دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی
سال هفتم ،شماره  ،۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۰
صفحات 11۶-99

”A bi-quarterly journal “Research paper on the lifestyle
7th year, No.12, Spring & Summer 2021
Pages 99-116

سبک زندگی مبتنیبر زیست شبانه
مهرانگیز شعاعکاظمی*
مریم کردلو**

چکیده
امــروزه ،اهمیــت ســبک زندگــی و تأثیــر رفتارهــای مرتبــط بــا آن بــر بینــش ،آ گاهــی و ســلیقۀ افــراد
جامعــه آشــکار اســت .ازســویی ،گرفتار یهــای روزمــره و نــوع ســبک زندگــی ســرعت رونــد زندگــی
شــهری را افزایــش داده اســت و کمبــود وقــت بهشــدت احســاس میشــود .ایــن امــر بــه آســیب دیــدن
تعامــات اجتماعــی ،بهویــژه در روابــط خانوادگــی ،منجــر شــده اســت .بنابرایــن ،بــه مدیر یــت زمــان بــا
ســبکی نویــن نیــاز اســت تــا بتــوان از زمــان باقیمانــده بــرای تعامــات اجتماعـ ِـی بهتــر بهــره بــرد.

در پژوهــش پی ـشرو ،بــا معرفــی دیدگاههــای نظری هپــردازان بــزرگ و تبییــن عناصــر تأثیرگــذار بــر

یبــر زیســت شــبانه ،کــه نــوع جدیــدی
حیــات شــبانه ،بــه بررســی ابعــاد و مؤلفههــای ســبک زندگــی مبتن 
از زیســت در دنیــای کنونــی و ایــران اســت ،پرداختــه شــده اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کار بــردی و از
منظــر روش گــردآوری دادههــا ،توصیفــی -تحلیلــی از نــوع پیمایــش /زمینهیابــی اســت .پژوهشــگر بــا
اســتفاده از ابــزار پرس ـشنامه بهدنبــال اســتخراج و بررســی مجموعــه عواملــی بــود کــه بــه تبییــن رابطــۀ
بیــن ســبک زندگــی بهطورکلــی و زیســت شــبانه بپــردازد .نمونــۀ آمــاری شــامل  134زوج از ســه منطقــۀ
تهــای
شــهر تهــران انتخــاب شــد کــه اوقــات بیشــتری از ســاعات شــب را در خــارج از منــزل بــه فعالی 
قســاخته بــا چهــارده پرســش و
گوناگــون میپردازنــد .پرســشنامۀ زیســت شــبانه ،کــه ابــزاری محق 
ضرایــب اعتبــار بیــن  75تــا  80درصــد اســت ،دارای ضر یــب آلفــای کرونبــاخ  74درصــد بــود .دادههــای
یبــر زیســت شــبانه را نشــان داد .براســاس
پژوهــش احســاس رضایــت زوجهــا از ســبک زندگــی مبتن 
نتایــج بهدسـتآمده ،ســبک زندگــی مبتنیبــر زیســت شــبانه بــر همــۀ ابعــاد زندگــی گــروه نمونــه اثرگــذار
بــوده و از بیــن ابعــاد چهارگانــۀ ســبک زندگــی (جســمانی ،روانشناســی ،معنــوی و اجتماعــی) ،بعــد
روانشناســی بیشــترین ،و بعــد جســمانی کمتریــن رابطــه را بــا زیســت شــبانه دارد.
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مقدمه
جامعهشناســان ســبک زندگــی 1را اســلوب یــا الگوی زندگــی روزمــره میدانند که دربرگیرندۀ همــۀ عادات
شهــای پســندیدۀ فــردی اســت؛ بــه گونـهای کــه فــرد ،یــا اعضای گــروه با عــادات و روشها مأنوس هســتند
و رو 
یتــوان الگوهــای روابــط اجتماعــی ،ســرگرمی،
و یــا عمــا بــا آنهــا ســر و کار دارنــد .بــه عبارتــی ســبک زندگــی را م 
شهــا و جهــان بینــی فرد وگروه وابســته
شهــا ،ارز 
نحــوه مصــرف و چگونگــی رســیدن بــه اهــداف دانســت و نگر 
بــه آن را منعکــس میکنــد (فدرســتون .)1987 2،نخســتین بــار ،آلفــرد آدلــر )1922( 3ســبک زندگــی را مطــرح
کــرد .او شــناخت فــرد را متضمــن شــناخت ادرا کــی ســازمانیافته میدانســت و معتقــد بــود ســبک زندگــی بــا
بینــش و اعتقــادات افــراد براســاس تعامــات اجتماعــی صــورت میگیــرد و ارتبــاط ســه عامــل جســمی ،روانــی
و اجتماعــی را باعــث شــکلگیری ســبک زندگــی افــراد دانســت (شــولتز .) 148 - 143 ،2005
یشــود :داشــتن روحیــۀ اجتماعــی
رفتارهــا و وظایــف زندگــی روزمــرۀ انســان در شــش محــور خالصــه م 
یــا حــس مشــارکت ،وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی ،وظیفــۀ فــرد در قبــال خــود و خانــواده ،وظیفــۀ
معنــوی ،ســامتی و تناســب انــدام و نگــرش بــه کلیــت زندگــی (کاویانــی .)1390بــه اعتقــاد اندیشــمندان
نشــناختی عوامــل گوناگونــی در شــکلگیری ســبکهای زندگــی جدیــد نقــش
علــوم اجتماعــی و روا 
دارنــد ،ازجملــه:
• ارزشهــا و تحــوالت ارزشــی :بســیاری از صاحبنظــران ســاختار ارزشــی فــرد ،را اصلیتریــن
شهــای فعلــی زندگــی تعیینکننــده
عامــل بــرای درک ســبک زندگــی میداننــد ومعتقدنــد ارز 
ارزشهــای آتــی میباشــند؛
• تحصیــات :تحصیــات یکــی از عواملــی اســت کــه بــر چگونگــی ســبک زندگــی افــراد در
یگــذارد .اوســیم 4و همکارانــش از میــان ســه متغیــر درآمــد ،تحصیــات و شــغل،
جامعــه اثــر م 
تحصیــات را مهمتریــن عامــل ارتقــای مصــرف فرهنگــی میداننــد .تحصیــات باالتــر باعــث
یشــود تــا افــراد در شــبکههایی قــرار گیرنــد کــه الگــوی مصــرف فرهنگــی مشــابه و مبتنیبــر
م 
مصــرف محصــوالت فرهنگــی متعالــی دارنــد و بــه ایــن ترتیــب ،بــر ســبک زندگــی فرهنگــی فــرد
یگــذارد (آقامالیــی  32 ،1395نقــل از قربانــی و شــعاعکاظمی )1396؛
تأثیــر م 
• ســن و دورۀ عمــر :ســن و دورۀ عمــر نقــش تعیینکننــدهای در ســبک زندگــی افــراد دارد .هرچــه ســن
باال تــر مـیرود ،تجرب ههــای گذشــتۀ آنــان بــه منبعــی بــرای شــکلدهی بــه ســبک زندگــی و بینــش
یشــود .افــراد در ســنین مختلــف ،نیازمندیهــای متفاوتــی دارنــد و از
و فعالیــت فــرد تبدیــل م 
تــوان ،انگیــزه و قابلیــت متفاوتــی بــرای بــرآوردن نیازهــای خــود برخوردارنــد؛
