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  چکیده

 یج سـبک زنـدگی اسـالمی   در تروپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مدیریت شهري 

دنبال پاسخگویی به این پرسش اسـت کـه آیـا بـین نقـش       و به است شده انجامایرانی 

یت مطلوب و موجـود  وضعدر ایرانی  یج سبک زندگی اسالمیدر ترومدیریت شهري 

 در آنپیمایشی است که  از نوعتفاوتی وجود دارد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی و 

دو وضعیت مطلـوب   در ي،و اقتصادی فرهنگ اجتماعی، در ابعاد سبک زندگی اسالمی

مـورد   )در منطقـه پـنج شـهرداري تهـران    (محقق ساخته   پرسشنامه توسط و موجود،

ین وضعیت مطلوب و موجـود،  داد بهاي پژوهش نشان  فتهبررسی قرارگرفته است. یا

یت موجود در در وضعبعد اجتماعی بیشترین نقش  در .وجود دارداختالف معناداري 

و در بعد اقتصـادي  » اوقات فراغت« مؤلفهبعد فرهنگی در  در ،»نشاط اجتماعی« مؤلفه

هـاي پـژوهش    فتهیا ،ینهمچن باشد. یم» پایدار و توسعهزیست  یط مححفظ « مؤلفهدر 

ي سـبک زنـدگی   هـا  مؤلفـه یه در کلمدیریت شهري   برجسته نقش یت مطلوب،در وضع
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 مقدمه

 ۀدر نیمـ  و شـد  مطـرح  آدلربار توسط آلفرد  نخستین است کهمفهومی سبک زندگی 

 شـدن  مطرح شناسان قرار گرفت. با  جامعه توجه مورد بسیاراین مفهوم  ،دوم قرن بیستم

ــه، مبــاحثی ــوط بــه مدرنیت مصــرف از ســوي  و زیســت  محــیط ،اخــالق ،هویــت مرب

بـه  شناسان بستر مناسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات تجربی در ایـن زمینـه    جامعه

، 1چون ماکس وبـر  شناسانی جامعهاین گسترش با محوریت نظریات و آراي  .آمد وجود

تحقیقات در این  انجام گرفت. بررسی پیشینه و غیره 5، پیترسون4، بوردیو3، وبلن2گیدنز

زمینه بـه کمتـر از بیسـت سـال      این در تحقیقکه سابقه  دهد میدر ایران نشان و  زمینه

. به این موضوع بیشتر شده اسـت پژوهشگران  جهتوتاکنون  1380البته از سال  رسد. می

فرهنـگ   ویابـد   مـی شـهري تجلـی    زنـدگی  درگفت که سبک زندگی  توان می عالوه به

زنـدگی   هـاي  مؤلفـه  ترین مهمیکی از  ،آن است. امروزه ایجادکنندة شهري نیز سازنده و

بسـتگی  ن آشهرها به انسـجام   کارآمدي شهري است که ادامه حیات و مدیریت شهري،

 ،)بـودن  کالبـدي  وفضـایی   صرفاًاز (به تغییر هویت شهرها  توجه با آن، بر افزون دارد.

اقتصـادي و اجتمـاعی    هاي حوزه در واست  چندگانه یشهري نیز داراي هویت مدیریت

  .دهد میجهت کیفیت زندگی شهروندان انجام  خدماتی را وباشد  میداراي نقش 

م وضوح فلسفه زندگی مناسب با عناصر ارزشی ترین چالش زندگی امروز، عد عمده

و اخالقی جامعه و ارائه الگوي مناسب براي انتخاب روش زندگی است. این موضـوع  

خصوص جوانان) براي درك معنا و مفهوم زنـدگی و   باعث سرگشتگی افراد جامعه (به

انتخاب روش زندگی مناسب است. این امر موجب انتخاب و تسلط الگوهـاي زنـدگی   

ی شده است که عمدتاً به دلیل عدم تناسب این الگوها با عناصر ارزشی، فرهنگی و غرب

شود. در این راسـتا،   هاي اجتماعی و فرهنگی می ملی جامعه ما، منجر به بروز ناهنجاري

هـاي حـاکم را    بررسـی و بـازنگري در ارزش   رهبر و متولیان فرهنگی جامعه ضرورت

انـد تـا    خواسـته  هایی که این وظیفه را برعهده دارنـد،  اعالم کرده و از نهادها و سازمان

شـهرداري اسـت کـه بـا      ها، هاي زندگی مناسبی را ارائه دهند. یکی از این سازمان مدل

                                                   
1. weber 
2. Giddings 
3. Veblen 
4. Bourdieu 
5. Peaterson 
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توانـد منشـأ تغییـرات اساسـی در نحـوة       رسانی و هدایت اثربخش شهروندان می آگاهی

ـ  ر نقـش مـدیریت   حرکت افراد جامعه گردد. این پژوهش در پی آن است که با تمرکز ب

براي هدایت شهروندان به  شهري، عناصر سبک زندگی را شناسایی و راهکارهاي عملی

سمت این عناصر و جایگزینی آنها به جاي عوامل نامناسب، سبک زنـدگی مطلـوب را   

  مهیا سازد.

 سبک ترویج در شهري مدیریت نقش تعییندر همین راستا، هدف کلی این پژوهش 

د ابعـ ادر  يشـهر  یریتنقش مد یینتع و اهداف فرعی آن شامل ایرانیـ  اسالمی زندگی

  .است یرانیاـ   یاسالم یسبک زندگ اقتصادي و اجتماعی ی،فرهنگ

 بـه  زنـدگی  سـبک  اصـلی  هـاي  شـاخص  و ها مؤلفه شناسایی براي ،پژوهش این در

 و موجـود  هـاي  تئوري دیدگاه از هم ،زندگی سبک نظري مبانی و ادبیات عمیق مطالعه

 شد  پرداخته ایران ملی فرهنگ تاریخی مبانی و اسالم در شده مطرح اصول دیدگاه از هم

 هـا  مؤلفـه  این هاي شاخصـ ایرانی  اسالمی زندگی سبک اصلی هاي مؤلفه ارائه ضمن و

  .است ذیل شرح به نظري مبانی ترین مهم از برخی که گردید استخراج

وجـود   سـازي  مفهوم واز مفهوم سبک زندگی دو برداشت  شناسی جامعه ادبیات در

کـه سـبک زنـدگی معـرف ثـروت و موقعیـت       اسـت   1920مربوط به دهه  ،یکی ؛دارد

مجدي، شاخص تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است ( عنوان بهاجتماعی افراد و غالباً 

اجتماعی نوینی شکل  عنوان به ،) و دوم1935 ،2؛ چاپمن1995 ،1چاپین؛ به نقل از 1389

مجـدي،  ( یابـد  مـی معنـا   گرایی مصرفکه تنها در متن تغییرات مدرنیته و رشد فرهنگ 

؛ لــش و 1991 و 1987 ،3؛ فدرســتون1984 ،؛ بوردیــو1991 ،گیــدنز؛ بــه نقــل از 1389

 ،هـا  سـبک زنـدگی راهـی اسـت بـراي تعریـف ارزش       ،) و در این معنـا 1987 ،4یوري

 افـزایش  روز روزبـه هاي اجتماعی  میت آن براي تحلیلها و رفتارهاي افراد که اه نگرش

  ).1381(اباذري،  یابد می

مفهـوم سـبک زنـدگی از دیـد      تـوان بـه درك بهتـري از    هـایی کـه مـی    راه یکی از

هایی است که آنها براي سـبک   بررسی عناصر و مؤلفه اندیشمندان مختلف دست یافت،

عنـوان شـاخص بهـره     از آنهـا بـه   تحقیقات خـود  زندگی برشمرده و یا اینکه ایشان در

                                                   
1. Chapin 
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عبارتنـد از:   انـد و  وبلن و وبر در آثار خود از آنها یاد کـرده  عناصري که زیمل، اند. برده

معماري  دکوراسیون،( نوع مسکن مد)، پیروي از نوع پوشاك و( شیوه تغذیه، خودآرایی

 فـار تفـریح، اط  هـاي گـذران اوقـات فراغـت و     شـیوه  ونقـل،  نوع وسیله حمل اثاثیه)، و

کشیدن سیگار در محافـل عمـومی،    ودلبازي،  زادگی یا دست رفتارهاي حاکی از نجیب(

تعریـف   کـه از  ). آنچنـان 1392تعداد مستخدمان و آرایش آنها) (رستمی و اردشـیرزاده،  

 افکـار و  شـامل همـه رفتارهـا،    سـبک زنـدگی را   سبک زندگی معلوم است، او آدلر از

  ).1386مهدوي کنی، ( داند میسوي هدف  احساسات فرد و حرکتش به

و بـا   پـردازد  مـی بـه رفتـاري    ،اسـت  »سبک«که  جهت از آن سبک زندگی اسالمی 

 ،اسـت » اسـالمی «کـه   جهـت  بـدان  و عواطف ارتباط مسـتقیم نـدارد، ولـی     ها شناخت

ایـن اسـاس، در سـبک زنـدگی      باشـد. بـر   ها شناخت وبا عواطف  ارتباط بی تواند نمی

، بلکـه رفتارهـاي فـرد    شود نمینگرش فرد سنجیده  و عواطف ،اسالمی عمق اعتقادات

اما هر رفتاري که بخواهد مبناي اسالمی داشته باشـد، بایـد    گیرد؛ میمورد سنجش قرار 

سبک زندگی  در اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد. عواطف و ها شناختاز  هایی حداقل

 به و شود میفقط به رفتار نگاه ، علوم پزشکی و... شناسی جامعه، شناسی رواناز دیدگاه 

کاري نداشته باشـد.   ها نیتبه  تواند نمیکاري ندارند ولی سبک زندگی اسالمی  ها نیت

نیـز نظـر    هـا  شـناخت عواطف و  هاي حداقلر رفتار است، به بآن  تأکیدکه  حال درعین

کـرد کـه   متعددي تشبیه  هاي مهرهرفتارها را به  توان می در سبک زندگی  درواقع، دارد.

