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چکیده
در سالهای اخیر ،با افزایش نگرانیهای جهانی نسبت به شیوع چاقی ،تحقیقات زیادی پیرامون پیوند میان مؤلفههای
محیط کالبدی ،فعالیتبدنی ،چاقی و بیماریهای مرتبط صورت گرفته است .با این وجود ،چالشهای روششناختی
مانع از دستیابی به نتایج متقن و کاربست یافتهها در عمل شده است .مقاله حاضر سعی دارد تا با مرور ادبیات تجربی،
به نقد و آسیبشناسی روششناسی تحقیقات انجام شده در حوزه پیوند میان مؤلفههای محیط ،فعالیت بدنی ،چاقی
و بیماریهای مرتبط با آن بپردازد .این پژوهش ،با توجه به اهداف و ماهیت خود یک فرا-روش از زیرمجموعه فرا-
مطالعه است .ابتدا ،مقالهها از طیف متنوعی از پایگاههای داد ه و موتورهای جستجو مانند گوگل اسکالر ،۱پاپ مد،۲
اسکوپوس ۳و وب آو ساینس ۴مورد بررسی قرار گرفتند .سپس ،مقالهها بر اساس وابستگی به موضوع ،تعداد ارجاعات
و جدید بودن یافتهها انتخاب گردیدند و در نهایت کدگذاری شدند .یافتهها نشان میدهد ،ناسازگاری میان معیارهای
محیط عینی و ادراکی ،ابهام در تعریف واحد همسایگی ،عدم پایایی و روایی خودگزینی محیط واحدهای مسکونی،۵
متغیرهای واسطه و نادیده انگاشتن جابهجایی محل سکونت گروه هدف و غلبه مطالعات مقطعی بر کوهورت ،۶امکان
مقایسه نتایج و شکلگیری یافتههای متقن را که بتواند پشتوانه نظری محکمی برای برگردان آنها به سیاستهای
راهبردی فراهم نماید ،دشوار میکند.
کلیدواژهها :پیادهمداری ،چاقی ،محیط انسان ساخت ،فعالیت بدنی ،طراحی شهری سالمت محور

