگراين است که در وضعيت مطلوب شهرداري در همهي گويههاي مطرح شده در
پرسشنامه داراي نقش ميباشد امادر وضعيت موجود تحليلهاي آماري نشان ميدهد شهرداري تاکنون موفق به ايفاي
نقش در حوزههاي مطرح شده دراين پژوهش به صورت برجسته نشده است.
واژگان كليدي :سبک زندگي اسالمي ،شهرداري تهران ،فرهنگ ،اخالق ،اوقات فراغت

مریم نوذری ،افسانه زمانی مقدم و فاطمه احمدی

مقدمه

سال ششم
شماره بيستم
زمستان 3131

65

سبك زندگي مفهومي است كه نخستين بار توسط
آلفرد آدلرمطرح شد .در نيمه دوم قرن بيستم بسيار
موردتوجه جامعه شناسان قرار گرفت .با مطرح شدن
مباحثي مربوط به مدرنيته ،هويت ،اخالق ،محيط زيست
و مصرف از سوي جامعه شناسان بستر مناسبي جهت
رشد مطالعات و تحقيقات تجربي در اين زمينه به
وجودآمد .اين گسترش با محوريت نظريات و آراي جامعه
شناساني همچون ماكس وبر ،1گيدنز ،2وبلن ،3بورديو،4
پيترسون5و ...انجام گرفت .بررسي پيشينه تحقيقات در
اين زمينه در ايران نشان ميدهد كه سابقه تحقيق دراين
زمينه به كمتر از بيست سال ميرسد البته از سال 1330
تاكنون توجه پژوهشگران به اين موضوع بيشتر شده
است . .به عالوه ميتوان گفت که سبک زندگي درزندگي
شهري تجلي مييابدوفرهنگ شهري نيز سازنده
وايجادکنندهي آن است.
درادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي دو
برداشت ومفهوم سازي وجود دارد ،يكي مربوط به دهه
 ،1190كه سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت
اجتماعي افراد و غالباً به عنوان شاخص تعيين طبقه
7
اجتماعي به كار رفته است (چاپين1115 6؛ چاپمن
 ) 1135و دوم به عنوان شكل اجتماعي نويني كه تنها در
متن تغييرات مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف گرايي معنا
مييابد (گيدنز 1111؛ بورديو 1134؛ فدرستون1131 8
و1111؛ لش و يوري )1131 9و در اين معنا سبك
زندگي راهي است براي تعريف ارزشها و نگرشها و
رفتارهاي افراد كه اهميت آن براي تحليلهاي اجتماعي
روزبه روزافزايش مييابد (اباذري.)1331 ،
يکي ازراههايي که ميتوان به درک بهتري ازمفهوم
سبک زندگي ازنظرانديشمندان مختلف دست يافت،
بررسي عناصرومولفههايي است که ايشان براي سبک
زندگي برشمرده يا درتحقيقات خودبه عنوان شاخص
بهره برده اند .عناصري که زيمل ،وبلن ووبردرآثار
خودازآنهايادکرده اند ،عبارت است از:شيوه تغذيه،
خودآرايي (نوع پوشاک وپيروي ازمد) ،نوع مسکن
(دکوراسيون ،معماري واثاثيه) ،نوع وسيله حمل ونقل،
شيوههاي گذران اوقات فراغت وتفريح ،اطفار (رفتارهاي
حاکي از نجيب زادگي يا دست ودلبازي ،کشيدن سيگار
درمحافل عمومي ،تعداد مستخدمان وآرايش آنها)
(رستمي و اردشيرزاده .)1319 ،آن چنان که ازتعريف
آدلر ازسبک زندگي معلوم است اوسبک زندگي راشامل

