
سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه
مهرانگیزشعاعکاظمی*
مریمکردلو**

چکیده

گاهــی و ســلیقۀ افــراد  امــروزه، اهمیــت ســبک زندگــی و تأثیــر رفتارهــای مرتبــط بــا آن بــر بینــش، آ
گرفتاری هــای روزمــره و نــوع ســبک زندگــی ســرعت رونــد زندگــی  جامعــه آشــکار اســت. ازســویی، 
کمبــود وقــت به شــدت احســاس می شــود. ایــن امــر بــه آســیب دیــدن  شــهری را افزایــش داده اســت و 
تعامــات اجتماعــی، به ویــژه در روابــط خانوادگــی، منجــر شــده اســت. بنابرایــن، بــه مدیریــت زمــان بــا 

ســبکی نویــن نیــاز اســت تــا بتــوان از زمــان باقی مانــده بــرای تعامــات اجتماعــِی بهتــر بهــره بــرد. 
ــر  ــذار ب ــر تأثیرگ ــن عناص ــزرگ و تبیی ــردازان ب ــای نظریه پ ــی دیدگاه ه ــا معرف ــش رو، ب ــش پی در پژوه
کــه نــوع جدیــدی  حیــات شــبانه، بــه بررســی ابعــاد و مؤلفه هــای ســبک زندگــی مبتنی بــر زیســت شــبانه، 
کاربــردی و از  کنونــی و ایــران اســت، پرداختــه شــده اســت. ایــن پژوهــش از نــوع  از زیســت در دنیــای 
ــا  گــردآوری داده هــا، توصیفــی- تحلیلــی از نــوع پیمایــش/ زمینه یابــی اســت. پژوهشــگر ب منظــر روش 
کــه بــه تبییــن رابطــۀ  اســتفاده از ابــزار پرســش نامه به دنبــال اســتخراج و بررســی مجموعــه عواملــی بــود 
بیــن ســبک زندگــی به طورکلــی و زیســت شــبانه بپــردازد. نمونــۀ آمــاری شــامل 134 زوج از ســه منطقــۀ 
کــه اوقــات بیشــتری از ســاعات شــب را در خــارج از منــزل بــه فعالیت هــای  شــهر تهــران انتخــاب شــد 
کــه ابــزاری محقق ســاخته بــا چهــارده پرســش و  گــون می پردازنــد. پرســش نامۀ زیســت شــبانه،  گونا
کرونبــاخ 74 درصــد بــود. داده هــای  ضرایــب اعتبــار بیــن 75 تــا 80 درصــد اســت، دارای ضریــب آلفــای 
پژوهــش احســاس رضایــت زوج هــا از ســبک زندگــی مبتنی بــر زیســت شــبانه را نشــان داد. براســاس 
گــروه نمونــه اثرگــذار  نتایــج به دســت آمده، ســبک زندگــی مبتنی بــر زیســت شــبانه بــر همــۀ ابعــاد زندگــی 
بــوده و از بیــن ابعــاد چهار گانــۀ ســبک زندگــی )جســمانی، روان شناســی، معنــوی و اجتماعــی(، بعــد 

کمتریــن رابطــه را بــا زیســت شــبانه دارد.  روان شناســی بیشــترین، و بعــد جســمانی 
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مقدمه

جامعه شناســان ســبک زندگــی۱ را اســلوب یــا الگوی زندگــی روزمــره می دانند که دربرگیرندۀ همــۀ عادات 
و روش هــای پســندیدۀ فــردی اســت؛ بــه گونــه ای کــه فــرد، یــا اعضای گــروه با عــادات و روش ها مأنوس هســتند 
و یــا عمــا بــا آنهــا ســر و کار دارنــد. بــه عبارتــی ســبک زندگــی را می تــوان الگوهــای روابــط اجتماعــی، ســرگرمی، 
نحــوه مصــرف و چگونگــی رســیدن بــه اهــداف دانســت و نگرش هــا، ارزش هــا و جهــان بینــی فرد وگروه وابســته 
بــه آن را منعکــس می کنــد )فدرســتون،۲ ۱987(. نخســتین بــار، آلفــرد آدلــر3  )۱9۲۲( ســبک زندگــی را مطــرح 
کــرد. او شــناخت فــرد را متضمــن شــناخت ادراکــی ســازمان یافته می دانســت و معتقــد بــود ســبک زندگــی بــا 
بینــش و اعتقــادات افــراد براســاس تعامــات اجتماعــی صــورت می گیــرد و ارتبــاط ســه عامــل جســمی، روانــی 

و اجتماعــی را باعــث شــکل گیری ســبک زندگــی افــراد دانســت )شــولتز ۲۰۰5، ۱۴3 - ۱۴8 (.

رفتارهــا و وظایــف زندگــی روزمــرۀ انســان در شــش محــور خاصــه می شــود: داشــتن روحیــۀ اجتماعــی 
یــا حــس مشــارکت، وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی، وظیفــۀ فــرد در قبــال خــود و خانــواده، وظیفــۀ 
یانــی۱39۰(. بــه اعتقــاد اندیشــمندان  کلیــت زندگــی )کاو معنــوی، ســامتی و تناســب انــدام و نگــرش بــه 
گونــی در شــکل گیری ســبک های زندگــی جدیــد نقــش  گونا علــوم اجتماعــی و روان شــناختی عوامــل 

دارنــد، ازجملــه:
اصلی تریــن 	  را  فــرد،  ارزشــی  ســاختار  صاحب نظــران  از  بســیاری  ارزشــی:  تحــوالت  و  ارزش هــا   

عامــل بــرای درک ســبک زندگــی می داننــد ومعتقدنــد ارزش هــای فعلــی زندگــی تعیین کننــده 
می باشــند؛ آتــی  ارزش هــای 

در 	  افــراد  زندگــی  ســبک  چگونگــی  بــر  کــه  اســت  عواملــی  از  یکــی  تحصیــات  تحصیــات:   
ــر درآمــد، تحصیــات و شــغل،  ــش از میــان ســه متغی ــر می گــذارد. اوســیم۴ و همکاران جامعــه اث
ــث  ــر باع ــات باالت ــد. تحصی ــی می دانن ــرف فرهنگ ــای مص ــل ارتق ــن عام ــات را مهم تری تحصی
کــه الگــوی مصــرف فرهنگــی مشــابه و مبتنی بــر  گیرنــد  می شــود تــا افــراد در شــبکه هایی قــرار 
مصــرف محصــوالت فرهنگــی متعالــی دارنــد و بــه ایــن ترتیــب، بــر ســبک زندگــی فرهنگــی فــرد 

تأثیــر می گــذارد )آقامایــی ۱395، 3۲ نقــل از قربانــی و شــعاع کاظمی ۱39۶(؛
 ســن و دورۀ عمــر: ســن و دورۀ عمــر نقــش تعیین کننــده ای در ســبک زندگــی افــراد دارد. هرچــه ســن 	 

گذشــتۀ آنــان بــه منبعــی بــرای شــکل دهی بــه ســبک زندگــی و بینــش  باالتــر مــی رود، تجربه هــای 
ــد و از  ــی دارن ــراد در ســنین مختلــف، نیازمندی هــای متفاوت ــرد تبدیــل می شــود. اف و فعالیــت ف

تــوان، انگیــزه و قابلیــت متفاوتــی بــرای بــرآوردن نیازهــای خــود برخوردارنــد؛

1. Life style.
2. Featherstone.
3. Adler.
4. Useem.
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جداســازی 	  مــرز  اصلی تریــن  دیربــاز  از  اقتصــادی  عوامــل  و  طبقــه  اقتصــادی:  عوامــل  و  طبقــه   

تبــع آن، شــکل های متعــدد  بــه  و  گــون نظــام اجتماعــی شــمرده شــده  گونا قشــرها و ســطوح 
اجتماعــی  طبقــۀ  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  کانتــر  و  زابلکــی  اســت.  آمــده  به وجــود  زندگــی  ســبک 
بنابرایــن، ســبک زندگــی پیامــد منش هــا و  بهتریــن پیش بینی کننــدۀ ســبک زندگــی اســت. 

