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   شهرونداني و سبک زندگي شهرداريخدمات شهر
  ∗یسیافسانه ادردکتر 

  ∗∗زبانیسمانه پال
  دهيچک
 ی شهروندان با هـدف بررسـ  ی و سبک زندگي خدمات شهرمیانق حاضر به منظور شناخت رابطۀ       یتحق

وة ین پـژوهش، بـا اسـتفاده از شـ    یـ در ا. نان انجام شده اسـت  ی شهرنش یوة زندگ ی بر ش  يالت شهر ینقش تسه 
ا افراد مطلع خانوار یدوگانه شهر تهران  و ستی ساکن در مناطق ب   ي نفر از سرپرستان خانوارها    734، با   یشیمایپ

  . اند، مصاحبه شده است  سال سن داشته18که حداقل 
 ي شـهردار  ي از خـدمات شـهر     ی و استفادة شهروندان تهران    يزان برخوردار یق نشان داد م   ی تحق يها  افتهی

وقات فراغت، نۀ نحوة گذران ا   یان در زم  ی پاسخگو يالت رفتار یبه طور متوسط تما   . کمتر از حد متوسط است    
  .  تا سبک مدرن دارديادی بوده و فاصلۀ زیشتر سنتیگر سالئق بیت بدن، و دیریمد

هـا را   زان اسـتفاده از آن یـ  و مي از خدمات شـهر ي با برخورداری سبک زندگ میانق رابطۀی تحق يها  افتهی
کنند، سـبک   یاستفاده مشتر یها ب  برخوردارترند و از آني که از خدمات شهر  ید کرد و نشان داد شهروندان     ییتأ

ن، یبنـابرا .  داردیم بر سـبک زنـدگ  یر مستقی تأثيزان استفاده از خدمات شهر   یر م یمتغ.  دارند يتر   مدرن یزندگ
چ یج نـشود، هـ  ین خدمات رایزان استفاده از ا  ی در کنار آن م    یابد ول یش  ی افزا يالت شهر یاگر امکانات و تسه   

  . دشو ی شهروندان حاصل نمیوة زندگی در شيرییتغ
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  مقدمه
بـه وضـوح شـاهدیم کـه اقتـصاد      . امروزه در جهان، خدمات از تولید پیشی گرفته است       

 بافـت و  از نظرطوري که کشورهایی که   به. رود  شدن پیش می      امروز بیشتر به سمت خدماتی    
 ه،عالو به. اند این زمینه دارند، از دیگران پیشی گرفتههاي فرهنگی خود امتیازاتی در  زیرساخت

گونـه   پذیري و فضاي خالقانه خود، هیچ   سبب انعطاف   اي است که به     گونه  ماهیت خدمات به  
  . تابد محدودیتی را برنمی

 يهـا  رسانی است و سازمان  خدمات ها در حیطۀ   ترین عرصه   خدمات شهري یکی از مهم    
 . هستندآنک موظف به ارائۀ ینقل و تراف و برق، مخابرات، حمل  ل سازمان آب،    ی از قب  يمتعدد

 را بـه عهـده    ياز خدمات شهر  اي    عمده است که بخش     ییها  ز از جمله سازمان   ی ن يشهردار
  . ن سازمان استی ايف معاونت خدمات شهریطۀ وظاین خدمات، در حی ابیشتردارد و 

 کـشور محـسوب   يها يارت شهردین فعالیتر جیاد، رای با سطح پوشش ز   يخدمات شهر 
نخـست بـه   : توان در چند وجه گوناگون جـستجو کـرد      ین شمول باال را م    یعلت ا . شود  یم

 یمنـ یشود کـه پـرداختن بـه امـور بهداشـت و ا              ی مربوط م  يل شهردار یل تشک یفلسفه و دل  
 یگردد که ناشـ    ن خدمات برمی  ی ا يریناپذ  دلیل دوم به اجتناب   . فۀ آن است  ین وظ ی اول يشهر

ن خـدمات  یاد ایل سوم سابقۀ زیدل. هاست رائۀ آنا عدم  ی و اجتماع  یطیم مح ی وخ از عواقب 
  .)32: 1383، یان و رضوانیکاظم( کشور است يها يها در شهردار نه شدن آنیو نهاد

 اجتماعی و فرهنگی حاصـل از   سبک زندگی پیش از هر چیز مستلزم امکانات اقتصادي،      
امکانـات  ، هـا  نـابرابري در توزیـع فرصـت   . عی استاجتما ـ   هاي اقتصادي ها و پایگاه محیط

شود تعداد کمی از اعضاي جامعـه قـدرت گـزینش              موجب می    زندگی امکانات  و اجتماعی
 بـه لحـاظ امکانـات    ی اجتماعيها طیر محی مطالعۀ تأث،از این رو. نوع مصرف را داشته باشند 

  . رسد موجود بر سبک زندگی افراد ضروري به نظر می
ت یـ که در حوزة فعال(ات شهري ارائه شده در مناطق مسکونی شهر تهران   شناسایی خدم 

 اجتمـاعی منـاطق مـسکونی،      تصویري از سیماي محـیط ۀو ارائ)  تهران قرار دارند  يشهردار
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تـرین    سبک زندگی اقشار گوناگون ساکن در ایـن منـاطق از جملـه مهـم            ییهمچنین شناسا 
  . ق حاضر استیاهداف شناختی و کاربردي تحق

 اد و متراکم دارد و ساکنانی زیتی که جمعيشهر  کالنن پژوهش، شهر تهران به مثابهیدر ا
دهند، در نظر  ی را از خود بروز م     ینی مع ي رفتار يها  وهی، ش ینی شهرنش يها  یژگیآن متأثر از و   

 اسـت،   ی بر سبک زندگ   ياز آنجا که موضوع پژوهش نقش خدمات شهر       . گرفته شده است  
دهـد   یار شهروندان قرار مـ ی تهران در اختي که شهرداريات شهربه طور خاص، نقش خدم    