1. Life style.
2. Featherstone.
3. Adler.
4. Useem.
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• طبقــه و عوامــل اقتصــادی :طبقــه و عوامــل اقتصــادی از دیربــاز اصلیتر یــن مــرز جداســازی
قشــرها و ســطوح گونا گــون نظــام اجتماعــی شــمرده شــده و بــه تبــع آن ،شــکلهای متعــدد
ســبک زندگــی بهوجــود آمــده اســت .زابلکــی و کانتــر بــر ایــن باورنــد کــه طبقــۀ اجتماعــی
بهتریــن پیشبینیکننــدۀ ســبک زندگــی اســت .بنابرایــن ،ســبک زندگــی پیامــد منشهــا و
جامعهپذیــری طبقاتــی انگاشــته شــده اســت (فاضلــی .)78-88 ،1382
باتوج هبــه عوامــل تأثیرگــذار در ســبک زندگــی ،یکــی از زیرمنظوم ههــای آن ســبک زندگــی اســامی
شهــا ،تمایــات ،رفتــار ،باورهــا،
اســت .منظــور از ســبک زندگــی اســامی ایــن اســت کــه همــۀ گرای 
شهــا ،ســلیقهها ،معیارهــای اخالقــی ،اقتصــادی
تهــا ،نگر 
شهــا و مجموعــه برداش ـتها ،عاد 
ارز 
و سیاســی فــرد یــا جامعــه در زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی بــر مبنــای آموزههــای دیــن اســام
و عمــل بــه آنهــا پایهر یــزی شــود؛ بهگونهایکــه ایــن ســبک بتوانــد بخشــی از تمــدن نویــن اســامی قــرار
گیــرد (جــوکار ،صفورایــی پار یــزی 69-39 ،1393نقــل از قربانــی و شــعاعکاظمی  .)1396در ســبک
یشــود ،بلکــه رفتارهــای
زندگــی اســامی ،تنهــا عمــق اعتقــادات و عواطــف و نگــرش فــرد ســنجیده نم 
فــرد هــم مــورد ســنجش قــرار میگیــرد .ولــی هــر رفتــاری بــرای اینکــه مبنــای اســامی داشــته باشــد ،بایــد
حداقلهایــی از شــناختها و عواطــف اســامی را پشــتوانۀ خــود قــرار دهــد .در ســبک زندگــی از دیــدگاه
یشــود ،ولــی در اســام بــا
روانشناســی ،جامعهشناســی ،علــوم پزشــکی و ...فقــط بــه رفتــار توجــه م 
یشــود (خوشــفر و
وجــود تأ کیــد روی رفتــار ،حداقلهــای عواطــف و شــناختها نیــز در نظــر گرفتــه م 
محمدینیــا  1393نقــل از همتــی .)1396
بهتازگــی نــوع و یــژهای از ســبک زندگــی رواج پیــدا کــرده اســت کــه بــا عنــوان زیســت شــبانه نــام دارد
و گرو ههــای و یــژهای بــا ایــن ســبک زندگــی میکننــد .باتوجهبــه دیدگاههــای روانشناســان و رفتارنگرهــا
یشــود .شــیوهای کــه افــراد بــرای زندگــی انتخــاب
زیربنــای ســبک زندگــی در خانــواده پیر یــزی م 
میکننــد در واقــع ،نشــئتگرفته از فرهنــگ ،نــژاد ،مذهــب ،وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و باورهــای
افــراد جامعــه اســت (شــفیعآبادی و ناصــری  1380نقــل از قربانــی و شــعاعکاظمی  .)1396اعتقــاد بــه
برخــورداری از شــیوۀ زندگــی ســالم در ســنین نخســتین زندگــی شــکل میگیــرد ،ولــی رفتارهــای مربــوط بــه
یشــوند و درصــورت نادیــده گرفتــه شــدن ،اثــرات زیانبــاری
ســبک زندگــی در طــول سـ الهای بعــد بنــا م 
بــر ســامت و رفــاه افــراد دارد .ازایـنرو ،آ گاهــی از چگونگــی تغییــرات ســبک زندگــی در جوامــع گونا گــون
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (نقیبــی و دیگــران .)19-9 ،1392
زیســت شــبانه 1نــوع نــگاه مــردم بــه شــب و چگونگــی بهرهمنــدی آنــان از ایــن بــازۀ زمانــی را نشــان
میدهــد .بــه عبارتــی ،همــۀ اقدامــات انســانی (مــادی و معنــوی) کــه بــا هــدف ارتقــای ســطح کیفــی
تهــا و پویایــی جامعــه میشــود
زندگــی در ســاعات شــب در جامعــه انجــام میشــود ،باعــث ادامــۀ فعالی 
1 Nightlife.
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و زندگــی شــبانه آن جامعــه را تشــکیل میدهــد .ایــن جامعــه ممکــن اســت یــک گســتره ،منطقــه یــا کل
شــهر باشــد (الیاســی  .)1393جامعــۀ مــدرن در تعامــل بــا ســرگرمیهای شــهری ،پاســخگوی نیــاز مــردم
تهــای فراغتــی و اوقــات روز را بــا شــب آمیختــه
اســت ،بهطور یکــه ،فعالیتهــای کاری را بــا فعالی 
میدانــد .زندگــی معاصــر ،بهو یــژه در شــهرهای بــزرگ ،درحــال دگرگونــی اســت؛ بهصورتــی کــه افــراد بیــش
از گذشــته ،اوقــات خــود را در شــب ســپری میکننــد و بســیاری از فعالیتهــا ماننــد تفریــح و ســرگرمی،
اســتراحت ،اشــتغال ،ســفر و ارتباطــات را در ســاعات پایانــی روز انجــام میدهنــد (مهدنشــین .)1395
از قــرن نوزدهــم میــادی ،همــراه بــا رشــد و گســترش انقــاب صنعتــی ،ســاختار زمانبنــدی
یکپارچ ـهای بــرای کار و فعالیــت بهوجــود آمــد .ایــن ســاختار باعــث ایجــاد احســاس کمبــود وقــت و
تغییــر در ســبک زندگــی افــراد و فعالیتهــای اجتماعــی آنهــا شــد .امــروزه ،بهمنظــور اســتفادۀ مناســب از
زمــان ،ســاعتهای غــروب و شــب بــرای ایجــاد فعالیتهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی اهمیــت
یافتــه و بــه آن توجــه شــده اســت (قدیمــی و کرامتــی  .)1396اگرچــه مفهــوم زیســت شــبانه بــه لحــاظ
مبانــی نظــری ،پــس از انقــاب صنعتــی بــرای اســتفادۀ بهینــه از زمــان بهوجــود آمــد ،ولــی پیــش از آن نیــز
تهــا متناســب بــا فرهنــگ و ارزشهــای حا کــم بــر جامعــۀ خــود ،حیــات و ســرزندگی شــبانه را
بیشــتر مل 
تجربــه کردهانــد (آن ـیزاده .)1395
باتوج هبــه مقدمــه و ادبیــات پژوهــش ،پرســش اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه بیــن ســبک زندگــی
معمــول و رایــج و زیســت شــبانه چــه رابط ـهای وجــود دارد؟
در پاســخ بــه پرســش یادشــده ،میتــوان گفــت بــه نظــر میرســد زیســت شــبانه بــر زندگــی افــراد جامعــه
از جنبههــای گونا گــون تأثیرگــذار بــوده و ســبک زندگــی آنــان را دســتخوش تغییــر و تحــول قــرار داده اســت
و ا گــر در مطالعــه و برنامهریزیهــای مرتبــط بــا ایــن نــوع ســبک زندگــی بــه جنب ههــای گونا گــون آن توجــه
الزم نشــود ،بیتردیــد مشــکالت ناشــی از پیامدهــای ایــن بیتوجهــی گریبانگیــر رونــد جــاری زندگــی در
خانــواده ،کــه کوچکتر یــن نهــاد اجتماعــی اســت ،خواهــد شــد .دراینصــورت ،زیســت شــبانه بسترســاز
شــکلگیری انــواع آســیبهای اجتماعــی اســت؛ ز یــرا قوانیــن بــرای مدیر یــت آن وضـع نشــده و نظارتــی نیــز
موجــود نیســت .در چنیــن شــرایطی ،شــهروندان میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن فضــا بــه تخلیــۀ هیجانــات
حتــی بــه شــکل نامتعــارف بپردازنــد و از ایــن طریــق ،ضربههــای ســختی بــه پیکــر خانــواده و جامعــه
وارد کننــد .ایــن ســبک امــروز در بیــن قشــرهای گونا گــون جامعــه بهو یــژه ،قشــر مرفــه بــه شــکلی از زندگــی
باثبــات تبدیــل شــده اســت و افــراد هو یــت فــردی و اجتماعــی خــود را در قالــب آن میبیننــد .چنانچــه
در بحــث عوامــل تأثیرگــذار متوجــه شــدیم کــه چگونــه تحصیــات ،طبقــۀ اقتصادی _ اجتماعــی و ســن
در بــروز و ادامــۀ اشــکال جدیــد ســبک زندگــی نقــش دارنــد.