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری مجتبی شهابی شهمیری با عنوان «تبیین پیوند میان مؤلفههای محیط انسان ساخت در
واحدهای همسایگی و چاقی؛ نمونه موردی :شهر بابل» است که با راهنمایی دکتر سیدمهدی خاتمی در دانشکده هنر دانشگاه
تربیت مدرس در حال انجام است.
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کاهش فعالیت بدنی و چاقی به یکی از نگرانیهای مهم سالمت عمومی در دنیا بدل شده است (Piercy
 )et al., 2018که تداوم آن میتواند منجر به افزایش خطر مرگ و میر ناشی از پیامدهای جدی آن ،مانند
دیابت ،بیماریهای مزمن قلبی و برخی از سرطانها شود ( .)Poorolajal & Jenabi, 2016با این وجود،
شیوع چاقی به سرعت در تمام نقاط جهان در حال گسترش است و پیشبینی میشود که بیش از پیش
افزایش یابد .در این راستا ،مدلهای اجتماعی -اکولوژیک پیشنهاد میدهند که هم ویژگیهای فردی و هم
محیطی میتوانند بر رفتارهای سالم مانند فعالیت بدنی تأثیر بگذارند ( .)Sallis et al., 2012بنابراین ،اصالح
محیط کالبدی روزمرهای که مردم در آن زندگی و تعامل میکنند میتواند منجر به ایجاد و حفظ سبکهای
زندگی فعالتر شود ( .)Ding & Gebel, 2012ایران یکی از کشورهایی است که از شیوع باالی چاقی در میان
بزرگساالن رنج میبرد .به طوری که در سال  ،2016نرخ شیوع وزن نرمال ،چاقی و اضافه وزن میان بزرگساالن
ایرانی ،به ترتیب حدود  %22/7 ،%36/7و  %59/3بوده است ( .)Djalalinia et al., 2020مروری نظاممند
در ارتباط با بار اقتصادی چاقی نشان داد که حدود  %10از هزینههای مراقبتهای پزشکی به اثرات مستقیم
( 31/8درصد به مراقبتهای پزشکی مرتبط) و غیرمستقیم ( 68/1درصد به کاهش بهرهوری و ارزش تولید)
چاقی بازمیگردد .همچنین بر اساس مطالعات افراد چاق  32درصد بیش از افرادی با وزن نرمال برای درمان
هزینه صرف میکنند ( .)Yusefzadeh et al., 2019با در نظر گرفتن پیامدهای چاقی بر بیماریهای دیگر،
این وضعیت به مراتب بغرنجتر میشود .به عنوان مثال ،برخی از تحقیقات نشان میدهند بیش از  4میلیون
بزرگسال ایرانی به دیابت دچار هستند که  %35در طول سالهای  2005تا  2011افزایش یافته است و بخش
بزرگی از آن به گسترش شیوع چاقی مربوط میشوند (.)Esteghamati et al., 2014
بر همین اساس ،در دو دهه اخیر ،به طور فزایندهای ،مطالعاتی که به بررسی ارتباط میان فعالیت بدنی ،چاقی
و اضافه وزن و بیماریهای غیرواگیر مرتبط پرداخته باشند ،افزایش یافته و به یکی از اولویتهای بینالمللی
اصلی در حوزه سالمت عمومی ،طراحی و برنامهریزی شهری بدل شده است (.)Bauman et al., 2012
یافتههای مرورهای نظاممند عنوان میکنند ویژگیهای کالبدی واحدهای همسایگی مانند پیادهروها ،اتصال
مسیرهای پیاده ،اختالط کاربری ،تراکم مسکونی و پیادهمداری که ترکیبی از ویژگیهای کالبدی در یک
شاخص است ،با فعالیت بدنی پیوند دارند ( )Kärmeniemi et al., 2018; Chandrabose et al., 2019با
این همه ،برخالف رشد مطالعات ،هم بین شواهد مبنی بر اثربخشی این مداخالت در بین گروههای مختلف
اجتماعی ( )Barnett et al., 2017و کشورهای مختلف ( )Schulz et al., 2018اختالفاتی است و هم در اجرای
این اقدامات مشابه ،موفقیتهای مختلفی در سطح جهان حاصل شده است (.)Reynolds et al., 2020
نتایج این تحقیقات نشان میدهد ،بخش عمده این تناقضات به مباحث روششناختی باز میگردد زیرا مانع
از کاربست این یافتهها در عمل از سوی تصمیمسازان میشود .در این راستا ،در حالی که در کشور ،مطالعات
اندکی به ارتباط میان محیط کالبدی ،فعالیت بدنی ،چاقی و بیماریهای مرتبط با آن پرداختهاند (بحرینی و
خسروی1389 ،؛ حکیمیان1395 ،؛ آزادی قطار و همکاران ،)1396 ،درک چرایی تناقضات روش-شناختی
میتواند به کاهش ابهامات و ایرادات وارده در تحقیقات آتی کمک کند .بر این اساس ،مقاله حاضر در پی آن
است تا با یافتن چالشها ،فرضیات و ابهامات اصلی روش شناختی و طرح آن در نگاهی گستردهتر به صورت
زنجیروار ،چارچوبی پژوهشی در این زمینه ارائه دهد و راه را برای مطالعات بعدی باز نماید.
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تاکنون مرورهای نظاممند زیادی در حوزه محیط کالبدی و تاثیر آن بر روی سالمت صورت گرفته است .میتوان
آنها را برحسب تمرکز بر خروجی سالمت (فعالیت بدنی ،چاقی ،بیماریها) ،طرح تحقیق (مقطعی ،طولی)،
گروههای سنی ،تأکید بر روش یا یافتهها ،کشورها و حوزههای جغرافیایی مختلف طبقهبندی نمود .در این
بخش ،به تعدادی از این موارد اشاره خواهد شد.
کارتر و دوبویس )2010( 7برای تعیین پیوند میان فعالیت بدنی و ویژگیهای محیط اجتماعی محله بر روی
چاقی کودکان ،با رویکردی انتقادی ادبیات موضوع را مورد ارزیابی قرار دادند .آنها با استفاده از راهبرد
جستجوی نظاممند به مرور مقالهها این حوزه بین سالهای  1999تا  2009پرداختند .یافتههای آنها نشان
میدهد محرومیت اجتماعی اقتصادی و سرمایه اجتماعی به ترتیب منجر به افزایش و کاهش چاقی در
کودکان میشود .همچنین از نظر آنها روشن نیست که چطور ویژگیهای کالبدی محالت بر چاقی کودکان
تأثیر میگذارد .آنها دلیل این امر را گوناگونی و مسائل روششناختی عنوان میکنند زیرا مانع از ترسیم نتایج
کلی در مورد مؤلفههای کالبدی میشود.
فردیناند 8و همکارانش ( )2012با استفاده از مرور نظاممند ،ارتباط میان محیط کالبدی ،فعالیت بدنی و نرخ
چاقی را مورد سنجش قرار دادند .از  169مقاله %89.2 ،آنها بیانگر نتایج مثبت و سودمند مؤلفههای محیطی
ً
بر افزایش فعالیت بدنی یا کاهش نرخ چاقی بودند .با این وجود ،تقریبا همه مطالعات از طر حهای مشاهدهای
ّ
سادهای استفاده کردند که روابط علی را نمایان نمیکرد .مطالعاتی که از معیارهای فعالیت بدنی مانند گام
شمار استفاده نمودند %18 ،کمتر احتمال داشته تا به روابط سودمند برسند .همچنین میزان تاثیرگذاری
مؤلفههای کالبدی در مطالعاتی که بر کودکان تمرکز کردند ،یا از معیارهای مستقیم برای سنجش چاقی بهره
بردند ،تا حدودی کمتر بود.
رینولدز 9و همکارانش ( )2014به مرور نظاممند مداخالتی که در سطح محله به منظور افزایش فعالیت بدنی
انجام شده و ارزیابی اثربخشی آنها پرداختند 43 .مطالعه مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از دو سوم آنها
تأثیر معناداری بر فعالیت بدنی داشتند .به دلیلی گوناگونی ماهوی در طرح تحقیق ،مقایسه دقیق بین مطالعات
امکانپذیر نبود .ارزیابی انتقادی مطالعات مشخص کرد سطح خطا در مطالعات بین متوسط تا زیاد است.
مالمبو 10و همکاران ( )2016با مرور نظاممند مقالهها انگلیسی در بین سالهای  2005تا  2015به سنجش