. میرندگان هـست یگ  خدماتیوة زندگیر آن در ش ی تأث یایم و درصدد بررس     را مد نظر قرار داده    
 تهـران،  ي شـهردار  يف معاونت خدمات شـهر    یز به وظا  ی را ن  ي خدمات شهر  یحوزة بررس 

نظـر   ن، صـرف  یهمچن. میا  محدود کرده ،  يت شهر یری مد ی متول يها  ن سازمان یتر  از مهم  یکی
 و در ي شـهروندان را در بعـد رفتـار   ی، زندگی سبک زندگ  ی و ارزش  یگر ابعاد اجتماع  یاز د 

 .میا  کردهیقه بررسیت بدن و سلیرینۀ اوقات فراغت، مدیسه زم

ـ  آن اسـت کـه آ  ین بررسی ما در ایپرسش اساس  ـ  یا سـبک زنـدگ  ی ، ی شـهروندان تهران
 در شهر تهران ارائـه کـرده، همچنـان از همـان     ي که شهردار یالتیهر خدمات و تس   یتأث  تحت
ا یر است؟ براي مثال آییهاي مدرن در حال تغ وهیا به سمت ش یکند    ی م يروی پ ی سنت يالگوها

، توسـعۀ  یحـ ی، گـسترش فـضاها و امـاکن تفر   یل ورزشـ ی مجهز به وسـا يها ساخت پارك 
، ن پرسشیدنبال ا ان مؤثر بوده است؟ به شهروندیبر سبک زندگ...  و يا رهی زنجيها فروشگاه

 کسانیگانه شهر تهران، 22ا شهروندان ساکن در مناطق یآ. شود یز مطرح می نيگریسؤاالت د
 شـهروندان از  يمنـد  زان اسـتفاده و بهـره  ی تهران برخوردارند؟ مي شهردارياز خدمات شهر  

 یرسـان  خـدمات  شـهروندان از نحـوة   یابی تهران چقدر است؟ ارزي شهردار يخدمات شهر 
 ی تهـران آگـاه  ي شـهردار ي از خدمات شـهر یا شهروندان تهرانی چگونه است؟ آ يشهردار
 شهروندان بـه عملکـرد    یکنند؟  نگرش کل     ی مشارکت م  ينه با شهردار  ین زم ی در ا   آیا دارند؟
   تهران چگونه است؟يشهردار
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  مباحث نظري
، سـبک  یابی تیز و هو یت مباحث تما  یش اهم ی و به موازات افزا    ي شهر یبا توسعۀ زندگ  

 ی سـبک زنـدگ  يرین بـا بـه کـارگ   یانسان شهرنش. افته استیت یش از گذشته اهم ی ب یزندگ
 کوچـک  جوامـع  کـه در    يگران نشان دهد، کار   ی خود را به د    یکند منزلت اجتماع    یتالش م 

  ).16 ـ 17: 1386، ی کنيمهدو(الزم نبود 
گر در کـنش متقابـل     یکدیاند که با    د  ی م ي از روابط افراد   يا  دهیچیمل جامعه را بافت پ    یز
 یی تنهـا تبلورهـا    يۀ کارگر یشهر، و اتحاد     مانند دولت، خانواده، کالن    ي فرافرد يساختارها. هستند

  ). 249: 1377کوزر، (اند  ن کنش متقابلیاز ا
ـ او بر ا. د کرده است ی تأک ی اجتماع يها   به سازمان  ي فکر يها   سبک  یوبلن بر وابستگ   ن ی

 شـان  ی و شغلی اجتماعيها تی موقع يها، که به اقتضا      حاکم بر انسان   یزندگطرح  «باور است که    
  ).همان(» بخشد یها شکل م  و رفتار آنيشود، به عادات فکر ین مییتع

پـذیر و    مـشاهده ي از رفتارهـا يا مجموعـه :  عبارت اسـت از یاز نظر سوبل سبک زندگ  
ـ ن تعریدر ا. شود یف می افراد تعر  يدار که از سو     یمعن  در ی عامـل انـسان  يدیـ ش کلف نقـ ی

 ی زندگيها ص سبکیدهد که تشخ ین نشان میهمچن. ان استی نمای سبک زندگيریگ  شکل
  .)1385: یمیعظ(ر است یپذ شدنی افراد امکان  و مشاهدهینی رفتار عياز رو

دانـد کـه بـه مراتـب بـه       هاي زندگی را محصول منظم سرمایۀ فرهنگی می         بوردیو سبک 
او دربـارة سـبک   ). 121: 1378گیـدنز،  (شـوند   مایز اجتماعی تبدیل مـی  هایی از نشانۀ ت     نظام
. نامـد  مـی »  مولـد ییسـاختارگرا « ارائـه کـرده اسـت کـه آن را     يا   تازه يساز  بی، ترک یزندگ

). 1382،  یفاضـل (است    سه شده   یدنز مقا ی گ يۀ ساختارمند یو با نظر  ی مولد بورد  ییساختارگرا
ـ  و پدینـ ی عيان سـاختارها ی میکیالکتیابطۀ دو بر ر  یم که بورد  ینیب  یب م ین ترت یبه ا   يهـا  دهی
  . کند ید می تأکیذهن

کند کـه در تعامـل بـا     ی انتخاب می زندگي را برا یوه و سبک  ی فرد ش  یو وقت یاز نظر بورد  
 يها يکوشند نابرابر   ی هم م  ی اجتماع يرد، ساختارها و نهادها   یگ  یساختارهاي موجود قرار م   
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ـ ز در ایـ ها ن اند که انتخاب آن    شرکت کرده  يندیب در فرا  یرتن ت یبد. د کنند یخود را بازتول   ن ی
  .د مؤثر استیبازتول

 تی و موقعی زندگینیط عی شرایو دربارة سبک زندگی بورديم و مدل نظریبر اساس مفاه
مفهـوم  ). 45: 1382،  یفاضـل (شـود     ید منش خاص منجر م    ی به تول  یفرد در ساختار اجتماع   