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تهــا ،حالتهــا و ســلیقههای فــردی
ســبک زندگــی مجموع ـهای هماهنــگ از رفتارهــا ،فعالی 
معیــن ،از طــرز لبــاس پوشــیدن و آرایــش ،آرایــۀ منــزل و نحــوۀ گــذران اوقــات فراغــت و ...در جریــان زندگــی
روزمــره اســت (گیدنــز  121 ،1388نقــل از آنـیزاده  .)1395در مفهــوم دیگــری ،ســبک زندگــی الگویــی از
شایســتگیها ،بینــش و باورهــای مشــترک گــروه یــا جامعــه اســت کــه ب هصــورت رفتارهــای مشــترک بــروز
میکنــد (مهــدوی کنــی .)54 ،1387
براســاس تعر یــف ســازمان بهداشــت جهانــی ،ســبک زندگــی بــه روش زندگــی مــردم بــا بازتابــی کامــل
از منزلــت اجتماعــی ،طــرز برخــورد و عملکردهــا اشــاره دارد .همچنیــن ،ترکیبــی از الگوهــای رفتــاری و
عــادات فــردی در سراســر زندگــی (فعالیــت بدنــی ،تغذیــه ،خــواب ،اعتیــاد بــه الــکل ،دخانیــات و)...
اســت کــه در پــی فرآینــد اجتماعــی شــدن افــراد بهوجــود آمــده اســت (اســتاجی و دیگــران .)1385
زیست شبانه

ـترس هنــگام عصــر و شــب بیــان
لغتنامــۀ آ کســفورد ( )۲۰۱۳زیســت شــبانه را تفریحــات دردسـ ِ
کــرده اســت .فرهنــگ لغــت میــراث آمر یــکا ( )2011زندگــی شــبانه را بهعنــوان مرکــزی کــه تــا دیرهنــگام بــاز
میمانــد معرفــی کــرده اســت .لغتنامــۀ آزاد ( )2009زندگــی شــبانه را فعالیتهــای اجتماعــی و تفریحــی
میدانــد کــه اواخــر شــب یــا در طــول شــب اتفــاق میافتــد (نیلیپــور  .)1394همــۀ اقدامــات انســانی
(مــادی و معنــوی) کــه بهمنظــور ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی در ســاعتهای شــب در جامعــۀ انســانی
یشــودد ،زندگــی شــبانۀ آن جامعــه تعریــف
رخ میدهــد و موجــب ادامــۀ فعالیــت جامعــه وپویایــی آن م 
شــده اســت .ایــن جامعــه ممکــن اســت یــک محــدوده ،منطقــه و یــا کل شــهر باشــد (همتــی .)1396
پیشینۀ پژوهش
در ایــن بخــش ،کوشــش شــد تــا پیشــینههای پژوهشــی و نتایــج بهدس ـتآمده از آن بیــان شــود کــه
آیــا جوامــع ،بهو یــژه جامعــۀ علمــی ایــران ،توانســته از نتایــج چنیــن پژوهشهایــی بــرای حــل مشــکالت
نوپدیــد جامعــه بهــره گیــرد؟ در همیــن زمینــه ،خورســند و همــکاران ( )1399در پژوهشــی بــا عنــوان
24ســاعته و حیــات
«زندگــی شــبانۀ شــهری از منظــر آموز ههــای اســامی :اســتنباط الگــوی بومــی شــهر 
شــبانه متناســب بــا ســبک زندگــی اســامی» ،بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه نمیتــوان الگو یــی یگانــه بــرای
زندگــی شــبانه در نظــر گرفــت .در هــر جامعـهای ،متناســب بــا اقتضائــات ،امکانــات ،فرهنــگ عمومــی،
تهــا و مدیــران شــهری ،نمونههــای متفاوتــی از
مناســبتهای اجتماعــی و حتــی سیاس ـتهای دول 
زیســت شــبانه بــروز کــرده اســت .در ایــن پژوهــش ،بیــان شــد نبایــد بهدنبــال تحقــق تماموکمــال الگــوی
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غر بــی زندگــی شــبانه در شــهرهای اســامی بــود؛ بلکــه بایــد بهصــورت و یــژه ،بــرای رفتارهــا و نیازهایــی کــه
در آموزههــای اســامی بــرای ســبک زندگــی اســامی و در مســیر دســتیابی بــه اهــداف اســامی اســت ،در
یشــده ،گونـهای از زندگــی شــبانه ،کــه نمــود بیرونــی و عمومــی
نهــای مشــخص ب هصــورت برنامهریز 
مکا 
دارد ،را عینیــت بخشــید.
نیازخانــی و دیگــران ( )1399در پژوهشــی بــا عنــوان «شناســایی جنبههــای اجتماع  -فرهنگــی
زیســت شــبانه در شــهر تهــران» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جاذبههــا و دافع ههــای فــردی و اجتماعــی
بســیاری در بــارۀ زیســت شــبانه وجــود دارد .جنبههــای مثبــت و منفــی شناســایی شــد و آشــکار شــد کــه
شــهروندان و کســبهبــه پدیــدۀ زیســت شــبانه خوشبیــن هســتند .یافتههــای پژوهــش گویــای ایــن مســئله
تهــای مرتبــط بــا زیســت شــبانه نگــرش مثبتــی دارنــد.
اســت کــه شــهروندان نســبتبه شــرکت در فعالی 
ازســویدیگر ،بــه علــت ابهامهایــی کــه در بــارۀ ایــن پدیــدۀ نوظهــور وجــود دارد و تحــت تأثیــر باورهــای
ســنتی و اجتماعــی قــرار گرفتــه ،دچــار نوعــی تردیــد و بازدارندگــی هســتند .دغدغههــای شــهروندان
بیشــتر در قالــب موضوعاتــی همچــون احســاس عــدم امنیــت ،تــرس از ایجــاد اختــال در زندگــی روزمــره،
نگرانــی والدیــن از تغییــر ســبک زندگــی فرزنــدان اســت.
آن ـیزاده ( )1395در پژوهشــی بــا عنــوان «زندگــی شــبانه در فرهنــگ مــردم ایــران» ،نشــان داد کــه
از زمــان ایــران باســتان تاکنــون ،مهمتر یــن جلــوۀ فعالیتهــای فراغتــی و اجتماعــی شــبانۀ ایرانیــان
شبنشــینیهای رایــج در کانــون خانــواده بــوده اســت کــه بهوســیلۀ آییــن و ســنت ایرانــی مدیریــت
میشــد و حضــور مــردم در بیــرون از خانــه بــرای تفر یــح ،اقتصــاد و اجتمــاع در شــبانگاه بهصــورت
غیرآیینــی کمتــر مجــال بــروز داشــته اســت.
قدیمــى و کرامتــی ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان «زندگــى شــبانه در کالنشــهر بــا تأ کیــد بــر تأثیــر
عوامــل فرهنگــى بــر فضــاى شــهرى» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فرهنــگ نقــش مهمــی در ایجــاد زندگــی
شــبانه و شــهر 24ســاعته دارد .عوامــل فرهنگــی از مهمتر یــن عواملــی هســتند کــه باعــث تغییــرات در
یتــوان زندگــی شــبانۀ مــردم را شــکل داد .معیارهــای مؤثــر بــر فرهنــگ
یشــوند و باتوج هبــه آن ،م 
شــهرها م 
در ایــن پژوهــش شــامل مــردم ،نــوآوری و زمــان اســت کــه در ســه مؤلفــۀ فضــای شــهری (کالبــد ،عملکــرد
و معنــا) قــرار گرفــت.
پاپ ـیزاده ( )1395در پژوهشــی بــا عنــوان «ایجــاد ســرزندگی شــبانۀ شــهری بــا رویکــرد طراحــی
فضاهــای ٢۴ســاعته» ،بــه ایــن نتیجــه رســید بــا ایجــاد فضــای شــهری مناســب در زمــان شــب ،افــراد
تهــای تفریحــی ،اوقــات فراغــت ،خر یــد و خدمــات شــهری اســتفاده کننــد .وجــود
میتواننــد از فعالی 
یشــود و همچنیــن ســرزندگی و
امنیــت در فضــای شــبانه باعــث افزایــش حضــور افــراد در ایــن مرا کــز م 
نشــاط در بســیاری از مــردم بهوجــود میآیــد.