، ولـی در  پردازنـد  مـی ارتباط با عوامل دیگـري   بدون و ها مهرهعلوم انسانی به خود آن 

 آنهـا بـاهم  سبب ارتبـاط   آنچه، بلکه به ها مهرهبه خود آن  تنها نه ،سبک زندگی اسالمی

  .)18، ص1392 (کاویانی،پردازد  مینیز  شود می

کـه زیبـایی سـبک زنـدگی     اسـت  منابع غنی و جـامعی   ۀالحیاه از نمون کتاب مفاتیح

 ،آیـات و روایـات موجـود در آن   نیز مباحث این کتاب و  کشد. میبه تصویر را اسالمی 

 ،مناسـبات فـردي   آنهااست که توجه و اهتمام به  هایی نیتناظر به رفتار، گفتار و حتی 

، اختصـاص  هـا  آموزه. این کند میرا تنظیم، تصحیح و اصالح  محیطی زیستاجتماعی و 

، بلکه تمامی مناسبات و تعامالتی را کـه انسـان بـا    ردانسان با خداي متعال ندا ابطۀربه 

تعیین  ،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... دارد هاي و حتی نظام زیست  محیط ،خود، جامعه

  ).534، ص1391 به نقل از مفاتیح الحیاه، ؛13، ص1الجامع الصغیر، جکند ( میو بیان 
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مـورد  مختلـف   یآیات و روایات اسالمی در وجـوه  در متن، سبک زندگی اسالمی

مهم و مؤثر  یاصول ،قرار گرفته و در ابعاد اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توجه

و اسـتفاده از ایـن    آنهـا ده است که دقت در کردر پیشرفت و سعادت از نگاه الهی بیان 

دیک کردن آن به متن ما را به اصالح سبک زندگی و نز تواند میاصول در ارائه راهکار 

  .کنداسالم یاري 

؛ از شهر اسالمی در آیات و روایات تصویر شده است ، چهرةدر ارتباط با شهرسازي

شهرهایتان را به لحاظ «است:  آمدهشکل بناها  مورد در )صحدیثی از پیامبر( آن جمله،

ـ   اي بسازید که چشـم  مکان و نماي زیبا به گونه  »باشـد انـداز داشـته    و چشـم  ودهنـواز ب

  .)همان(

نگهداري شهر و روستا با ارائه خدمات عمـومی از نیازهـاي جامعـه اسـت کـه در      

همـان   هـا  هزینـه ایـن   تـأمین  هـاي  راهفرهنگ اسالم به آن توجه شده است و یکـی از  

توسـط مـردم و    ها هزینهبر عهده گرفتن این  ،پرداخت خمس و زکات است و همچنین

اعمالی بسیار مطلوب و داراي  عنوان بهومی دیگر ساخت راه، استراحتگاه و خدمات عم

  .اند شده معرفی اجر فراوان 

سـفارش بسـیار   عمـومی   هـاي  ثروتو  المال بیتاموال حفظ در فرهنگ اسالمی به 

بپرهیز از اینکه چیزي را «: فرماید میمالک اشتر  ۀدر عهدنام امیرالمؤمنین(ع)است.  شده

، البالغـه  نهـج ( »یا کسانی خاص اختصاص دهـی  به خود اند، سهیممردم در آن  ۀکه هم

  .)53نامه 

متصدي آن نیز فردي مورد اعتماد که به دلیل اهمیت حفظ اموال عمومی، الزم است 

کسی را بـر امـوال مـردم نگمـار، مگـر      «: فرمایند میدر این زمینه  امیرالمؤمنین(ع)باشد. 

با مالیمت رفتار کند  ل مسلمانانکسی که با اموا ،او اعتماد داشته باشی دیندارياینکه به 

 ،برساند تا وي میان همه قسمت کند و جـز افـراد خیرخـواه    آنهاو به دست سرپرستان 

  .)25، نامه البالغه نهج( »نگمار المال بیتمهربان و امین بر 

 آنو ماننـد   هاسالم با تدبیري ویژه نیاز نیازمندان جامعـه را از صـدقه، وقـف، کفـار    

به  وسیله بدینبه مردم مستمند را نهادینه و استوار کرده و  رسانی خدمتتأمین و اساس 

  پذیران جامعه پرداخته است. زندگی محرومان و آسیب ۀتأمین حداقلی هزین

 »بهترین مال و بهترین اندوخته هر کـس صـدقه اسـت   «: فرمایند می) ص(اکرم پیامبر
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  .)541ص ،1391ه،نقل از مفاتیح الحیابه  ؛61، ص2ج، (ع)(عیون اخبار رضا

 آبرسـانی  ،صـدقه اسـت   هـاي  نمونـه بهترین کاري که از «: اند فرمودههمچنین ایشان 

؛ به 369ص، 71ج(بحاراالنوار، » آب است ،صدقه داد توان میاست و بهترین چیزي که 

  .)544ص، 1391نقل از مفاتیح الحیاه، 

گري  تکدي و نکوهش نفس  عزتیکی از مفاهیم مهم در متن زندگی اسالمی، حفظ 

از دیگـري   کـس  هـیچ ، دانست میگدایی را  اگر گدا پیامد«است. امام صادق(ع) فرمود: 

). 555صنقل از مفـاتیح الحیـاه،   به  ؛443ص ،9ج (وسائل الشیعه، »کرد نمیدرخواست 

، اگرچـه از  کنـد  نمـی مـن از مـردم درخواسـت     شـیعۀ «: اند فرموده(ع) نیز امیرالمؤمنین

  .)554صاز مفاتیح الحیاه،  نقل ؛ به28ص، 75ج(بحاراالنوار،  »گرسنگی بمیرد

مسـجد عنایـت خـاص دارد.     ویـژه  بـه  ،اسالم به ساختن اماکن فرهنگـی و عبـادي  

فراگیـري آن اسـت کـه     ابزار ودانش  ةدربار ،) نازل شدصنخستین آیاتی که بر پیامبر(

 سـازي  آماده) در صر(. نخستین گامی که پیامبباشد میزیربناي تمدن و فرهنگ اسالمی 

پایگاه ارتباط خـدا بـا خلـق و     عنوان بهتأسیس مسجد  ،زیرساخت مدینه نبوي برداشت

 مرکز رسیدگی به امور دنیا و آخرت مردم بود.

بناي مسـجد و   توسعۀدر روایات بر سادگی در بناي مسجد، مسجدسازي در مسیر، 

پرهیـز از تحقیـر مسـجد     همچنین بر احتـرام بـه مسـجد و    ،تأکید شده است آنآبادانی 

) صاکـرم(  پیـامبر یک پایگاه مهم معنـوي و اجتمـاعی سـفارش شـده اسـت.       عنوان به

از گلـه را   جداشـده کـه گوسـفند    یماننـد گرگـ   ،شیطان گرگ انسان است«: فرمایند می

 ،جدایی و تفرقه بپرهیزید و بر شما باد به پیوستن بـه جماعـت  شما هم از ، پس برد می

نقـل از مفـاتیح    ؛ به233ص، 5ج(مسند احمد بن حنبل،  »ر مسجدمسلمانان و حضور د

  .)567صالحیاه، 

 پژوهش پیشینه

 و کشـورها سـایر   در زیـادي  تحقیقات، زندگی سبک موضوع گستردگی به توجه با

 زندگی سبک ادبیات بررسی به ها پژوهش این از برخی .است شده انجام ایران در اخیراً

 راسـل،  ؛2009 جنسـن، ر.ك: ( انـد  پرداختـه  دارد، واژه ایـن  کـه  ابهاماتی و مشکالت و