 ی از آگاهیدهد که رفتار فرد در سطح مطلق      یو نشان م  یوردب» منش«دنز و   یگ» ی عمل یآگاه«
  ).55: همان(ها غافل بود  ر ساختیست از تأثیبا یشود و نم ین نمییتع

ـ  پد ی کنشگران اجتماع  را فقط  ی انسان يها  تیدنز فعال یاز نگاه گ   ـ آ ید نمـ  ی د، بلکـه از  ورن
. شود یوسته بازتولید م  ی پ رند،یگ  یش م ی ابراز وجودشان در پ    ي که کنشگران برا   ییها  همان راه 

ـ  کـه ا سازند می را  یطیشان شرا یها  تی با فعال  یعامالن اجتماع  ر یپـذ  هـا را امکـان   تیـ ن فعالی
  . کند یم

 یعنـ یرو اسـت،    خرد و کالن روبهيها شهیان اندیو با مسئلۀ رقابت م  یدنز همانند بورد  یگ
از منظر او کنـشگر  . دارد يا  ژهیدنز به نقش کنشگر توجه و     یگ. ت و ساختار  یان عامل یرقابت م 

 يگـر  ش رو نداشته باشد، بلکه قدرت انتخابی پیچ انتخابیست که ه  ینساختار  چنان گرفتار   
 ی اجتماعیل زندگی به دلی زندگيها دنز تحول سبکینزد گ). 601 ـ 602: 1379تزر، یر(دارد 

ـ هو در ی کنش و تعداد مراجع مقتدر، نقش انتخاب سبک زنـدگ       يها  نهیامروز، کثرت زم   ت ی
، يآبـاد   رحمـت (ابـد   ی ی مـ  يا  ندهیت فزا ی روزانه  اهم   يها  تیش گرفتن فعال  ی و در پ   یشخص
1385 :241.(  

ها و الگوهاي رفتاري مؤثر در انتخـاب سـبک زنـدگی را تعیـین                اما چه عواملی انتخاب   
 ت اجتماعی با هم در ارتباط هستندیابی گیدنز عامل انسانی و ساخ کنند؟ در نظریۀ ساخت می

کنـد و بـا همـین بازتولیـد کـنش انـسانی،        ها را بازتولید می     رار رفتارهاي افراد، ساخت   و تک 
ا آنجا وجـود  ساخت ت). 18: 1384گیدنز، (آفریند  ها محدودیت می    ساخت براي کنش انسان   

 را با معرفت و آگاهی و در شرایط معینی با پیامدهاي خاص انجام دهند         دارد که مردم کارها   
  ). 601: 1379ریتزر، (
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 هاي افراد در زندگی هاي اجتماعی در سطح کالن بر افکار و انتخاب از نظر گیدنز ساخت
ها بـر گـزینش    قواعد و منابع موجود در ساختارها و عامل       . تأثیرگذارند) سطح خرد (روزمره  

ن منابع با توجه به نوع سـاختارهاي      یدسترسی افراد به هر یک از ا      . سبک زندگی مؤثر است   
هـا   تواند در انتخاب و الگومند سـاختن آن         ، می )يالت شهر یانند امکانات و تسه   م(اجتماعی  

اي هستند که همزمان پیامـد و         یافته  ساختارها خواص ساخت  .  مؤثر باشد   در مدیریت زندگی  
زندگی اجتمـاعی مـستمر و تـصادفی از    . دهند  افرادي هستند که آن را انجام می      وسیلۀ کنش 

عالوه، رفتار عامالن با توجه به تـأثیر   به. شود  و آگاه بازتولید می   سوي فاعالن انسانی باشعور     
ها باعـث شـده تـا     تأثیر آنهاي متفاوت در جامعه و  وجود ساخت. گیرد  ها شکل می    ساخت

  افراد با هم یکسان نباشد و این گوناگونی در نهایت منجر به تنوع انتخاب سبک زندگیرفتار
  ).1385: یمیعظ(خواهد شد 
شود کـه   می) عاملیت(منجر به تغییراتی در سطوح خرد  ) ساختارها( سطح کالن    تغییرات

 قواعـد و  راهبه نظر گیدنز عاملیـت از   . گذارد  به نوبۀ خود بر مدیریت سبک زندگی تأثیر می        
فردي که امکـان دسترسـی بیـشتري بـه     . زند منابع موجود در ساختارها دست به گزینش می    

کـه دسترسـی کمتـري بـه     دارد  متفاوتی با فـردي    يگوي رفتار قواعد و منابع داشته باشد، ال     
 کـه در    يطـور   بـه . الگوهاي رفتار در مدیریت سـبک زنـدگی مؤثرنـد         . امکانات داشته باشد  

 حفـظ سـالمت     ي سـودمند بـرا    يها  دسترس بودن امکانات گذران اوقات فراغت و ورزش       
. دهـد  یر مییتغ...  وی، ورزشیحی، تفری فراغتيها تینش انواع فعالیبدن، رفتار افراد را در گز 

ـ زی تلو يهـا   ح، سفر، معاشرت، مطالعـه، برنامـه      یوة تفر ی اجتماع ش  يچنانچه طبقۀ باال    و  یونی
ن یم از طبقۀ پـای ین مفاهیهاي گذران اوقات فراغت خاص خود را دارند و با هم         دیگر روش 

ـ ین، دسترسیبنابرا). 311: 1379، یمحسن( شوند ی ممایزا متوسط مت  ی هـا و   ه  فرصـت  افراد ب
 از یکـ ی کـه  ،يجه گرفت خدمات شهر یتوان نت   یکند و م    ی را مشخص م   یمنابع سبک زندگ  

 ي آنـان بـاالخص الگوهـا      یاست، بر سبک زندگ   ) شهروندان (ی عامالن اجتماع  يها  فرصت
  .  داردییر بسزایگذران اوقات فراغت تأث
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  روش تحقيق
 ي جامعۀ آماریمان، گستردگت زیت موضوع، محدود یدر پژوهش حاضر با توجه به ماه      