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مرحمتــی ( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان «تبییــن جامعــه شــناختی گرایــش جوانــان بــه ســبک
زندگــی مــدرن» ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مدرنیتــه بــا امکانــات خــود از طر یــق آفرینــش تنــوع ،فــرد را
بــا گزینههــای گونا گــون و پیچیــده رو ب ـهرو میســازد .در ایــن پژوهــش ،ســبک زندگــی مــدرن شــامل
اعمــال و کارهــا ،روشهــا ،الگوهــا ،طــرز برخــورد و روابــط اجتماعــی مبتنیبــر عناصــر زندگــی مــدرن
اســت .هــدف اصلــی در ایــن مقالــه تبییــن جامعهشــناختی گرایــش جوانــان بــه ســبک زندگــی مــدرن
اســت (نقــل از نیلیپــور .)1394
ترانــگ ( )2018در پژوهشــی بــا عنــوان «نفــوذ بــر دیگــران :چگونــه فنــاوری دیجیتــال افــراد جــوان را
ب هســمت زیســت شــبانه هدایــت میکنــد» ،معنقــد اســت تمرکــز بــر شــبکههای اجتماعــی ازجملــه واتســاپ
و تأثیرگــذاری آن بــر جوانــان در طــول شــب پدیــدهای روبهافزایــش اســت .در ایــن پژوهــش ،آزمون اســتانداردی
از چگونگــی زیســت شــبانۀ افــراد جــوان شــکل گرفــت .ارزیابــی نتایــج گســترش مرزهــای ایــن فنــاوری را در
نهــای زیســت شــبانه پررنــگ میکنــد و
زندگــی جوانــان نشــان میدهــد کــه حضــور آنــان را در اجتمــاع و مکا 
افــراد درک تــازهای دربــارۀ خلــق زمــان و فضــای بــدون اســتفاده در زیســت شــبانه احســاس کردهانــد.
بــا مطالعــه و بررســی پیشــینۀ پژوهشهــای داخلــی و خارجــی انجا مشــده بــا موضوعــات مرتبــط بــا
ســبک زندگــی و زیســت شــبانه ،بــه نظــر میرســد کــه پژوهشــگران بــه عوامــل مؤثــر در شــکلگیری ســبک
زندگــی شــبانه ،همچــون شــغل ،اوقــات فراغــت و فرهنــگ ،تأ کیــد بســیاری کردهانــد ،ولــی بــه اینکــه افــراد
یهــا بــه ایــن ســبک زندگــی میپردازنــد یــا بــه همــراه همســر
ب هصــورت مجــرد و همــراه دوســتان و همگروه 
ـشرو نمونــۀ مــورد مطالعــه از بیــن زوجهایــی کــه
و خانوادگــی ،اشــارهای نشــده اســت .در پژوهــش پیـ ِ
زیســت شــبانه داشــتند و ب هصــورت زوجــی و بــا رضایــت خاطــر و رضایــت از زندگــی بــا وجــود دارا بــودن
فرزنــد از چنیــن رو ی ـهای برخوردارنــد ،اســتفاده شــد .در عیــن حــال ،ابعــاد گونا گــون زندگــی گــروه نمونــه
(شــامل جســمانی ،روانــی و )...بررســی شــد .زیســت شــبانه یــا بــرای اشــتغال ،تفر یــح و ســرگرمی ،رفتــاری
تقلیدگونــه و شــاید هــم اعتیادآمیــز و یــا اســتفاده از زمــان 24ســاعتۀ شــبانهروزی بــرای زندگــی بــه شــکل
و یــژه در جر یــان بــود .بــه نظــر میرســد نمونهگیــری هدفمنــد و اســتفاده از زوجیــن بهعنــوان گــروه هــدف
یبــر زیســت شــبانه و رضایــت از زندگــی آنــان از نوآور یهــای
و بررســی همزمــان ســبک زندگــی مبتن 
پژوهــش بــود؛ ز یــرا ایــن شــکل زندگــی افــراد نمونــه ب هطــور پنهانــی و دور از چشــم همســر نیســت ،بلکــه بــه
اتفــاق اینگونــه زندگــی میکننــد.
دیدگاههای نظری پژوهش
آلفرد آدلر

همــۀ افــراد از دوران آغــاز کودکــی قانــون حرکــت یگانــۀ خــود را ایجــاد میکننــد .هــدف ایــن حرکــت
همــواره چیــره شــدن بــر مشــکالت زندگــی اســت .حرکــت هماهنــگ بهســوی هــدف شــخصی بیانگــر
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امنیــت و اهمیــت ســبک زندگــی اوســت .آدلــر ســبک زندگــی را مفهومــی کلــی تعریــف میکنــد کــه
نبــر هــدف ،دربردارنــدۀ اندیشــۀ فــرد دربــارۀ خــود و جهــان و همچنیــن شــیوۀ منحصربهفــرد او در
افزو 
تــاش بــرای دســتیابی بــه هــدف در شــرایط و یــژه اســت .ســبک زندگــی هــر فــرد پلــی بــرای رســیدن بــه
هــدف شــخصی اوســت (انســباچر  283 ،1956بــه نقــل از اکســتین و کــرن )35 ،1956
آدلــر بــرر ایــن بــاور اســت کــه از تعامــل ســه عامــل بدنــی ،روانــی و اجتماعــی ســبک زندگــی شــکل
میگیــرد .در واقــع ،از دیــد آدلــر هــر فــرد بــا ارادۀ آزاد خو یــش مناس ـبترین ســبک زندگــی را بــرای خــود
میآفرینــد و هــرگاه ایــن ســبک زندگــی ایجــاد شــد ،در طــول زندگــی ثابــت میمانــد و منــش بنیادیــن
فــرد را میســازد (شــولتز  .)149-148 ،1990بــه عبارتــی ،ســبک زندگــی براســاس تعاملهــای اجتماعــی
کــه در ســالهای نخســت زندگــی صــورت میگیــرد ،ایجــاد میشــود و ایــن جر یــان در ســن چهــار یــا
جســالگی آنچنــان تبلــور مییابــد کــه تغییــرات در آن دشــوار اســت.
پن 
گئورگ زیمل

یتــوان نخســتین جامع هشــناس ســبک زندگــی شــهری مــدرن دانســت ،وی در اهمیــت
زیمــل را م 
دادن بــه مفهــوم شــهر تــا آنجــا پیــش م ـیرود کــه مینویســد شــهر مــدرن هویتــی فضایــی بــا نتایــج
جامع هشــناختی نیســت ،بلکــه هویتــی جامع هشــناختی اســت کــه بــه نحــو فضایــی شــکل گرفتــه
اســت .وی ســبک زندگــی را روشــی خــاص بــا هــدف ترســیم نمادهــای منزلــت میدانــد کــه امــروزه ،افــراد
بهوســیلۀ آن میتواننــد فشــارهای زندگــی را تحمــل کننــد (بــاکاک .)24 ،1940
نظریههــای زیمــل در بــارۀ مفهــوم شــهر و زندگــی در کال نشــهر ارا ئــه شــده اســت .در نظــر زیمــل،
رهایــی فــرد از حصــار جامعــۀ ســنتی ،کــه آزادی فــرد را در قالــب همبســتگی گروهــی محصــور کــرده
بــود ،نویدبخــش بــروز فردیــت اســت .ولــی همیــن فــرد آزاد خــود را محــدود در جامعــهای میبینــد
کــه پیوســته بــه حوزههــای اســتقالل وی تعــرض میکنــد و فشــار ســاختارهای آن آشــکار اســت
(فاضلــی .)24 ،1382
بــه بــاور زیمــل ،ســبک زندگــی همــان تــاش انســان بــرای یافتــن ارزشهــای بنیــادی یــا بــه تعبیــری
فردیــت برتــر خــود در فرهنــگ عینـیاش و شناســاندن آن بــه دیگــران اســت؛ بــه بیــان دیگــر ،انســان بــرای
مفهــوم مــد نظــر خــود (فردیــت برتــر) صورتهــای رفتــار ی و یــژهای را بــر میگزینــد .اســتعداد چنیــن
گزینشــی را ســلیقه و ایــن شــکلهای بههموابســته را ســبک زندگــی مینامنــد (مهــدوی کنــی ،1386
 .)250در واقــع ،در دیــدگاه زیمــل ،ســبک زندگــی عینیتبخشــی بــه ذهنیــات ،در قالــب شــکلهای
شناختهشــدۀ اجتماعــی اســت؛ (زیمــل  463 ،1990نقــل از مهــدوی کنــی .)205 ،1386
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نظریههای اندیشمندان پیرامون زیست شبانه
لیون کریتزمن

محدودیتهــای زمانــی ،کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت ،امــروزه درحال ضعیف شــدن هســتند.