 پاسـخگویان  نگرش و  پرداخته زندگی سبک نگرشی بعد به تحقیقات از بعضی). 2005

؛ بـه نقـل از   1389مجدي، ( اند کرده تلقی زندگی سبک عنوان به را خاص هاي پدیده به
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 چند حد در را زندگی سبک ،تجربی تحقیقات از برخی). 1386 محمدي، ؛1989 ،1لیتل

 بر را آن اثر و داده تقلیل خاص خوردنی مواد خوردن یاو  ورزشی ویژه رفتار یا عادت

 و 2دونوگو سی؛ به نقل از 1389مجدي، ( اند کرده ررسیب بیماري مانند دیگر ةپدید یک

 دیگـران  و 5گالوبـاردس  ؛1997 همکـاران،  و 4رکـس  ؛2000 ،3مهـوس  ؛1992 دیگـران، 

). 1385 همکـاران،  و اسـتاجی  ؛1383 پوراعتمـاد،  و زمـانی  میـر  ؛2000 ،6هیمن ؛2003

 بـه  اشـاره  و زنـدگی  سـبک  بـودن  کلـی  بـه داشـتن   اذعان ضمندیگري نیز  تحقیقات

 را آن و کـرده  اکتفـا  شـاخص  و بعـد  یـک  بـه  فقـط  عمـل  در آن، متعـدد  هاي شاخص

 سالهصد در ایرانیان زندگی سبک ).1386 شفیعی، ؛1386 زاده، رضوير.ك: ( اند یدهسنج

 هـاي  دگرگونی دچار اش، آمرانه تجدد و رضاخان آمدن کار روي دوران از ویژه به ،اخیر

 حتی و باورها اجتماعی، سنن و ها نظام رسوم، و  آداب ها، گرایش و ها نگرش در فراوان

 هـاي  تنـاقض  و تضادها دچارـ ایرانی  اسالمی زندگی سبک و گشته خود دینی باورهاي

 نـه  کـه  اسـت  سـاخته  مـدرن  شبه جامعه یک ،ما جامعه از که نحوي به ؛است شده بسیار

 تهرانشهر  ،اکنون .نهاد مدرن نام آن بر توان می نه و نامید اسالمی و سنتی را آن توان می

 ایـن  از هریـک  از غفلـت  و دارد قـرار  مـدرن  و اسـالمی  ایرانی، فرهنگ سه تأثیر تحت

ـ ایرانی  اسالمی زندگی سبک تنظیم در .داشت خواهد پی در نامطلوبی ۀنتیج ها فرهنگ

ـ  ؛اسـت  گرفته قرار توجهی بی مورد حدودي تا آن مدرن بخش  دوران وارد ایـران  اگوی

 و پـرورش  را خـالص ـ ایرانـی   اسـالمی  زندگی سبک یک توان می و است نشده مدرن

  .داد رواج

 و اسـالم  کننـده،  مصـرف  فرهنگ«با نام  اي مقاله در 7بینارك ماتال و بی  کلیچ باریس

 هاي الگو مورد در منتشر شد، ارتباطات اروپایی مجله در که »زندگی سبک هاي سیاست

 زنـان  حضـور همچنـین، بـه    و  مرسـوم بـود   ترکیـه  در 1990 سال از که حجاب جدید

 مـدهاي  دار مشـکل  رابطـه  آزمـون  بـه  آنـان . پرداختنـد  عموم فرهنگ حوزه در مسلمان

 نمادي« و »مردان نگاه از ماندن دور براي پوششی« حجاب اينمع دو از یکی با حجاب

  یافتند. دستکه ایجاد شد،  »سیاسی اسالم براي
                                                   
1. Little 
2. Donoghoe 
3. Meheus 
4. Rex 
5. Globardes 
6. Heiman 
7. Kilicbay, Baris, & Mutlu Binark 
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 در مسـلمان  کننـده  مصرف بازنمایی و«با نام  اي مقاله در 1گولیزگر و سندیکی اوزلم

 بـراي  ترکیـه  بـازار  فعـاالن  تجـاري  هاي آگهی و تبلیغات راهکارهاي بررسی به »ترکیه

 مـد  صـنعت  چگونـه  کـه  داد نشان مقاله اینپرداختند.  محجبه کنندگان مصرف بازنمایی

  چهره ساختن دنبال به و کند می عمل فرهنگی هاي تفاوت و ها شباهت براساس اسالمی

  .شود می محقق مصرف دامنه توسعه راه از تنها که است» مدرنی« محجبه زن از یآل ایده

 با »اینترنتی زندگی سبک اعتبارسنجی و ساخت« با نام اي مقاله در 2یو سون آن چی

 تحلیـل  رویکـرد  از اسـتفاده  و اینترنتی زندگی سبک ابزار اعتباربخشی و ساخت هدف

 تـأثیر  اینترنتـی  زنـدگی  سـبک  بـر  کـه  عواملی شناسایی به اي دومرحله اکتشافی عاملی

 در اینترنتی زندگی سبک سنجش عامل 39 که داد نشان نتایج. ، پرداخته استگذارند می

 بازنمـایی  را عمـده  عامل هفت ها، مؤلفه این. هستند بندي دسته قابل متمایز مؤلفه هفت

  .دهند می شکل را آن و گذارند می تأثیر شخصی اینترنتی زندگی سبک بر که اند کرده

 بـا  اي برنامـه  ،زندگی سبک حوزه در 3تورنتو اجتماعی خدمات مرکز 2007 سال در

 تـرویج  پـژوهش  ایـن  اهـداف . داد انجـام  را »خـانواده  پروژه در گذاري سرمایه« عنوان

 در مشـارکت  افـزایش  شخصـی؛  انعطـاف  و سـالم  زنـدگی  شـیوه  فیزیکی، هاي فعالیت

 بهداشـتی  هـاي  مراقبت هاي هزینه کاهش سرگرمی؛ و تفریح فراغت، اوقات هاي فعالیت

  .بود

 عنـوان  بـا  اي برنامـه  کانـادا انتـاریو در   هـاي  شهرداري انجمن ،بعد به 2001 سال از

 انجام هدف این با برنامه این. داد انجام زندگی سبک حوزه در را» کنیم کمک توانیم می«

 خـدمات  بـه  دسترسـی  بـراي  یفرصـت  نوجوانـان  و کودکـان  همه شوند نئطمم که شد

  .دارند را سرگرمی و تفریح از بردن لذت و فراغت اوقات و سرگرمی ،تفریحی

 در» آن سـنجش  ابزارهاي و اسالمی زندگی سبک« نام با اي مقاله در کاویانی محمد

 کـه  داد نشان رساند، چاپ به دانشگاه و حوزه پژوهشگاهاز  اي نشریهکه در  1390سال 

ـ  قابـل  اسـالمی  زندگی سبک هـاي  ویژگـی  ،شـده  سـاخته  آزمـون  و اسـت  شـدن  یکم 

  .دارد را الزم سنجی روان

 علـوم  در آن گسـتره  و زنـدگی  سبک« عنوانبا  اي مقاله در کنی مهدوي محمدسعید

                                                   
1. Sandikci, Ozlem, & Ger Guliz 
2. Chion son Yu 
3. Torento social service center 
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تعریف و  به رسید، چاپ به فرهنگی تحقیقات ۀفصلنام در 1387 سال در که» اجتماعی

 سایر با مفهوم این. پرداخت اجتماعی علوم حوزه درسبک زندگی  مفهومی ابعاد بررسی

 وثیقـی  پیونـد  و ارتبـاط  داراي »ذائقه« مفهوم جمله از اجتماعی، علوم حوزه در مفاهیم

 ابعـاد  تبیـین  بـه  مدرن و کالسیک شناسان جامعه نظرات مقایسه و بررسی با ایشان. بود

  پرداخت. »زندگی سبک« هاي مؤلفه و مفهومی

 و شهرداري شهري خدمات رابطه« با نام تحقیقی در پالیزبان سمانه و ادریسی افسانه

 چـاپ  بـه  فرهنگـی  پـژوهش  ۀفصلنام درو  1388 سال در که »شهروندان زندگی سبک

 از تهرانـی  شـهروندان  اسـتفاده  و برخـورداري  میـزان  به این نتیجه رسـیدند کـه   رسید،

 رفتاري تمایالت ،متوسط طور  به و است متوسط حد از کمتر شهرداري شهري خدمات

 بیشـتر  قیـ عال دیگـر  و بـدن  مدیریت فراغت، اوقات گذرانة نحو زمینه در پاسخگویان

  .دارد مدرن سبک تا زیادي فاصله و است سنتی

 در زنان پوشش و زندگی سبک« عنوان با اي مقاله در فرجی مهدي و حمیدي نفیسه

 یـافتن  دنبـال  به رسید، چاپ به فرهنگی تحقیقات فصلنامه در 1387 سال در که »تهران

. خـورد  مـی  چشـم  بـه  تهـران  در زنـان  پوشش در که بودند متفاوتی زندگی هاي سبک