.)78-88  ،۱38۲ اســت )فاضلــی  شــده  انگاشــته  طبقاتــی  جامعه پذیــری 

ــامی  ــی اس ــبک زندگ ــای آن س ــی از زیرمنظومه ه ــی، یک ــبک زندگ ــذار در س ــل تأثیرگ ــه عوام باتوجه ب
گرایش هــا، تمایــات، رفتــار، باورهــا،  کــه همــۀ  اســت. منظــور از ســبک زندگــی اســامی ایــن اســت 
برداشــت ها، عادت هــا، نگرش هــا، ســلیقه ها، معیارهــای اخاقــی، اقتصــادی  ارزش هــا و مجموعــه 
و سیاســی فــرد یــا جامعــه در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــر مبنــای آموزه هــای دیــن اســام 
و عمــل بــه آنهــا پایه ریــزی شــود؛ به گونه ای کــه ایــن ســبک بتوانــد بخشــی از تمــدن نویــن اســامی قــرار 
از قربانــی و شــعاع کاظمی ۱39۶(. در ســبک  پاریــزی ۱393، 39-۶9نقــل  گیــرد )جــوکار، صفورایــی 
زندگــی اســامی، تنهــا عمــق اعتقــادات و عواطــف و نگــرش فــرد ســنجیده نمی شــود، بلکــه رفتارهــای 
فــرد هــم مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. ولــی هــر رفتــاری بــرای اینکــه مبنــای اســامی داشــته باشــد، بایــد 
حداقل هایــی از شــناخت ها و عواطــف اســامی را پشــتوانۀ خــود قــرار دهــد. در ســبک زندگــی از دیــدگاه 
روان شناســی، جامعه شناســی، علــوم پزشــکی و... فقــط بــه رفتــار توجــه می شــود، ولــی در اســام بــا 
گرفتــه می شــود )خوشــفر و  ی رفتــار، حداقل هــای عواطــف و شــناخت ها نیــز در نظــر  کیــد رو وجــود تأ

محمدی نیــا ۱393 نقــل از همتــی ۱39۶(. 

یســت شــبانه نــام دارد  کــه بــا عنــوان ز کــرده اســت  به تازگــی نــوع ویــژه ای از ســبک زندگــی رواج پیــدا 
گروه هــای ویــژه ای بــا ایــن ســبک زندگــی می کننــد. باتوجه بــه دیدگاه هــای روان شناســان و رفتارنگرهــا  و 
انتخــاب  زندگــی  بــرای  افــراد  کــه  شــیوه ای  می شــود.  پی ریــزی  خانــواده  در  زندگــی  ســبک  زیربنــای 
می کننــد در واقــع، نشــئت گرفته از فرهنــگ، نــژاد، مذهــب، وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و باورهــای 
افــراد جامعــه اســت )شــفیع آبادی و ناصــری ۱38۰ نقــل از قربانــی و شــعاع کاظمی ۱39۶(. اعتقــاد بــه 
برخــورداری از شــیوۀ زندگــی ســالم در ســنین نخســتین زندگــی شــکل می گیــرد، ولــی رفتارهــای مربــوط بــه 
یان بــاری  گرفتــه شــدن، اثــرات ز ســبک زندگــی در طــول ســا ل های بعــد بنــا می شــوند و درصــورت نادیــده 
گــون  گونا گاهــی از چگونگــی تغییــرات ســبک زندگــی در جوامــع  بــر ســامت و رفــاه افــراد دارد. ازایــن رو، آ

گرفتــه اســت )نقیبــی و دیگــران ۱39۲، ۱9-9(.  مــورد توجــه قــرار 

یســت شــبانه۱ نــوع نــگاه مــردم بــه شــب و چگونگــی بهره منــدی آنــان از ایــن بــازۀ زمانــی را نشــان  ز
کیفــی  کــه بــا هــدف ارتقــای ســطح  می دهــد. بــه عبارتــی، همــۀ اقدامــات انســانی )مــادی و معنــوی( 
زندگــی در ســاعات شــب در جامعــه انجــام می شــود، باعــث ادامــۀ فعالیت هــا و پویایــی جامعــه می شــود 

1 Nightlife. 
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کل  گســتره، منطقــه یــا  و زندگــی شــبانه آن جامعــه را تشــکیل می دهــد. ایــن جامعــه ممکــن اســت یــک 
شــهر باشــد )الیاســی ۱393(. جامعــۀ مــدرن در تعامــل بــا ســرگرمی های شــهری، پاســخگوی نیــاز مــردم 
کاری را بــا فعالیت هــای فراغتــی و اوقــات روز را بــا شــب آمیختــه  اســت، به طوری کــه، فعالیت هــای 
کــه افــراد بیــش  می دانــد. زندگــی معاصــر، به ویــژه در شــهرهای بــزرگ، درحــال دگرگونــی اســت؛ به صورتــی 
گذشــته، اوقــات خــود را در شــب ســپری می کننــد و بســیاری از فعالیت هــا ماننــد تفریــح و ســرگرمی،  از 
اســتراحت، اشــتغال، ســفر و ارتباطــات را در ســاعات پایانــی روز انجــام می دهنــد )مهدنشــین ۱395(. 

زمان بنــدی  ســاختار  صنعتــی،  انقــاب  گســترش  و  رشــد  بــا  همــراه  میــادی،  نوزدهــم  قــرن  از 
ــت و  ــود وق کمب ــاس  ــود آمــد. ایــن ســاختار باعــث ایجــاد احس کار و فعالیــت به وج یک پارچــه ای بــرای 
تغییــر در ســبک زندگــی افــراد و فعالیت هــای اجتماعــی آنهــا شــد. امــروزه، به منظــور اســتفادۀ مناســب از 
زمــان، ســاعت های غــروب و شــب بــرای ایجــاد فعالیت هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی اهمیــت 
یســت شــبانه بــه لحــاظ  گرچــه مفهــوم ز کرامتــی ۱39۶(. ا یافتــه و بــه آن توجــه شــده اســت )قدیمــی و 
مبانــی نظــری، پــس از انقــاب صنعتــی بــرای اســتفادۀ بهینــه از زمــان به وجــود آمــد، ولــی پیــش از آن نیــز 
کــم بــر جامعــۀ خــود، حیــات و ســرزندگی شــبانه را  بیشــتر ملت هــا متناســب بــا فرهنــگ و ارزش هــای حا

کرده انــد )آنــی زاده ۱395(.  تجربــه 

کــه بیــن ســبک زندگــی  باتوجه بــه مقدمــه و ادبیــات پژوهــش، پرســش اصلــی پژوهــش ایــن اســت 
یســت شــبانه چــه رابطــه ای وجــود دارد؟ معمــول و رایــج و ز

یســت شــبانه بــر زندگــی افــراد جامعــه  گفــت بــه نظــر می رســد ز در پاســخ بــه پرســش یادشــده، می تــوان 
گــون تأثیرگــذار بــوده و ســبک زندگــی آنــان را دســتخوش تغییــر و تحــول قــرار داده اســت  گونا از جنبه هــای 
گــون آن توجــه  گونا گــر در مطالعــه و برنامه ریزی هــای مرتبــط بــا ایــن نــوع ســبک زندگــی بــه جنبه هــای  و ا
گریبان گیــر رونــد جــاری زندگــی در  الزم نشــود، بی تردیــد مشــکات ناشــی از پیامدهــای ایــن بی توجهــی 
یســت شــبانه بسترســاز  کوچک تریــن نهــاد اجتماعــی اســت، خواهــد شــد. دراین صــورت، ز کــه  خانــواده، 
شــکل گیری انــواع آســیب های اجتماعــی اســت؛ زیــرا قوانیــن بــرای مدیریــت آن وضــع  نشــده و نظارتــی نیــز 
موجــود نیســت. در چنیــن شــرایطی، شــهروندان می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن فضــا بــه تخلیــۀ هیجانــات 
حتــی بــه شــکل نامتعــارف بپردازنــد و از ایــن طریــق، ضربه هــای ســختی بــه پیکــر خانــواده و جامعــه 
گــون جامعــه به ویــژه، قشــر مرفــه بــه شــکلی از زندگــی  گونا کننــد. ایــن ســبک امــروز در بیــن قشــرهای  وارد 
باثبــات تبدیــل شــده اســت و افــراد هویــت فــردی و اجتماعــی خــود را در قالــب آن می بیننــد. چنانچــه 
کــه چگونــه تحصیــات، طبقــۀ اقتصادی _ اجتماعــی و ســن  در بحــث عوامــل تأثیرگــذار متوجــه شــدیم 

در بــروز و ادامــۀ اشــکال جدیــد ســبک زندگــی نقــش دارنــد. 
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فــردی  ســلیقه های  و  حالت هــا  فعالیت هــا،  رفتارهــا،  از  هماهنــگ  مجموعــه ای  زندگــی  ســبک 
گــذران اوقــات فراغــت و... در جریــان زندگــی  معیــن، از طــرز لبــاس پوشــیدن و آرایــش، آرایــۀ منــزل و نحــوۀ 
روزمــره اســت )گیدنــز ۱388، ۱۲۱ نقــل از آنــی زاده ۱395(. در مفهــوم دیگــری، ســبک زندگــی الگویــی از 
کــه به صــورت رفتارهــای مشــترک بــروز  گــروه یــا جامعــه اســت  شایســتگی ها، بینــش و باورهــای مشــترک 

