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  ﴾ ساعته۲۴ شهرهاي﴿
  

  

  

  مقدمه

 شهرها  ي برا يفراوانموجب مشکالت   محدود بودن ساعات کار     

ک و شـلوغ    يـ ش تراف يتـوان بـه افـزا     ي که از آن جمله م     شوديم

هـا در    و فروشـگاه   يحـ ي ماننـد مراکـز تفر     يشدن اماکن عمـوم   

هـاي اخيـر    در سـال  . روز اشاره نمود   از شبانه  يساعات مشخص 

ـ ر معمـول در شـمار ز  يـ ت در ساعات غيلش به فعا يگرا  از يادي

 يها از واحـد   ياريافتـه و بـس    يش  ي بزرگ جهـان افـزا     يهاشهر

-يت مـ  ي فعال يروز به صورت شبانه   يحي و تفر  ي، صنعت يتجار

اطـالق  "  سـاعته  ۲۴ يشهرها"،  يژگين و ي با ا  يي به شهرها  .نندک

   .شوديم

  

ــار در دهــه  ۲۴مفهــوم شــهرهاي   در ۱۹۲۰ ســاعته نخــستين ب

ــورك ني ــدوي ــرح ش ــال . مط ــايي ۱۹۹۳در س  نخــستين گردهم

 ۱۹۹۹در سـال    .  ساعته در منچستر برگـزار گرديـد       ۲۴شهرهاي  

به چاپ رسيد كـه در آن شـهرهاي          1T&CP مجلهاي در   مقاله

 معرفـي   هـا   كافـه روزي بودن    ساعته را چيزي فراتر از شبانه      ۲۴

هـا،  نمود، شهري كه در آن مراكز اصـلي شـهر ماننـد رسـتوران             

روزي هاي بزرگ و مراكز صـنعتي بـه صـورت شـبانه           فروشگاه

   .كنندفعاليت مي

  

 ساعته اقتـصاد خـود   ۲۴شهرهاي   ،با استفاده از اين رويه    اگرچه  

ـ هـاي   ا چالش بمسير  ن  يادراما   اندرا رونق بخشيده   نيـز   يفراوان

 سـاعته مـورد     ۲۴ مزايا و معايب شـهر       ، در ادامه  .اند شده روبرو

  .ردگيبررسي قرار مي

  

   ساعته۲۴ شهرهاي يمزايا

ها در شهر مزاياي زيـر را بـه         روزي بودن بعضي از فعاليت    شبانه

  :دنبال دارد

اشـتغال بـه كـار در       بـا   توانـد   صنعت مـي   :رونق اقتصادي  •

ـ   هاي طـوالني  ساعت اگرچـه  . بـازدهي را افـزايش دهـد      ر،  ت
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ايـن  هاست كه   سال  بزرگ يها  كارخانهمانندها  بعضي بخش 

ش يدايـ پسـازي و      جهـاني ظهور  با   دهند اما  مي كار را انجام  

هـاي  بخش ،تلفن همراه و  اينترنت   د مانند ي جد يهايفناور

 . در اين راه قدم خواهند گذاشتبيشتري
  

 ي مـشاغل تقاضـا بـراي خـدمات   : رفع نيازهاي شـهروندان    •

 خارج از ساعت معمول در حـال        ها و رستورانها     مغازه مانند

 ه اسـت   داد  نـشان  ۲۰۰۳ يك تحقيق در سال   . افزايش است 

 ۹به خريد خارج از سـاعات   درصد از مردم انگليس ۴۰كه  

-روزي بـودن ايـن    شبانه. تمايل دارند  بعداز ظهر    ۶صبح تا   

 .كندكنندگان كمك ميمصرفنياز گونه خدمات به رفع 
 

شـهر در   و روشنايي   شلوغ بودن   : افزايش امنيت براي زنان    •

ـ           ان در شـهرها    ساعات شب امنيت بيـشتري بـراي تـردد زن

 كـه در    "ريـزي زنان لندن و برنامه   "در نشست   . كندايجاد مي 

د قرار گرفته   ين موضوع مورد تاک   يا برگزار شد    ۲۰۰۳ژانويه  

 .است
  

ارنـد کـه بـا توزيـع         وجود د  ياديشواهد ز  :کيکاهش تراف  •

-تمـام سـاعات شـبانه     هـا در    ابانخيدر  مردم  عبور و مرور    

 .ابدييک کاهش ميمشکل ترافروزي، 

  

   ساعته۲۴معايب شهرهاي 

 يشـهر  يهاروزي بودن فعاليت  با وجود مزاياي ذكر شده، شبانه     

 كنـد كـه در زيـر بـه    براي شهروندان ايجاد مـي نيز مشكالتي را   

  :گرددها اشاره مي آن ازيبعض

- ميان سـاعت   ، ارتباط تحقيقات انجام گرفته   :سالمتيعدم   •

و هاي كاري طوالني و سـالمتي، نظيـر مـشكالت قلبـي             

. دآشـكار نمـو   ا  ر... عروقي، استرس، مشكالت روانـي و       

 اطالعات در دسـترس  ها به محدوديت  اين بررسي هرچند  

  .نمايداشاره مينيز 

 