همه رفتار ،افکار ،احساسات فرد وحرکتش به سوي هدف
ميداند( .مهدوي کني)1336 ،
سبک زندگي اسالمي از آن جهت که «سبک » است
به رفتار ميپردازد و با شناختها و عواطف ارتباط
مستقيم ندارد ،ولي از آن جهت که «اسالمي» است نمي
تواند بي ارتباط با عواطف وشناختها باشد .بر اين
اساس ،در سبک زندگي اسالمي ،عمق اعتقادات وعواطف
ونگرش فرد سنجيده نمي شود ،بلکه رفتارهاي فرد مورد
سنجش قرار ميگيرد .اما هر رفتاري که بخواهد مبناي
اسالمي داشته باشد ،بايد حداقلهايي از شناختها
وعواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد .در سبک
زندگي از ديدگاه روان شناسي ،جامعه شناسي ،علوم
پزشکي و ...فقط به رفتار نگاه ميشود وبه نيتها کاري
ندارند ولي سبک زندگي اسالمي نمي تواند به نيتها
کاري نداشته باشد .درعين حال که تاکيد آن روي رفتار
است ،به حداقلهاي عواطف و شناختها نيز نظر دارد.
درواقع در سبک زندگي ،ميشود رفتارها را به مهرههاي
متعددي تشبيه کرد که علوم انساني به خود آن مهرهها
وبدون ارتباط با عوامل ديگري ميپردازند ،ولي در سبک
زندگي اسالمي نه تنها به خود آن مهرهها ،بلکه به آن چه
که سبب ارتباط آن هابا هم ميشود نيز ميپردازد.
(کاوياني)13:1319 ،
بيان مسأله
تمام جوامع بشري داراي مجموعه اي ازارزشها،
هنجارهاوآداب و رسومي هستند که درقالب دين ،عرف
ياقانون تجلي کرده است وجهت دهنده رفتارهاي بشري
دربرون ودرون بوده است وبه شکل گيري شخصيت افراد
و تمايزشان باساير جوامع کمک ميکند .به دليل هويت
بخشي که اين عوامل بر جوامع دارند هر جامعه اي سعي
در حفظ وبازتوليد ارزشها وهنجارهايش دارد .اين قالب
سبک زندگي ونحوه تعامل افراد درزندگي فردي و
اجتماعي آشکار ميگردد( .عيوضي)1311 ،
ايرانيان همان طور که در برخي هويت و ارزشها،
دچار بحران شده اند ،در سبک زندگي نيز در  100ساله
اخير به ويژه از دوران روي کار آمدن رضاخان و تجدد
آمرانهاش ،دچاردگرگونيهاي بسيار در نگرشها و
گرايشها ،آداب و رسوم ،نظامات و سنن اجتماعي ،باورها
و حتي باورهاي ديني خود گشته و سبک زندگي اسالمي
ايراني دچار تضادها و تناقضهاي بسيار شده است ،به
نحوي که از جامعه ما يک جامعه شبه مدرن ساخته
است که نه ميتوان آن را سنتي و اسالمي ناميد و نه
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ميتوان بر آن نام مدرن نهاد .بايد از اين دگرگوني هويتي
نگران بود .نگراني در کالم انتقادي ولي امر مسلمين
کامالً قابل درک است .ازسويي مديريت شهري که امروزه
متناسب با رشدوتوسعه شهرهادرتمام جهان تکامل يافته
است صرفاً مديريت كالبدي و فيزيكي شهر را برعهده
ندارد بلكه هر چيزي كه بر زندگي و كيفيت زندگي
شهروندان تأثير ميگذارد و منجر به تحول حوزه مديريت
شهر ميشود مورد توجه مديريت شهري است.
کالن شهرتهران نيزازاين قاعده مستثني نيست و از
نظر اجتماعي و فرهنگي دچارتحوالت اساسي شده است
واين موضوع برکسي پوشيده نيست .يکي از اين موارد،
تحول کمي وکيفي سبک زندگي شهروندان است که در
پي تحوالت مدرنيته درجهان وايران ،ابعاد متنوع و
گوناگوني به خودگرفته است .اگر روزگاري کاروشغل،
وضعيت طبقاتي افراد جامعه را تعيين ميکرد ،امروزه
چرخش فرهنگي خاصي دراين زمينه صورت گرفته
است ،به گونه اي که نوع وميزان مصرف ونيز سبک
زندگي شهروندان تا حدزيادي تعيين کنندهي وضعيت
طبقاتي آنان به حساب ميآيد( .تاج الدين)131:1313 ،
جداي از مالحظات نظري و الزامات اسناد فرادستي،
مديريت شهري ميبايست اقدامات ضروري را انجام
ميداده است( .علي احمدي)19:1319 ،
تهران اکنون تحت تاثير سه فرهنگ ايراني ،اسالمي
ومدرن قراردارد وغفلت ازهريک ازاين فرهنگها نتيجهي
نامطلوبي درپي خواهدداشت .درتنظيم سبک زندگي
ايراني –اسالمي بخش مدرن آن تاحدودي مورد بي
توجهي قرارگرفته است .گويي ايران وارد دوران مدرن
نشده است ومي توان يک سبک زندگي ايراني –اسالمي
خالص را پرورش و رواج داد .نگاهي هرچندگذرا به سبک
زندگي ايرانيان وبه ويژه شهروندان تهراني ،از حضور
آشکار مدرنيته درزندگي آنان خبر ميدهد( .تاج الدين،
 )133:1313بررسي الگوهاي سبك زندگي شهروندان
امروز يك نياز است بر همين اساس الزم است تغييرات
صورت گرفته در يك زندگي را بررسي كنيم و همچنين
تأثير ساختارهاي شهري بر مديريت و برنامهريزي شهري
بر اين الگوها را ارزيابي كنيم تا با ترسيم يك الگوي
مطلوب ايراني و اسالمي در اين خصوص بتوانيم به الگوي
مطلوب در جامعه نزديك شويم.
اهميت و ضرورت پژوهش
سبک زندگي را ميتوان چهارچوب مشخصي دانست
که به مثابه نقشه را ه براي آينده بهتر است .اين ويژگي