ــی ۱387، 5۴(.  کن ی  ــدو ــد )مه می کن

کامــل  براســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، ســبک زندگــی بــه روش زندگــی مــردم بــا بازتابــی 
از منزلــت اجتماعــی، طــرز برخــورد و عملکردهــا اشــاره دارد. همچنیــن، ترکیبــی از الگوهــای رفتــاری و 
ــکل، دخانیــات و...(  ــه ال ــاد ب ــه، خــواب، اعتی ــی، تغذی ــردی در سراســر زندگــی )فعالیــت بدن عــادات ف

کــه درپــی فرآینــد اجتماعــی شــدن افــراد به وجــود آمــده اســت )اســتاجی و دیگــران ۱385(. اســت 

زیست شبانه

یســت شــبانه را تفریحــات دردســترِس هنــگام عصــر و شــب بیــان  کســفورد )۲۰۱3( ز لغت نامــۀ آ
کــه تــا دیرهنــگام بــاز  کــرده اســت. فرهنــگ لغــت میــراث آمریــکا )۲۰۱۱( زندگــی شــبانه را به عنــوان مرکــزی 
کــرده اســت. لغت نامــۀ آزاد )۲۰۰9( زندگــی شــبانه را فعالیت هــای اجتماعــی و تفریحــی  می مانــد معرفــی 
کــه اواخــر شــب یــا در طــول شــب اتفــاق می افتــد )نیلی پــور ۱39۴(. همــۀ اقدامــات انســانی  می دانــد 
کیفــی زندگــی در ســاعت های شــب در جامعــۀ انســانی  کــه به منظــور ارتقــای ســطح  )مــادی و معنــوی( 
رخ می دهــد و موجــب ادامــۀ فعالیــت جامعــه وپویایــی آن می شــودد، زندگــی شــبانۀ آن جامعــه تعریــف 

کل شــهر باشــد )همتــی ۱39۶(.  یــا  شــده اســت. ایــن جامعــه ممکــن اســت یــک محــدوده، منطقــه و

وهش پیشینۀ پژ

کــه  ــج به دســت آمده از آن بیــان شــود  ــا پیشــینه های پژوهشــی و نتای کوشــش شــد ت در ایــن بخــش، 
ــرای حــل مشــکات  ــا جوامــع، به ویــژه جامعــۀ علمــی ایــران، توانســته از نتایــج چنیــن پژوهش هایــی ب آی
گیــرد؟ در همیــن زمینــه، خورســند و همــکاران )۱399( در پژوهشــی بــا عنــوان  نوپدیــد جامعــه بهــره 
»زندگــی شــبانۀ شــهری از منظــر آموزه هــای اســامی: اســتنباط الگــوی بومــی شــهر ۲۴ ســاعته و حیــات 
کــه نمی تــوان الگویــی یگانــه بــرای  شــبانه متناســب بــا ســبک زندگــی اســامی«، بــه ایــن نتایــج رســیدند 
گرفــت. در هــر جامعــه ای، متناســب بــا اقتضائــات، امکانــات، فرهنــگ عمومــی،  زندگــی شــبانه در نظــر 
مناســبت های اجتماعــی و حتــی سیاســت های دولت هــا و مدیــران شــهری، نمونه هــای متفاوتــی از 
کــرده اســت. در ایــن پژوهــش، بیــان شــد نبایــد به دنبــال تحقــق تمام وکمــال الگــوی  یســت شــبانه بــروز  ز



دوفصل نامه علمیـ  پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی/ سال هفتم، شماره ۱۲، بهار و تابستان 104۱۴۰۰

کــه  غربــی زندگــی شــبانه در شــهرهای اســامی بــود؛ بلکــه بایــد به صــورت ویــژه، بــرای رفتارهــا و نیازهایــی 
در آموزه هــای اســامی بــرای ســبک زندگــی اســامی و در مســیر دســتیابی بــه اهــداف اســامی اســت، در 
کــه نمــود بیرونــی و عمومــی  گونــه ای از زندگــی شــبانه،  مکان هــای مشــخص به صــورت برنامه ریزی شــده، 

دارد، را عینیــت بخشــید.

بــا عنــوان »شناســایی جنبه هــای اجتماع - فرهنگــی  و دیگــران )۱399( در پژوهشــی  نیازخانــی 
کــه جاذبه هــا و دافعه هــای فــردی و اجتماعــی  یســت شــبانه در شــهر تهــران«، بــه ایــن نتیجــه رســیدند  ز
کــه  یســت شــبانه وجــود دارد. جنبه هــای مثبــت و منفــی شناســایی شــد و آشــکار شــد  بســیاری دربــارۀ ز
گویــای ایــن مســئله  یســت شــبانه خوش بیــن هســتند. یافته هــای پژوهــش  کســبه  بــه پدیــدۀ ز شــهروندان و 
یســت شــبانه نگــرش مثبتــی دارنــد.  کــه شــهروندان نســبت به شــرکت در فعالیت هــای مرتبــط بــا ز اســت 
کــه دربــارۀ ایــن پدیــدۀ نوظهــور وجــود دارد و تحــت تأثیــر باورهــای  ازســوی دیگر، بــه علــت ابهام هایــی 
گرفتــه، دچــار نوعــی تردیــد و بازدارندگــی هســتند. دغدغه هــای شــهروندان  ســنتی و اجتماعــی قــرار 
بیشــتر در قالــب موضوعاتــی همچــون احســاس عــدم امنیــت، تــرس از ایجــاد اختــال در زندگــی روزمــره، 

نگرانــی والدیــن از تغییــر ســبک زندگــی فرزنــدان اســت. 

کــه  آنــی زاده )۱395( در پژوهشــی بــا عنــوان »زندگــی شــبانه در فرهنــگ مــردم ایــران«، نشــان داد 
کنــون، مهم تریــن جلــوۀ فعالیت هــای فراغتــی و اجتماعــی شــبانۀ ایرانیــان  از زمــان ایــران باســتان تا
کــه به وســیلۀ آییــن و ســنت ایرانــی مدیریــت  کانــون خانــواده بــوده اســت  شب نشــینی های رایــج در 
و اجتمــاع در شــبانگاه به صــورت  اقتصــاد  تفریــح،  بــرای  از خانــه  بیــرون  مــردم در  می شــد و حضــور 

کمتــر مجــال بــروز داشــته اســت.  غیرآیینــی 

کیــد بــر تأثیــر  کان شــهر بــا تأ کرامتــی )۱39۶( در پژوهشــی بــا عنــوان »زندگــی شــبانه در  قدیمــی و 
کــه فرهنــگ نقــش مهمــی در ایجــاد زندگــی  عوامــل فرهنگــی بــر فضــاى شــهرى«، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه باعــث تغییــرات در  شــبانه و شــهر ۲۴ســاعته دارد. عوامــل فرهنگــی از مهم تریــن عواملــی هســتند 
شــهرها می شــوند و باتوجه بــه آن، می تــوان زندگــی شــبانۀ مــردم را شــکل داد. معیارهــای مؤثــر بــر فرهنــگ 
کــه در ســه مؤلفــۀ فضــای شــهری )کالبــد، عملکــرد  در ایــن پژوهــش شــامل مــردم، نــوآوری و زمــان اســت 

گرفــت.  و معنــا( قــرار 

طراحــی  یکــرد  رو بــا  شــهری  شــبانۀ  ســرزندگی  »ایجــاد  عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   )۱395( پاپــی زاده 
ــراد  ــان شــب، اف فضاهــای ٢۴ســاعته«، بــه ایــن نتیجــه رســید بــا ایجــاد فضــای شــهری مناســب در زم
کننــد. وجــود  ــد و خدمــات شــهری اســتفاده  می تواننــد از فعالیت هــای تفریحــی، اوقــات فراغــت، خری
ــرزندگی و  ــن س ــود و همچنی ــز می ش ک ــن مرا ــراد در ای ــور اف ــش حض ــث افزای ــبانه باع ــای ش ــت در فض امنی

نشــاط در بســیاری از مــردم به وجــود می آیــد. 
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بــه ســبک  گرایــش جوانــان  بــا عنــوان »تبییــن جامعــه شــناختی  مرحمتــی )۱39۱( در پژوهشــی 
ــا امکانــات خــود از طریــق آفرینــش تنــوع، فــرد را  کــه مدرنیتــه ب ــه ایــن نتیجــه رســید  زندگــی مــدرن«، ب
گــون و پیچیــده روبــه رو می ســازد. در ایــن پژوهــش، ســبک زندگــی مــدرن شــامل  گونا گزینه هــای  بــا 
کارهــا، روش هــا، الگوهــا، طــرز برخــورد و روابــط اجتماعــی مبتنی بــر عناصــر زندگــی مــدرن  اعمــال و 
گرایــش جوانــان بــه ســبک زندگــی مــدرن  اســت. هــدف اصلــی در ایــن مقالــه تبییــن جامعه شــناختی 

اســت )نقــل از نیلی پــور ۱39۴(. 