تأثیر ویژگیهای محیط کالبدی بر خطر بیماریهای قلبی عروقی در میان بزرگساالن پرداختند 18 .مطالعه
انتخاب شدند .اغلب آنها مقطعی بوده و از سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای ارزیابی ویژگیهای محیطی
استفاده کردند .نتایج نشان داد تراکم مسکونی ،امنیت ترافیکی ،تسهیالت تفریحی ،اتصال خیابان و محیط
پیادهمدار با فعالیت بدنی پیوند دارند .محیطهای پیادهمدار با فشار خون ،نمایه توده بدنی ،دیابت میلتوس و
سندروم متابولیک همبستگی دارند.
کارمنینی 11و همکارانش ( )2018با استفاده از مرور نظاممند و انتخاب نهایی  21مطالعه کوهورت و 30
مطالعه طبیعی به شناسایی مؤلفههای محیط کالبدی مؤثر بر فعالیت بدنی و ارزیابی میزان اثرگذاری آنها
پرداختند .نتایج آنها نشان داد ،بهبود دسترسی به مقاصد مختلف و حملونقل عمومی و اختالط کاربری منجر
به افزایش فعالیت بدنی میشود .ایجاد زیرساختهای جدید برای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل
عمومی میتواند پیادهروی و دوچرخهسواری را تشویق کند .یافتهها از خلق مناطق مسکونی متنوع و فشرده و
سرمایهگذاری بر زیرساختهایی که مدهای فعال حملونقل را ترغیب میکند ،پشتیبانی مینماید.
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دن براور 12و همکاران ( )2018با استفاده از مرور نظاممند و فراتحلیل به بررسی ارتباط میان ویژگیهای محیط
کالبدی مرتبط با سبک زندگی و تأثیر آن بر شیوع/خطر دیابت نوع دوم بر روی افراد بزرگسال باالی  18سال
پرداختند .از بین  11279مطالعه 109 ،مقاله واجد شرایط ،بر روی  40مطالعه فراتحلیل انجام شد .یافتهها
نشان دادند بین پیادهمداری و فضای سبز باالتر و شیوع/خطر دیابت نوع دوم پیوند وجود دارد .با این وجود،
آنها محدودیت مرور خود را مطالعات مقطعی عنوان کردند.
چاندرابوس 13و همکاران ( )2019به مرور نظاممند و فراتحلیل مطالعات طولی در زمینه تاثیر محیط کالبدی بر
سالمت قلبی -متابولیک افراد بزرگسال در بین سالهای  2000تا  2016پرداختند .یافتههای  36مقاله مورد
ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد شواهد بسیار محکمی درباره ارتباط طولی پیادهمداری با چاقی ،دیابت
نوع دوم و فشار خون وجود دارد .همچنین پراکنده-رویی بر چاقی تاثیر میگذارد .با این وجود ،مدرک قطعی
درباره تأثیر واسطه فعالیت بدنی در ارتباط با مؤلفههای کالبدی و بیماریهای قلبی عروقی وجود ندارد.
آن 14و همکاران ( )2019به مرور روایتی نظاممند شواهد علمی مرتبط با تاثیر محیط کالبدی بر فعالیت بدنی
و چاقی در بین کودکان و نوجوانان در چین میپردازد .در نهایت  20مطالعه انتخاب شدند .دسترسی و وجود
فضاهای سبز ،پارکها ،تسهیالت تفریحی و پیادهروها با افزایش سطح فعالیت بدنی و کاهش پشت میزنشینی
کودکان و نوجوانان پیوند دارد .در مقابل ،نبود مسیر دوچرخهسواری و زندگی در مناطق مسکونی بسیار متراکم
با افزایش احتمال اضافه وزن و چاقی در کودکان ارتباط دارد.
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یکی از روشهایی که به منظور بررسی ،ترکیب و آسیبشناسی تحقیقات گذشته در چند سال اخیر معرفی
شده ،فرا مطالعه است .فرا مطالعه یک تجزیه و تحلیل عمیق از کارهای تحقیقاتی انجام شده در یک حوزه
خاص است .فرا مطالعهها را میتوان به چهار روش زیرمجموعه تفکیک کرد -1 :فراتحلیل به تحلیل کمی
یافتههای تحقیقات گذشته -2 ،فرا نظریه به تحلیل نظریه-های پژوهش گذشته -3 ،فرا نظریه ،تحلیل کیفی
یافتههای پژوهشهای پیشین و  -4فرا-روش ،تحلیل روششناسی تحقیقات گذشته .بر این اساس ،مقاله
حاضر با توجه به اهداف و ماهیت خود یک فرا روش محسوب میشود.
16
در فرایند گردآوری داده و جستجوی مقالهها ،ترکیبی از مرور روایتی 15و نظام مند مورد استفاده قرار گرفتند.
برای برخی از موضوعات ،نقطه قوت مرورهای نظام مند ،ممکن است به نقطه ضعف آن بدل شود .مشکل
اولیه این است که تمرکز محدود و روشهای مرور نظام مند امکان پوشش گستره کاملی از تحقیقات را به وجود
نمیآورد .از این رو در مقاله حاضر از مرور روایتی نیز استفاده شده است .مرورهای روایتی عموما جامع هستند
ً
و طیف گستردهای از مسائل را در یک موضوع مشخص پوشش میدهند اما ضرورتا از قوانین شفاف جستجو
و تحلیل پیروی نمیکنند .مرورهای نظاممند به طور محدود بر سواالت متمرکز میشوند و مشارکت اصلی آنها
خالصه کردن دادهها است ولی مرورهای روایتی به دنبال تفسیر و نقد دادهها هستند و هدف کلیدی آنها درک
عمیق موضوع است ( .)Greenhalgh et al., 2018برای یافتن مقالهها از طیف متنوعی از پایگاههای دادهای و
موتورهای جستجو مانند گوگل اسکالر  ،پاپ مد ،اسکوپوس و وب آو ساینس استفاده شده است.
در جستجوهای اولیه این تحقیق در دو مرحله از مرورهای نظاممند استفاده شد .در مرحله اول تأکید بر واژگان
«فعالیت بدنی» و «پیادهروی»« ،چاقی و اضافه وزن»« ،دیابت» و «بیماریهای قلبی عروقی» بود .سپس
با مرور این مقالهها و تکرار واژگان کلیدی در آنها ،و فهم مهمترین موضوعات مرتبط با محیط ساخته شده و
مؤثر بر چاقی ،جستجوهای بعدی بر مقالهها مرور نظاممند در پنج گروه پیادهمداری ،فضای سبز ،کاربری
زمین ،حملونقل و کیفیات طراحی شهری متمرکز شدند .در نهایت ،با بررسی مهمترین فرضیات این گروهها
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جستجوها روی تحقیقات تجربی انجام شدند تا شواهد به صورت انتقادی مورد بررسی قرار گیرند .مهمترین
واژگان کلیدی که در مرحله سوم مورد جستجو قرار گرفتند شامل مفاهیم طراحی محیط نظیر «ویژگیهای
محیط کالبدی»« ،پیادهمداری»« ،اتصال خیابانها»« ،فضای سبز»« ،کاربری مختلط»« ،تسهیالت
تفریحی»« ،کیفیت منظر»« ،طراحی شهری»« ،پراکندهرویی»« ،تراکم یا فشردگی» و اصطالحات مربوط به
سالمت مانند «چاقی»« ،اضافه وزن»« ،فعالیت بدنی»« ،پیادهروی»« ،پشت میزنشینی»« ،بیماریهای قلبی
عروقی»« ،دیابت» و «تمایل به چاق شدن »17میشدند .مقالههای برگزیده ،بر اساس وابستگی به موضوع،
تعداد ارجاعات و جدید بودن یافتهها انتخاب گردیدند.
سپس ،روششناسی ،یافتهها و محدودیتهای پژوهش مقالهها برگزیده شده ،مورد بررسی قرار گرفته و کدگذاری
شدند .به منظور سنجش پایایی مدل طراحی شده ،از شاخص کاپا و برای کنترل مفاهیم استخراجی ،از مقایسه
نظر نگارندگان با یک خبره استفاده شده است .شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به
عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان دهنده آن است که توافق بیشتری میان رتبهدهندگان وجود دارد.