از  برخـی  و گونـاگون  اجتماعی هاي محیط در زنان پوشش نوع توصیف به ،منظور دینب

  .پرداختند فرهنگی و اقتصادي هاي سرمایه و درآمد میزان ، مانندآنان زندگی هاي مؤلفه

 شهري  هاي گروه زندگی سبک هاي تفاوت  بررسی«با نام  اي مقاله در نجارزاده محمد

» آن روسـتاهاي  و اصفهان: موردي مطالعه  فرهنگی شدن جهانی با ارتباط در روستایی و

به  ،رسید چاپ به اصفهان دانشگاه کاربردي شناسی جامعه ماهنامه در 1391 سال در که

 به شدن جهانی نظریات با موردمطالعه منطقه در  کنونی شرایط کهاین نتیجه دست یافت 

ـ  بـا  نوعی به را آن توان می و نیست بیینت قابل شدن  غربی معناي  پیونـدزنی  هـاي  هنظری

  .داد توضیح فرهنگ صنعت نظریه همراه به محلی جهان و فرهنگی

 جوانـان  زنـدگی  سـبک « عنـوان  بـا  خود دکتري نامه پایان رساله در مجدي اکبر علی

 بیان 1388 سال در »والدین اقتصادي و فرهنگی سرمایه با آن رابطه و مشهد شهر ساکن

 مصـرف  انگیـزه  ترجیحـات  و نگرشـی  رفتاري، بعد سه داراي زندگی سبک که کند می

 فرهنگـی،  مصـرف  شـاملِ  شـاخص  هشـت  بـا  جوانان زندگی سبک رفتاري بعد ؛است

 لباس مصرف خودآرایی، و آرایش به توجه انحرافی، رفتار سیاسی، رفتار بدن، مدیریت
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 اینکـه  بـه  توجه با و شد سنجش پرسشنامه ابزار با دینداري و خوراك مصرف کفش، و

 اقتصـادي  و فرهنگـی  سـرمایه  و زنـدگی  سبک رابطه سنجش حاضر مقاله اصلی لهئمس

 سبک تمایز بیشترین که است ذکر به الزم .گرفت قرار تأیید مورد رابطه این بود، والدین

 پـایین  قشر و) زیاد اقتصادي سرمایه هم و فرهنگی سرمایه هم( باال قشر در بین زندگی

  .دگردی مشاهده) کم اقتصادي و فرهنگی سرمایه(

به یک بعد خاص از آنها  از هر کدامکه  دهد مینشان  شده انجام هاي پژوهشبررسی 

کـه بـه ابعـاد گونـاگون سـبک       پژوهشخالی یک  جاي و اند کردهسبک زندگی توجه 

 باعث شد بپردازد،بررسی نقش مدیریت شهري بر سبک زندگی به و  ندزندگی توجه ک

پژوهشـی   هـاي  یافتـه مقاله بخش اندکی از  این در. البته کنیم بررسیکه این موضوع را 

. ایـن مقالـه در   شود می ارائه تعیین نقش مدیریت شهري با هدفحاصل از این بررسی 

سبک زنـدگی  ترویج  مدیریت شهري درپاسخ دهد که آیا  سؤالبه این که پی آن است 

 وضـعیت موجـود و   چه تفاوتی میـان  و باشد میشهروندان داراي نقش ـ ایرانی  اسالمی

همچنین، به ارائه الگـویی مناسـب و کـاربردي در سـبک زنـدگی       ؟دارد مطلوب وجود

 .پردازد ـ ایرانی می   اسالمی

 پژوهشروش 

کـه در   همبسـتگی اسـت   و توصیفی و از نوع پیمایشیپژوهش روش  ،در این مقاله

ابتـدا بـا مطالعـه     درو مطالعات اسنادي اسـتفاده شـده اسـت.     ها یند آن از پرسشنامهافر

ـ ایرانـی   هاي مؤثر در سبک زندگی با رویکـرد اسـالمی   ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه

 نظـران در  متخصصـان و صـاحب   نظر به استناد با آن محتوایی رواییاستخراج شد و به 

 سـه بعـد، هفـت    اي مشتمل بر پرسشنامه این حوزه رسید و پس از اصالح و تأیید آنان،

 مرحله اول اجراي آزمایشی پرسشـنامه در میـان   در. شاخص تهیه گردیدچهل  مؤلفه و

فرهنگی شهرداري منطقه پـنج   ریزان حوزة اجتماعی و برنامه از متخصصان و بیست نفر

 ـ ایرانـی در  هـاي تـرویج سـبک زنـدگی اسـالمی      (متولیان اصلی طراحی برنامـه  تهران

محاسبه شد  2ضریب آلفاي کرونباخ راه پرسشنامه از 1انجام شد. میزان پایایی شهرداري)

به دست آمـد   871/0و در وضعیت موجود  981/0که این ضریب در وضعیت مطلوب 

                                                   
1. Reliability 
2. cronbach ´s alpha 
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از آن، پرسشنامه به اجراي نهایی رسید و  دهندة پایایی باالي پرسشنامه بود. پس  که نشان

  گرفت. تبیین نهایی آن مورد استفاده قرار و تحلیل اولیه در  نتایج تجزیه

جنبه مورد مطالعـه قـرار گرفـت؛ جنبـۀ اول، تعیـین وضـعیت        پرسشنامه دو این در

ایرانی است که با مطالعه منابع غنی  ـ هاي سبک زندگی با رویکرد اسالمی مطلوب مؤلفه

 شناسـی سـبک زنـدگی ایرانیـان از     اسالمی، سبک زندگی اجتماعی ائمه اطهار و آسیب

جنبـه دوم، بـه تعیـین     تخراج شـد و شناسـان داخلـی اسـ    جامعه انقالب و دیدگاه رهبر

هـاي   پردازد. گویـه  شدة شهرداري می هاي تدوین برنامه ها در این مؤلفه وضعیت موجود

اجتماعی شامل  بعد اقتصادي است. فرهنگی و پرسشنامه داراي سه بعد اصلی اجتماعی،

فرهنگـی   بعـد  نشـاط اجتمـاعی؛   روابط اجتمـاعی و  نظارت اجتماعی، سه مؤلفه نظم و

اوقات فراغت و بعد اقتصادي نیز دربردارنده دو مؤلفه الگـوي   شامل دو مؤلفه اخالق و

شکل  شود. الگوي مفهومی پژوهش در زیست و توسعه پایدار می مصرف و حفظ محیط

هـردو   واریـانس بیشـتر طیـف پرسشـنامه در     به جهـت ایجـاد   نشان داده شده است. 1

  شد.اي انتخاب  وضعیت موجود و مطلوب ده گزینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   پژوهش مفهومی مدل: 1 شکل
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شامل هفت ناحیه ( جامعه آماري این پژوهش، شهرداري منطقه پنج شهرداري تهران

گسـتردگی   عنوان نمونه مـوردي،  علت انتخاب این منطقه به است.) یک ادارة مرکزي و

 سـبک زنـدگی مـؤثر اسـت،     قومیتی و عوامل دیگـري کـه در   منطقه و تنوع جمعیتی و

هماهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه و تأیید شـهردار  و مشـاوران    با باشد. می

مخاطبـان ایـن    طـرح بـه مرحلـه اجـرا رسـید.      ایشان مبنی بر کاربردي بودن پـژوهش، 

ریزان، کارشناسان و معاونان حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه پـنج   پژوهش، همه برنامه

کلیه افراد جامعـه گـردآوري    صورت سرشماري از نفر) است که به94شهرداري تهران (

   اطالعات انجام شد.