، در بخـش نظـري از روش   )یشهروندان تهران (يج به کل جامعۀ آماریم نتا یو ضرورت تعم  
 .میا و در بخش عملی با استفاده از روش میدانی به پیمایش کمی پرداخته) ياسناد (يا کتابخانه

 ي واحد آمار ساکن در شهر تهران بزرگ وي خانوارهايق، جامعۀ آماریبا توجه به هدف تحق
 18 سن کم  از افراد مطلع خانوار دستیکیا  ی ا همسر یسرپرست خانوار   (افراد مطلع خانوار    

 نفـر  734  بـا  کـه  يل شده است، به طور    یبود که از راه مراجعه پرسشنامه مربوطه تکم       ) هسال
  . گرفته است حضوري ۀفرد واجد شرایط مصاحب

 معمـول، از نظـرات   يها تفاده از روشق، عالوه بر اس ی تحق يا  جهت سنجش اعتبار سازه   
 يه ناظران طرح در شهرداریدیی هم استفاده و تأي شهرداريکارشناسان معاونت خدمات شهر

  . افت شده استیز دریتهران ن
ن مفهوم را به سه بعـد اوقـات   یا) یسبک زندگ(ر وابسته پژوهش یبه منظور سنجش متغ   

 ی سنتیکرد سبک زندگیسپس، در هر بعد رو ؛ایم م کردهیقه تقسیت بدن و سل  یریفراغت، مد 
 است که بـر عناصـر   يا وهی شی سنتیمنظور ما از سبک زندگ  . میا  و مدرن را مدنظر قرار داده     

هـا و روابـط     گذراندن اوقات فراغت، طرز عـادت يها وهید دارد و شیمعطوف به گذشته تأک  
بـرعکس، سـبک    ). 60: 1382پـور،    یرسـول ( است   ی مبتن ی جامعه سنت  ي بر الگوها  یاجتماع
ن معنـا  یبـد .  اسـت یوة زندگی مدرن شامل دخالت عناصر مدرن در ابعاد گوناگون ش    یزندگ

  .کنند ی ميروی مدرن پيشهرها  کالني رفتاري روزمرة خود از الگوهایکه افراد در زندگ
 کـه  یالت و امکانـات یۀ تـسه یـ کل.  اسـت ي شـهردار يق خدمات شهریر مستقل تحق یمتغ
د خـدمات  دهـ  ن شـهر قـرار مـی   ی شهروندان و سـاکن اری در اخت ي شهر تیری مد يها  سازمان

هـا    ک، پارك ینقل و تراف    و  خدمات سازمان آب، برق، گاز، تلفن، حمل      . شود  یده م ی نام يشهر
 که بنـا  است ي به عهدة سازمان شهردار   ي از خدمات شهر   یزهرا بخش   سبز، بهشت  يو فضا 
بـه گفتـۀ   . شود یم میها تقس ان، میان آنن سازمی گوناگون ايها ف شدة حوزه  یف تعر یبه وظا 
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، در حـال  ی تهران، بنا به مصوبات فعل   ي شهردار ي از کارشناسان معاونت خدمات شهر     یکی
 ي شـهردار ي به عهدة معاونت خـدمات شـهر  ي درصد از کل خدمات شهر     5حاضر حدود   

  :شود  میيبند در چند گروه  طبقهاست که 
   آب و فاضالب،ي، انهار و مجاری و عمومي شهري معابر، فضايف و نگهداریتنظ ـ «

   زباله،ی و دفع بهداشتيآور جمعـ 
  ،یمنی و اینشان ارائۀ خدمات آتشـ 
 يگـذار   اماکن و نصب تابلو، پـالك   معابر، يگذار   شامل نام  ي و مبلمان شهر   یساماندهـ  

  ).32: 1383، یان و رضوانیکاظم(» ...ها، نصب سطل زباله و  ساختمان
  

  ق ي تحقيها هيضن فريتر مهم
هـر  .  شهروندان مؤثر اسـت    ی بر سبک زندگ   ي شهردار ي از خدمات شهر   يبرخوردارـ  

  .تر خواهد بود ز مدرنی نی سبک زندگ، برخوردارتر باشند شهروندان از خدماتچه
بـا  . ر دارد ی شـهروندان تـأث    ی بر سبک زندگ   ي شهردار يزان استفاده از خدمات شهر    یم ـ 
  . شود یتر م  شهروندان مدرنین امکانات سبک زندگیازان استفاده از یش میافزا

بـا  . ، بر میزان استفاده از آن مؤثر اسـت        ي شهردار ي از خدمات شهر   يزان برخوردار یمـ  
  .ابدی یش میز افزایزان استفاده نی، ميزان برخورداریش میافزا

ش یا کـه بـا افـز   يا گونه به.  آنان مؤثر است  ی شهروندان بر سبک زندگ    یۀ فرهنگ یسرماـ  
  . تر خواهد شد  مدرنی سبک زندگیۀ فرهنگیسرما

زان اسـتفاده از  یـ  بـر م يت شهروندان از عملکـرد شـهردار   یزان رضا یرسد م   یبه نظر م  ـ  
 زان استفادهی، مي از عملکرد شهرداريش رضامندیبا افزا. ر داردی تأثي شهرداريخدمات شهر

  .ابدی یش میز افزاین سازمان نی اياز خدمات شهر
.  مؤثر اسـت ی بر سبک زندگ ي در امور خدمات شهر    يت شهروندان با شهردار   مشارکـ  

  .تر است  دارند، مدرنيشتری که مشارکت بی شهروندانیسبک زندگ



 ١٧  ■  خدمات شهري شهرداري و سبک زندگي شهروندان

  

  ها افتهي
و افـراد  ان سرپرسـتان خانوارهـا   یق از میت نمونۀ تحقیطور که قبالً اشاره شد جمع    همان