)٤٠( 

  آشنايي با مديريت شهري

)تجارب جهاني (  



 ٢

نظم بـدن بـراي كنتـرل       تواند  نوبت كاري مي   :نوبت كاري  •

 به .يي نظير چرخه خواب و بيداري را بر هم بزند       فرايندها

الن زمـان   عنوان مثال ممكـن اسـت بـدن تـصور نمايـد ا            

رفـتن بـه    در حاليكه زمـان     ) شِب زيستي ( خوابيدن است 

از اي    پـاره  بـا  هـايي    چنين ناسـازگاري   .باشديممحل كار   

 .دندگر  ميتبطمرافراد  سالمتبر منفي تاثيرات 
  

شـِب  ''هـاي غـذايي كـه در طـول            وعـده  :هاي قلبي بيمار •

- درصد افزايش در بيمـاري     ۴۰شوند به صرف مي '' زيستي

 .گردند منجر ميعروقي ‐هاي قلبي
 

 در  خـصوصاً (منقطع  هاي  و يا خواب  خوابي  بي: خوابيبي •

 از جمله مشكالت مطـرح در شـهرهاي         )هاي شب شيفت

گـردد  باعث مـي    خواب  چرخه نادرست  . ساعته است  ۲۴

 يـا   وبـوده   كافئين نياز   كه براي هوشياري در طول روز به        

 .دشب استفاده شوطول هاي خواب در قرصاز  اينكه
 

اند كه بـين      ه  برخي مطالعات نشان داد    :اختالالت گوارشي  •

ـ   ، درصد كارگران شيفتي بـا شـيفت شـب         ۷۵ تا   ۲۰  ياز ب

بعـد از   . كننـد مـي ت  يشـکا گوارشي  اختالالت   و   تهايياش

گزارش شده  مشكل   اين مسئله بيشترين     ،مشكالت خواب 

 .باشد مي
 

 خواب نامناسـب بـا خطـر قابـل توجـه چـاقي در               :چاقي •

 .بزرگساالن مرتبط استكودكان و 
  

 تـاثير   انـسان بر عملكـرد    خستگي روحي    :ستگي روحي خ •

منقطـع  هـاي   منجر به خطـا در قـضاوت، خـواب    و گذاشته

، به هم خـوردن تعـادل روانـي و          )براي چند ثانيه يا دقيقه    (

- تحقيقات نـشان مـي     .شوداحساسي و انگيزش ضعيف مي    

، كننـد هاي تكراري كار مـي    شيفتدر  دهد كه پرستاراني كه     

دو تا سـه  كنند، نسبت به پرستاراني كه در طول روز كار مي        

 ،خـستگي  .دهنـد يمـ از دست   شكيبايي خود را     برابر بيشتر 

هـاي     تـصادف در جـاده      مـورد  ۱۰ مـورد از هـر       کيعلت  

انگلستان است، حتي پس از لحاظ نمودن تراكم ترافيك در          

 ، صـبح  ۶سـاعت   يـك تـصادف در      احتمال وقوع   اين آمار،   

  صـبح  ۱۰ سـاعت آن در   احتمـال وقـوع      از شتربيست بار بي  

 .است
 

 در ســاعات غيرمعمــولكــاركردن : اجتمــاعيناهنجــاري  •

 تـاثير    افـراد  ميتواند بر زندگي زناشويي و زندگي اجتمـاعي       

ـ    . بگذارد  كـه كمتـر از پـنج سـال از           يمطالعه بر روي مردان

هستند نشان  نيز  و داراي فرزند    گذشته  زندگي مشترك آنان    

ق را تـا     خطر جدايي و يـا طـال       ،كه نويت كاري  ه است   ددا

هـاي كـاري طـوالني       سـاعت  .دهـد شش برابر افزايش مـي    

ممكن است زنان را از درخواست برخي مـشاغل مـديريتي           

در زنـان هنـوز     انگلـستان   مناطق  از   در برخي    .دلسرد نمايد 

 مردم ميزان   .حضور دارند ارشد  اي  ه   پست يك دهم كمتر از   

وظـايف خـانگي    صرف انجام   زمان خود را    قابل توجهي از    

نمايند و زنان بيش از دو برابر حجـم         ميغير مرتبط با شغل     

 بـراي كـارگران بـا       .دهنـد كار را نسبت به مردان انجام مـي       

سـخت اسـت    هاي كاري مناسب    يافتن ساعت  ،درآمد پايين 

  دارنـد   براي انتخاب پـيش رو     هاي كاري كمتري    زيرا گزينه 

  .دگردميمنجر   اجتماعيشكاف به كه نهايتاً

  