ترانــگ )۲۰۱8( در پژوهشــی بــا عنــوان »نفــوذ بــر دیگــران: چگونــه فنــاوری دیجیتــال افــراد جــوان را 
به ســمت زیســت شــبانه هدایــت می کنــد«، معنقــد اســت تمرکــز بــر شــبکه های اجتماعــی ازجملــه واتســاپ 
و تأثیرگــذاری آن بــر جوانــان در طــول شــب پدیــده ای روبه افزایــش اســت. در ایــن پژوهــش، آزمون اســتانداردی 
گســترش مرزهــای ایــن فنــاوری را در  گرفــت. ارزیابــی نتایــج  از چگونگــی زیســت شــبانۀ افــراد جــوان شــکل 
کــه حضــور آنــان را در اجتمــاع و مکان هــای زیســت شــبانه پررنــگ می کنــد و  زندگــی جوانــان نشــان می دهــد 

کرده انــد.  افــراد درک تــازه ای دربــارۀ خلــق زمــان و فضــای بــدون اســتفاده در زیســت شــبانه احســاس 

ــا  ــا موضوعــات مرتبــط ب ــا مطالعــه و بررســی پیشــینۀ پژوهش هــای داخلــی و خارجــی انجام شــده ب ب
کــه پژوهشــگران بــه عوامــل مؤثــر در شــکل گیری ســبک  یســت شــبانه، بــه نظــر می رســد  ســبک زندگــی و ز
کرده انــد، ولــی بــه اینکــه افــراد  کیــد بســیاری  زندگــی شــبانه، همچــون شــغل، اوقــات فراغــت و فرهنــگ، تأ
به صــورت مجــرد و همــراه دوســتان و هم گروهی هــا بــه ایــن ســبک زندگــی می پردازنــد یــا بــه همــراه همســر 
کــه  و خانوادگــی، اشــاره ای نشــده اســت. در پژوهــش پیــِش رو نمونــۀ مــورد مطالعــه از بیــن زوج هایــی 
یســت شــبانه داشــتند و به صــورت زوجــی و بــا رضایــت خاطــر و رضایــت از زندگــی بــا وجــود دارا بــودن  ز
گــروه نمونــه  گــون زندگــی  گونا یــه ای برخوردارنــد، اســتفاده شــد. در عیــن حــال، ابعــاد  فرزنــد از چنیــن رو
یســت شــبانه یــا بــرای اشــتغال، تفریــح و ســرگرمی، رفتــاری  )شــامل جســمانی، روانــی و...( بررســی شــد. ز
تقلیدگونــه و شــاید هــم اعتیادآمیــز و یــا اســتفاده از زمــان ۲۴ســاعتۀ شــبانه روزی بــرای زندگــی بــه شــکل 
گــروه هــدف  ــه نظــر می رســد نمونه گیــری هدفمنــد و اســتفاده از زوجیــن به عنــوان  ــود. ب ــان ب ویــژه در جری
یســت شــبانه و رضایــت از زندگــی آنــان از نوآوری هــای  و بررســی هم زمــان ســبک زندگــی مبتنی بــر ز
پژوهــش بــود؛ زیــرا ایــن شــکل زندگــی افــراد نمونــه به طــور پنهانــی و دور از چشــم همســر نیســت، بلکــه بــه 

اتفــاق این گونــه زندگــی می کننــد. 

وهش  دیدگاه های نظری پژ

آلفرد آدلر 

کودکــی قانــون حرکــت یگانــۀ خــود را ایجــاد می کننــد. هــدف ایــن حرکــت  همــۀ افــراد از دوران آغــاز 
ــر  ــخصی بیانگ ــدف ش ــوی ه ــگ به س ــت هماهن ــت. حرک ــی اس ــکات زندگ ــر مش ــدن ب ــره ش ــواره چی هم
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کــه  کلــی تعریــف می کنــد  امنیــت و اهمیــت ســبک زندگــی اوســت. آدلــر ســبک زندگــی را مفهومــی 
افزون بــر هــدف، دربردارنــدۀ اندیشــۀ فــرد دربــارۀ خــود و جهــان و همچنیــن شــیوۀ منحصربه فــرد او در 
ــه  ــرای رســیدن ب ــرد پلــی ب ــژه اســت. ســبک زندگــی هــر ف ــه هــدف در شــرایط وی ــرای دســتیابی ب تــاش ب

کــرن ۱95۶، 35(  کســتین و  هــدف شــخصی اوســت )انســباچر ۱95۶، ۲83 بــه نقــل از ا

ــی و اجتماعــی ســبک زندگــی شــکل  ــی، روان ــه از تعامــل ســه عامــل بدن ک ــاور اســت  ــرر ایــن ب ــر ب آدل
می گیــرد. در واقــع، از دیــد آدلــر هــر فــرد بــا ارادۀ آزاد خویــش مناســب ترین ســبک زندگــی را بــرای خــود 
می آفرینــد و هــرگاه ایــن ســبک زندگــی ایجــاد شــد، در طــول زندگــی ثابــت می مانــد و منــش بنیادیــن 
فــرد را می ســازد )شــولتز ۱99۰، ۱۴8-۱۴9(. بــه عبارتــی، ســبک زندگــی براســاس تعامل هــای اجتماعــی 
کــه در ســال های نخســت زندگــی صــورت می گیــرد، ایجــاد می شــود و ایــن جریــان در ســن چهــار یــا 

کــه تغییــرات در آن دشــوار اســت.  پنج ســالگی آن چنــان تبلــور می یابــد 

گئورگ زیمل 

ی در اهمیــت  ــوان نخســتین جامعه شــناس ســبک زندگــی شــهری مــدرن دانســت، و یمــل را می ت ز
نتایــج  بــا  هویتــی فضایــی  مــدرن  شــهر  کــه می نویســد  مــی رود  پیــش  آنجــا  تــا  شــهر  مفهــوم  بــه  دادن 
گرفتــه  نحــو فضایــی شــکل  بــه  کــه  اســت  بلکــه هویتــی جامعه شــناختی  نیســت،  جامعه شــناختی 
کــه امــروزه، افــراد  ی ســبک زندگــی را روشــی خــاص بــا هــدف ترســیم نمادهــای منزلــت می دانــد  اســت. و

ک ۱9۴۰، ۲۴(.  کا )بــا کننــد  را تحمــل  به وســیلۀ آن می تواننــد فشــار های زندگــی 

یمــل،  ــه شــده اســت. در نظــر ز کان شــهر ارائ ــارۀ مفهــوم شــهر و زندگــی در  یمــل درب یه هــای ز نظر
کــرده  گروهــی محصــور  کــه آزادی فــرد را در قالــب همبســتگی  رهایــی فــرد از حصــار جامعــۀ ســنتی، 
ید بخــش بــروز فردیــت اســت. ولــی همیــن فــرد آزاد خــود را محــدود در جامعــه ای می بینــد  بــود، نو
اســت  آشــکار  آن  ســاختارهای  فشــار  و  می کنــد  تعــرض  ی  و اســتقال  حوزه هــای  بــه  پیوســته  کــه 

 .)۲۴  ،۱38۲ )فاضلــی 

ــه تعبیــری  ــا ب ــرای یافتــن ارزش هــای بنیــادی ی یمــل، ســبک زندگــی همــان تــاش انســان ب ــاور ز ــه ب ب
فردیــت برتــر خــود در فرهنــگ عینــی اش و شناســاندن آن بــه دیگــران اســت؛ بــه بیــان دیگــر، انســان بــرای 
بــر می گزینــد. اســتعداد چنیــن  مفهــوم مــد نظــر خــود )فردیــت برتــر( صورت هــای رفتــاری  ویــژه ای را 
کنــی ۱38۶،  ی  گزینشــی را ســلیقه و ایــن شــکل های به هم وابســته را ســبک زندگــی می نامنــد )مهــدو
یمــل، ســبک زندگــی عینیت بخشــی بــه ذهنیــات، در قالــب شــکل های  ۲5۰(. در واقــع، در دیــدگاه ز

کنــی ۱38۶، ۲۰5(.  ی  یمــل ۱99۰، ۴۶3 نقــل از مهــدو شناخته شــدۀ اجتماعــی اســت؛ )ز
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یست شبانه  یه های اندیشمندان پیرامون ز نظر