ن سـن  یانگیـ  انتخاب شـده اسـت، لـذا م   اند  سال داشته18 کم مطلع از امور خانوار که دست    
ت نمونه از اقشار فعال جامعه     ی درصد جمع  93ک به   ی سال بوده و نزد    40ان حدود   یپاسخگو

.  سال است که در تهران ساکن هـستند 32ت نمونه   ین جمع یانگی م طور   به .شوند  یمحسوب م 
  :ق نشان داد کهی تحقيها افتهی

 تهران، کمتر از حـد      ي شهردار يات شهر ان از خدم  ی پاسخگو يزان برخوردار ین م یانگیم
 39.  وجـود نـدارد  ین ورزشـ  یان زم ی درصد از پاسخگو   57در محل سکونت    . متوسط است 

ا خانـۀ   ی درصد به فرهنگسرا     34،  ی درصد به کتابخانه عموم    36درصد به فروشگاه شهروند،     
ان یو درصـد از پاسـخگ  69 منـزلِ  یکـ یگر، در نزدی دياز سو.  ندارندیفرهنگ اصالً دسترس 

.  کودکـان وجـود دارد     يل بـاز  ی مجهز به وسـا    يها   درصد پارك  53 سبز و    يا فضا یبوستان  
  درصد49بار و  وه و ترهی مين و بازارهایادیان به می درصد از پاسخگو50ک به ین نزد یهمچن

  . دارندی دسترسيل بدنسازی مجهز به وسايها ز به پاركین
  در مناطق گوناگون تفاوتي شهردارير از خدمات شهيمند نکتۀ جالب توجه آنکه بهره

  ودو، ستی را  شهروندان ساکن در مناطق بين برخورداریشتری که بيبه طور.  دارديدار یمعن
ـ ان مناطق   یز پاسخگو ی را ن  يزان برخوردار ین م ینه، هفده، شش و کمتر     ـ  و ستیـ ک، ب ی ک و ی

  .اند دوازده اظهار کرده
. ز کمتـر از حـد متوسـط اسـت         ی ن يردار شه يزان استفادة شهروندان از خدمات شهر     یم

 ی درصد، فراوان 5/46(بار    وه و تره  ی م ين و بازارها  یادیب به م  ی استفاده به ترت   ین فراوان یشتریب
، فروشـگاه شـهروند     ) درصـد  2/22( سـبز    يا فـضا  ی، بوستان   )ادیاد و ز  یز  یلینه خ ی گز ینسب

. اختـصاص دارد  ) صـد  در 9/15( کودکان   يل باز ی مجهز به وسا   يها  ، و پارك  ) درصد 8/19(
 نهی گزی نسبی درصد فراوان7/75( ورزش  نیب مربوط به زمیز به ترتی استفاده ن   زانین م یکمتر

  .است)  درصد1/62(و فرهنگسرا و خانۀ فرهنگ )  درصد9/64 (ی عموم،، کتابخانه)چیه
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ون یزاسـ یطـرح مکان (دهد در بعد اول       ی نشان م  ي عملکرد معاونت خدمات شهر    یابیارز
ـ  است ارزیگفتن. تر از حد متوسط است باال) زهیت مخازن مکانی زباله و وضعيورآ  جمع  یابی

 درصـد  26 درصد متوسط و 20زه خوب، یت مخازن مکانیان از وضع ی درصد از پاسخگو   54
ت یـ ز موفق ین) ي وابسته به معاونت خدمات شهر     يها  عملکرد سازمان (در بعد دوم    . بد است 
ـ ارز) موفـق (شتر از حد متوسـط  ی بي شهرداريت شهر تابعه معاونت خدما  يها  سازمان  یابی

 مثبت شهروندان از عملکـرد معاونـت   یابیانگر ارزیز بین دو شاخص نیمجموع ا. است  شده  
ودو، چهارده،    ستیزده، ب یان ساکن مناطق س   یپاسخگو.  تهران است  ي شهردار يخدمات شهر 

 و دوازده ،جده، نوزده، هـشت ک، هیو ستی و ساکنان مناطق ب   یابین ارز یست بهتر ی و ب  ،هفده
  .اند   داشتهي شهرداري را از نحوة ارائۀ خدمات شهریابین ارزیبدتر

ـ  نشان داد که در حـدود        ي از خدمات شهر   ی شاخص آگاه  یبررس ت یـ پـنجم جمع    کی
  .  دارنديادی زی آگاهياز خدمات شهر)  درصد22(نمونه 

و بعد مشارکت خانواده ز در د ی ن ي شهردار يان در امور خدمات شهر    یمشارکت پاسخگو 
 و مشارکت خـود و  يزان همکاریان میبیشتر پاسخگو . ده شده است  ی سنج يو مشارکت فرد  

هـا نـان خـشک را کـه از       درصد از خانواده90 که يبه طور. اند دانسته» ادیز «شان را      خانواده
 دربـارة  .کنند  یگر جدا م  ی د يها  ا بیشتر اوقات از زباله    یشه  ی خشک است، هم   يها  جمله زباله 

  . ابدی یل می درصد تقل50ن آمار به یا...) ک، فلز و یشه، پالستیش( خشک يها ر زبالهیسا
زه یداخل مخازن مکـان » شهیهم« زبالۀ خود را يها سهیها ک  خانواده از  درصد 60در حدود   

 55. ابـد ی یش مـ  ی درصد افـزا   80ن آمار به    یا» بیشتر اوقات «نۀ  یبا اضافه کردن گز   . اندازند  یم
هنگـام از منـزل     خود را شبيها  درصد بیشتر اوقات زباله    23شه و   یها هم   خانوادهاز  صد  در

 ي مطمـئن و مناسـب بـرا       يها  سهیز از ک  یها ن      خانواده  از  درصد 92ک به   ینزد. کنند  یخارج م 
ختن آشـغال در    یان بـه نـر    ی پاسـخگو   از  درصد 58ن  یهمچن. کنند  ی استفاده م    زباله يبند  بسته