توصـیفی   آمـار  و تحلیـل شـد.   استنباطی تجزیـه   توصیفی و بخش آمار نتایج در دو

هـاي   شـاخص  هـاي پراکنـدگی و   نمودارهاي شاخص جداول و درصد، شامل فراوانی،

ـ  ها دربردارنده ویژگیاستنباطی  آمار مرکزي، و وط بـه جامعـه آمـاري    و پارامترهاي مرب

راه  استنباطی از این پژوهش، آمار در ن مفاهیم و متغیرهاست.تحقیق و کیفیت ارتباط بی

عوامـل  بـراي تعیـین    تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي انجـام گرفـت.   مقایسه میانگین و

(pc) اصلی هاي مؤلفهاز روش تحلیل ی ایران ـ سبک زندگی اسالمی اصلی
 ،شد استفاده 1

پرسشـنامه را تشـکیل    گانه چهلکه احتماالً زیربناي متغیرهاي  هایی عاملتشخیص  براي

 عـاملی  بـار و همچنین ساختار ساده آن، روش چرخش واریماکس بـا حـداقل    دهد می

ـ ایرانـی   اسـالمی سـبک زنـدگی   عوامـل اصـلی    تأییـد  و تبیین براي شد. استفاده 40/0

 SEMروش ازاز تحلیـل اکتشـافی    آمده دست به
 افـزار   نـرم بـراي بـرازش مـدل،     کـه  2

LISRELمدل ریاضی با استفاده از ترسـیم   شماي .گرفت قراراستفاده  مورد 7/8 نسخه

برازنـدگی مـدل    هـاي  شاخص شده بود که پس از آن تدوین ابعاد و ها سؤالروابط بین 

مجذور کاي، مجـذور   شامل 3برازندگی هاي شاخص. شدو ارزیابی  محاسبه گیري اندازه

  .باشد می) df2/شده (  کاي نرم

                                                   
1. Principle component analysis 
2. Structural Equation Modeling 
3. Fit index 
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  ها  یافته

درصد  5/41و مردها  5/58شود که درصد جنسیت زنان می مشاهده 1مطابق جدول 

 .بوده استدرصد مشارکت زنان از مردان در این پژوهش بیشتر  دهد میاست که نشان 

 سـی  تا بیستدرصد)،  7/45سال ( تا چهل سیهاي ترین فراوانی به ترتیب به طیفبیش

 2/3سـال (  پنجـاه درصـد) و بـیش از    1/19سـال (  پنجـاه  تا چهلدرصد)،  9/31سال (

 6/43سـال (  پنج تا یکترین درصد فراوانی متعلق به طیف بیش اختصاص دارد. )درصد

درصـد) و   8/13سـال (  تا بیست دهدرصد)،  9/30سال ( تا ده پنجهاي درصد) و طیف

 درصـد  16هاي بعدي قرار دارنـد.  درصد) به ترتیب در رتبه 7/11سال ( بیستبیش از 

 بـاالتر  و لیسـانس  درصـد فـوق  33 ودرصد لیسانس  51 ،دیپلم فوقپاسخگویان دیپلم و 

بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه      %) و7/27( مجرد کمترین فراوانی مربوط به افراد بودند.

  %) بود.3/72( افراد متأهل
  

  دهندگان شناختی پاسخ جمعیت اطالعات :1 جدول

 

  درصد  فراوانی    

  جنسیت
  58.5  55  زن

  5/41  39  مرد

  تأهلوضعیت 
  7/27  26  مجرد

  3/72  68  متأهل

  

  سن

  

  

 9/31 30  سال 30ـ20

 7/45 43  سال 40ـ30

 1/19 18  سال 50ـ40

 2/3 3  سال 50بیش از 

  تجربه کاري

 6/43 41  سال 5ـ1

 9/30 29  سال 10ـ5

 8/13 13  سال 20ـ10

 7/11 11  سال 20بیش از 

  تحصیالت

 0/16 15  دیپلم دیپلم و فوق

 1/51 48  لیسانس

 0/33 31  لیسانس و باالتر فوق



  1394 پاییز و زمستان/ 17/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  40

  

  زیر است: صورت و مطلوب بهموجود  در وضعپرسشنامه  سؤاالتتوصیف 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مطلوبو موجود  در وضعپاسخگویان  نظر از ها سؤالمیانگین  :1نمودار 

  

  :دهد مینمودار فوق نشان هاي  چنانچه یافته

تقویـت  « و» انگیز نشاطبصري  فضاي ایجاد« هاي سؤالموجود، میانگین  وضع در .1

ترغیب شهروندان به شرکت  و فرهنگسراها اوقات فراغت در سراي محالت، هاي برنامه

  بود. بیشترین »آنها در

 جامعه مختلف اقشار بین درگفتمان اجتماعی  فضاهاي ایجاد« هاي سؤالمیانگین  .2

بـا مـردم    مسـئوالن  و نخبگـان  ،یکـدیگر  باعادي  مردم ،یکدیگر با نخبگان ون مسئوال(

جوانان  نیازهاي و عالیق بامتناسب  فکري و ارزشی الگوهاي رفتاري، ارائه« و» عادي)

  کمترین بود. »جامعه

مناسب جهت استفاده از وسایل  بستر ایجاد«هاي  سؤالمطلوب، میانگین  وضع در .3

افـزایش   طبیعت و همزیستی با« و» آنها نقلیه عمومی و ترغیب شهروندان به استفاده از

  بیشتر بود. »سبز تولید و کاري گل

 مواد و روانگردان هاي قرصکاهش تمایل جوانان به مصرف « هاي سؤالمیانگین  .4

  بود. کمتر» طالق آمار یشافزا وعدم تداوم زندگی  یابی عارضه« و »مخدر

 بـود و » یک تا ده« لیکرت اي گزینه دهمقیاس  اساسپرسشنامه، بر هاي سؤالچون  .3

 هاي سؤالمیانگین  فقط موجود وضع در. شود میلیکرت  اي گزینه دهطیف  حدوسط 5/5
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 حدوسط از کمترنظر پاسخگویان  از سؤاالتوضعیت بقیه  و بود 5/5 از باالتر 15 و 29

وضـعیت بهتـري نسـبت بـه سـایر       در 40، 37، 36، 27، 26، 17سـؤاالت   و طیف بود

 18/7 برابر با 6 سؤالمطلوب کمترین میانگین براي  وضع درولی  شت،قرار دا ها گزینه

 بود.

آن از آزمـون کلمـوگروف    ابعاد ـ ایرانی و اسالمیسبک زندگی براي بررسی توزیع 

  مده است:زیر آ جدول در نتایج استفاده شد. 1اسمیرنف

  

  آن وابعاد ایرانی ـ اسالمیزندگی  سبک: آزمون کلموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمالیتی 2جدول

  

  ایرانی ـ اسالمیزندگی  سبک

  وضع مطلوب  وضع موجود

کلموگروف 

 اسمیرنف

سطح 

  معناداري

کلموگروف 

 اسمیرنف

سطح 

  معناداري

 0.08 1.28 0.52 0.81  اجتماعی و نظارتنظم 

 0.07 1.30 0.79 0.65  اجتماعیروابط 

 0.06 1.34 0.60 0.77  نشاط اجتماعی

 0.09 1.25 0.13 1.17  اخالق

 0.11 1.13 0.97 0.49  اوقات فراغت

 0.09 1.18 0.62 0.75  الگوي مصرف

 0.052 1.39 0.77 0.66  پایدارو توسعه  زیست  یطمححفظ 

 0.06 1.35 0.96 0.50  سبک زندگی اسالمی ایرانی

  

 نتـایج آزمـون کلمـوگروف اسـمیرنف     دهد، میجدول فوق نشان  هاي یافتهچنانچه 

. انـد  شـده  توزیـع   نرمال صورت به آن ابعاد و ـ ایرانی اسالمیسبک زندگی  که دادنشان 

                                                   
1. kolmogorove-smirnov test 
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05/0>p ) بـراي   ،بنـابراین  ؛بـود)  05/0از براي متغیرهـاي فـوق بیشـتر     معناداريسطح

پژوهش  سؤاالتپاسخ به  براي ،انحراف استاندارد توصیف متغیرهاي فوق از میانگین و

سـبک زنـدگی    رویجدر ت مدیریت شهري نقشمقایسه  براي وپارامتریک  هاي آزمون از

جفت استفاده شد.  tاز آزمون  مطلوب وآن در وضعیت موجود  ابعاد و ـ ایرانی اسالمی

  زیر آمده است: جدول درنتایج 

  

  بر اي مقایسه t و آزمون آن سبک زندگی اسالمی و ابعاد میانگین و انحراف استاندارد :3 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 2نمـودار   درموجـود   وضعیت در و نمو مطلوب و میانگین وضعیت موجود تفاوت

  .استآمده 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.88 4.36 4.42 3.93
5.14

4.11
4.78 4.38

8.25 8.2 8.51 8.44 8.69 8.34 8.91 8.48

وضع موجود وضع مطلوب

5/5μ:1H

5/5μ:0H





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تفاوت میانگین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه اخالق : نمودار2 نمودار

  

  :دهد یمفوق نشان  يو نمودارهاجدول  هاي یافتهچنانچه 

 تـا  88/3دامنه عـددي   در موجود در وضع آن و ابعادسبک زندگی اسالمی میانگین 

جفـت   تـی  بود. نتایج آزمون 8/ 91 تا 20/8دامنه عددي  وضع مطلوب در در و 5/ 14

آن در  و ابعادـ ایرانی  اسالمیسبک زندگی  رویجدر ت مدیریت شهري نقشکه  نشان داد

سبک براي  شده مشاهدهسطح معناداري دارد (تفاوت معنادار  و مطلوبوضعیت موجود 

و کمتر بود). بیشترین تفـاوت در وضـعیت موجـود     05/0از  آن و ابعادزندگی اسالمی 

بـراي  و مطلـوب  تفـاوت در وضـعیت موجـود     ینو کمتر »اخالق«مؤلفه  برايمطلوب 

  بود. »ت فراغتاوقا«مؤلفه 

اي  نمونه سبک زندگی از آزمون تی تک جهت بررسی تأثیرگذاري مدیریت شهري بر

 »یـک تـا ده  « اي گزینه  دهطیف لیکرت  صورت بهپرسشنامه  هاي سؤال چوناستفاده شد، 

 سـؤال مـالك بـراي تأییـد     اگـر  شـد،  مـی  اي گزینه دهحدوسط طیف لیکرت  5/5 و بود