منحصر به فرد سبک زندگي ناشي از تاثيري است که بر
هويت فردي و اجتماعي افراد ميگذارد و در واقع از اين
طريق زندگي و روابط اجتماعي آنان را معني دار ميکند.
تجليات سبک زندگي را در همه ابعاد زندگي افراد از
جمله مذهب ،هويت ،جنسيت ،مديريت بدن و ...ميتوان
مشاهده کرد و اين حکايت از اهميت سبک زندگي
درزندگي افراد و جايگاه آن در تمدن سازي در جوامع
مختلف به خصوص در جامعه امروز ايران دارد.
باتوجه به گستردگي حوزهي فعاليت شهرداري وتاثير
اجتناب ناپذير آن برحوزههاي مختلف زندگي شهروندان
وهمچنين تاکيد رهبرفرزانه انقالب بر انجام تحقيقات
علمي درزمينه سبک زندگي و عدم توجه کافي
درشناسايي نقش کليدي مديريت شهري درسبک زندگي
شهروندان ،دراين پژوهش بعد فرهنگي سبک زندگي
اسالمي و تلفيق آن با آداب ورسوم ايراني و نقش
شهرداري در اين بعد بررسي ميشود و پيشنهادات عملي
جهت ترويج آن ارائه ميشود.
اهداف تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق اين است که نقش
شهرداري تهران در ترويج ابعاد فرهنگي سبک زندگي
اسالمي را تعيين نماييم.
سواالت تحقيق
سوال اصلي که با توجه به هدف پژوهش مطرح
ميشود اين است که آيا شهرداري تهران در ترويج ابعاد
فرهنگي سبک زندگي اسالمي نقش دارد ياخير و براين
مبنا سواالت ويژه زير نيز مطرح ميگردد:
آيا شهرداري تهران در ترويج اخالق اسالمي نقشدارد؟
آيا شهرداري تهران در ترويج الگوي اوقات فراغتشهروندان بر اساس معيارهاي دين اسالم نقش دارد؟
ادبيات پژوهش
مفهوم سبك زندگي اولين بار در سال  1191توسط
آلفرد آدلر ،10روانشناس اجتماعي ،مطرح شد .وپس از
يك دوره افول ،مجدداً از سال  1161مورد اقبال
انديشمندان به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت.
درادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي دو
برداشت ومفهوم سازي وجود دارد ،يكي مربوط به دهه
 ،1190كه سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت
اجتماعي افراد و غالباً به عنوان شاخص تعيين طبقه
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اجتماعي به كار رفته است (چاپين1115 11؛ چاپمن12
 ) 1135و دوم به عنوان شكل اجتماعي نويني كه تنها در
متن تغييرات مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف گرايي معنا
مييابد (گيدنز 1111؛ بورديو 1134؛ فدرستون13
 1131و1111؛ لش و يوري )1131 14و در اين معنا
سبك زندگي راهي است براي تعريف ارزشها و نگرشها
و رفتارهاي افراد كه اهميت آن براي تحليلهاي
اجتماعي روزبه روزافزايش مييابد (اباذري.)1331 ،
جنسن )9001( 15معتقد است كه بيشتر اوقات اين
مفهوم بدون آنكه به طور دقيق معناي روش زندگي را
بدهد ،مورد استفاده قرار ميگيرد و در ادبيات اين واژه،
به روشهاي مختلف تعريف شده و اينكه در چهار سطح
جهاني ،ملي ،منطقه اي و فردي قابل اندازه گيري است.
فرهنگ علوم اجتماعي سبك زندگي را به نوع زندگي يا
نوع معيشت ترجمه كرده كه منظور چگونگي جريان
حيات و شيوه زندگي انسآنها به صورت فردي و گروهي
است و چگونگي استفاده از درآمد ،طول زمان كار ،شيوه
لباس پوشيدن ،تغذيه ،نحوه آرايش ،محل سكونت،
رفتارهاي ديني و فرهنگي و ...را شامل ميشود (بيرو،
 .)1315پترسون معتقد است كه در دوران جديد الگوي
مصرفي بروز كرده است كه ديگر اعضاي طبقات باال خود
را به داشتن يك الگوي مصرف مشخص محدود نمي
كنند .او اين الگوي مصرف را «همه كاره بودن»
ميخواند .در چنين الگوي مصرف جديدي ،طبقات باال از
همه انواع فرهنگ وهنراستفاده كرده و به سلسله مراتب
ژانرهاي فرهنگي بي اعتنا هستند( .فاضلي.)1339 ،
زيمل ميگويد :سبک زندگي تجسم تالش انسان است
براي يافتن ارزشهاي بنيادي خود و فرهنگ عيني اش و
شناساندن آن به ديگران ،به سخن ديگر ،انسان براي
معناي مورد نظر خود (فرديت برتر) ،شکل (صورت)هاي
رفتاري اي بر ميگزيند .زيمل ،توان چنين گزينشي را
«سليقه» واين اشکال به هم مرتبط را «سبک زندگي»
مينامد ( زيمل)1103 ،وبلن ( )1336انگيزشهاي
اجتماعي براي رفتار رقابت آميز و چشم و همچشمي را
پايه و اساس تبيين پديده مصرف مدرن قرار ميدهد وبا
طرح مفهوم طبقه تن آسا ،مفهوم تمايز طبقاتي كه در
مصرف تجلي پيدا كرده است را مطرح ميكند و قدرت
مالي و ثروت را مبناي افتخار ،منزلت و جايگاه اجتماعي
ميداند .البته وي نقش ذخيره كردن ثروت در كسب
افتخار را ضعيف تر از نمايش دادن آن ميداند و معتقد
است كه براي به دست آوردن و حفظ اعتبار ،فقط داشتن
ثروت يا قدرت كافي نيست بلكه ثروت وقدرت بايد نشان

داده شود ،زيرا اعتبار فقط با آشكار كردن آنها به دست
ميآيد .وبر واژه سبك زندگي را جهت اشاره به شيوههاي
رفتار ،لباس پوشيدن ،سخن گفتن ،انديشيدن و
نگرشهايي كه مشخص كننده گروههاي منزلتي متفاوت
بودند ،به كار گرفت و (تامين .)1333 ،وبر در تحليلي
چند بعدي به سه مفهوم سبك زندگي يا سبك مند
شدن زندگي ،تدبير زندگي و بخت زندگي اشاره ميكند.
وي خصيصه اصلي سبك زندگي را انتخابي بودن آن
ميدانست كه محدود به برخي مضايق ساختاري است و
اين محدوديتها اقتصادي و اجتماعي اند .وبر كاركرد دو
گانه اي براي سبك زندگي قايل است .از يك طرف
موجب تفاوت بين گروهي ميشود و به برتريهاي
منزلتي و طبقاتي مشروعيت ميبخشد و از سوي ديگر
موجب انسجام بخشيدن درون گروهي ميشود .کالکهون
( )1135سبک زندگي را چنين تعريف ميکند«:
مجموعهها يا الگوهاي خود آگاه و دقيقاً توسعه يافته
ترجيحات فردي در رفتار شخصي مصرف کننده» و
ويليام ليزر ( )1164در يک جا سبک زندگي را طرز
مشخص يا متمايز زندگي کردن گروهي از مردم معرفي
ميکند نظامي که از تاثير فرهنگ (ارزشها ،منابع،
نمادها وقوانين) بر نيروهاي زندگي در گروه شکل
ميگيرد .بورديو سبك زندگي را نتيجه قابل رؤيتي از
ابراز عادت ميداند از نظر او همه چيزهايي كه انسان را
احاطه كرده است مثل مسكن ،اسباب و اثاثيه ،كتابها،
سيگارها ،عطرها ،لباسها وغيره بخشي از سبك زندگي
او ميباشند (پالومتس .)1113 ،16بورديو ،مطلق سبک
را چنين توصيف ميکند «:سبک بيشترين توانايي را
براي ارائه ويژگيهايي دارد که همه فعاليتها را درخود
خالصه کرده است ( مانند يک معادله که يک منحني
درآن خالصه شده است) (بورديو )1143 ،او سبک
زندگي را فعاليتهاي نظام مندي ميداند که ازذوق
وسليقه فردناشي ميشوند و بيشتر جنبه عيني وخارجي
دارند ودر عين حال به صورت نمادين به فردهويت
ميبخشند و ميان اقشار مختلف اجتماعي تمايز ايجاد
ميکنند .گيدنز ( )1333انسان را به عنوان عامل در
شكل گيري هويتش موثر ميداند و معتقد است كه
انسان تحت فشار ساختار اجتماعي سبك زندگي را
بيشتر تقليد ميكند .به نظر او در دنياي متجدد كنوني،
همه ما نه فقط از سبكهاي زندگي پيروي ميكنيم بلكه
به تعبير ديگر ناچار به اين پيروي هستيم.
سبک زندگي اسالمي از آن جهت که «سبک » است
به رفتاري ميپردازد و با شناختها و عواطف ارتباط