 هیان خود توصیشه به اطرافیز همی درصد ن30.  توجه دارنديادیز یلیزان خیم به یمعابر عموم
ان ی پاسـخگو ی شاخص مشارکت کلیدر مجموع بررس. کنند ت  یکنند نظافت شهر را رعا      یم
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ـ ا.  استينۀ امور خدمات شهری در زمياد شهروندان با شهردار   یانگر مشارکت ز  یز ب ین ن در ی
 ين همکاریشتری و هفده ب،ست، دوازدهیودو، سه، دو، ب ستی است که شهروندان مناطق بیحال

  .  زان مشارکت را دارندین میک کمتریو ستیان منطقۀ بیو پاسخگو
  منطقهي تهران و شهرداريت شهروندان از عملکرد شهردار ی رضا ین شاخص کل  یهمچن
 5/46 کـه  يبـه طـور  .  استي آنان از عملکرد شهرداريت باالیانگر رضایز ب یشان ن   سکونت

 درصد در حد متوسط     5/42اد و   یز  یلیاد و خ  یزان ز ی تهران، به م   يدرصد از عملکرد شهردار   
.  درصد است4/44 و  5/37ب  ی مناطق به ترت   ين آمار دربارة شهردار   یا. اند  ت کرده یابراز رضا 

ت و شـهروندان منـاطق   ین رضـا یشتریـ ودو ب ستیزده و بیان مناطق سی است پاسخگو یگفتن
 منطقـۀ   يت را از عملکرد شـهردار     ین رضا یازده کمتر یزده، دوازده، و    ک، نو یو  ستیهجده، ب 

  .خود دارند
 ۀین مطلب است که به طور متوسط سرمایانگر ا یز ب ی ن یۀ فرهنگ ی شاخص سرما  يها  آماره

 يادیان فاصلۀ زی پاسخگو ین نمرة اکتساب  ی که باالتر  يبه طور . ان کم است  ی پاسخگو یفرهنگ
 ساکنان مناطق گونـاگون شـهر تهـران      یۀ فرهنگ یاز نظر سرما  . ن نمرة شاخص دارد   یتا باالتر 

زان و یـ ن میشتریان منطقۀ سه از بی دارند و به طور کامالً محسوس، پاسخگو يتفاوت معنادار 
  .مند هستند  بهرهیۀ فرهنگیزان سرماین میک از کمتریو ستیان منطقۀ بیپاسخگو

ت یریقه و مـد ی فراغت، سلنحوة گذران اوقات: ن پژوهش شاملی در ا یابعاد سبک زندگ  
 به  ی فراغت يها  تینۀ فعال یش غالب شهروندان در زم    یها نشان داد گرا     افتهی یبررس. بدن است 
ـ بهتر است .  تا سبک مدرن دارد    يادی و فاصلۀ ز    است ی سنت يها  وهیسمت ش   شـود  يادآوری

انـسال و  ی را سرپرستان و افراد مطلـع خـانوار کـه غالبـاً افـراد م      تحقیقنی ايکه جامعۀ آمار 
 امکـان ت جوان سـاکن در شـهر تهـران    یاند و اگر جمع ل دادهیبزرگسال جامعه هستند، تشک  

شتر یـ ک بیان ساکن منطقۀ یگفتنی است پاسخگو. کرد جه تغییر می یحضور داشتند، احتماالً نت   
 يها وهیان مناطق نوزده و دوازده کمتر اوقات فراغت خود را به ش    یر مناطق و پاسخگو   یاز سا 

  .گذرانند یمدرن م
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 ي، غذا، و کاالهایقیان در انتخاب نوع ورزش، موس   یقۀ پاسخگو ی بودن سل  یا سنت یمدرن  
بـه طـور   (ن شاخص نشان داد که ی حاصل از ايها افتهی.  مدنظر قرار گرفت   ي و ماد  یفرهنگ

 یش دارد و سبک زندگ    ی گرا ی سنت يها  وهیشتر به سمت ش   یز ب یان ن یقۀ پاسخگو یسل) نیانگیم
  . مدرن فاصله دارديها وهین بعد هم از شیر اشهروندان د

توان گفـت   یز میان نیت بدن پاسخگویریوة مد ی ش ی حاصل از بررس   يها  افتهیبا توجه به    
گر، در حال گذار از یر دیبه تعب.  قرار دارندیف سنت ین نظر هنوز در ط    ی از ا  یشهروندان تهران 

  . درن دارندفاصلۀ زیادي تا سبک م به مدرن هستند و هنوز یوة سنتیش
شتر یـ  شهروندان بیوة زندگی نشان داد که شی ابعاد گوناگون شاخص سبک زندگ یبررس

شـهروندان  ز نـشان داد کـه       یـ  ن ی سبک زندگ  یشاخص کل . ل دارد ی تما یبه سمت انواع سنت   
تر از حـد      نییان پا یالبته نمرة بیشتر پاسخگو   .  مدرن قرار دارند   ـ یف سنت ی در وسط ط   یتهران

  شـهروندان یسبک زندگ.  استی سنتيها وهیش بیشتر شهروندان هنوز به ش     یرامتوسط است و گ   
ان منـاطق   ی پاسخگو یوة زندگ ی که ش  يطور  به.  دارد يدار  یمناطق گوناگون تهران تفاوت معن    

تر از مناطق  ی شهروندان مناطق نه و نوزده سنت  یتر و سبک زندگ     زده مدرن ی و س  ،ک، هشت ی
  . گر استید

  

   ي مورد بررسيها شاخص يها ـ آماره١جدول 
ـ   N شاخص  اريمع انحراف نيانگيم حدبيشتر حداقل 

 9/5 3/22 40 تا 8 734  ي از خدمات شهريبرخوردار

  4/7  2/12  37 تا 0  710  يزان استفاده از خدمات شهریم
  3/5  8/19  30 تا 6  728   زبالهيآور ت جمعی از وضعیابیارز
  وابـسته بـه  يهـا    از عملکرد سازمان   یابیارز