یافتهها
ویژگیهای روششناختی مطالعات

سیدمهدی خاتمی

بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

از بین  92مقاله منتخب به ترتیب  23/9 ،31/5 ،4/3و  40/2درصد در بازه بین سالهای  2000تا ،2004
 2005تا  2009و  2010تا  2014و  2015تا  2020انتشار یافتهاند ،که به ترتیب میانگین ارجاعات آنها ،710
 212و  105و  30استناد به ازای هر مقاله بوده است .به لحاظ جغرافیایی ،اغلب مطالعات برگزیده را کشورهای
توسعهیافته به خود اختصاص دادهاند که به ترتیب آمریکا ،انگلستان و استرالیا با  15/5 ،57/7و  12/2درصد
بیشترین سهم را داشتهاند .عالوه بر این ،مابقی مطالعات در چین(  ( ،)Wang et al., 2019اسپانیا (�O'Cal
 ،)laghan-Gordo et al., 2020ایتالیا ( ،)Restivo et al., 2019ایرلند ( ،)Dempsey et al., 2018اسکاتلند
( ،)Ball et al., 2012لتونی ( ،)Tamosiunas et al., 2014ترکیه ( ،)Özbil et al., 2015فنالند (Pietilä et
 ،)al., 2015برزیل ( ،)Pazin et al., 2016مکزیک ( ،)Chang et al., 2017کانادا ( )Seliske et al., 2012و
پاکستان ( )Iram et al., 2012انجام شدند.
عالوه بر این ،با استفاده از سه پایگاه داده مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( ،)Sidپایگاه مجالت
تخصصی نور (نورمگز) و پرتال جامع علوم انسانی مقالهها فارسی با کلیدواژههای «پیادهمداری»« ،چاقی»،
«طراحی شهری و سالمت»« ،پیادهمداری و فعالیت بدنی» مورد جستجو قرار گرفتند .از میان نتایج جستجوها،
ً
با وجود تحقیقات ارزشمند از اساتید حوزه شهری ،در زمینه سنجش پیادهمداری ،تنها سه مقاله که مختصا به
بحث چاقی و بیماریهای مرتبط با آن پرداخته بودند ،برای بررسی انتخاب شدند.
هر سه مقاله به صورت مقطعی انجام شدهاند (آزادی قطار و همکاران1396 ،؛ حکیمیان1395 ،؛ بحرینی و
خسروی )1389 ،و هر یک معیار خروجی متفاوتی دارند .بحرینی و خسروی ( )1389نمایه توده بدنی و میزان
پیادهروی کاری و غیرکاری را به عنوان شاخص سالمت در نظر گرفتند و در سنجش آن از پرسشنامههای خود
پاسخده استفاده کردند .امنیت ،ایمنی ،عوامل اقلیمی ،کیفیت زیرساختهای پیاده ،مبلمان و خدمات شهری
مناسب پیاده ،فاصله تا مراکز خرید و کار ،یکنواختی کالبدی و فعالیتی به عنوان مؤلفههای محیط انتخاب
شدند که به صورت ادراکی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد سنجش قرار گرفتند .مطالعه موردی
پژوهش  9خوشه مسکونی در شهر جدید هشتگرد است که به گونهای انتخاب شدند که بتواند خصوصیات
ً
کالبدی و محیطی متفاوتی داشته باشند .با این وجود ،اندازه ،ابعاد و مرز محالت در پژوهش کامال روشن