جامعــۀ 24ســاعته میتوانــد معــرف دنیــای جدیــدی باشــد .کرینزمــن معتقــد اســت بــا در اختیــار گرفتــن
زمــان شــب در جامعــۀ ۲ ۴ســاعته ،مــا زمــان بیشــتری خلــق نمیکنیــم ،بلکــه از زمانــی کــه در اختیــار
یشــویم .بیشــترین تأثیــر و ارتبــاط
دار یــم مؤثرتــر بهــره میگیر یــم و از چنــگال محدودیــت زمانــی خــارج م 
24ســاعته بخــش تفریحــات و ســرگرمی و گــذران اوقــات فراغــت اســت .در نظــر کریتزمــن،
جامعــۀ 
جامعــۀ شــبانه دارای شــکاف و تقســیمبندی بزرگــی اســت ،جوانــان در برابــر مسـنترها ،شــاغالن در برابــر
بیــکاران ،خانواد ههــا در برابــر مجردهــا .بــه بیــان دیگــر ،او بــه مفهــوم واقعــی و درســت شــهر 24ســاعته و
ارتبــاط آن بــا پویایــی شــهری معتقــد اســت (کریتزمــن  1999نقــل از نیلیپــور .)1394
کریتزمـن معتقـد اسـت بهوسـیلۀ کلونیـزه کـردن شـب در جامعـۀ 24سـاعته ،اگرچـه نمیتوانیـم زمـان
را ایجـاد کنیـم ،ولـی میتوانیـم ایـن امـکان را بهوجـود آور یـم کـه از زمـان موجـود ب هصـورت بهینـه اسـتفاده
یکـه ،ایـن پیشـنهاد
تهـای زمـان رهـا کنیـم .درحال 
کنیـم .سـپس میتوانیـم خـود را از قیـد محدودی 
آزادیهـا و فرصتهـای جدیـدی را ایجـاد میکنـد ،هزینههـا و برتریهـای گوناگونـی را نیـز بـه همـراه
تهـا ایجـاد کـرده و ازسـویدیگر،
خواهـد داشـت .ازسـویی ،آزادی و انعطـاف بیشـتری را بـرای فعالی 
ی شـود (قربانینیـا .)۱۳۸۹
میتوانـد باعـث افزایـش سـاعت کار حتـی در سـاعتهای غیررسـم 
متیوکرمونا

کرمونا اعتقاد دارد در جامعۀ ۲۴ساعته ،الگوهای فعالیت و استفاده از فضای شبانۀ شهر براساس
ترجیحات و نیازهای افراد بهوجود میآید؛ بنابراین ،کمتر پیشبینیپذیر است .او نبودن فعالیتهای
عمومی هنگام غروب و در طول شب را مشکلی فراگیر میداند و میگوید که بهدلیل نبودن جنبوجوش
در شب ،گروههای گوناگون اجتماعی به فضاهای عمومی جذب نمیشوند (نجاتی .)1393
فرانکو بیانچینی

بیانچینــی در نظریههــای خــود بــا عنــوان فرهنــگ و اقتصــاد شــبانه از فاصلــۀ زمانــی بیــن تمــام شــدن
یشــمارد .بنابرایــن ،بــرای رونــق ایــن زمــان از
روز و شــروع شــدن شــب ،ایــن زمــان را زمــان مــردۀ شــهر م 
تهــای پــس از غــروب ســخن بــه میــان م ـیآورد و بهکارگیــری سیاس ـتهای فرهنگــی ،اجتماعــی
فعالی 
و اقتصــادی بــرای شــب را یــدآور میشــود .او بــر ایــن بــاور اســت جوانــان مخاطــب اصلــی فعالیتهــای
شــبانه شــدهاند و ازســویی ،زنــان نیــز بــرای تثبیــت جایــگاه برابــر بــا مــردان ،بــه اســتفاده از ایــن فعالیتهــا
و مرا کــز شــهری امــن شــبانه اصــرار دارنــد (بیانچینــی .)1995
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مدیریت زمانی جدید و حیات شبانه
امــروزه بــه علــت پیچیدگــی زندگــی شــهری و نبــودن امــکان بــرای همــۀ گروههــای اجتماعــی در
اســتفاده از ســاعات روشــنایی روز بهمنظــور رفــع نیازهــا و درنتیجــه ،کــم شــدن روابــط اجتماعــی و
همچنیــن ،بــرای برطــرف کــردن پیامدهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ناشــی از تمرکــز ترافیــک و شــلوغی
مکانهــای عمومــی در ســاعتهای و یــژه و در مقابــل ،بــدون اســتفاده مانــدن شــهر در حــدود نیمــی از
ســاعات شــبانهروز بســیاری از شــهرهای بــزرگ دنیــا ،حیــات شــبانه و شــهرهای بیستوچهارســاعته را
بهمنزلــۀ راهحــل در نظــر گرفتهانــد.
هیــث ( )1997در مقالــۀ خــود بــا عنــوان مفهــوم شــهر بیستوچهارســاعته آورده اســت کــه یکــی
از مهمتر یــن مشــکالت شــهرها در پایــان قــرن بیســتم ،روش اســتفادۀ مــردم از شــهر در زمــان شــب بــود.
مفهــوم شــهر 24ســاعته رویکــردی بهنســبت تــازه بــرای مقابلــه بــا مشــکالت شــبانۀ شــهری و ایجــاد مرکــز
عتــر و فراتــر از خردهفروشــی اســت
شــهر امنتــر اســت (هیــث  .)1997مفهــوم شــهر 24ســاعته معنــای جام 
و شــامل ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن ،اهــداف آرمانــی بــرای ترغیــب ایدههــا و فعالیتهــای
کارآفرینــی اســت .بــه ایــن معنــی کــه شــهر بایــد بتوانــد در شــب ،عملکــرد روزانــۀ خــود را ادامــه دهــد.
انقــاب صنعتــی ســبب شــد کــه زمــان زندگــی در شــهرها بــه دو بخــش زمــان کار و زمــان فراغــت یــا بــه
دو قطــب مثبــت و منفــی تبدیــل شــود .تــا پیــش از دهــۀ  ۱۹۶۰کــه روندهــای جهانــی بــر بازســازی شــهرها
و بازیابــی تــوان اقتصــادی متمایــل بــود ،زمــان کار یــا بــه عبارتــی زمــان روز ،اساس ـیترین زمــان زندگــی
بهشــمار میرفــت و زمــان فراغــت یــا زمــان شــب زمانــی بیهــوده و باقیمانــده بهشــمار میآمــد؛ ولــی
امــروزه نــگاه بــه زندگــی تغییــر یافتــه و جنبههــای دیگــری از نیازهــای انســانی در نظــر گرفتــه اســت .ایــن
تحــوالت همــراه بــا کاهــش زمــان کار و افزایــش زمــان فراغــت ســبب میشــود باتوجهبــه زمــان شــب ،کــه
یشــود ،بیشــتر شــود (نجاتــی .)1393
بخــش مهــم زمــان فراغــت در آن ســپری م 
در ســالهای اخیــر ،برنامهر یــزان بهدنبــال عرضــۀ راهکارهایــی بــرای آفرینــش شــهر پویــا بودهانــد.
برنامهر یــزی و آمــاده کــردن امکانــات و تســهیالت شــبانه در حــوزۀ فرهنگــی ،تفریحــی و گردشــگری
بهمنزلــۀ روشــی بــرای تقو یــت اقتصــاد محلــی و پویاســازی شــهر توجــه برنامهر یــزان را بــه خــود جلــب
اســت .براســاس تجرب ههــای جهانــی ،فعالیتهــای شــبانه باعــث تقو یــت تجــارت محلــی و بهبــود
ســاختار اقتصــاد منطقـهای ،فراهــم کــردن زمینــۀ فعالیتهــای مضاعــف بــرای جامعــه ،و تهدیــدی بــرای
تهــای غیرقانونــی شــبانه و کاهــش جرایــم شــده اســت (هیــث و چانــگ .)139 ،2006
انجــام فعالی 
یتــوان گفــت فعالیتهــای تفریحــی و گردشــگری شــبانه موجــب خلــق ســاختار
همچنیــن ،م 
اجتماعــی منســجم و بــرای افــراد امــکان گــذران وقــت در کنــار اعضــای خانــواده و یــا دوســتان را در
طهــای اجتماعــی بهوجــود آورده اســت (کیــن و دیگــران  479 ،2011نقــل از خورســند و دیگــران
محی 
 .)1399گردشــگری شــبانه کیفیــت زمــان فعالیــت افــراد را افزایــش داده و ارتباطات و ســامت اجتماعی
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را ارتقــا میبخشــد .فعالیتهــای گردشــگری شــبانه را میتــوان بــه جشــنوارهها ،موزههــای شــبانه و
شهــای تفریحــی و اســتفاده از جاذب ههــای طبیعــی
مکانهــای تاریخــی ،مرا کــز خر یــد و پذیرایــی ،ورز 
(ایوانــز  )2012و برخــی از فعالیتهــای گردشــگری شــبانه ماننــد رصــد ســتارگان دســتهبندی کــرد.