  يمعاونت خدمات شهر
  3/9  9/55  89 تا 18  621

  3/12  7/75  113 تا 30  618  ي خدمات شهر عملکرد معاونت از  یابیارز
  6/1  05/2  5 تا 0  733  ي شهرداري از خدمات شهریآگاه

  2/3  9/20  25 تا 5  733  يمشارکت خانواده در امور خدمات شهر
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  هاي مورد بررسي  هاي شاخص ـ آماره١جدول ادامه 
ـ   N شاخص  معيار انحراف ميانگين حدبيشتر حداقل 

  7/3  3/20  25 تا 4  732  يمشارکت فرد در امور خدمات شهر
  9/5  1/41  50 تا 9  731  ي در امور خدمات شهریمشارکت کل

  7/1  6/6  10 تا 2  732  يت از عملکرد شهرداریرضا
  2/15  27  78 تا 0  660  یۀ فرهنگیسرما

  9/15  5/34  77 تا 3  692  اوقات فراغت
  8/11  7/33  71 تا 7  707  قهیسل
  7/12  1/39  72 تا 12  715  ت بدنیریمد

  9/33  5/107  208 تا 33  658  یسبک زندگ
  

 يالت شـهر  ی ارتباط خدمات و تـسه     یق بررس ی تحق یطور که گفته شد هدف اصل       همان
 ا در دسترس بودن خـدمات   یآ«ن پرسش که    ی به ا  یی بود و به دنبال پاسخگو     یبا سبک زندگ  

الت ی رفتارهـا و تمـا  یبه بررس» ریا خیشود  ی شهروندان میوة زندگیر شیی موجب تغ يشهر
 و  ي از خـدمات شـهر     يق ارتباط میان برخوردار   ی تحق يها  افتهی. می پرداخت یشهروندان تهران 

  برخورداريشتری بيهر چه شهروندان از خدمات شهر: د کرد و نشان دادیی را تأیسبک زندگ
زان اسـتفادة شـهروندان از      یـ ن ارتباط دربـارة م    یا. شود  یتر م   آنان مدرن  یباشند، سبک زندگ  

 شتریز بی نیوة زندگیزان استفاده شیش می که با افزا يز مشاهده شد، به طور    ی ن يخدمات شهر 
  :توان اشاره کرد یق می تحقيها افتهیگر یاز د. افته استیر یی مدرن تغيدر جهت رفتارها

تـر   ز مدرنی آنان نیابد، سبک زندگی یش میهروندان افزا شیۀ فرهنگیزان سرمایهرچه مـ  
  .شود یم

 در يابد، مشارکت آنان با شـهردار ی یش می شهروندان افزایۀ فرهنگ یزان سرما یهرچه م ـ  
  .شود ی بیشتر مينۀ خدمات شهریزم

ابـد، مـشارکت آنـان بـا     ی یش مـ  ی افـزا  يت شهروندان از عملکرد شهردار    یهرچه رضا ـ  
  .شود یز بیشتر می نيخدمات شهر ۀنی در زميشهردار
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 ي، مشارکت آنان بـا شـهردار  ي شهردار ي شهروندان از خدمات شهر    یش آگاه یبا افزا ـ  
  .شود یز بیشتر می نينۀ خدمات شهریدر زم
زان اسـتفاده از خـدمات   یـ شـود، م  یشتر می بيت از عملکرد شهرداریزان رضا یهرچه م ـ  
  .ابدی یش میز افزاین سازمان نی ايشهر

 آنـان  ی، سبک زنـدگ ي شهردار يش مشارکت شهروندان در امور خدمات شهر      یافزابا  ـ  
ـبک زنـدگ  یگر، شهروندانیبه عبارت د . دا کرده است  یل پ ی تما یوة سنت یشتر به سمت ش   یب  ی که س

  .کنند ی ميشتری بي مشارکت و همکاري دارند، با سازمان شهرداريتر یسنت
 يمنـد  شود، استفاده و بهـره     یشتر م ی ب ير شهردا ي از خدمات شهر   يزان برخوردار یهرچه م ـ  

  .ابدی یش میز افزاین نوع خدمات نیشهروندان از ا
ش یز افزای نيزان استفاده از خدمات شهر  یالت و درآمد خانوار م    ی تحص  ش سن، یبا افزا ـ  

سـوادها و   شتر از کـم یـ ها ب   لکردهیشتر از جوانان، تحص   یگر، بزرگساالن ب  یبه عبارت د  . ابدی یم
  . کنند ی استفاده ميالت شهریدرآمدها از خدمات و تسه شتر از کمیها بدرآمدباال

ـ   يمند  زان بهره یمـ    ي شـهردار  ي منـاطق گونـاگون از خـدمات شـهر         ی شهروندان تهران
، 1 و منـاطق  يمنـد  ن بهرهیشتری ب6 و   ،9،  17،  22 که مناطق    يبه طور .  دارد يتفاوت معنادار 

   .اند مندي را داشته ن بهرهی کمتر21 و ،12
زان یـ ، میۀ فرهنگـ ی سـرما ي در مدل نظـر ین سبک زندگیی مستقل تب يرهایاز میان متغ  ـ  

 یم بر سـبک زنـدگ  یر مستقی تأثي از خدمات شهریزان آگاهی، و مياستفاده از خدمات شهر   
 بود کـه اگرچـه   ي از خدمات شهري برخورداریر اصلین است که متغینکتۀ مهم ا. نشان داد 

ر آن از   یشـود، تـأث     ی مـ  یونی وارد مدل رگرس   ی دارد، اما وقت   ی رابطۀ همبستگ  یبا سبک زندگ  
  . رود ین میب
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  يـ  مدل عل١نمودار 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گيري بحث و نتيجه
  کنـشگران ی عملـ یدنز به مفهوم آگاهیو و گیق گفته شد، بورد   ی تحق يچنانکه در مباحث نظر   