116
سال چهاردهم
•

شماره ۳۲
•

پاییز ۱۴۰۰

بیان نشده است .برای سنجش پیوند نیز از رگرسیونهای خطی چندمتغیره استفاده شده است .جامعه آماری
اگرچه پدران و مادران  20تا  60سال تعریف شدهاند اما تعداد آنها برای هر یک از خوشهها مشخص نیست و
تنها  150پرسشنامه توزیع شده است.
حکیمیان ( ،)1395فعالیت بدنی را به عنوان متغیر وابسته سالمت در نظر میگیرد و با استفاده از پرسشنامه
بینالمللی فعالیت بدنی آن را اندازه میگیرد .برای سنجش متغیرهای مستقل کالبدی نیز از پرسشنامه
«سنجش پیادهرهواری محیط محله» استفاده شده که هفت مؤلفه تراکم مسکونی ،اختالط کاربری ،قابلیت
دسترسی پیاده به خدمات و کاربریهای روزمره ،نفوذپذیری شبکه دسترسی ،زیرساخت پیادهروی ،ویژگیهای
زیباییشناختی محله ،ایمنی و امنیت را از طریق مقیاس لیکرت  4تایی میسنجد .متغیرهای سن ،جنس و
میزان تحصیالت نیز به عنوان متغیرهای کنترلگر درنظر گرفته شدند .برای سنجش پیوند میان متغیرها،
آزمون تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری تحقیق ،افراد بزرگسال بین  18تا  65سال
در محله هرمزان شهرک قدس و پارک شقایق سعادت آباد تعریف شدند و حجم نمونه حداقل  60نفر برای هر
محله برآورد شد .شیوه انتخاب محالت نیز بر اساس تفاوتهای فرم شهری و به صورت گزینشی توسط محقق
انتخاب شد .با این وجود ،در مورد نحوه مرزبندی محالت به وضوح توضیحی ارائه نشد.
آزادی قطار و همکاران ( )1396مرگ و میرهای ناشی از سرطانهای کولورکتال و سینه-که هر دو نوع سرطان
تحت تأثیر چاقی هستند -که در بخش آمار سازمان بهشت زهرای شهر تهران در فاصله زمانی سالهای -1386
 92ثبت شدهاند را به عنوان جامعه آماری معرفی کردند .بر اساس مقاله لطفی و کوهساری ( ،)2011چهار
شاخص تراکم خالص مسکونی ،نسبت مساحت طبقه همکف واحدهای خردهفروشی به مساحت قطعه زمین،
اختالط کاربری (آنتروپی) و اتصال (تراکم تقاطعات در هر هکتار) و شاخص ترکیبی پیادهمداری به عنوان
مؤلفههای محیط تعریف شده و به صورت عینی و با استفاده از دادههای  GISمورد سنجش قرار گرفتند .از
روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای محاسبه معناداری آماری و تعیین سهم هر یک از متغیرهای مستقل
در تبیین واریانس متغیرهای وابسته بهره گرفته شد .از نرخ مالکیت خودرو در مناطق نیز به عنوان یکی از
متغیرهای مستقل کنترلگر استفاده گردید .واحد جغرافیایی تحلیل ،مناطق  22گانه تهران تعیین شدند.

سیدمهدی خاتمی
بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

شکل  .1فراوانی مقالههای منتخب

شکل  .2میانگین استنادات مطالعات

تعیین خروجی و منابع مناسب سالمت و روشهای سنجش و ارزشیابی آنها به طرح پژوهش بستگی دارد .از
بین مقالههای برگزیده  14مورد با رویکرد مداخلهگرایانه ،تجربی و نیمه تجربی صورت گرفتند که همگی آنها بر
احداث زیرساختهای پیاده و دوچرخه تمرکز داشتند .به طوری که میزان پیادهروی ،دوچرخهسواری و یا تغییر
در مدهای سفر را پیش و پس از آنها به عنوان خروجی در نظر میگرفتند .همچنین ،به ترتیب  21 ،50و  7مقاله
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شکل  .6روشهای سنجش محیط