نقش شهرداری تهران در ترویج ابعاد فرهنگی سبک زندگی اسالمی...

مستقيم ندارد ،ولي از آن جهت که «اسالمي» است نمي
تواند بي ارتباط با عواطف وشناختها باشد .بر اين
اساس ،در سبک زندگي اسالمي ،عمق اعتقادات وعواطف
ونگرش فرد سنجيده نمي شود ،بلکه رفتارهاي فرد مورد
سنجش قرار ميگيرد .اما هر رفتاري که بخواهد مبناي
اسالمي داشته باشد ،بايد حداقلهايي از شناختها
وعواطف اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد .در سبک
زندگي از ديدگاه روان شناسي ،جامعه شناسي ،علوم
پزشکي و ...فقط به رفتار نگاه ميشود وبه نيتها کاري
ندارند ولي سبک زندگي اسالمي نمي تواند به نيتها
کاري نداشته باشد .درعين حال که تاکيد آن روي رفتار
است ،به حداقلهاي عواطف و شناختها نيز نظر دارد.
درواقع در سبک زندگي ،ميشود رفتارها را به مهرههاي
متعددي تشبيه کرد که علوم انساني به خود آن مهرهها
وبدون ارتباط با عوامل ديگري ميپردازند ،ولي در سبک
زندگي اسالمي نه تنها به خود آن مهرهها ،بلکه به آن چه
که سبب ارتباط آن هابا هم ميشود نيز ميپردازد.
(کاوياني)13:1319 ،
پيشينه پژوهش
با توجه به گستردگي موضوع سبك زندگي تحقيقات
زيادي دراين زمينه دركشورهاي ديگر و اخيراًدر ايران
انجام شده است برخي از اين پژوهشها به بررسي ادبيات
سبك زندگي و مشكالت و ابهاماتي كه اين واژه دارد،
پرداخته اند (مانند جنسن9001 ،؛ راسل .)9005 ،دسته
اي از تحقيقات به بعد نگرشي سبك زندگي پرداخته اند
و نگرش پاسخ گويان به پديدههاي خاصي را به عنوان
سبك زندگي تلقي كرده اند (ليتل1131 ،17؛ محمدي،
 .)1336برخي از تحقيقات تجربي در زمينه سبك زندگي
آن را در حد چند عادت يا رفتار خاص ورزشي يا خوردن
مواد خوردني خاص تقليل داده و اثر آن را بر يك پديده
ديگر مانند بيماري مورد بررسي قرار داده اند (سي
دونوگو 18و ديگران1119 ،؛ مهوس9000 ،19؛ ركس20
و همكاران1111 ،؛ گالوباردس 21و ديگران 9003؛
هيمن9000 ،22؛ مير زماني و پور اعتماد1333 ،؛
استاجي و همكاران .)1335 ،دسته اي از تحقيقات ضمن
اذعان به كلي بودن سبك زندگي و اشاره به شاخصهاي
متعدد آن ،در عمل فقط به يك بعد و شاخص اكتفا كرده
و آن را مورد سنجش قرار ميدهند (رضوي زاده1336 ،؛
شفيعي .)1336 ،لئوبي ( )1330در تحقيقي در مورد
سبكهاي زندگي جوانان در انگلستان نتيجه گرفت كه
پيوند عميقي ميان زمينه طبقه اجتماعي و فرصتهاي