شب از دیدگاه آموزههای اسالمی
در فرهنگ اسالمی« ،لیل» واژهای است که مفهوم شب را بیان میکند و به معنای تاریکی و
سیاهی است .در مقابل« ،نهار» به معنی روز است (فراهیدی  .)363 ،8 ،1410در قرآن کریم ،واژۀ لیل
و مفاهیم آن  91بار بهکار رفته است .در بسیاری از آیات قرآن از شب ،ویژگیها ،آثار ،حاالت و برکات
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ
ً ّ ُ
الن َه ِار ُم ْب ِص َرة ِل َت ْب َتغوا
یل وجعلنا آیة
آن سخن گفته شده است« .وجعلنا اللیل والنهار آیت ِ
ین فمحونا آیة الل ِ
َ ْ ً ّ َّ ّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ً
یء فصلناه تف ِصلا (اسراء)12 ،؛ ما شب و روز را دو
الس ِنین وال ِحساب وکل ش ٍ
فضلا ِمن ر ِبکم و ِلتعلموا عدد ِ
نشانه قرار دادیم؛ سپس نشانۀ شب را محو کرده و نشانۀ روز را روشنىبخش ساختیم تا در پرتو آن فضل
پروردگارتان را بطلبید و به تالش زندگى برخیزیدو عدد سالها و حساب را بدانید ،و هر چیزى را بهطور
مشخص و آشکار بیان کردیم».
دو واژۀ لیــل و نهــار ،بــه معنــاى ظلمــت و نــورى اســت کــه پشتســرهم و بهخاطــر رو بـهرو بــودن زمیــن
بــا طلــوع و غــروب آفتــاب در زمیــن پدیــد میآینــد و ایــن دو ماننــد دیگــر موجــودا ت عالــم و همچنیــن
احــوال آن موجــودات ،دو آیــت از آیــات خــداى ســبحان هســتند کــه بــر یکتایــى خــدا در ربوبیــت داللــت
میکننــد (طباطبایــی  .)51 ،13 ،1417خداونــد شــب را بهوســیلۀ تاریک ـیاش پــردهای بــرای پوشــیدن
اشــیا قــرار داده و آن را بــر مــا پوشــانده تــا بــا اســتفاده از آن ،از ســختی کارهــای روزانــه ،آرام بگیریــم و
اســتراحت کنیــم؛ چنانچــه لبــاس بــدن انســان را میپوشــاند ):طبرســی .)270 ،7 ،1372
بنابرایــن ،در دیــگاه اســام ،روز زمــان جنبــش ،حرکــت ،کســب معــاش ،تعامــات گســترده و بیرونــی
شهــا و هیجانــات بیرونــی ،و نیــز تأمــل و تدبــر درونــی و تعامــل
اســت و شــب زمــان آرامــش و دوری از تن 
و ارتباطــات در بســتر خانــواده در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ولــی ایــن مســئله بــه معنــای نفــی کلــی زیســت
طهــای بیــرون از خانــه نیســت؛ بلکــه بایــد بهدنبــال الگو یــی بــود کــه هماهنــگ
شــبانۀ شــهری در محی 
یهــای خــاص شــب باشــد .برخــی
بــا اهــداف اســامی در بــارۀ شــب و ه منــوا بــا فلســفۀ وجــودی و ویژگ 
رفتارهــا مناســب زمــان شــب هســتند و امــکان نمــود و وقــوع خــارج از خانــه را نیــز دارنــد و میتــوان
نهــای و یــژهای بــرای آ نهــا تعبیــه و برنامهر یــزی کــرد؛ ازجملــۀ آنهــا برخــی رفتارهــای عبــادی -آیینــی
مکا 
هســتند کــه بــه انجــام آنهــا در ش ـبهای و یــژهای توصیــه شــده اســت ،ماننــد اعمــال شــب جمعــه،
لیلةالرغائــب ،شــب نیمــۀ شــعبان ،ش ـبهای قــدر ،ش ـبهای مــاه مبــارک رمضــان.
بنابراین ،به نظر میرسد ایجاد فضاهایی مصنوعی برای فعالیت شبانه در همۀ شهرها ضروری
نیست و اگر شهرهایی ظرفیت بروز فعالیتهای شبانۀ هماهنگ با مطلوبتهای اسالمی را داشتند،
باید کانونهای مناسب و ویژهای را شناسایی و برای ساماندهی آن اقدام کرد (خورسند .)1399
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روششناسی پژوهش
روش پژوهــش پایــۀ هــر پژوهــش علمــی ب هشــمار م ـیرود و بــه بیــان دیگــر ،منطــق هــر پژوهــش نــوع
روش آن اســت .پــس از اینکــه پرســش آغازیــن ،پرس ـشها و اهــداف پژوهــش پیــدا شــد ،الزم اســت
شهــای ســنجش و بررســی
روش تحقیــق بهروشــنی بیــان شــود .روش پیمایشــی یکــی از متداولتر یــن رو 
فهــا در پژوهشهــای اجتماعــی اســت .ایــن روش بهطــور معمــول ،در پژوهشهایــی کــه تعــداد
معر 
ز یــادی از افــراد جامعــه را در نظــر دارد ،ب ـهکار م ـیرود.
ـشرو از لحــاظ نــوع ،کار بــردی و از منظــر روش گــردآوری دادههــا ،توصیفــی از نــوع پیمایش
پژوهــش پیـ ِ
 /زمینهیابــی اســت .ایــن روش براســاس انتخــاب نمون ـهای کــه معــرف افــراد جامعــۀ پژوهــش اســت
و پاســخگویی بــه مجموعــۀ پرســش بــا اســتفاده از پرس ـشنامۀ نظرســنجی یــا روشهــای دیگــر انجــام
یشــود .بهطورکلــی ،در ایــن روش بــا اســتخراج اطالعــات در بــارۀ شــرایط زندگــی و مقولههایــی کــه افــراد
م 
را معیــن و متمایــز میکننــد ،بــه مطالعــۀ وضــع موجــود شــامل نگرشهــا ،عقیدههــا ،رفتارهــا میپــردازد.
یتــوان هــم فــرد قــرار داد و هــم گــروه ،ســازمان و حتــی کل جامعــه
در پیمایــش ،واحــد تحلیــل را م 
(احمــدی ،نصریانــی و ابــاذری  .)58 ،1387پیمایــش بهعنــوان شــاخهای از تحقیقــات توصیفــی ،روش
گــردآوری دادههاســت کــه در آن ،از گــروه مشــخصی از افــراد خواســته میشــود تــا بــه تعــدادی پرســش
مشــخص پاســخ دهنــد .نمونــۀ آمــاری در پژوهــش پی ـشرو شــامل  134زوج ،از ســه منطقــۀ شــهر تهــران
بهصــورت در دســترس و هدفمنــد انتخــاب شــد کــه اوقــات بیشــتری از ســاعات شــب را در خــارج از
تهــای گونا گــون میپردازنــد .بنابــه هــدف پژوهــش از ابــزار پرس ـشنامه اســتفاده شــد.
منــزل بــه فعالی 
پرس ـشنامۀ زیســت شــبانه ،کــه ابــزاری محققســاخته بــا  14پرســش و ضرایــب اعتبــار بیــن  75تــا 80
درصــد دارای ضر یــب آلفــای کرونبــاخ  74درصــد بــود ،در ایــن پژوهــش ب ـهکار رفــت.