شکل  .8روشهای تعریف واحد همسایگی

سیدمهدی خاتمی

شکل  .7طبقهبندی مؤلفههای سالمت

شکل  .4سهم مؤلفههای محیط کالبدی

بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

شکل  .5طرح پژوهش

•

شکل  .3کشورهای مطالعات موردی

پاییز ۱۴۰۰

با طرحی مقطعی ،طولی و در نهایت مقطعی و طولی با هم انجام شدند .این مقالهها در هشت مؤلفه محیط
کالبدی طبقهبندی شدند :اتصال ،اختالط کاربری زمین ،دسترسی به حملونقل عمومی ،تراکم جمعیت و
اشتغال ،کیفیت منظر خیابان ،زیرساخت پیاده و دوچرخه ،دسترسی به فضای سبز ،پراکندهرویی .در اغلب
موارد ( 81مقاله) ،مؤلفههای مستقل محیط کالبدی به صورت عینی و با استفاده از دادههای فضایی ،مشاهدات
و ابزارهای سیستم اطالت جغرافیایی سنجیده شدهاند و تنها  3مطالعه از روشهای ادراکی و ابزارهایی نظیر
پرسشنامه و مصاحبه بهره بردند 8 .مطالعه نیز به صورت موازی برای مقایسه یافتهها ،هر دو روش را به کار
گرفتند .از بین این مطالعات  36مطالعه با توجه به طرح پژوهش ،مؤلفه مورد نظر و مقیاس ،تعریف مشخصی
از واحد همسایگی ارائه نکردند یا مفهومی متفاوت از محدوده مکانی داشتند .به عنوان مثال ،مطالعاتی که
به صورت تجربی انجام شدند و تغییر در فعالیت بدنی یا الگوی سفر را به واسطه احداث یک زیرساخت مورد
سنجش قرار دادند ،افراد را در بافری مشخص از زیرساخت مدنظر ،انتخاب کردند .از بین پژوهشهای باقیمانده
 23مورد واحدهای همسایگی را به صورت اداری 5 ،نمونه به شکل عرفی و گزینشی و  28مطالعه با استفاده از
بافرها تعیین نمودند .از میان پژوهشهایی که برای تعریف واحد همسایگی از بافرها استفاده نمودند به ترتیب
 8 ،11و  6مورد شعاعها را در فواصل  800 ،400و  1600یا یک مایلی در نظر گرفتند.
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در مقابل ،به ترتیب متغیرهای سالمت و وابسته را میتوان در شش مؤلفه طبقهبندی کرد :چاقی و اضافه
وزن( ،)n=26پیاده-روی و دوچرخهسواری -بر حسب زمان و شدت ،)n=16(-فعالیت بدنی( ،)n=۸بیماریهای
مرتبط با چاقی( ،)n=8تغییر در مدهای سفرهای کاری( )n=۷و ترکیبی از دو یا چند مؤلفه( .)n=26همچنین،
در اغلب مطالعات از چند متغیر واسطه برای تعدیل نتایج استفاده شده است که متغیرهای اجتماعی -اقتصادی
و یا کالبدی محله ،وضعیت سالمت افراد و فعالیت بدنی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند و میزان
پشت میزنشینی ،خودگزینی محیط مسکونی و محدودیت حرکتی افراد کمترین توجه و تکرار را به خود معطوف
کردند .این متغیرها را میتوان با در نظر گرفتن متغیر وابسته و مستقل در سه گروه طبقهبندی نمود :آنهایی
که با توجه به انتخاب چاقی به عنوان متغیر وابسته ،عوامل مرتبط با آن نظیر فعالیت بدنی ،پیشت میزنشینی،
استعمال دخانیات و عادات غذایی را منظور کردند ،مطالعاتی که بر اساس متغیر وابسته پیادهروی و فعالیت
بدنی ،الگوهای سفر ،محدودیتهای حرکتی مشارکتکنندگان و ویژگیهای اجتماعی محله نظیر جرم و جنایت
ت افراد در انتخاب محیط مسکونی برای
را در نظر گرفتند و در نهایت ،مقالههایی که به سابقه سکونت و اولوی 
میزان در معرض بودن آنها و کاهش اثر فعالیت بدنی افراد و محیط کالبدی توجه کردهاند.

شکل  .9فراوانی متغیرهای واسطه

اختالف در نتایج تحقیقات
سیدمهدی خاتمی
بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