  براي رفع معايبانگلستان هاي دولت سياست

ــاري • ــاعتهاي ك ــا  :س ــاري اروپ ــاعات ك ــتورالعمل س  دس

2(WTD)          براي حمايت كـارگران از اثـرات مـضرساعات

 كاري طوالني و نامناسب و يا دوره هاي اسـتراحت منقطـع          

 سازي ايـن دسـتورالعمل      از زمان پياده  . رديده است گتدوين  

ــستان در ان ــال گل ــان  ، ۱۹۹۸در س ــسبت مي ــاغالن در ن ش

 ۲۶ ساعت در هفته كـار ميكننـد از       ۴۵ بيش از    انگلستان كه 

 . يافت درصد كاهش۲۱درصد به 
  

برنامـه  از  کـه   بيـشتر كارفرمايـاني      :كارهاي انعطاف پـذير    •

بر اين نكتـه     دان   استفاده نموده  (DTI)3 تعادل كار و زندگي   

 مبادلـه و    يبـرا بـه كاركنـان     اجازه دادن   كه  اند   اذعان داشته 

تواند به كاهش اثرات بيمـاري نوبـت         مي ،جايي شيفت   جابه

ــد  درصــد DTI، ۹۲ در يــك تحقيــق .كــاري كمــك نماي

 .اند كارفرمايان اجازه اين امر را داده
  

حـوزه   ۲۰۰۵در مـارس سـال       :ازظهر و شـب     اقتصاد بعد  •

-مـي  واحد دولتي ديگر كـار  ۸ نخست وزير، كه با  تمعاون

 را  '' چگونـه مراكـز شـهري را اداره نمـاييم         ''اهنماي  ، ر كرد

ـ ا. تدوين نمود   مقابلـه بـا     يهـا ه را ،شـاغالن بـه    ن راهنمـا  ي
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-پيشنهاد مي را   تاثيرات منفي رشد اقتصادهاي عصر و شب      

 . نمايد

  

  پيشنهادات

بتـوان يـك برنامـه خـوب        مشكل است    :بندي شيفتي زمان •

ر و هـر    زيـرا هـر كـارگ     عموميـت داد    شيفتي را براي همه     

 ،شـيفت نـوع   تـرين     رايـج . كارگاهي نيازهاي متفاوتي دارند   

 ۲ صـبح تــا  ۶بـه عنـوان مثــال   (ي اســت سيـستم دو شـيفت  

كه براي يـك هفتـه و       )  شب ۱۰ بعدازظهر تا    ۲بعدازظهر و   

هـا بـا      شـيفت . نمايـد يا بيشتر به طـور متنـاوب تغييـر مـي          

هاي منقطع بيشتر   ي چرخش سريعتر منجر به خواب     ها  دوره

 .ودميش
 

ارتباطات ميان كيفيت خواب، زمان روز و عملكرد         :فناوري •

 ايمني بتوان ،يفناورموجب شده است که با استفاده از      بهتر  

ــزايش داد ــسته   .را افـ ــدگان خـ ــشاوره راننـ ــستم مـ  سيـ
4(ASTID)  سيــستمي هــشداردهنده اســت كــه بــر روي

اين سيستم با ارزيابي عـواملي نظيـر        . شودماشين نصب مي  

 سـاعت گذشـته،     ۲۴كيفيـت خـواب راننـده در        زمان سفر،   

مدت رانندگي، چگونگي حركت فرمان ماشـين و تغييـرات          

ناگهــاني فرمــان، نقطــه آغــاز خــستگي راننــده را از پــيش 

تشخيص داده و به او با اعالم خطرهـاي سـمعي و بـصري              

  .دهدهشدار مي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
4 Astrobiology Science and Technology Instrument 

Development  
 

  براي بـدن   ،از لحاظ علمي   : ساعته ۲۴هاي تنظيم   استراتژي •

پذير است كه خود را با شـيفت كـاري ثابـت تنظـيم              امكان

دهد كه اسـتفاده مناسـب      آزمايشي در آلمان نشان مي    . نمايد

هاي تواند به تنظيم  ساعت بدن براي شيفت       از روشنايي مي  

 . شب كمك نمايد
  

اقـداماتي   انجـام    يبرابه طور مداوم    كارگران بايد   : آموزش •

هـاي  ي ناشـي از سـاعت     تواند به كاهش اثرات بيمار    كه مي 

 .آمـوزش ببيننـد    ،ديکمک نما كاري طوالني و يا غيرمعمول      

بـه يـك خـواب      يعني ايجاد شرايطي كه     ''  خواب بهداشت''

 و   نظيـر يـك محـيط آرام       ،دنـ نمايخوب در شب كمك مي    

 ،) دقيقه ۱۵حدود  (چرتهاي كوتاه   همچنين   و   بدون استرس 

 .آينداز اين دست اقدامات به شمار مي

  

  

  هاي شوراي اسالمي شهر مشهدپژوهشمركز 

)۲۱/۱۱/۱۳۸۵(  

  

هاي مجموعه دستاوردهاي بشري در امـر       كليه شماره  

در سـايت مركـز     ) تجـارب جهـاني   (مديريت شهري   

هاي شوراي اسالمي شـهر مـشهد بـه آدرس          پژوهش

ir.rcmc.www   باشدميدردسترس. 