 لیون کریتزمن 

کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت، امــروزه درحال ضعیف شــدن هســتند.  محدودیت هــای زمانــی، 
گرفتــن  کرینزمــن معتقــد اســت بــا در اختیــار  جامعــۀ ۲۴ ســاعته می توانــد معــرف دنیــای جدیــدی باشــد. 
کــه در اختیــار  زمــان شــب در جامعــۀ ۲۴ ســاعته، مــا زمــان بیشــتری خلــق نمی کنیــم، بلکــه از زمانــی 
ــر بهــره می گیریــم و از چنــگال محدودیــت زمانــی خــارج می شــویم. بیشــترین تأثیــر و ارتبــاط  یــم مؤثرت دار
کریتزمــن،  گــذران اوقــات فراغــت اســت. در نظــر  جامعــۀ ۲۴ ســاعته بخــش تفریحــات و ســرگرمی و 
جامعــۀ شــبانه دارای شــکاف و تقســیم بندی بزرگــی اســت، جوانــان در برابــر مســن ترها، شــاغان در برابــر 
ــه بیــان دیگــر، او بــه مفهــوم واقعــی و درســت شــهر ۲۴ ســاعته و  ــر مجردهــا. ب بیــکاران، خانواده هــا در براب

ــا پویایــی شــهری معتقــد اســت )کریتزمــن ۱999 نقــل از نیلی پــور ۱39۴(.  ارتبــاط آن ب

گرچـه نمی توانیـم زمـان  کـردن شـب در جامعـۀ ۲۴سـاعته، ا کلونیـزه  کریتزمـن معتقـد اسـت به وسـیلۀ 
کـه از زمـان موجـود به صـورت بهینـه اسـتفاده  یـم  کنیـم، ولـی می توانیـم ایـن امـکان را به وجـود آور را ایجـاد 
پیشـنهاد  ایـن  درحالی کـه،  کنیـم.  رهـا  زمـان  محدودیت هـای  قیـد  از  را  خـود  می توانیـم  سـپس  کنیـم. 
همـراه  بـه  نیـز  را  گونـی  گونا برتری هـای  و  هزینه هـا  می کنـد،  ایجـاد  را  جدیـدی  فرصت هـای  و  آزادی هـا 
ازسـوی دیگر،  و  کـرده  ایجـاد  فعالیت هـا  بـرای  را  بیشـتری  انعطـاف  و  آزادی  ازسـویی،  داشـت.  خواهـد 

کار حتـی در سـاعت های غیررسـمی  شـود )قربانی نیـا ۱389(.  افزایـش سـاعت  می توانـد باعـث 

متیوکرمونا 

کرمونا اعتقاد دارد در جامعۀ ۲۴ ساعته، الگوهای فعالیت و استفاده از فضای شبانۀ شهر براساس 
کمتر پیش بینی پذیر است. او نبودن فعالیت های  ترجیحات و نیازهای افراد به وجود می آید؛ بنابراین، 
گیر می داند و می گوید که به دلیل نبودن جنب وجوش  عمومی هنگام غروب و در طول شب را مشکلی فرا

گون اجتماعی به فضاهای عمومی جذب نمی شوند )نجاتی ۱393(.  گونا گروه های  در شب، 

فرانکو بیانچینی 

بیانچینــی در نظریه هــای خــود بــا عنــوان فرهنــگ و اقتصــاد شــبانه از فاصلــۀ زمانــی بیــن تمــام شــدن 
روز و شــروع شــدن شــب، ایــن زمــان را زمــان مــردۀ شــهر می شــمارد. بنابرایــن، بــرای رونــق ایــن زمــان از 
فعالیت هــای پــس از غــروب ســخن بــه میــان مــی آورد و به کارگیــری سیاســت های فرهنگــی، اجتماعــی 
و اقتصــادی بــرای شــب را یــدآور می شــود. او بــر ایــن بــاور اســت جوانــان مخاطــب اصلــی فعالیت هــای 
شــبانه شــده اند و ازســویی، زنــان نیــز بــرای تثبیــت جایــگاه برابــر بــا مــردان، بــه اســتفاده از ایــن فعالیت هــا 

کــز شــهری امــن شــبانه اصــرار دارنــد )بیانچینــی ۱995(.  و مرا
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گروه هــای اجتماعــی در  امــروزه بــه علــت پیچیدگــی زندگــی شــهری و نبــودن امــکان بــرای همــۀ 
کــم شــدن روابــط اجتماعــی و  رفــع نیازهــا و درنتیجــه،  از ســاعات روشــنایی روز به منظــور  اســتفاده 
کــردن پیامدهــای اجتماعــی، اقتصــادی ناشــی از تمرکــز ترافیــک و شــلوغی  همچنیــن، بــرای برطــرف 
ــدن شــهر در حــدود نیمــی از  ــدون اســتفاده مان ــل، ب ــژه و در مقاب مکان هــای عمومــی در ســاعت های وی
ســاعات شــبانه روز بســیاری از شــهرهای بــزرگ دنیــا، حیــات شــبانه و شــهرهای بیست وچهارســاعته را 

گرفته انــد.  به منزلــۀ راه حــل در نظــر 

کــه یکــی   هیــث )۱997( در مقالــۀ خــود بــا عنــوان مفهــوم شــهر بیست وچهارســاعته آورده اســت 
ــود.  ــب ب ــان ش ــهر در زم ــردم از ش ــتفادۀ م ــتم، روش اس ــرن بیس ــان ق ــهرها در پای ــکات ش ــن مش از مهم تری
یکــردی به نســبت تــازه بــرای مقابلــه بــا مشــکات شــبانۀ شــهری و ایجــاد مرکــز  مفهــوم شــهر ۲۴ســاعته رو
شــهر امن تــر اســت )هیــث ۱997(. مفهــوم شــهر ۲۴ ســاعته معنــای جامع تــر و فراتــر از خرده فروشــی اســت 
و شــامل ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن، اهــداف آرمانــی بــرای ترغیــب ایده هــا و فعالیت هــای 
کــه شــهر بایــد بتوانــد در شــب، عملکــرد روزانــۀ خــود را ادامــه دهــد.  کارآفرینــی اســت. بــه ایــن معنــی 
ــه  ــا ب کار و زمــان فراغــت ی ــه دو بخــش زمــان  کــه زمــان زندگــی در شــهرها ب انقــاب صنعتــی ســبب شــد 
کــه روندهــای جهانــی بــر بازســازی شــهرها  دو قطــب مثبــت و منفــی تبدیــل شــود. تــا پیــش از دهــۀ ۱9۶۰ 
ــی  ــان زندگ ــی ترین زم ــان روز، اساس ــی زم ــه عبارت ــا ب کار ی ــان  ــود، زم ــل ب ــادی متمای ــوان اقتص ــی ت یاب و باز
به شــمار می رفــت و زمــان فراغــت یــا زمــان شــب زمانــی بیهــوده و باقی مانــده به شــمار می آمــد؛ ولــی 
گرفتــه اســت. ایــن  امــروزه نــگاه بــه زندگــی تغییــر یافتــه و جنبه هــای دیگــری از نیازهــای انســانی در نظــر 
کــه  کار و افزایــش زمــان فراغــت ســبب می شــود باتوجه بــه زمــان شــب،  کاهــش زمــان  تحــوالت همــراه بــا 

ــی ۱393(.  بخــش مهــم زمــان فراغــت در آن ســپری می شــود، بیشــتر شــود )نجات

در ســال های اخیــر، برنامه ریــزان به دنبــال عرضــۀ راهکارهایــی بــرای آفرینــش شــهر پویــا بوده انــد. 
گردشــگری  کــردن امکانــات و تســهیات شــبانه در حــوزۀ فرهنگــی، تفریحــی و  برنامه ریــزی و آمــاده 
به منزلــۀ روشــی بــرای تقویــت اقتصــاد محلــی و پویاســازی شــهر توجــه برنامه ریــزان را بــه خــود جلــب 
اســت. براســاس تجربه هــای جهانــی، فعالیت هــای شــبانه باعــث تقویــت تجــارت محلــی و بهبــود 
کــردن زمینــۀ فعالیت هــای مضاعــف بــرای جامعــه، و تهدیــدی بــرای  ســاختار اقتصــاد منطقــه ای، فراهــم 

کاهــش جرایــم شــده اســت )هیــث و چانــگ ۲۰۰۶، ۱39(.  انجــام فعالیت هــای غیرقانونــی شــبانه و 

ســاختار  خلــق  موجــب  شــبانه  گردشــگری  و  تفریحــی  فعالیت هــای  گفــت  می تــوان  همچنیــن، 
کنــار اعضــای خانــواده و یــا دوســتان را در  گــذران وقــت در  اجتماعــی منســجم و بــرای افــراد امــکان 
محیط هــای اجتماعــی به وجــود آورده اســت )کیــن و دیگــران ۲۰۱۱، ۴79 نقــل از خورســند و دیگــران 
۱399(. گردشــگری شــبانه کیفیــت زمــان فعالیــت افــراد را افزایــش داده و ارتباطات و ســامت اجتماعی 
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و  شــبانه  موزه هــای  جشــنواره ها،  بــه  می تــوان  را  شــبانه  گردشــگری  فعالیت هــای  می بخشــد.  ارتقــا  را 
کــز خریــد و پذیرایــی، ورزش هــای تفریحــی و اســتفاده از جاذبه هــای طبیعــی  یخــی، مرا مکان هــای تار