 .1اتصال خیابان
تحقیقات بسیاری میپندارند اتصال خیابان میتواند تأثیر به سزایی در افزایش میزان فعالیت بدنی (Cao et al.,
 )2006; Boarnet et al., 2008و کاهش چاقی افراد داشته باشد (.)Doyle et al., 2006; Spence et al., 2008
در حالی که برخی دیگر نشان میدهند ،هیچ پیوند معناداری میان اتصال خیابانها و چاقی وجود ندارد (Ball
 )et al., 2012; Burgoine et al., 2011و یا این پیوند معکوس است ( .)Wells & Yang, 2008دلیل این موضوع
را میتوان تفاوت در تعاریف واحد همسایگی ،فرهنگ ،عادات غذایی و تجارب محیطی متفاوت در کشورها و
مناطق مختلف دانست ( .)Ball et al., 2012عالوه بر این ،یافتههای کوهساری ۱۸و همکاران ( )2015نشان
میدهند ،انطباق و عدم انطباق میان برداشت ذهنی و وضعیت واقعی مؤلفههای کالبدی خود میتواند بخشی
ض در نتایج تحقیقات را توضیح دهد.
از تناق 
 .2اختالط کاربریها
بر اساس نتایج تحقیقات ،افزایش تنوع و دسترسی به کاربریها منجر به افزایش فعالیت بدنی (Boone-
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 )Heinonen et al., 2010و کاهش برخی از بیماریهای غیرواگیر مانند چاقی ،دیابت و فشار خون میشود
( .)Brown et al., 2009; Christian et al., 2011; Su et al., 2016با این وجود ،همچنان تناقضات زیادی
وجود دارد .به عنوان مثال ،نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد بین تعداد مشاغل مختلف در فواصل مختلف از
محل سکونت ( )Handy et al., 2006, 2008; Cao et al., 2009و نقل مکان به واحدهای همسایگی با تسهیالت
رفاهی بیشتر ( )Boone-Heinonen et al., 2010و فعالیت بدنی پیوند مثبتی وجود دارد .در مقابل مطالعات
دیگر دریافتند پس از در نظر گرفتن میزان اهمیت فروشگاهها نزد پاسخدهندگان روابط معکوس میشوند
( .)Handy et al., 2006; Boarnet et al., 2008همچنین با در نظر گرفتن جنسیت (،)Brown et al., 2009
موردپژوهی و نوع سفر ( )Wei et al., 2016نتایج تغییر میکنند .کریستین ۱۹و همکاران ( )2011نیز نشان دادند
ترکیب کاربریهای مختلف در محاسبه آنتروپی بر شدت و قدرت پیوند انواع مختلف پیادهروی تأثیر میگذارد.
 .3دسترسی به حملونقل عمومی
نتایج برخی تحقیقات نشان میدهند در مقایسه با افرادی که هرگز از حملونقل عمومی استفاده نکردند ،پیوند
منسجم و محکمی بین استفاده از حملونقل عمومی و چاقی وجود دارد (Brown et al., 2017; Patterson et
 .)al., 2019; Webb et al., 2016با این وجود ،استفاده از دادههای سفر خودگزارش دهی شده ،میتواند یکی از
ضعفهای این پژوهشها باشند .به طوری که برخی از مطالعات نشان میدهند افراد  %12زمان سفر خود را بیشتر
عنوان میکنند .همچنین گزارش شده تقریبا  %15سفرها ،که  %63آنها سفرهای پیاده هستند ،اصال در گزارشهای
ً
واقعی ثبت نشدند .بدین معنا که احتماال زمان کل سفر دست کم گرفته میشود (.)Ekelund et al., 2016
 .4تراکم جمعیت
ً
تاکنون ،اغلب مطالعاتی که به ارتباط میان تراکم مسکونی و اضافه وزن پرداختند ،مقطعی و اساسا در کشورهای
غربی انجام شدند اما یافتههای آنها متناقض بودند ( .)Doyle et al., 2006اکثر این مطالعات نشان میدهند
که تراکم مسکونی با اضافه وزن ارتباطی منفی یا معکوس دارد ( ،)Garden & Jalaludin, 2009در حالی
که برخی دیگر به هیچ پیوند معناداری دست نیافتند ( .)Pendola & Gen, 2007جنسیت (Wang et al.,
 ،)2019رفتار پشت میزنشینی( ،)Xu et al., 2010ترافیک و جو واحد همسایگی ( )Chaudhury et al., 2012و
خودگزینی واحد همسایگی ( )Boarnet et al., 2008بر شدت و جهت پیوندها تأثیر میگذارد.

سیدمهدی خاتمی

بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

 .5کیفیات منظر خیابان
محققان معتقدند ویژگیهای کالبدی بر کیفیت محیط پیاده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم
از طریق ادراکات و حواس افراد تأثیر میگذارد ( .)Ewing & Handy, 2009از این رو ،مطالعات اغلب
بر مقیاسهای کوچکتر واحدهای همسایگی تمرکز میکنند ( )Harvey et al., 2015در حالی که تنها
فعالیتهای گزارش شده یا نمونههای کوچک مقیاس را به جای فعالیتهای واقعی پیادهروی در نظر میگیرند
( .)Villeneuve et al., 2017گردآوری دادههای محیطی منظر خیابان نیز چالش دیگری است زیرا ویژگیهای
کالبدی ،کیفیات طراحی شهری و واکنشهای فردی ممکن است بر نحوهای که فرد درباره محیط به عنوان
مکانی برای پیادهروی احساس میکنند ،تأثیر بگذارد ( .)Ewing & Handy, 2009, 67در نتیجه ،شواهد
محدودی هستند که نشاندهد کیفیت منظر خیابان از فعالیت بدنی پشتیبانی میکند ( .)Lu, 2018مطالعات
ً
عینی نیز غالبا بر یک یا دو متغیر مانند محصوریت یا سبزینگی خیابان تمرکز میکنند که نمیتواند بیانگر
کیفیات کامل منظر باشد.
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 .6زیرساخت پیادهروی و دوچرخه
تاکنون مطالعات زیادی درباره اثربخشی تغییرات زیرساختی مانند پلهای چوبی غیررسمی و مسیر اتوبوس به
موازات مسیرهای جنگلی پیاده یا دوچرخه ،نقل مکان به محالتی دارای زیرساختهای دوچرخه ،مناطق با اولویت
پیاده و راهبردهای آرامسازی ترافیک بر فعالیت بدنی و اثرات آن بر سالمت صورت گرفته است (Martin et al.,
 .)2015; Song et al., 2017با این وجود ،میزان اثربخشی و کارایی آنها به موازات نوع مداخالت ،نوع طراحیها،
تعدیل خودگزینی واحد همسایگی و نوع متغیرهای وابسته به سالمت در تحقیقات تغییر میکند (Grunseit et
 .)al., 2019; Chatman, 2009با این همه ،تحقیقاتی هستند که دریافتند افزایش در حملونقل فعال در واکنش
به یک زیرساخت شهری جدید تضمینی برای افزایش فعالیت بدنی کل نیست (.)Crane et al., 2017
 .7دسترسی به فضای سبز
در طول دو دهه اخیر در حالی که برخی از تحقیقات نشان دادند پیوند مثبتی میان سهم فضای سبز از واحدهای
همسایگی ( ،)Dempsey et al., 2018; Pietilä et al., 2015فاصله تا نزدیکترین فضای سبز تا محل سکونت
( )Tamosiunas et al., 2014و تراکم یا سرانه فضای سبز ( )Galvez et al., 2013و فعالیت بدنی ،چاقی و
بیماریهای قلبی-عروقی وجود دارد برخی دیگر هیچ پیوندی نیافتند ( .)James et al., 2015بررسی این
مطالعات نشان میدهد این اختالفات را میتوان تا حدودی با شاخصهای مختلف ،ناسازگاری روشهای عینی
و ادراکی ،خودگزینی محیط مسکونی ،مقیاسهای متفاوت ،تغییر جنسیت و گروههای سنی توضیح داد.
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 .8پراکندهرویی و نوع واحد همسایگی
پس از گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا درباره پیوند مستقیم میان پراکندهرویی و چاقی
( )Jackson & Kochtitzky, 2001مطالعات زیادی در این خصوص انجام شدند .در حالی که برخی نشان
میدهند به ترتیب بین پراکندهرویی ،اضافه وزن و چاقی ( ،)Iram et al., 2012; James et al., 2013دیابت،
بیماری قلبی و فشار خون ( ،)Restivo et al., 2019پیادهروی/دوچرخهسواری و فعالیت بدنی (Khattak
 )& Rodriguez, 2005; Schwanen & Mokhtarian, 2005پیوندهای مستقیم ،مستقیم و معکوس وجود
دارد ،برخی تحقیقات آن را رد میکنند ( .)Hamidi & Ewing, 2020; Zhao & Kaestner, 2010به طور
خالصه ،خودگزینی مسکونی ،متغیرهای خروجی ،بیابانهای غذایی-عدم دسترسی مکانی به میوه فروشیها
و سوپرمارکتهایی که غذاهای باکیفیت ،سالم و تازه به افراد عرضه کنند  -و رویکردهای مختلف تحقیق
میتواند نتایج را تغییر دهند.