، فـرض آمـاري زیـر را آزمـون     بنـابراین  ؛بـدانیم  تـأثیر  درصد پنجاهحداقل  را پژوهش

  کنیم: می
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مـدیریت شـهري    تأثیرگذاري، بیانگر این است که 5/5یا مساوي  تر کوچکمیانگین 

اسـت و   5/5از  تر بزرگحد متوسط و میانگین  از کمتر ـ ایرانی اسالمیسبک زندگی  بر

نتـایج   4 جـدول . باشـد  ـ ایرانی می اسالمیسبک زندگی بر مدیریت شهري تأثیر  ۀنشان

هر کدام از ابعـاد   اي را جهت تعیین تأثیرگذاري مدیریت شهري بر نمونه آزمون تی تک

  دهد. گانه نشان می سه

  

  اسالمی ابعاد سبک زندگی برمدیریت شهري براي تأثیرگذاري  tآزمون  نتایج :4جدول 

  

  5/5ارزش میانگین آزمون=  

 
T 

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

اختالف 

  میانگین

اطمینان  فاصله

  درصد 95

 1.02- 1.54- 1.28- 001. 93 9.62-  اجتماعی بعد

 0.64- 1.28- 0.96- 001. 93 6.01-  فرهنگی بعد

 0.75- 1.35- 1.05- 000. 93 6.90- اقتصادي بعد

 0.85- 1.39- 1.12- 001. 93 8.30-  سبک زندگی اسالمی

  

هر سه بعد سبک زندگی اسالمی اخـتالف   دهد، در نشان می 4که جدول  طور همان

شـاخص کفایــت   کـه  دهــد مـی نشـان   شـده  انجــام  محاسـبات  دارد. معنـاداري وجـود  

مـون کرویـت   آز  همشخصـ  بـودن  معنادارو سطح  869/0) برابر با KMO( برداري نمونه

توان نتیجـه گرفـت    بر پایه هر دو مالك می ،بنابراین ؛است 0001/0بارتلت نیز کمتر از 

 مورد مطالعهکه اجراي تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه 

براي تعیین این مطلب که عوامل اصلی سبک زنـدگی اسـالمی    .بود خواهدقابل توجیه 

نمـودار چـرخش یافتـه    و  ویـژه، درصـد تبیـین واریـانس      سه شـاخص ارزش  کدامند؛

  .شد بررسی scree ویژه هاي ارزش
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 ها عامل دار شیب نمودار :3 نمودار

  

نخست در واریانس کـل   عامل پنجسهم  که کرداستنباط  توان می دار شیب نموداراز 

 عامـل  ازشـیب نمـودار    درواقـع،  متمایز است. ها عاملمتغیرها چشمگیر و از سهم بقیه 

  .شود میپنجم به بعد تخت 
  

  ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی  ارزش :7 جدول

  

  درصد تراکمی  درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1  16.535 41.337 41.337 

2  3.092 7.729 49.066 

3  1.964 4.911 53.977 

4  1.844 4.610 58.587 

5  1.487 3.718 62.306 
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کـه   استخراج شدعامل  پنجتعداد  ،ها سه شاخص مذکور از مجموعه پرسش پایه بر

به انـدازه   535/16شود. عامل یکم با ارزش ویژه  درصد کل واریانس تبیین می 306/62

درصـد   729/7به اندازه  092/3درصد واریانس کل و عامل دوم با ارزش ویژه  337/41

درصـد   718/3بـه انـدازه    487/1ه ها و عامـل پـنجم بـا ارزش ویـژ     واریانس کل متغیر

  نشان داده شده است. 7کند. این ارقام در جدول  ها را توجیه می واریانس کل متغیر

 دهد می تشکیل را گانه چهلزیربناي متغیرهاي  احتماالًهایی که تشخیص عامل براي

شد استفاده  40/0روش چرخش واریماکس با حداقل بار عاملی  آن، ساده ساختار نیز و

آمد که همانند  دست ـ ایرانی به اسالمیسبک زندگی براي  ساختاري مدل در بعد پنج و

 آنهـا  هاي سؤال ابعاد متفاوت است. ابعاد و بعضی در ها سؤالولی  ،مدل اکتشافی است

  از: عبارتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل ساختاري عامل اول به انضمام ضرایب مسیر :4 نمودار
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  مدل ساختاري عامل دوم به انضمام ضرایب مسیر :5 نمودار

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  مدل ساختاري عامل سوم به انضمام ضرایب مسیر :6 نمودار
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  مدل ساختاري عامل چهارم به انضمام ضرایب مسیر :7 نمودار

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  مدل ساختاري عامل پنجم به انضمام ضرایب مسیر :8 نمودار 

  گیري نتیجه وبحث 

کشورهاي اروپایی در  سبک زندگی در تحقیقاتبیشتر مطابق با مطالعات پژوهشگر، 

 مورد مطالعه حوزةدر  با توجه به اینکه تحقیقاتبهداشت انجام شده و  حوزه سالمت و
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در  هایی پژوهش .یافت نشدآماري چندانی  است، نتایجاین پژوهش از نوع مروري بوده 

در حوزه سبک زندگی اسالمی وجود دارد که بیشتر بر  مالزي و ترکیه کشورهاي مصر،

پژوهشگران داخلـی  وسیلۀ  بهسبک زندگی که  هاي پژوهش .تأکید دارندپوشش اسالمی 

به برخی از  زیر درمطابقت بیشتري با موضوع پژوهش حاضر دارد که  ،انجام شده است

  .شود میاشاره  آنها

میانگین  ازتر  پاییندر حد این پژوهش  اقتصادي در بعد آمده، دست ج بهبراساس نتای

 باشـد. بعـد   مـی تضـاد   در) 1388( پالیزبـان  وقرار داشت که با نتایج پژوهش ادریسـی  

نتـایج   کـه ایـن یافتـه بـا     دارد قـرار نزدیک به میانگین فرهنگی در مؤلفه اوقات فراغت 

یافتنـد کـه   در خـود  پـژوهش  درآنان همسو است؛ ) 1388( پالیزبان وپژوهش ادریسی 

سنتی اسـت و کمتـر بـه     سبک زندگی شهروندان تهرانی در حوزه اوقات فراغت بیشتر

سبک زندگی سنتی نسبت بـه مـدرن نزدیکـی     از آنجا که و مندند عالقهتفریحات مدرن 

 هـاي  فعالیتبه این دلیل نتیجه گرفت که  توان می ،بیشتري با سبک زندگی اسالمی دارد

  بوده است. آمیز موفقیتاز سبک زندگی اسالمی  مؤلفه این درشهرداري 

میانگین است  ازتر  پایین 36/0 است که بعد فرهنگی آن ازنتایج این پژوهش حاکی 

 که داد نشان خود پژوهش دروي  .کند می تأیید) 1389( غفاريپژوهش  که این یافته را

در  شده انجام  اخالقی وفرهنگی  هاي فعالیت درعالقه فراوان به مشارکت  با وجود افراد

دارند که شاید دلیل کمرنـگ بـودن    ها فعالیت این درمشارکت کمتري  عمالً شهرداري،

  باشد. می آن دردرواقع عدم مشارکت شهروندان  ،حوزه این درنقش شهرداري 

وضـعیت موجـود داراي    در پژوهش حاضـر  اجتماعی بعدز ا نشاط اجتماعی مؤلفه

ایـن   دهندة نشانت که این اس 51/8وب داراي میانگین وضعیت مطل در و 42/4میانگین 

اجتمـاعی نقـش پررنگـی     نشـاط  ایجاددر  بایست میاینکه شهرداري  با وجوداست که 

میـانگین اسـت کـه ایـن موضـوع بـا نتـایج         ازتر  پاییناما وضعیت کنونی  ،داشته باشد

همسـو   ،سنجش شادي شهروندان تهرانی انجام شده اسـت  با هدفپژوهش دیگري که 

  .است

هـاي   گویه همۀاست که در وضعیت مطلوب شهرداري در  این بیانگرنتایج پژوهش 

آماري  هاي تحلیلوضعیت موجود  در اما باشد، میدر پرسشنامه داراي نقش  شده مطرح 

 در شـده   مطـرح  هـاي  حـوزه شهرداري تاکنون موفق به ایفاي نقش در که  دهد مینشان 
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در  ، شـهرداري پـژوهش  هاي مؤلفه بین ازالبته  است.برجسته نشده  صورت به پژوهش 

 زیـرا  باشد، میکه این نکته طبیعی  کرده است ایفا اوقات فراغت باالترین نقش را مؤلفه