زندگي (وبنابراين سبك زندگي) جوانان وجود دارد و
رابطه همبستگي بين طبقه اجتماعي والدين پاسخ گو و
مسيرهاي شغلي – آموزشي از نظر آماري معنا دار است.
فردرو ( )1313در تحقيقي در يكي از مناطق شهر
تهران دريافت كه بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي و
مصرف كاالهاي فرهنگي رابطه همبستگي معنا داري
وجود دارد .تقي آزاد ارمكي و شالچي ( )1334نيز در
مقاله «دو جهان ايراني :مسجد و كافي شاپ» با توجه به
نظريه بورديو به بررسي مقايسه اي دو سبك زندگي در
ميان جوانان منطقه  3شهر تهران ميپردازند .محمدي
( )1313نيز در مقاله «اخالق شادي ،سبك زندگي»
ويژگيهاي يك سبك زندگي را برمي شمرد كه شهابي
آن را سبك زندگي سنتي و در مقابل سبك زندگي
سايرين كه متفاوت از گروه قبلي هستند كه شهابي آن را
سبك مدرن ناميده است (به نقل از شهابي)1336 ،محمد
کاوياني درمقاله اي باعنوان"سبک زندگي اسالمي
وابزارهاي سنجش آن"که درسال1310درنشريه
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه به چاپ رسانده است که هدف
از پژوهش وي فراهم ساختن زمينهاي براي كميسازي و
سنجش سبك زندگي اسالمي است .محمدسعيدمهدوي
کني درمقاله اي تحت عنوان "سبک زندگي وگستره آن
درعلوم اجتماعي"که در سال 1331در فصلنامهي
تحقيقات فرهنگي به چاپ رسيد ،در ابتدا به ارايه تبييني
واژه شناسنامه از اين مفهوم ،پرداخته و سپس به بررسي
ابعاد مفهومي آن در حوزه علوم اجتماعي پرداخته است.
افسانه ادريسي وسمانه پاليزبان در تحقيقي تحت عنوان "
رابطه خدمات شهري شهرداري و سبک زندگي
شهروندان"که درسال  1333در فصلنامهي نامه پژوهش
فرهنگي به چاپ رسيدبه منظور شناخت رابطة ميان
خدمات شهري و سبک زندگي شهروندان با هدف بررسي
نقش تسهيالت شهري بر شيوة زندگي شهرنشينان به
پژوهش پرداختند .نفيسه حميدي ومهدي فرجي درمقاله
اي تحت عنوان "سبک زندگي و پوشش زنان درتهران"که
درسال1331درفصلنامه تحقيقات فرهنگي به چاّپ رسيد
به دنبال يافتن سبكهاي زندگي متفاوتي هستند كه در
پوشش زنان در تهران به چشم ميخورد .سيدحسن
سيدپورآذر در مقاله خود با عنوان "مولفههاي اخالقي
مصرف درسبک زندگي کارگزاران "که در
بهار1319درفصلنامه مطالعات سبک زندگي به چاپ
رسيده است با نگرش توصيفي –تحليلي به مولفههاي
اخالقي آيات وروايات وسبک زندگي اهل بيت به
بازشناسي مولفههاي اخالقي مصرف در زندگي کارگزاران
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ميپردازد .فروغ ذائرثابت والناز ميرزايي در مقاله اي با
عنوان "بررسي وشناخت عوامل اجتماعي موثربرچگونگي
گذران اوقات فراغت خانوادههاي شهرتهران"که در
زمستان  1311در فصلنامه مطالعات سبک زندگي به
چاپ رسيده است باهدف شناسايي وبررسي عوامل
اجتماعي موثردرچگونگي گذران اوقات فراغت
خانوادههاي شهرتهران ،به بررسي فعاليتها وعاليق
فراغتي خانوارهاي ساکن مناطق 5و 15پرداخته اند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه هر كدام
ازتحقيقات به يك بعد خاص از سبك زندگي توجه كرده
اند وجاي خالي يك تحقيق كه به ابعاد گوناگون سبك
زندگي توجه كرده و بررسي نقش مديريت شهري بر
سبک زندگي بپردازدما را برآن داشت كه اين موضوع را
مورد بررسي قرار دهيم .البته دراين مقاله بخش اندكي از
يافتههاي پژوهشي حاصل از اين بررسي با هدف تعيين
نقش مديريت شهري ارايه ميگردد .اين مقاله در پي آن
است به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا مديريت شهري
دربعدفرهنگي سبک زندگي شهروندان داراي نقش
ميباشد ؟

اسالمي ايراني مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد و به
توصيف منظم ونظام دار وضعيت مطلوب وموجود
پرداخته ميشود و ويژگيها و صفات آن مطالعه و در
صورت لزوم ارتباط بين متغيرها بررسي ميگردد.
اطالعات مربوط به پرسشنامه از طريق مصاحبه حضوري
تکميل گرديد .براي تعيين اعتبار پرسشنامه از روش
اعتبار صوري و محتوايي استفاده شد .پرسشنامه پس از
تاييد استاد راهنما و مشاور به تاييد دو نفر از اساتيد
حيطه مديريت رسيد .در طرح سواالت پرسشنامه تحقيق
مورد نظر از طيف ليکرت ( )10-1استفاده گرديد.
پرسشنامه تهيه شده در ميان  90نفر توزيع گرديده که
پاسخهاي هر 90نفر در تجزيه و تحليل آماري مورد بهره
برداري قرار گرفته است .ضريب آلفاي کرونباخ براي
وضعيت مطلوب معادل  131 .0وبراي وضعيت موجود.0
 310ميباشد که نشان ميدهد روايي و پايايي پرسشنامه
در سطح خوب ميباشد .با توجه به اينکه جامعه مورد
تحقيق (کارشناسان واحداجتماعي وفرهنگي شهرداري
منطقه  )5بزرگ و گسترده نميباشد و فهرست کامل
افرادجامعه مورد مطالعه در دسترس بود سرشماري انجام
شده است.

روش تحقيق بکار رفته در اين مقاله توصيفي و از
نوع پيمايشي ميباشد که در فرآيند آن از تکنيکهاي
پرسشنامه و مطالعات اسنادي استفاده شده است .در اين
تحقيق با استفاده از روشهاي ذکر شده به جمع آوري
اطالعات مورد نياز پرداخته و در نهايت با استفاده از
روشهاي تحليل توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل
مطالب گردآوري شده در نمونه موردي )منطقه پنج
شهرداري تهران ( اقدام گرديده است .در اين تحقيق
نقش مديريت شهري درترويج بعدفرهنگي سبک زندگي

يافتههاي پژوهش
مطابق جدول زيرمشاهده ميشود که درصد جنسيت
زنان  53/5و مردها  41/5درصد است که نشان ميدهد
درصد مشارکت زنان از مردان در اين پژوهش بيشتر
ميباشد .بيشترين فراواني به ترتيب به طيفهاي 30
الي  40سال ( 45/1درصد) 90 ،الي  30سال (31/1
درصد) 40 ،الي  50سال ( 11/1درصد) و بيش از 50