کــرد.  گردشــگری شــبانه ماننــد رصــد ســتارگان دســته بندی  )ایوانــز ۲۰۱۲( و برخــی از فعالیت هــای 

شب از دیدگاه آموزه های اسالمی

و  یکی  تار معنای  به  و  می کند  بیان  را  شب  مفهوم  که  است  واژه ای  »لیل«  اسامی،  فرهنگ  در 
کریم، واژۀ لیل  سیاهی است. در مقابل، »نهار« به معنی روز است )فراهیدی ۱۴۱۰، 8، 3۶3(. در قرآن 
و مفاهیم آن 9۱ بار به کار رفته است. در بسیاری از آیات قرآن از شب، ویژگی ها، آثار، حاالت و برکات 
َتْبَتُغوا  ِ

ّ
َهاِر ُمْبِصَرًة ل َنا آیَة الّنَ

ْ
یِل َوَجَعل

َّ
َهاَر آیَتیِن َفَمَحْوَنا آیَة الل یَل َوالّنَ

َّ
َنا الل

ْ
گفته شده است. »َوَجَعل آن سخن 

َناُه َتْفِصلًا )اسراء، ۱۲(؛ ما شب و روز را دو 
ْ
ل ِحَساَب َوکّلَ َشیٍء َفّصَ

ْ
ِنیَن َوال ُموا َعَدَد الّسِ

َ
کْم َوِلَتْعل ّبِ

ن ّرَ َفْضلًا ّمِ
کرده و نشانۀ روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن فضل  نشانه قرار دادیم؛ سپس نشانۀ شب را محو 
پروردگارتان را بطلبید و به تاش زندگی برخیزیدو عدد سال ها و حساب را بدانید، و هر چیزى را به طور 

کردیم«.  مشخص و آشکار بیان 

کــه پشت ســرهم و به خاطــر روبــه رو بــودن زمیــن   دو واژۀ لیــل و نهــار، بــه معنــاى ظلمــت و نــورى اســت 
ــن  ــم و همچنی ــودا ت عال ــر موج ــد دیگ ــن دو مانن ــد و ای ــد می آین ــن پدی ــاب در زمی ــروب آفت ــوع و غ ــا طل ب
کــه بــر یکتایــی خــدا در ربوبیــت داللــت  احــوال آن موجــودات، دو آیــت از آیــات خــداى ســبحان هســتند 
ــیدن  ــرای پوش ــرده ای ب ــی اش پ یک ــیلۀ تار ــب را به وس ــد ش ــی ۱۴۱7، ۱3، 5۱(. خداون ــد )طباطبای می کنن
کارهــای روزانــه، آرام بگیریــم و  اشــیا قــرار داده و آن را بــر مــا پوشــانده تــا بــا اســتفاده از آن، از ســختی 

ــدن انســان را می پوشــاند:( طبرســی ۱37۲، 7، ۲7۰(.  کنیــم؛ چنانچــه لبــاس ب اســتراحت 

گســترده و بیرونــی  کســب معــاش، تعامــات  بنابرایــن، در دیــگاه اســام، روز زمــان جنبــش، حرکــت، 
اســت و شــب زمــان آرامــش و دوری از تنش هــا و هیجانــات بیرونــی، و نیــز تأمــل و تدبــر درونــی و تعامــل 
یســت  کلــی ز گرفتــه شــده اســت؛ ولــی ایــن مســئله بــه معنــای نفــی  و ارتباطــات در بســتر خانــواده در نظــر 
کــه هماهنــگ  ــود  ــد به دنبــال الگویــی ب ــه نیســت؛ بلکــه بای شــبانۀ شــهری در محیط هــای بیــرون از خان
ــا فلســفۀ وجــودی و ویژگی هــای خــاص شــب باشــد. برخــی  ــوا ب ــارۀ شــب و هم ن ــا اهــداف اســامی درب ب
رفتارهــا مناســب زمــان شــب هســتند و امــکان نمــود و وقــوع خــارج از خانــه را نیــز دارنــد و می تــوان 
کــرد؛ ازجملــۀ آنهــا برخــی رفتارهــای عبــادی- آیینــی  مکان هــای ویــژه ای بــرای آ نهــا تعبیــه و برنامه ریــزی 
کــه بــه انجــام آنهــا در شــب های ویــژه ای توصیــه شــده اســت، ماننــد اعمــال شــب جمعــه،  هســتند 

ــان.  ــارک رمض ــاه مب ــب های م ــدر، ش ــب های ق ــعبان، ش ــۀ ش ــب نیم ــب، ش لیلةالرغائ

برای فعالیت شبانه در همۀ شهرها ضروری  ایجاد فضاهایی مصنوعی  نظر می رسد  به  بنابر این، 
گر شهرهایی ظرفیت بروز فعالیت های شبانۀ هماهنگ با مطلوبت های اسامی را داشتند،  نیست و ا

کرد )خورسند ۱399(.  کانون های مناسب و ویژه ای را شناسایی و برای ساماندهی آن اقدام  باید 
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وهش وش شناسی پژ ر

روش پژوهــش پایــۀ هــر پژوهــش علمــی به شــمار مــی رود و بــه بیــان دیگــر، منطــق هــر پژوهــش نــوع 
روش آن اســت. پــس از اینکــه پرســش آغازیــن، پرســش ها و اهــداف پژوهــش پیــدا شــد، الزم اســت 
روش تحقیــق به روشــنی بیــان شــود. روش پیمایشــی یکــی از متداول تریــن روش هــای ســنجش و بررســی 
کــه تعــداد  معرف هــا در پژوهش هــای اجتماعــی اســت. ایــن روش به طــور معمــول، در پژوهش هایــی 

یــادی از افــراد جامعــه را در نظــر دارد، بــه کار مــی رود.  ز

گــردآوری داده هــا، توصیفــی از نــوع پیمایش  پژوهــش پیــِش رو از لحــاظ نــوع، کاربــردی و از منظــر روش 
کــه معــرف افــراد جامعــۀ پژوهــش اســت  / زمینه یابــی اســت. ایــن روش براســاس انتخــاب نمونــه ای 
و پاســخگویی بــه مجموعــۀ پرســش بــا اســتفاده از پرســش نامۀ نظرســنجی یــا روش هــای دیگــر انجــام 
کــه افــراد  می شــود. به طورکلــی، در ایــن روش بــا اســتخراج اطاعــات دربــارۀ شــرایط زندگــی و مقوله هایــی 
را معیــن و متمایــز می کننــد، بــه مطالعــۀ وضــع موجــود شــامل نگرش هــا، عقیده هــا، رفتارهــا می پــردازد. 
کل جامعــه  و حتــی  گــروه، ســازمان  و هــم  قــرار داد  فــرد  را می تــوان هــم  واحــد تحلیــل  در پیمایــش، 
)احمــدی، نصریانــی و ابــاذری ۱387، 58(. پیمایــش به عنــوان شــاخه ای از تحقیقــات توصیفــی، روش 
ــش  ــدادی پرس ــه تع ــا ب ــود ت ــته می ش ــراد خواس ــخصی از اف ــروه مش گ ــه در آن، از  ک ــت  ــردآوری داده هاس گ
مشــخص پاســخ دهنــد. نمونــۀ آمــاری در پژوهــش پیــش رو شــامل ۱3۴ زوج، از ســه منطقــۀ شــهر تهــران 
کــه اوقــات بیشــتری از ســاعات شــب را در خــارج از  به صــورت در دســترس و هدفمنــد انتخــاب شــد 
ــد.  ــتفاده ش ــش نامه اس ــزار پرس ــش از اب ــدف پژوه ــه ه ــد. بناب ــون می پردازن گ گونا ــای  ــه فعالیت ه ــزل ب من
ــا 8۰  ــار بیــن 75 ت ــب اعتب ــا ۱۴ پرســش و ضرای ــزاری محقق ســاخته ب ــه اب ک یســت شــبانه،  پرســش نامۀ ز

کرونبــاخ 7۴ درصــد بــود، در ایــن پژوهــش بــه کار رفــت.  درصــد دارای ضریــب آلفــای 