بیشتر با اوقـات   شود، میاجتماعی شهرداري انجام  حوزه درکه  هایی فعالیت بسیاري از

 فرهنگـی  وکه معاونت اجتماعی  دهد مینشان  این واست  ارتباط درفراغت شهروندان 

 ،زندگی که بیشتر به وظایفش مـرتبط اسـت   سبک از مؤلفه این در پنجشهرداري منطقه 

  .عمل کرده است تر موفق

   پژوهش هاي یافته بر مبتنی پیشنهادهاي

این بعد  مؤلفه ترین مهمنظر کارشناسان  از است. اجتماعی بعدپژوهش  نخست بعد

 ونظـم   مؤلفـه  روابط اجتماعی است و ،وضعیت مطلوب داردکه کمترین اختالف را با 

 از دارنـد.  بیشـتري  تقویت نیاز به بازنگري و سپس نشاط اجتماعی اجتماعی و نظارت

زنـدگی   تـداوم  والزم براي مهارت ایجـاد   هاي آموزششاخص  ،روابط اجتماعی مؤلفه

 در زیر هاي پیشنهاد .دارد رامشترك بیشترین میانگین و معرفی نخبگان کمترین میانگین 

  شود: میاین حوزه ارائه 

تر بـین   مجزاي زباله خشک و آوري جمعمسابقه  مانندمسابقات گروهی طراحی  .1

تیمـی   مزایاي کاریی بنرها با نصب توان می ،یا محالت؛ همچنین مسکونی و هاي مجتمع

  آموزش داد. و... کاریکاتور کوتاه، نوشته عکس، قالب دررا 

جوانـان   خصـوص  بـه  ،به شهروندان فنّاوري راهروابط سنتی از که  مناسب است .2

 ،عکاسـی  طراحـی سـایت،   آموزشی یا مسـابقات  هاي دوره مثال، ؛ براي انتقال داده شود

جشنواره، همایش  برگزاري کارگاه، یا و »ایرانی و رسوم  آداب« موضوعبا  افزار نرم تولید

بـا برجسـته نشـان     کنار زندگی سـنتی  مکانیکی در زندگی مدرن و دادن نیز قرار و... و

  .فنّاورياز  از اندازه بیش معایب استفاده  دادن مزایاي زندگی سنتی و

 مراسـم ویـژه سـالمندان،    مانند جامعه، درجهت ایجاد شادي  هایی برنامه طراحی .3

زنان، افرادي که افـزایش وزن   دختران و مذاهب مختلف، مختلف، هاي صنف ن،معلوال

 هـر  هـاي  نگرانیو ها  محدودیت ،ها ویژگیو  شودخاص و... برگزار  هاي بیماري رند،دا

  ند.کایجاد شادي تالش  آنان و هاي دغدغهجهت رفع  در شناسایی و را دسته

اخالق و اوقات فراغـت   مؤلفهبعد دو  این در است. فرهنگی بعدپژوهش  دیگر بعد

نقش شهرداري  ترین مهم عنوان بهکل  بندي اولویت دراوقات فراغت  شد. مؤلفهبررسی 
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عامـل شـناخته شـدند و     تـرین  ضـعیف  عنوان بهیعنی اخالق نیز  ،این بعد مؤلفهو دیگر 

انجام نـداده   تأثیرگذارياخالق شهرداري تاکنون اقدام  حوزه درکارشناسان معتقدند که 

   است.

در کلیـدي  یـک وظیفـه بسـیار     عنوان بهدهی  معرفت و سازي آگاهبه  همچنین، توجه

نیـز   هـا  حـوزه  سـایر  در تواند می ،انجام شود خوبی به اگره هاي شهرداري است ک برنامه

سـازي مطـرح    روش جهـت بحـث کیفـی    مبناي ادبیـات پـژوهش دو   بر اثرگذار باشد.

  :شود می

 ؛دهـی  معرفت هاي همایش و ها نشست گفتگوها، برگزاري درتوجه به فطرت ) الف

 بـا مسـتقیم مباحـث اخالقـی     ارتبـاط  و عمیـق  واخالقـی   هاي بحثطرح براي نمونه، 

اخالقیـات   اجتمـاعی  و فـردي  آثـار بیـان   مانند حـب ذات و  ،فطري انسان هاي ویژگی

  .گیرد قرار مردم وسیعی از مورد استقبال قشر بسیار تواند می

شود. ترسیم هدف عقالنی  محتواهایی که به مردم ارائه می توجه به عقالنیت در )ب

افـزایش   جهـت پیامدها و آثار مثبت آن در زندگی فردي و اجتمـاعی و تـالش    با کلیه

احساسـی و   ،سوي کمال و گریز از تفکرهاي سـطحی   ها به تفکر عقالنی و رشد انسان

و در رسـیدن بـه نتیجـه     توجـه شـود  عنوان یک عامل مغفول بیشتر  تواند به هیجانی می

مدار در سبک زندگی امام رضا(ع)  عقل هاي تربیت مطلوب مؤثر باشد. با استناد به روش

 توان نام برد: عنوان نمونه می موارد کاربردي زیر را به

پیرامـون نقـش    آنهاجهت تعمیق باورهاي دینی مردم و آگاهی دادن به در تالش  .1

بـه زنـدگی آرام فـردي و     دهـی  شـکل در  آنهـا دینی و تـأثیر   هاي مؤلفهمثبت و کارآمد 

  چون: اي گستردهاقدامات  راهاز  )تر بزرگه و اجتماع اجتماعی (اعم از خانواد

  ؛مختلف سنی هاي گروهبراي  فراوانتخصصی  هاي نشستو  ها کارگاهبرگزاري  ـ

 صورت بهشهر  هاي میدانو  ها پاركجذاب در  هاي نمایشگاهو  ها مراسمبرگزاري  ـ

  .علمی و دقیق صورت بهگسترده به همراه پاسخگویی به سؤاالت مردم 

نسـبت بـه    آنهـا آگـاه کـردن    و تـر  پـایین سـنی   هاي ردهاولویت دادن به آموزش  .2

اخـالق و اعتـدال، روابـط     حیطه در ویژه به ـ ایرانی، اسالمی زندگی به سبک هاي روش

 و موضوعات فرهنگی و... از طریق: اجتماعی

زنـدگی بـا    هـاي  مهـارت بـا موضـوع آمـوزش     هـایی  انیمیشنحمایت از ساخت ـ 
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  ـ ایرانی؛ اسالمیزندگی  محوریت سبک

ایرانـی و  ـ  ترویج فرهنگ اسـالمی  برايکارگروه تخصصی تهیه محتوا  کارگیري ـ به

و مقاالت مرتبط با این موضوع در جهت تقویت هرچـه   ها نامه پایاناستفاده کاربردي از 

  ؛مردم سازي آگاهبیشتر کیفیت کارهاي فرهنگی و 

 کودکـان ایجاد آگاهی در  برايت و تالش ایجاد ارتباط بین مدارس و سراي محال ـ

 هاي برنامهپیرامون  رسانی اطالع ،و همچنین ـ ایرانی اسالمیزندگی  هاي ویژگینسبت به 

  ؛ایرانیـ  فرهنگسراها و سراي محالت در مورد سبک زندگی اسالمی

فرهنگسـراها و سـراي    درآموزشـی گسـترده    هـاي  کـالس  و هـا  کارگـاه برگزاري  ـ

  ؛محالت

حضور مشـاوران متبحـر و   با  اسالمیشناسی  دینی و روان مشاورةفرهنگ  توسعه -

ریشـه   هـا  خانوادهبخش زیادي از مشکالت  چونایرانی (ـ  آگاه به سبک زندگی اسالمی

  مشـاهده از سبک زندگی مـدرن غربـی بـا     نیز الگوبرداريدر سبک نادرست زندگی و 

مشـکالت   رو شـدن بـا    روبـه پـس از  افـراد   بیشـتر دارد و  اي ماهوارهمتنوع  هاي برنامه

و متمایل به تغییر سـبک زنـدگی    فهمند میرا  خود واقعی مشکل ریشۀ دخانوادگی خو

مشـاوره و   راهاز  هـا  خـانواده و ایـن بهتـرین فرصـت بـراي آگـاهی دادن بـه        شوند می

حاد و گاهی طالق عاطفی یـا قـانونی    مسئلهجلوگیري از تبدیل یک مشکل کوچک به 

  ؛است)

 هـاي  مهـارت گروهی بـا موضـوع آمـوزش فرهنـگ و      مشاورةزاري جلسات برگ ـ

  فرهنگسراها و سراي محالت.در ایرانی  ـ زندگی اسالمی

با  دشکل دادن اصول اخالقی شهروندان بایدر شهرداري  هاي سیاست و ها برنامه .3

 نهادهـاي  وآموزشـی و پژوهشـی    مراکـز  ،مطبوعات مانند رسانه، ها، ارگان سایر برنامه