روش تحقيق
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نمودار:9اولويت بندي گويههاي مولفه اخالق دروضعيت موجود
سال ( )3/9درصد اختصاص دارد .بيشترين درصد
فراواني متعلق به طيف ا الي  5سال ( 43/6درصد) و
طيفهاي  5الي  10سال ( 30/1درصد) 10 ،الي 90
سال ( 13/3درصد) و بيش از  90سال ( 11/1درصد) به
ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند16/0 .درصد
پاسخگويان ديپلم و فوق ديپلم 51/0 ،درصد ليسانس
و 33 /0فوق ليسانس وباالتربودند .کمترين فراواني

مربوط به افرادمجرد ( )%1 .91و بيشترين فراواني مربوط
به متاهلين ( )%3 .19بود.
نمودارتفاوت ميانگين وضعيت موجودومطلوب
ونمودار اولويت بندي شاخصهاي مولفه اخالق براساس
ميانگين در وضعيت موجود به صورت نمودار  1است.
نمودارتفاوت ميانگين وضعيت موجودومطلوب
ونمودار اولويت بندي شاخصهاي مولفه اوقات فراغت
براساس ميانگين دروضعيت موجود به صورت زير است
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جدول :9آزمون کلموگروف اسميرنف بر اي بررسي نرماليتي سبک زندگي ايراني اسالمي وابعاد آن
وضع موجود

سبک زندگي ايراني اسالمي

وضع مطلوب

کلموگروف اسميرنف

سطح معناداري

کلموگروف اسميرنف

سطح معناداري

اخالق

1.17

0.13

1.25

0.09

اوقات فراغت

0.49

0.97

1.13

0.11

سبک زندگي اسالمي ايراني

0.50

0.96

1.35

0.06

جدول :3ميانگين و انحراف استاندارد سبک زندگي اسالمي وابعاد آن وآزمون  tبر اي مقايسه
وضع موجود

انحراف
استاندارد

ومطلوب

اخالق

3.93

1.50

8.44

1.58

4.51

21.94

اوقات فراغت

5.14

1.87

8.69

1.48

3.55

14.68

سبک زندگي اسالمي ايراني

4.38

1.31

8.48

1.33

4.10

22.50

سبک زندگي اسالمي وابعاد آن
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وضع مطلوب

تفاوت موجود

ميانگين

انحراف

آزمون آماري بر اي مقايسه

استاندارد

ميانگين

براي بررسي توزيع سبک زندگي ايراني اسالمي
وابعاد آن از آزمون کلموگروف اسميرنف استفاده شد.
نتايج در جدول شماره  9آمده است.
چنانچه يافتههاي جدول فوق نشان ميدهد نتايج
آزمون کلموگروف اسميرنف نشان دادکه سبک زندگي
ايراني اسالمي وابعاد آن به صورت نرمال توزيع شده اند.
 ( p<0/05سطح معنا داري براي متغيرهاي فوق بيشتر
از  0/05بود) بنابراين براي توصيف متغيرهاي فوق از
ميانگين و انحراف استاندارد وبراي پاسخ به سواالت
پژوهش ازآزمونهاي پارامتريک استفاده ميشود.
براي مقايسه نقش مديريت شهري در ترويج سبک
زندگي اسالمي ايراني وابعاد آن در وضعيت موجود
ومطلوب از آزمون  tجفت استفاده شد .نتايج درجدول
شماره  3آمده است.
 ميانگين سبک زندگي اسالمي وابعاد آن دروضعموجوددردامنه عددي  3/33الي 5 /14ودروضع مطلوب
دردامنه عددي  3/الي 3 /61بود .نتايج آزمون  tجفت
نشان دادکه نقش مديريت شهري در ترويج سبک زندگي
اسالمي ايراني وابعاد آن در وضعيت موجود ومطلوب
تفاوت معنادار دارند (سطح معناداري مشاهده شده براي
سبک زندگي اسالمي وابعاد آن از  0/05کمتر بود).
بيشترين تفاوت در وضعيت موجود ومطلوب براي مولفه«
اخالق » وکمترين تفاوت در وضعيت موجود ومطلوب
براي مولفه« اوقات فراغت » بود.
براي پاسخ به اين سوال که آيا مديريت شهري بر
بعد اخالق سبک زندگي ايراني اسالمي تاثيرگذار است
آزمون زير انجام شده است:

t

معناداري
0.001
0.001
0.001

جدول:4نتايج آزمون  tبراي تاثيرگذار ي مديريت شهري
بر بعد اخالق
ارزش ميانگين آزمون=5/5
T

درجه
آزادي

سطح
معناداري

اختالف
ميانگين

فاصلهي اطمينان
 15درصد

-10. 09

93

001 .

-1. 57

-1. 26 -1. 87

باتوجه به جدول فوق ،نتايج آزمون  tتفاوت ميانگين
با  5/5را معنادار نشان داد t= -10/ 01 ،P< 0/05
(سطح معناداري مشاهده شده براي آزمون از  0/05کمتر
بود) .ميانگين مديريت شهري بر بعد اخالق ،اعتدال،
خرافه ستيزي  1/51از 5/5کمتربود .که اين تفاوت
معنادار است .اين يافته بيانگر اين است که از ديدگاه
پاسخگويان تأثير مديريت شهري بر بعد اوقات فراغت
سبک زندگي ايراني اسالمي معنادار نيست.
براي پاسخ به اين سوال که آيا مديريت شهري بر
بعد اوقات فراغت سبک زندگي ايراني اسالمي تاثيرگذار
است آزمون زير انجام شده است:
جدول: 5نتايج آزمون  tبراي تاثيرگذار ي مديريت
شهري بر بعد اوقات فراغت
ارزش ميانگين آزمون=5/5
T

درجه
آزادي

سطح
معناداري

اختالف
ميانگين

-1. 84

93

068 .