ها  شود و ساخت ین نمییع تی از آگاهیاذعان داشتند و معتقد بودند رفتار فرد در سطح مطلق     
 اي در دست ساختار گر، کنشگر به گونهی دياز سو. ن کنش عامالن دارندیی در تعییر بسزایتأث

مطـابق  .  دارديگـر   ش رو نداشته باشد، بلکه قدرت انتخاب      ی پ یچ انتخاب یست که ه  یگرفتار ن 
 قیج تحقینتا. د هستنیابی گیدنز عامل انسانی و ساخت اجتماعی با هم در ارتباط نظریۀ ساخت

از ) عـامالن ( شـهروندان  يمنـد  دهد بهره   یکند و نشان م     د می ییه را به وضوح تأ    ین نظر یز ا ین
. است) ی ساختار اجتماعي سازمان شهرداريها تیر فعالی تحت تأثي شهرداريخدمات شهر

ن خدمات بـه کـنش   ی از ا  يمند  زان بهره ی عامالن غافل بود م    ید از نقش آگاه   ین حال نبا  یبا ا 
 و معرفت   ی که آگاه  دارند نقش   ییها تا جا    گر، ساخت یبه عبارت د  .  دارد یز بستگ یعامالن ن 

 تغییر ساختارها منجر به تغییـر   یبنابراین، تا وقت  . ها را بپذیرند     از آن  ی ناش يامدهایکنشگران پ 

 یه فرهنگیسرما

 يشهر استفاده از خدمات یسبک رندگ

  يت ازشهرداریرضا

207/0- 

 از خدمات یابیارز
 يشهر

236/0 

171/0 

مشارکت در امور 
  يخدمات شهر

283/0 
355/0 

180/0 

117/0  
  

104/0 

 از يبرخوردار
 يخدمات شهر
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  . کند در عامالن نشود، سبک زندگی آنان تغییر نمی
 ي بعدي ساختاري از خدمات شهريرخوردارق حاضر نشان داد که بیگر، تحقی دياز سو

ن امکانـات برخوردارنـد کـه    یاز ا) شهروندان( عامالن یزمان. دارد) تیعامل (یو بعدي انسان 
 یرسـان   تگر، رسالت خـدما   یبه عبارت د  .  کنند يمند  ها استفاده و احساس بهره      خود فعاالنه از آن   

 بلکـه اسـتفادة آگاهانـه و هدفمنـد از           رسـد،   یان نم ی امکانات به پا   ۀارائبه شهروندان فقط با     
 ي از خدمات شهريم برخورداریدیچنانکه د. دهد یجۀ مطلوب را به دست میهاست که نت آن

ـ  به مدرن نخواهد شد، بلکه استفاده از ای سنتیل سبک زندگیصرفاً موجب تبد   ن خـدمات  ی
  . شود ی شهروندان میوة زندگیموجب اصالح و بهبود ش) رفتار کنشگران(

 ن خدماتیزان استفاده از ای میابد ولیش ی افزايالت شهریجه آنکه اگر امکانات و تسهینت
  شهروندانیمثالً سبک زندگ. شود ی شهروندان حاصل نمیوة زندگی در شيرییج نشود، تغیرا

ت بدن صرفاً با ساخت و گـسترش پـارك و امـاکن         یری و مد  ی فراغت يدر خصوص رفتارها  
 در  ی ورزش يها  ، نصب دستگاه  ی، فرهنگسرا و کتابخانه عموم    گانی را ی ورزش  نی، زم یحیتفر

ر نحـوة  ییـ ن امکانات است که موجـب تغ      یر نخواهد کرد، بلکه استفاده از ا      ییتغ... ها و     پارك
  . شود یوة مدرن می به شیوة سنتیت بدن از شیریگذران اوقات فراغت و مد

ـ  و توزيش خدمات شـهر  یاشود عالوه بر افز     یشنهاد م ی تهران پ  ين، به شهردار  یبنابرا ع ی
 يشتر، با جلب مشارکت و همکاریگستردة آن، جهت فعال کردن کنشگران و برقراري تعامل ب

 دارند، فرهنگ استفاده از  یبخش  ی و آگاه  یغاتی، تبل یرسان   که نقش اطالع   ییها  نهادها و رسانه  
 رییز تغیندان ن شهرویوة مصرف سبک زندگیر شییج کند، چرا که با تغیز تروین خدمات را نیا

  . شود ییابد و اصالح م می
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   و مآخذمنابع

  

 ی پژوهـش ینامه علم، »ت جوانـان ی و هویسبک زندگ«. 1385گران، ی، الهام و د  يآباد  رحمتـ  
  . 20یاپی، ش پیرفاه اجتماع

، ترجمـۀ محـسن ثالثـی،    هاي جامعه شناسی در دوران معاصـر      نظریه. 1379ریتزر، جورج،   ـ  
  .میعل: تهران
، اسـتاد  ي، رسـالۀ دکتـر  »ی بر سبک زندگی جمعيها ر رسانهی تأثیبررس«. 1385ال،  ی ل ،یمیعظـ  
  .قاتی واحد علوم و تحقی، دانشگاه آزاد اسالمیغالمعباس توسل: راهنما
  .صبح صادق: قم، یمصرف و سبک زندگ. 1382، محمد، یفاضلـ 
 ،ها يد به شهرداریجد فی وظايذار واگیسنج امکان. 1383، یرضوان يدی، سععباس ،انیکاظمـ 

  .  کشوريها يسازمان شهردار: ، تهران4ج
، ترجمـۀ فرهنـگ ارشـاد،      ی جامعه شـناخت   يادی بن يها  هینظر. 1379س، روزنبرگ،   یکوزر لوئ ـ  
  .ین: تهران
 و ی اجتمـاع يهـا و رفتارهـا      ها نگرش   ی آگاه یبررس. 1379، منوچهر و همکاران،     یمحسنـ  
  .ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزشیمعاونت پژوهش: ن، تهرارانی در ایفرهنگ
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