بحث و نتیجه گیری

گــون رفتــاری و بینــش  گونا شــکل گیری و رشــد اجتماعــی هــر جامعــه نیازمنــد بهره منــدی از الگوهــای 
ــبک  ــری و س ــای ظاه ــه را از نمود ه ــر جامع ــل ه ــت اصی ــوان هوی ــن، می ت ــت. بنابرای ــه اس ــراد آن جامع اف
کــه  ــوژی خــود را می بینــد  ــی نتیجــۀ جهان بینــی و ایدئول یافــت. جامعــه زمان ــراد آن جامعــه در زندگــی اف
ــه  ــر آن جامعــه متناســب باشــد. در ایــن پژوهــش، ب کــم ب ــد و ارزش هــای حا ــا عقای ــراد ب ســبک زندگــی اف
کــه میــزان تطابــق ویژگی هــای شــخصیتی هریــک از زوجیــن می توانــد در پذیــرش فرهنــگ  نظــر می رســد 
گــون  گونا ســبک زندگــی شــبانه و بنابرایــن، افزایــش رضایت منــدی از زندگــی مؤثــر باشــد. افــراد در جوامــع 
گونه هــای متعــددی بــرای شــخصیت  دارای شــخصیت های منحصربه فــردی هســتند. روان شناســان 
کــه باعــث تفــاوت بیــن افــراد جامعــه می شــود تفاوت هــای  کرده انــد. مهم تریــن ویژگی هایــی  افــراد بیــان 
فیزیکــی ماننــد تفــاوت در توانایی هــا، مهارت هــا و ویژگی هــای فیزیکــی و تفاوت هــای روان شــناختی 
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ــه  کــه توجــه و اهمیــت ب همچــون شــخصیت اســت. نتایــج ایــن پژوهــش ایــن مطلــب را تأییــد می کنــد 
ســبک زندگــی شــبانه تــا حــدودی می توانــد بــه هریــک از زوجیــن در به کارگیــری شــیوه های حــل تعــارض 
کنــد و ایــن امــر بــه تغییــر در میــزان رضایــت زناشــویی آنهــا منجــر خواهــد شــد. رضایــت زناشــویی  کمــک 
بــا  کســب وکار  فــارغ از دغدغه هــای  تــاش روزانــه و  کار و  از  پــس  از زوجیــن در ســاعت های  هریــک 
به کارگیــری به جــا و به موقــع تکنیک هــای حــل تعــارض، ماننــد ایجــاد اوقــات فراغــت و پرداختــن بــه 
کنــار هــم بــودن، بــا ســازش در زمــان بــروز اختافــات ارتبــاط  گروهــی و جمعــی از طریــق در  فعالیت هــای 
تنگاتنــگ دارد. باتوجه بــه یافته هــای پژوهــش بــه نظــر می رســد افــراد دارای ســبک زندگــی شــبانه ایــن 
کــردن خأل هــا و اینکــه از تعارضــات  کرده انــد تــا فرصتــی باشــد بــرای پــر  ســبک خاقانــه را انتخــاب 
کننــد و راهــی بــرای بهزیســتی بیابنــد. بــا ادامــۀ ایــن رونــد ممکــن اســت ایــن  زناشــویی و بین فــردی دوری 
یســتن ســبک غالــب جوامــع شــود، ولــی بــه نظــر می رســد هنــوز بــا ســازوکارها و فرهنــگ فعلــی جامعــه  نــوع ز
ــی  ــت راه ــن اس ــود ممک ــیده نش ــرای آن اندیش ــدات الزم ب ــر تمهی گ ــدارد و ا ــی ن ــدان همخوان ــروزی چن ام
یســت شــبانه  پنهانــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف غیراســتاندارد باشــد. بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل ز
کــه بــا ســبک زندگی شــبانه  به صــورت زوجینــی در ایــن پژوهــش زمــان فراغــت و باهــم بــودن زوجیــن اســت 
کــه بســیاری از زوج هــا همــواره از آن ســخن می گوینــد آن  رابطــۀ مثبــت و معنــادار دارد. ازجملــه مســائلی 
کافــی بــا یکدیگــر وقــت صــرف نمی کننــد. ازســویی به دلیــل محدودیت هــای ناشــی از  کــه بــه قــدر  اســت 
زندگــی شــهری، رفتارهــای شــهروندان و ازجملــه زوجیــن تحــت تأثیــر مســائلی چــون کمبــود وقــت در طــول 
ــادی شــده و اوقــات  ی روز، شــلوغی، دوری مســافت، مســائل اقتصــادی دچــار تغییــرات و محرومیــت ز
فراغــت را در پایین تریــن وضعیــت قــرار می دهنــد. البتــه، مشــکل اصلــی تنهــا مــدت بــا هــم بــودن و زمــان 
کیفیتــی می گــذرد. یکــی از  کــه ایــن فرصــت بــا هــم بــودن بــا چــه  فراغــت نیســت، بلکــه مســئله ایــن اســت 
کــه زن و شــوهر ویژگی هــای شــخصیتی هماننــدی داشــته باشــند و  نشــانه های ازداوج موفــق ایــن اســت 
کافــی  کــه از آن شــرایط لــذت  کننــد  بتواننــد اوقــات بــا هــم بــودن و ســاعت فراغــت خــود را طــوری تنظیــم 
کرده انــد ایــن نکتــه را  کــه بــه دفاتــر مشــاورۀ خانــواده مراجعــه  ببرنــد. تجربه هــای ثبت شــدۀ زوج هایــی 
یــاد اســت. ولــی هرچــه زمــان  کــه میــزان مصاحبــت و بــا هــم بــودن در آغــاز ازدواج بســیار ز تأییــد می کنــد 
کم رنگ تــر می شــود. وقتــی زن و شــوهر دچــار  ســپری می شــود، ایــن عامــل مهــم در بســیاری از زوج هــا 
کمتــری را بــرای یکدیگــر در نظــر  روزمرگــی می شــوند و مشــکات زندگــی آنهــا را از هــم دور می کنــد زمــان 
کاهــش می یابــد و بــه نظــر می رســد  می گیرنــد و درنتیجــه، میــزان رضایت منــدی از زندگــی زناشــویی 
کارهــای روزمــره می توانــد باعــث افزایــش ســرزندگی و  زمــان شــب و ســاعت های عصرگاهــی و رهــا از 

کنــد. تقویــت حــس بــا هــم بــودن شــود و ایــن محدودیت هــا را جبــران 

تحـول در سـبک زندگـی در هـر دورانـی در درجـۀ نخسـت متناسـب بـا نـوع فرهنـگ و فنـاوری ایجـاد 
می شـود و بـا تغییـر فرهنـگ جامعـه، سـبک زندگـی افـراد جامعـه نیـز تغییـر می کنـد. در دوران مـدرن، بـا 
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گـون، فضـای مجـازی، ماهـواره، شـبکه های اجتماعـی و... سـبک زندگـی  گونا پیدایـش فناوری هـای 
ابعـاد  در  فرهنگـی  و  اجتماعـی  تحـوالت  و  زندگـی  سـبک  تغییـرات  باتوجه بـه  شـد.  دگرگونـی  دچـار 
روابـط،  شـکاف  انسـان ها،  زندگـی  بـر  ابـزار  سـیطرۀ  و  نسـلی  گسسـت  ارزش هـا،  و  باورهـا  خانواده هـا، 
گروهـی افـراد، افزایـش مصرف گرایـی،  جایگزینـی رسـانه های ارتبـاط جمعـی به جـای روابـط خانوادگـی و 
گسـترش خشـونت، امیـد نداشـتن بـه آینـده در واقـع پرداختـن بـه آن به صـورت اصلـی انکارناپذیـر درآمده 
بررسـی  بـا  و  کـردن خألهـای موجـود هسـتند  پـر  بـرای  راه میان بـر  به دنبـال  بنابرایـن، خانواده هـا  اسـت. 
کـه عاوه بـر مـوارد یادشـده، تجربه هـای  پاسـخ های زوج هـای حاضـر در پژوهـش، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
گذشـته و کلیشـه های زندگـی خانوادگـی مهم تریـن عامـل تغییـر سـبک زندگـی و برانداختـن طرحـی نوین 
گفـت ویژگی هـای فـردی، تجربه هـای خانوادگـی، انگیزه هـای شـخصیتی سـبب  بـوده اسـت. می تـوان 
ی نـوآوری و نشـاط باشـد و در دل خـود،  کـه حـاو یسـتن بـود  امتیـاز زوج هـا در ایجـاد سـبک خاصـی از ز

لـذت و شـادی بیشـتری را همـراه بیـاورد و درعین حـال، فرصـت باهـم بـودن بیشـتری داشـته باشـند. 