؛ از باشـند  راسـتا  هـم  هماهنـگ و  احزاب وعلمیه  هاي حوزه دینی، مؤسسات فرهنگی،

نـامبرده جهـت    هـاي  ارگـان  همهنمایندگان  حضور با که جلساتیاست رو، مناسب  این

 داوطلـب و  توانـد  میشهرداري  شود و اخالق برگزار حوزه درتدوین یک طرح فراگیر 

 هـا  برنامـه  و ها پس از هماهنگی در تصمیم برگزاري این جلسات باشد و پیشنهاددهندة

جهـت کسـب نتـایج بهتـر      همچنـین،  شود. گذاشته اجرابه  مرتبط نهادهاي همهتوسط 

 افکار، اعمال، رفتار، شناسایی شناسی و آسیبطرح بلندمدتی جهت که  شود می پیشنهاد
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شهرداري انجـام شـود تـا کـار تـرویج       منطقه هر در ضدارزشی هاي فعالیت و ها برنامه

بـا   توانـد  مـی  منطقـه  هـر  شـهرداري  انجـام شـود.   تري محکممکارم اخالقی با زیربناي 

فکـري و   هـاي  آسـیب فضـاها،   ایـن  درجوانان به عضویت  تشویق ووبالگ  اندازي راه

  ند.کرا کشف  فرهنگی جوانان

 اي و ورخانـه ز هـاي  ورزششـهرداري تهـران بـا تـرویج     کـه   شـود  مـی هاد پیشن .4

تیراندازي و تسهیل شرایط براي ، شناسواري،   اسبمانند  ،اسالمهاي مورد تأکید  ورزش

  ترویج سبک زندگی اسالمی گام بردارد. راستاي در مندان عالقه

منسـجم بـا موضـوع تربیـت دینـی       ریـزي  برنامـه با  اي دوره هاي کالس. برگزاري 5

فـردي، اجتمـاعی،    هـاي  مهـارت امل شـ  فرزنـدپروري،  هـاي  مهارتفرزندان و آموزش 

شناسـی و   به دلیل عالقه و نیاز وافر مردم بـه موضـوعات تربیتـی و روان   ( شناختی و...

بـا اسـتفاده از مربیـان و اسـاتید متخصـص در       توان می ها، دوره گونه از این آنهااستقبال 

ایرانی، بـه تـرویج فرهنـگ زنـدگی      ـ تربیت دینی و آگاه به سبک زندگی اسالمی حیطه

 .شود پیشنهاد می خانواده پرداخت) حیطهبا کار تربیتی در  ایرانی ـ اسالمی

نخسـتین   شهروندان وبعد کارشناسان  این . دراست اقتصادي پژوهش بعدسوم  بعد

پایدار تعیین کردند که وضعیت موجود آن نیـز از   توسعه و زیست  محیط حفظ را مؤلفه

 ؛است و اختالف کمتري با وضعیت مطلوب دارد یعنی الگوي مصرف بهتر ،دیگر مؤلفه

ارائـه  بـاره   ایـن  در هـایی  پیشنهاد ،از میانگین هستند تر دو پایین به اینکه هر توجه با اما

  شود: می

 بـا شـهرداري  کـه  کاهش فرهنگ مصرف انفعالی شهروندان شایسته است  جهت .1

 هـاي  سـبزي  آمـاده،  غـذایی  مـواد کردن پخش  و ممنوع وابسته هاي فروشگاهبر  نظارت

کاشت گیاهان بـه قیمـت    وسایل و سبزي تخم ،ها گلدانفروش  ،و... همچنین خردشده

شـهرداري   جهت ترویج فرهنگ مصرف فعـال گـام بـردارد.    ها فروشگاه این درمناسب 

ــا توانــد مــی مشــابه در ســراي محــالت و  مســابقات ومســابقات آشــپزي  برگــزاري ب

  راستا ترغیب کند. این درشهروندان را  ،فرهنگسراها و اهداي جوایز نفیس به برندگان

شـهرداري   داخلـی  معتبـر در جهت حمایت از تولیدکنندگان که  شود می پیشنهاد .2

کنـار   در وشرایطی فراهم کند که این تولیدکنندگان بتوانند در مراکز تجاري بزرگ شهر 

ایـن   با نـام  کنندگان کم مصرف کم ترتیب، این به باشند. ي معروف نمایندگی داشتهبرندها
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برندهاي معروف دنیـا در   کنار دررا  آنهاو  شوند میآشنا  آنهابرندهاي داخلی و کیفیت 

  .شوند میو به خرید ترغیب  بینند میمراکز بزرگ 

  پیشنهادهاي کاربردي

مـردم   زندگی فردي (عبـادي) و اجتمـاعی  با توجه به اهمیت فراوانی که مسجد در 

ـ ـ ایرانی  اسالمیسبک زندگی  گیري شکلبدون شک در  ،نقش دارد  د نقـش مسـجد  بای

به آن نگاه کرد. جایگـاهی  بزرگ  سرمایهیک  عنوان بهاز شرایط فعلی و  تر پررنگبسیار 

مختلـف   هـاي  گروهبه محل تجمع  تر دقیق ریزي برنامهو  تر وسیعبا فعالیت  تواند میکه 

مختلف بپردازد. محوریـت   هاي نسلبه تربیت  ،نمازافزون بر برپایی مردم تبدیل شود و 

متعدد آموزشی، هنري، ورزشی، فرهنگی، تربیتی  هاي فعالیتمسجد در محالت و انتقال 

کمـک بسـیار    توانـد  مـی کوچـک محلـی    هـاي  حسـینیه بـه مسـاجد و یـا     اي مشاورهو 

. با توجه به این مطلب پیشنهاد ـ ایرانی کند اسالمیی اي به ترویج سبک زندگ توجه قابل

  :شود می

 نظـر مسکونی از شهرداري، منـوط بـه در    هاي مجتمع تمامدریافت مجوز ساخت ـ 

یک فضاي مناسب براي ساخت مسجد، حسینیه و یا نمازخانه شود. وسعت این  گرفتن

تسهیالت الزم در  مکان با توجه به تعداد جمعیت تعیین شود و براي ساخت این مکان

کاسته شود. این فضا طبق یـک اساسـنامه بـه انجـام      ها هزینهو تا حد ممکن  یرندنظر گ

  فرهنگی و تربیتی اختصاص داده شود. ،امور عبادي

مسکونی فعلی فضایی در نظر گرفته و به هر محله یک  هاي خانهو  ها مجتمعبراي ـ 

براي  توان میشود. در شرایط فعلی  مانند مسجد یا حسینیه اختصاص داده ،مکان مذهبی

 هر سراي محله یک فضاي مذهبی نیز در نظر گرفت.

و تعیـین  ـ ایرانـی   اسـالمی ترویج سبک زنـدگی   برايیک کارگروه فرهنگی قوي ـ 

مذهبی تشکیل شود. ایـن کـارگروه    ـ در این مراکز فرهنگی اجرا  قابل هاي برنامهمحتواي 

 هرا به عهده داشته باشـد و هـم وظیفـ    ها دورهمنظم براي تشکیل  ریزي برنامه ههم وظیف

ن این مراکـز مـذهبی نیـز    در گزینش مسئوال ،نظارت بر حسن اجراي اقدامات فرهنگی

 تدبیر استفاده شود. دقت کافی به عمل آید و از افراد دلسوز و با

ـ  تـوان  مـی گسترده در این مراکز مذهبی محلـی   صورت بهموضوعاتی که ـ   هـا  دانب

از: مشاوره دینـی خـانواده و تبیـین نقـش دیـن در سـالمت روحـی         عبارتند ،پرداخت
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برگـزاري   ـ ایرانی؛ اسالمیتربیت فرزندان مبتنی بر فرهنگ  هاي روشاصول و  ؛خانواده

 ،مختلـف علمـی   هـاي  دورهبرگـزاري   ؛تعمیق اعتقـادات و باورهـاي مـذهبی    هاي دوره

رفتاري در ضمن این  هاي مهارتاعتقادي و آموزشی، هنري، ورزشی و آموزش مباحث 

ـ ایرانـی   اسـالمی زندگی  هاي روشآموزش  ؛تهیه بروشور و جزوات آموزشی ها؛ کالس

نشان دادن گستردگی دین و توجه آن به امـور مختلـف زنـدگی     ؛مختلف هاي حوزهدر 

ی ـ ایران اسالمیپراهمیت  هاي سنتاحیاي  ؛اقتصاد، فرهنگ، سیاست، شهرسازي ازجمله

 ازجملـه  موردنیازبرگزاري سخنرانی با موضوعات مختلف  ؛سخنرانی و نمایشگاه راهاز 

رایگان در   و پاسخ و مشاورهو پرسش  ها، پاركآزاد مثل  هاي مکانحجاب و عفاف در 

  ان فضا.هم
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