بحث و نتیجهگیری
شــکلگیری و رشــد اجتماعــی هــر جامعــه نیازمنــد بهرهمنــدی از الگوهــای گوناگــون رفتــاری و بینــش
افــراد آن جامعــه اســت .بنابرایــن ،میتــوان هو یــت اصیــل هــر جامعــه را از نمودهــای ظاهــری و ســبک
زندگــی افــراد آن جامعــه دریافــت .جامعــه زمانــی نتیجــۀ جهانبینــی و ایدئولــوژی خــود را میبینــد کــه
شهــای حا کــم بــر آن جامعــه متناســب باشــد .در ایــن پژوهــش ،بــه
ســبک زندگــی افــراد بــا عقایــد و ارز 
یهــای شــخصیتی هر یــک از زوجیــن میتوانــد در پذیــرش فرهنــگ
نظــر میرســد کــه میــزان تطابــق ویژگ 
ســبک زندگــی شــبانه و بنابرایــن ،افزایــش رضایتمنــدی از زندگــی مؤثــر باشــد .افــراد در جوامــع گوناگــون
دارای شــخصیتهای منحصربهفــردی هســتند .روانشناســان گون ههــای متعــددی بــرای شــخصیت
افــراد بیــان کردهانــد .مهمتریــن ویژگیهایــی کــه باعــث تفــاوت بیــن افــراد جامعــه میشــود تفاوتهــای
یهــای فیزیکــی و تفاوتهــای روانشــناختی
تهــا و ویژگ 
یهــا ،مهار 
فیزیکــی ماننــد تفــاوت در توانای 
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همچــون شــخصیت اســت .نتایــج ایــن پژوهــش ایــن مطلــب را تأییــد میکنــد کــه توجــه و اهمیــت بــه
ســبک زندگــی شــبانه تــا حــدودی میتوانــد بــه هر یــک از زوجیــن در بهکارگیــری شــیوههای حــل تعــارض
کمــک کنــد و ایــن امــر بــه تغییــر در میــزان رضایــت زناشــویی آنهــا منجــر خواهــد شــد .رضایــت زناشــویی
هر یــک از زوجیــن در ســاعتهای پــس از کار و تــاش روزانــه و فــارغ از دغدغههــای کســبوکار بــا
کهــای حــل تعــارض ،ماننــد ایجــاد اوقــات فراغــت و پرداختــن بــه
بهکارگیــری ب هجــا و بهموقــع تکنی 
فعالیتهــای گروهــی و جمعــی از طر یــق در کنــار هــم بــودن ،بــا ســازش در زمــان بــروز اختالفــات ارتبــاط
تنگاتنــگ دارد .باتوج هبــه یافتههــای پژوهــش بــه نظــر میرســد افــراد دارای ســبک زندگــی شــبانه ایــن
ســبک خالقانــه را انتخــاب کردهانــد تــا فرصتــی باشــد بــرای پــر کــردن خألهــا و اینکــه از تعارضــات
نفــردی دوری کننــد و راهــی بــرای بهزیســتی بیابنــد .بــا ادامــۀ ایــن رونــد ممکــن اســت ایــن
زناشــویی و بی 
نــوع زیســتن ســبک غالــب جوامــع شــود ،ولــی بــه نظــر میرســد هنــوز بــا ســازوکارها و فرهنــگ فعلــی جامعــه
امــروزی چنــدان همخوانــی نــدارد و ا گــر تمهیــدات الزم بــرای آن اندیشــیده نشــود ممکــن اســت راهــی
پنهانــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف غیراســتاندارد باشــد .بــه نظــر میرســد یکــی از دالیــل زیســت شــبانه
بهصــورت زوجینــی در ایــن پژوهــش زمــان فراغــت و باهــم بــودن زوجیــن اســت کــه بــا ســبک زندگی شــبانه
جهــا همــواره از آن ســخن میگوینــد آن
رابطــۀ مثبــت و معنــادار دارد .ازجملــه مســائلی کــه بســیاری از زو 
اســت کــه بــه قــدر کافــی بــا یکدیگــر وقــت صــرف نمیکننــد .ازســویی بهدلیــل محدودیتهــای ناشــی از
زندگــی شــهری ،رفتارهــای شــهروندان و ازجملــه زوجیــن تحــت تأثیــر مســائلی چــون کمبــود وقــت در طــول
روز ،شــلوغی ،دوری مســافت ،مســائل اقتصــادی دچــار تغییــرات و محرومیــت ز یــادی شــده و اوقــات
فراغــت را در پایینتر یــن وضعیــت قــرار میدهنــد .البتــه ،مشــکل اصلــی تنهــا مــدت بــا هــم بــودن و زمــان
یگــذرد .یکــی از
فراغــت نیســت ،بلکــه مســئله ایــن اســت کــه ایــن فرصــت بــا هــم بــودن بــا چــه کیفیتــی م 
نشــانههای ازداوج موفــق ایــن اســت کــه زن و شــوهر ویژگیهــای شــخصیتی هماننــدی داشــته باشــند و
بتواننــد اوقــات بــا هــم بــودن و ســاعت فراغــت خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه از آن شــرایط لــذت کافــی
تشــدۀ زوجهایــی کــه بــه دفاتــر مشــاورۀ خانــواده مراجعــه کردهانــد ایــن نکتــه را
ببرنــد .تجرب ههــای ثب 
تأییــد میکنــد کــه میــزان مصاحبــت و بــا هــم بــودن در آغــاز ازدواج بســیار ز یــاد اســت .ولــی هرچــه زمــان
یشــود .وقتــی زن و شــوهر دچــار
گتــر م 
جهــا کمرن 
ســپری میشــود ،ایــن عامــل مهــم در بســیاری از زو 
یشــوند و مشــکالت زندگــی آنهــا را از هــم دور میکنــد زمــان کمتــری را بــرای یکدیگــر در نظــر
روزمرگــی م 
میگیرنــد و درنتیجــه ،میــزان رضایتمنــدی از زندگــی زناشــویی کاهــش مییابــد و بــه نظــر میرســد
زمــان شــب و ســاعتهای عصرگاهــی و رهــا از کارهــای روزمــره میتوانــد باعــث افزایــش ســرزندگی و
تهــا را جبــران کنــد.
تقو یــت حــس بــا هــم بــودن شــود و ایــن محدودی 
تحـول در سـبک زندگـی در هـر دورانـی در درجـۀ نخسـت متناسـب بـا نـوع فرهنـگ و فنـاوری ایجـاد
میشـود و بـا تغییـر فرهنـگ جامعـه ،سـبک زندگـی افـراد جامعـه نیـز تغییـر میکنـد .در دوران مـدرن ،بـا
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یهـای گونا گـون ،فضـای مجـازی ،ماهـواره ،شـبکههای اجتماعـی و ...سـبک زندگـی
پیدایـش فناور 
دچـار دگرگونـی شـد .باتوجهبـه تغییـرات سـبک زندگـی و تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی در ابعـاد
خانواد ههـا ،باورهـا و ارزشهـا ،گسسـت نسـلی و سـیطرۀ ابـزار بـر زندگـی انسـانها ،شـکاف روابـط،
جایگزینـی رسـانههای ارتبـاط جمعـی ب هجـای روابـط خانوادگـی و گروهـی افـراد ،افزایـش مصرفگرایـی،
گسـترش خشـونت ،امیـد نداشـتن بـه آینـده در واقـع پرداختـن بـه آن بهصـورت اصلـی انکارناپذیـر درآمده
اسـت .بنابرایـن ،خانوادههـا بهدنبـال راه میانبـر بـرای پـر کـردن خألهـای موجـود هسـتند و بـا بررسـی
جهـای حاضـر در پژوهـش ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه عالوهبـر مـوارد یادشـده ،تجربههـای
پاسـخهای زو 
گذشـته و کلیشـههای زندگـی خانوادگـی مهمتر یـن عامـل تغییـر سـبک زندگـی و برانداختـن طرحـی نوین
یهـای فـردی ،تجربههـای خانوادگـی ،انگیزههـای شـخصیتی سـبب
یتـوان گفـت ویژگ 
بـوده اسـت .م 
امتیـاز زوجهـا در ایجـاد سـبک خاصـی از زیسـتن بـود کـه حـاوی نـوآوری و نشـاط باشـد و در دل خـود،
لـذت و شـادی بیشـتری را همـراه بیـاورد و درعینحـال ،فرصـت باهـم بـودن بیشـتری داشـته باشـند.
امــروزه ،متخصصــان ســامت را پدیــدهای تنهــا پزشــکی در نظــر نمیگیرنــد ،بلکــه بــه آن بهصــورت
وضعیــت زیســتی ،روانــی و اجتماعــی نگریســته و آن را ترکیبــی از عوامــل یادشــده میداننــد .براســاس
نتایــج پژوهشهــا ،ارتقــای ســامت نیازمنــد بررســی ســبک زندگــی افــراد اســت کــه شــامل فعالیتهــای
آموزشــی و ترو یــج برخــی تغییــرات رفتــاری و مرتبــط بــا ســبک زندگــی اســت.