-0. 36

فاصلهي اطمينان
 15درصد
-0. 74

0. 03

باتوجه به جدول فوق ،نتايج آزمون  tتفاوت ميانگين
با  5/5را معنادار نشان نداد t= -1/ 84 ،P> 0/05
(سطح معناداري مشاهده شده براي آزمون از 0/05
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جدول:6نتايج آزمون  tبراي تاثيرگذار ي مديريت شهري بربعد فرهنگي
ارزش ميانگين آزمون=5/5
T

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف ميانگين

-6.01

93

.001

-0.96

بيشتر بود) .ميانگين مديريت شهري بر اوقات فراغت
از 5/5کمتربود .که اين تفاوت معنادار نيست .اين يافته
بيانگر اين است که از ديدگاه پاسخگويان تأثير مديريت
شهري بر بعد اوقات فراغت سبک زندگي ايراني اسالمي
درحد متوسط است( .بيشتراز متوسط نيست که معنادار
بشود).
براي پاسخ به اين پرسش که آيا مديريت شهري به
طورکلي بر بعد فرهنگي سبک زندگي ايراني اسالمي
تاثيرگذار است آزمون فوق انجام شده است.
باتوجه به جدول شماره  ،6نتايج آزمون  tتفاوت
ميانگين با  5/5را معنادار نشان داد = -6/ 01 ،P< 0/05
( tسطح معناداري مشاهده شده براي آزمون از 0/05
کمتر بود) .ميانگين مديريت شهري بر بعد فرهنگي
 0/16از 5/5کمتربود .که اين تفاوت معنادار است .اين
يافته بيانگر اين است که از ديدگاه پاسخگويان تأثير
مديريت شهري بر بعد فرهنگي سبک زندگي ايراني
اسالمي معنادار نيست.
نتيجه گيري و پيشنهادات
مولفه اوقات فراغت به نسبت مولفه اخالق در
وضعيت مناسب تر ونزديک به ميانگين قراردارد که اين
يافته بانتايج پژوهش ادريسي وپاليزبان ()1333
همسواست .آنان درپژوهش خود يافتند که سبک زندگي
شهروندان تهراني در حوزه اوقات فراغت بيشترسنتي
است و کمتر به تفريحات مدرن عالقمند هستند وازآنجا
که سبک زندگي سنتي نسبت به سبک زندگي مدرن
نزديکي بيشتري با سبک زندگي اسالمي دارد ميتوان
نتيجه گرفت که فعاليتهاي شهرداري دراين مولفه از
سبک زندگي اسالمي به اين دليل موفقيت آميز بوده
است .نتايج اين پژوهش حاکي ازآن است که بعد
فرهنگي 36 .0پايين ترازميانگين است که اين يافته
راپژوهش غفاري ()1331تاييد ميکند .وي درپژوهش
خودنشان دادکه افرادباوجود عالقه فراوان به مشارکت
درفعاليتهاي فرهنگي واخالقي انجام شده ازسوي
شهرداري ،عمال مشارکت کمتري دراين فعاليتها دارند
که شايد دليل کمرنگ بودن نقش شهرداري دراين حوزه
درواقع عدم مشارکت شهروندان درآن باشد.