امــروزه، متخصصــان ســامت را پدیــده ای تنهــا پزشــکی در نظــر نمی گیرنــد، بلکــه بــه آن به صــورت 
ــاس  ــد. براس ــده می دانن ــل یادش ــی از عوام ــته و آن را ترکیب ــی نگریس ــی و اجتماع ــتی، روان یس ــت ز وضعی
کــه شــامل فعالیت هــای  نتایــج پژوهش هــا، ارتقــای ســامت نیازمنــد بررســی ســبک زندگــی افــراد اســت 

یــج برخــی تغییــرات رفتــاری و مرتبــط بــا ســبک زندگــی اســت.  آموزشــی و ترو

بـرای  کـردن  کار  از روز صـرف  ایـران، بخـش قابل ماحظـه ای  امـروزی، به ویـژه  کـه در جوامـع  ازآنجا
به ناچـار  می گیـرد،  دربـر  را  روز  تمـام  بـه  نزدیـک  زمـان  ایـن  گاهـی  و  می شـود  معیشـتی  مشـکات  حـل 
یسـت شـبانه معنـا می یابـد. برخـی از  سـاعت های شـب جـزء جدانشـدنی اوقـات آزاد افـراد می شـود و ز
ی دربرنامۀ شـبانه، ارتقای  مصداق هـای توجـه بـه سـامت جسـمی وجـود تمریـن و نرمـش منظـم پیـاده رو
کـه به صـورت پیگیـر بـدن مـا را در وضعیـت آرامـش قرار  مهـارت مدیریـت اسـترس، انجـام فعالیت هایـی 

کننـد.  می دهنـد، و افـراد می تواننـد بنابـر شـرایط از زمـان شـب بـرای ایـن فعالیت هـا اسـتفاده 

کــه رفتارهــا هدفمنــد و همــراه بــا نظــارت و قوانیــن  کــرد  همــۀ مــوارد زمانــی تحقــق پیــدا خواهنــد 
گرفتــه شــده باشــد. بــه نظــر اتفاقــات  کم وبیــش هنجارمنــد در نظــر  منطقــی بنــا شــده باشــد و رفتــاری 

کــه همــۀ شــرایط را در نظــر بگیریــم.  مثبــت بــه وقــوع نخواهــد افتــاد تــا زمانــی 

یســت شــبانه همچنیــن می توانــد موجبــات  گســترش ز کــه  نتایــج پژوهــش در ُبعــد معنــوی نشــان داد 
گــر موانــع ســطحی ایجــاد نشــود بنابــه  کنــد. ا رشــد و ارتقــای جنبه هــای معنــوی زندگــی افــراد را فراهــم 
یســت شــبانه می توانــد ارتقادهنــدۀ بعــد معنــوی زندگــی شــهروندان هــم باشــد.  گــون، ز گونا موقعیت هــای 
برگــزاری بســیاری از آیین هــا و رســم ها در طــول شــب در بســیاری از اقــوام از دیربــاز معمــول بــوده اســت. 
کهــن ایرانــی، شــب جایــگاه ویــژه ای در برگــزاری برخــی  بــا ظهــور اســام و تلفیــق آموزه هــای آن بــا تمــدن 
کــرده اســت. اهمیــت دادن بــه زمــان قدســی در زندگــی ایرانیــان نقــش عمــده ای  آیین هــای دینــی پیــدا 
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کــه موجــب  دارد. همچنیــن، برگــزاری آیین هــای عبــادی )چــون شــب های محــرم، رمضــان و قــدر( 
کانون هــای جمعیتــی در فرهنــگ ایرانــی،  تقویــت نقــش فضاهــای مذهبــی به عنــوان اجتماعی تریــن 
کــه بــه  همــۀ تجربه هایــی از حیــات شــبانه و پاســخی بــه نیازهــای عینــی- ذهنــی شــهروندان اســت 
نوبــۀ خــود در ارتقــای فضــای شــبانۀ شــهری مؤثــر اســت. آدلــر هم نوایــی بــا آرمان هــای مذهبــی را بهتریــن 
نشــانگر ماهیــت عاقــۀ اجتماعــی بشــر می دانســت و عاقــۀ اجتماعــی را مقیــاس ســامت روان شــناختی 
یســتن هنگامــی می توانــد ســبب ارتقــای  گرفتــه اســت. باتوجه بــه نظــر آدلــر، ایــن بعــد از ســبک ز در نظــر 
کــه خانواده هــا به عنــوان نخســتین مرکــز تربیتــی و مراقبتــی پایه هــا و اصــول آن را بنــا نهــاده  جامعــه شــود 
کــز آموزشــی و تربیتــی ایجــاد شــده باشــد. به عــاوه، رســانه ها نیــز بایــد در همیــن  باشــند و به دنبــال آن، مرا
یســت شــبانه تنهــا  کننــد. درغیراین صــورت، ز یســت شــبانۀ ســالم فعالیــت  یــج ز زمینــه، و در آمــوزش و ترو
راهــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف فــردی و امیــال سرکوب شــده خواهــد شــد و ممکــن اســت پیامدهــای 

ــار آورد.  گــواری بــرای جوامــع بشــری به ویــژه، جوامــع بــا طرح واره هــای مذهبــی بــه ب نا

گروهــی نیــز مشــاهده  یســت شــبانه داشــتند، نوعــی انســجام  کــه ز در بررســی ســبک زندگــی زوج هایــی 
گروهــی به طــور طبیعــی بــه تعامــات اجتماعــی  کــه ناشــی از تجربــۀ مشــترک آنــان بــود و ایــن انســجام  شــد 
تبدیــل شــد. در نتیجــه، احیــای حیــات شــبانۀ نویــن، به عنــوان عاملــی بــرای ســرزندگی اجتماعــی 
کــه مونتگومــری بــاور دارد فعالیت هــای هنــگام عصــر و شــب می توانــد  شــبانه شــناخته شــد. همان گونــه 
باعــث افزایــش ســرزندگی و تقویــت فضاهــای شــهری بــرای تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی شــود. در 
گفت وگــو، تعامــل  گذشــته، ایــن نــوع ســبک زندگــی در شب نشــینی های ســنتی بــا بهره منــدی از عنصــر 
کــز هنــری و فرهنگــی همچــون ســینماها،  و انتقــال تجربــۀ بــزرگان بــه جوانــان اتفــاق می افتــد و امــروزه، مرا
کــز خریــد و... در ســاعات پایانــی شــب بــار  کانون هــای فرهنگــی، فرهنگســراها و مرا گالری هــا،  موزه هــا و 
اصلــی فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی شــبانه را بــه دوش می کشــند. در ســال های اخیــر نیــز شــاهد 
یــج بــه عمــر آن افــزوده می شــود  کــه به تدر یســت شــبانه هســتیم  نــوع جدیــدی از ســبک زندگــی مبتنی بــر ز
ــر،  ــه دیــدگاه آدل ــه نظــر می رســد باتوجه ب گرایــش پیــدا می کننــد. ب ــه ایــن شــیوه  و خانواده هــای بســیاری ب
انســان ها در شــهرهای بــزرگ بــه خاقیتــی متفــاوت دســت زدنــد و شــاید مــِن خــاق خــود را این گونــه بــروز 
کننــد. آنهــا توانســتند  کســینه  گریزناپذیــر زندگــی برآینــد و به نوعــی خــود را وا ــا از پــس تنش هــای  دادنــد ت
از ایــن طریــق، زندگــی فــردی / اجتماعــی خــود را بهبــود بخشــند و درعین حــال، از اصــل لــذت هــم 
ــه قــول وجودگرایــان، زندگــی را زندگــی  ــه انســجام و یک پارچگــی بهتــری برســند و ب ــا ب برخــوردار باشــند ت
یســت  کــه ز کــرد  کننــد و از تجربه هــای جدیــد نهراســند. در جمع بنــدی نهایــی، می تــوان این گونــه بیــان 
کــه به منزلــۀ »حــل مســئله« بــرای مبــارزه بــا فشــارها  شــبانه نوعــی از ســبک زندگــی در دنیــای مــدرن اســت 
و تنش هــای زندگــی و ایجــاد رضایــت بیشــتر انتخــاب شــده اســت و بــه نظــر چــاره ای جــز پذیــرش آن 

گذرانــدن شــهروندان بیندیشــند.  کــه دولتمــردان تمهیداتــی را بــرای ســامت  نیســت. بــا ایــن شــرط، 
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از محدودیت هـای پژوهـش، تعـداد کـم جامعـۀ نمونـه بود. در این پژوهش، به دلیل در دسـترس بودن 
گروه نمونه اسـتفاده شـد.  و نو بودن موضوع پژوهش، تنها از زوج های سـه منطقۀ شـهر تهران به عنوان 

گروه هــای نمونــۀ بزرگ تــر بــا ســطوح تحصیلــی متفــاوت،  کــه پژوهش هــای آینــده بــا  پیشــنهاد می شــود 
کیفــی بــه شــکل بررســی  گســترده تر انجــام پذیــرد وپژوهــش  بــا ســال های ازدواج متفــاوت و در ســطح 

عمیــق صــورت پذیــرد. 
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