ازآنجا کـه در جوامـع امـروزی ،بهو یـژه ایـران ،بخـش قابلمالحظـهای از روز صـرف کار کـردن بـرای
یشـود و گاهـی ایـن زمـان نزدیـک بـه تمـام روز را دربـر میگیـرد ،بهناچـار
حـل مشـکالت معیشـتی م 
سـاعتهای شـب جـزء جدانشـدنی اوقـات آزاد افـراد میشـود و زیسـت شـبانه معنـا مییابـد .برخـی از
قهـای توجـه بـه سلامت جسـمی وجـود تمر یـن و نرمـش منظـم پیـادهروی دربرنامۀ شـبانه ،ارتقای
مصدا 
مهـارت مدیر یـت اسـترس ،انجـام فعالیتهایـی کـه ب هصـورت پیگیـر بـدن مـا را در وضعیـت آرامـش قرار
میدهنـد ،و افـراد میتواننـد بنابـر شـرایط از زمـان شـب بـرای ایـن فعالیتهـا اسـتفاده کننـد.
همــۀ مــوارد زمانــی تحقــق پیــدا خواهنــد کــرد کــه رفتارهــا هدفمنــد و همــراه بــا نظــارت و قوانیــن
منطقــی بنــا شــده باشــد و رفتــاری کموبیــش هنجارمنــد در نظــر گرفتــه شــده باشــد .بــه نظــر اتفاقــات
مثبــت بــه وقــوع نخواهــد افتــاد تــا زمانــی کــه همــۀ شــرایط را در نظــر بگیر یــم.
نتایــج پژوهــش در ُبعــد معنــوی نشــان داد کــه گســترش زیســت شــبانه همچنیــن میتوانــد موجبــات
رشــد و ارتقــای جنبههــای معنــوی زندگــی افــراد را فراهــم کنــد .ا گــر موانــع ســطحی ایجــاد نشــود بنابــه
تهــای گونا گــون ،زیســت شــبانه میتوانــد ارتقادهنــدۀ بعــد معنــوی زندگــی شــهروندان هــم باشــد.
موقعی 
برگــزاری بســیاری از آیینهــا و رس ـمها در طــول شــب در بســیاری از اقــوام از دیربــاز معمــول بــوده اســت.
بــا ظهــور اســام و تلفیــق آموز ههــای آن بــا تمــدن کهــن ایرانــی ،شــب جایــگاه و یــژهای در برگــزاری برخــی
آیینهــای دینــی پیــدا کــرده اســت .اهمیــت دادن بــه زمــان قدســی در زندگــی ایرانیــان نقــش عمــدهای
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نهــای عبــادی (چــون ش ـبهای محــرم ،رمضــان و قــدر) کــه موجــب
دارد .همچنیــن ،برگــزاری آیی 
نهــای جمعیتــی در فرهنــگ ایرانــی،
تقو یــت نقــش فضاهــای مذهبــی بهعنــوان اجتماعیتریــن کانو 
همــۀ تجربههایــی از حیــات شــبانه و پاســخی بــه نیازهــای عینــی -ذهنــی شــهروندان اســت کــه بــه
نهــای مذهبــی را بهتریــن
نوبــۀ خــود در ارتقــای فضــای شــبانۀ شــهری مؤثــر اســت .آدلــر همنوایــی بــا آرما 
نشــانگر ماهیــت عالقــۀ اجتماعــی بشــر میدانســت و عالقــۀ اجتماعــی را مقیــاس ســامت روانشــناختی
در نظــر گرفتــه اســت .باتوج هبــه نظــر آدلــر ،ایــن بعــد از ســبک زیســتن هنگامــی میتوانــد ســبب ارتقــای
جامعــه شــود کــه خانوادههــا بهعنــوان نخســتین مرکــز تربیتــی و مراقبتــی پایههــا و اصــول آن را بنــا نهــاده
باشــند و بهدنبــال آن ،مرا کــز آموزشــی و تربیتــی ایجــاد شــده باشــد .ب هعــاوه ،رســانهها نیــز بایــد در همیــن
زمینــه ،و در آمــوزش و ترو یــج زیســت شــبانۀ ســالم فعالیــت کننــد .درغیراینصــورت ،زیســت شــبانه تنهــا
بشــده خواهــد شــد و ممکــن اســت پیامدهــای
راهــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف فــردی و امیــال سرکو 
نا گــواری بــرای جوامــع بشــری بهو یــژه ،جوامــع بــا طرحوار ههــای مذهبــی بــه بــار آورد.
در بررســی ســبک زندگــی زوجهایــی کــه زیســت شــبانه داشــتند ،نوعــی انســجام گروهــی نیــز مشــاهده
شــد کــه ناشــی از تجربــۀ مشــترک آنــان بــود و ایــن انســجام گروهــی بهطــور طبیعــی بــه تعامــات اجتماعــی
تبدیــل شــد .در نتیجــه ،احیــای حیــات شــبانۀ نویــن ،بهعنــوان عاملــی بــرای ســرزندگی اجتماعــی
تهــای هنــگام عصــر و شــب میتوانــد
شــبانه شــناخته شــد .همانگونــه کــه مونتگومــری بــاور دارد فعالی 
باعــث افزایــش ســرزندگی و تقو یــت فضاهــای شــهری بــرای تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی شــود .در
گذشــته ،ایــن نــوع ســبک زندگــی در شبنشــینیهای ســنتی بــا بهرهمنــدی از عنصــر گفتوگــو ،تعامــل
و انتقــال تجربــۀ بــزرگان بــه جوانــان اتفــاق میافتــد و امــروزه ،مرا کــز هنــری و فرهنگــی همچــون ســینماها،
یهــا ،کانونهــای فرهنگــی ،فرهنگســراها و مرا کــز خر یــد و ...در ســاعات پایانــی شــب بــار
موزههــا و گالر 
اصلــی فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی شــبانه را بــه دوش میکشــند .در ســالهای اخیــر نیــز شــاهد
یبــر زیســت شــبانه هســتیم کــه بهتدر یــج بــه عمــر آن افــزوده میشــود
نــوع جدیــدی از ســبک زندگــی مبتن 
و خانواد ههــای بســیاری بــه ایــن شــیوه گرایــش پیــدا میکننــد .بــه نظــر میرســد باتوجهبــه دیــدگاه آدلــر،
انســانها در شــهرهای بــزرگ بــه خالقیتــی متفــاوت دســت زدنــد و شــاید مـ ِـن خــاق خــود را اینگونــه بــروز
شهــای گریزناپذیــر زندگــی برآینــد و بهنوعــی خــود را واکســینه کننــد .آنهــا توانســتند
دادنــد تــا از پــس تن 
نحــال ،از اصــل لــذت هــم
از ایــن طر یــق ،زندگــی فــردی  /اجتماعــی خــود را بهبــود بخشــند و درعی 
برخــوردار باشــند تــا بــه انســجام و یکپارچگــی بهتــری برســند و بــه قــول وجودگرایــان ،زندگــی را زندگــی
یتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه زیســت
کننــد و از تجرب ههــای جدیــد نهراســند .در جمعبنــدی نهایــی ،م 
شــبانه نوعــی از ســبک زندگــی در دنیــای مــدرن اســت کــه بهمنزلــۀ «حــل مســئله» بــرای مبــارزه بــا فشــارها
و تنشهــای زندگــی و ایجــاد رضایــت بیشــتر انتخــاب شــده اســت و بــه نظــر چــارهای جــز پذیــرش آن
نیســت .بــا ایــن شــرط ،کــه دولتمــردان تمهیداتــی را بــرای ســامت گذرانــدن شــهروندان بیندیشــند.
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تهـای پژوهـش ،تعـداد کـم جامعـۀ نمونـه بود .در این پژوهش ،بهدلیل در دسـترس بودن
از محدودی 
و نو بودن موضوع پژوهش ،تنها از زوجهای سـه منطقۀ شـهر تهران بهعنوان گروه نمونه اسـتفاده شـد.
پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشهــای آینــده بــا گروههــای نمونــۀ بزرگتــر بــا ســطوح تحصیلــی متفــاوت،
بــا ســالهای ازدواج متفــاوت و در ســطح گســتردهتر انجــام پذیــرد وپژوهــش کیفــی بــه شــکل بررســی
عمیــق صــورت پذیــرد.
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