فاصلهي اطمينان  15درصد
-1.28

-0.64

نتايج پژوهش بيانگراين است که در وضعيت مطلوب
شهرداري در همهي گويههاي مطرح شده در پرسشنامه
داراي نقش ميباشد امادر وضعيت موجود تحليلهاي
آماري نشان ميدهد شهرداري تاکنون موفق به ايفاي
نقش در حوزههاي مطرح شده دراين پژوهش به صورت
برجسته نشده است .البته ازبين مولفههاي مطرح شده در
پژوهش در مولفه اوقات فراغت باالترين نقش راايفاکرده
است .که اين نکته طبيعي است چراکه اکثر فعاليتهايي
که درحوزه اجتماعي شهرداري انجام ميشود بيشتر با
اوقات فراغت شهروندان درارتباط است واين نشان
ميدهد که معاونت اجتماعي وفرهنگي شهرداري منطقه
 5دراين مولفه ازسبک زندگي که بيشتر به وظايفش
مرتبط است موفق تر عمل کرده است .دربعد فرهنگي دو
مولفه اخالق و اوقات فراغت موردبررسي قرار گرفت.
مولفه اوقات فراغت دراولويت بندي کل به عنوان
مهمترين نقش شهرداري و ديگر مولفه اين بعد يعني
اخالق نيز به عنوان ضعيف ترين عامل شناخته شدند و
کارشناسان معتقدند که درحوزه اخالق شهرداري تاکنون
اقدام تاثيرگذاري انجام نداده است.
 .1دربعدفرهنگي به نظر ميرسد يکي از مهم ترين
مسائلي که بايد مورد توجه قرارگيرد توجه به کارهاي
عميق وکيفي وتقويت محتواست چراکه پررنگ ترين
آسيب مورد مشاهده در شهرداري وحتي
درسايرسازمانها توجه زياد به کارهاي کمي است.
باانجام کارهاي عميق وکيفي ميتوان باحجم پايين
تري ازاقدامات نتيجه مطلوب تري دريافت کرد .توجه
به آگاه سازي ومعرفت دهي به عنوان يک وظيفه
بسيار کليدي که اگربه خوبي انجام شود ميتواند
درساير حوزهها نيز اثرگذار باشد .معرفت زمينه ساز
ايجاديک شوق دروني ودرنتيجه انجام مشتاقانهي
عمل مطلوب است.
 .9اولويت دادن به آموزش ردههاي سني پايين تر وآگاه
کردن آنها نسبت به روشهاي زندگي به سبک
اسالمي ايراني به ويژه درحيطهي اخالق و اعتدال،
روابط اجتماعي و موضوعات فرهنگي.
 .3برنامهها وسياستهاي شهرداري درخصوص شکل
دادن اصول اخالقي شهروندان بايستي با برنامهي
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سايرارگانها مانند رسانه ،مطبوعات ،مراکز آموزشي و
پژوهشي ونهادهاي فرهنگي ،موسسات ديني،
حوزههاي علميه واحزاب هماهنگ وهمراستا باشند
لذاپسنديده است اگرجلساتي باحضورنمايندگان
همهي ارگانهاي نامبرده جهت تدوين يک طرح
فراگير درحوزه اخالق برگزارشود وشهرداري ميتواند
داوطلب وپيشنهاد دهندهي برگزاري اين جلسات باشد
و پس از هماهنگي در تصميمات وبرنامهها توسط
همهي نهادهاي ذيربط به اجراگذاشته شود .همچنين
جهت کسب نتايج بهتر پيشنهاد مي شود طرح
بلندمدتي جهت آسيب شناسي وشناسايي رفتار،
اعمال ،افکار ،برنامههاي وفعاليتهاي ضدارزشي
درهرمنطقهي شهرداري انجام شود تا کار ترويج مکارم
اخالقي با زيربناي محکم تري انجام شود .شهرداري
هرمنطقه ميتواند با راه اندازي وبالگ وتشويق جوانان
به عضويت دراين فضاها ،آسيبهاي فکري و فرهنگي
جوانان را کشف نمايد.
 .4الگوهاي گذران اوقات فراغت به روشني ميتواند
سبک زندگي انتخابي افراد وريشههاي معرفتي آن
رانمايان سازد (فاضل قانع)1319 ،دراين راستا ورزش
نيزدر بسياري موارد به مثابه آينه ايي فعال ويژگيهاي
اخالقي رايج در جامعه را به نمايش ميگذارد به همين
دليل تامل در آن ميتواند به مديران شهري جامعه،
به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف اخالقي مردم
کمک خوبي کند .يکي ازنمونههايي که به خوبي رابطه
جهان بيني ونظام ارزشي را با ورزش نشان ميدهد،
ورزش زورخانه اي است مولفههاي موجود دراين
ورزش کامال متاثر از باورها وارزشهاي ديني است.
دراين ورزش در کنار تقويت جسم به تقويت ايمان
واخالق و بينش اجتماعي و سياسي افراد نيز توجه
شده است برخالف آن ورزش يوگا در کشورهايي با
اعتقادات و باورهاي هندوئيسم و ورزش رزمي در
کشورهايي با اعتقادات کنفوسيوسي يا شنتيوئيزمي
بيشترموردتوجه است (شريفي)1319 ،لذا پيشنهاد
ميشود شهرداري تهران با ترويج ورزشهاي زورخانه
اي وورزشهاي سفارش شده دراسالم مانند اسب
سواري شناوتيراندازي و تسهيل شرايط براي عالقه
مندان دررراستاي ترويج سبک زندگي اسالمي گام
بردارد.
 .5برگزاري کالسهاي دوره اي با برنامه ريزي منسجم با
موضوع تربيت ديني فرزندان و آموزش مهارتهاي
فرزندپروري شامل مهارتهاي فردي ،اجتماعي،

شناختي و ( ...به دليل عالقه و نياز وافر مردم به
موضوعات تربيتي و روانشناسي و استقبال آنها از
اينگونه دورهها ميتوان با استفاده از مربيان و اساتيد
متخصص در حيطهي تربيت ديني و آگاه به سبک
زندگي اسالمي -ايراني ،به ترويج فرهنگ زندگي
اسالمي -ايراني با کار تربيتي در حيطهي خانواده
پرداخت) المي ايراني گام بردارد.
منابع و ماخذ

آزادارمکي ،تقيوشالچي ،وحيد .)1334( .دوجهان
ايراني ،مسجدوکافي شاپ ،فصل نامه مطالعات
فرهنگي وارتباطات ،تهران:انجمن ايراني مطالعات
فرهنگي وارتباطات ،شماره.90
اباذري ،يوسف علي وچاووشيان ،حسن.)1331( .

ازطبقه بندي تاسبک زندگي ،رويکردهاي نوين
درتحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي ،مجله
نامه علوم اجتماعي ،شماره.90

ادريسي ،افسانه وپاليزبان ،سمانه .)1333( .خدمات
شهري شهرداري وسبک زندگي شهروندان ،نامه
پژوهش فرهنگي ،سال دهم ،دوره سوم ،شماره ششم.
(.)1336
محمدحسن.
ابراهيمي،
اکبرزاده
رشدگردشگري محلي توسعه گردشگري شهري،
مجله شهرداريها ،شماره ،13قابل دسترسي در
www. shahrsazi-mhud. ir

انوري ،ميناونساج ،مينا .)1313( .گردشگري شهري
وآثارآن بر سيماي شهر وفضاي شهري ،قابل
دسترس در ()www. archnoise. com
بهشتي،

سعيد

(.)1336

آيين

خردپروري.

تهران:موسسه فرهنگي دانش وانديشه معاصر.

تاج الدين ،محمدباقر .)1313( .مديريت شهري
وسبک زندگي ،تهران:تيسا
دهخدا ،علي اکبر .)1331( .لغت نامه،
زيرنظردکترمحمدمعين ،تهران:دانشگاه تهران

ذائرثابت ،فروغ وميرزايي ،الناز .)1311( .بررسي
وشناخت عوامل اجتماعي موثر برچگونگي
گذران اوقات فراغت خانوادههاي شهرتهران،
فصلنامه مطالعات سبک زندگي ،شماره.3

رباني ،رسول و شيري ،حامد ( .)1333بررسي جامعه
شناسي الگويهاي گذرات اوقات فراغت جوانان
در تهران ،مجله تحقيقات فرهنگي ،دوره دوم،
شماره.3
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رفعت جاه ،مريم .)1310( .فراغت و ارزشهاي
فرهنگي ،فصل نامه علمي پژوهشي تحقيقات
فرهنگي ،دوره چهارم ،شماره.1

فروغي ،علي وعسکري مقدم ،رضا ( .)1333بررسي
ميزان گرايش به خرافات دربين شهروندان
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