چالشهای روششناختی در زمینه مطالعات ویژگیهای کالبدی و سالمت بدنی
در دو دهه اخیر ،مطالعات زیادی به بررسی ارتباط میان مؤلفههای کالبدی محیط ،فعالیت بدنی ،چاقی و
بیماریهای غیرواگیر پرداختند .با این وجود ،تحقیقات مختلف یافتههای متناقضی را نشان میدهند که
دستیابی به نتایج محکم و متقن درباره روابط و تبدیل آن به سیاستها را دشوار میسازد .بخش مهمی از این
ابهامات ناشی از زنجیرهای از چالشهای روششناختی است که یافتههای مطالعات را تضعیف میکند و امکان
قیاس میان نتایج را از بین میبرد .بر این اساس ،این بخش به دستهبندی مهمترین آنها اشاره میکند.
 .1ناسازگاری میان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری
در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی با استفاده از معیارهای عینی و ادراکی ویژگیهای محیط کالبدی را به رفتار
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 .2ابهام در تعریف محدوده محیط کالبدی موثر بر فعالیت بدنی
تناقض در تعریف مکان مانند واحد همسایگی یکی از مشکالت اساسی در جمعبندی نتایج شواهد است
( .)Feng et al., 2010برخی از تحقیقات از مناطق آماری و اداری به عنوان واحد جغرافیایی تحلیل استفاده
میکنند .با این وجود ،این واحدها نیز ممکن است در جمعیت و مساحت با یکدیگر متفاوت باشند و طیف
گستردهای را پوشش دهند ( .)Sugiyama et al., 2019به عنوان مثال ،استفاده از بافرها و محدودههای اداری
ممکن است با محدوده رفتاری فعالیت روزمره مشارکتکنندگان انطباق نداشته باشد .استفاده از مرز شبکه
خیابانها نیز به عنوان معیار بهتری نسبت به بافرهای شعاعی یا واحدهای اداری برای تعیین محدوده پیشنهاد
شده است زیرا میتواند محدوده دسترسی ساکنین را بهتر نشان دهد ( .)James et al., 2014با این وجود،
حتی مطالعات اندکی هستند که از مرز شبکههای خیابان استفاده کرده باشند .به عالوه ،اندازه بافر میتواند
با توجه به اهداف متفاوت و گروههای سنی ،جنسی ،نژادی و اجتماعی مختلف تغییر کند (Villanueva et
 .)al., 2014منظور نکردن محیط-های مختلف محلی در معیارهای عینی میتواند به تضعیف شواهد مرتبط
منجر شود ( .)Kwan, 2012با توجه به این حجم تنوع ،مطالعات آتی باید به منظور تسهیل مقایسه مطالعات
مقطعی ،تعریف از مکان را تقویت و استاندارد کنند .به عالوه ،محیطهای بیرون از واحدهای همسایگی که
افراد زمان خود را در آن سپری میکنند ،مانند واحدهای همسایگی پیرامون محیط کار نیز باید در نظر گرفته
شوند (.)Panter & Jones, 2010
ً
ً
همچنین ،تحقیقات پیشین معموال محدوده مکانی مورد نظر را نسبتا ایستا در نظر گرفتند و مطالعات خود را به
دامنههای مهمی مانند محیطهای مسکونی ،کاری یا مدرسه محدود کردند ،اگرچه روابط بین محیط کالبدی
و رفتار فعالیت بدنی به طور پویا و مداوم در همه فضاهای فعالیتی فرد اتفاق میافتد (.)James et al., 2014
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ً
پیاده یا فعالیت بدنی ارتباط میدهند .برای سنجش معیارهای ادراکی محیط کالبدی معموال از مصاحبهها
ً
و پرسشنامههای نیمهساختیافته و برای ارزیابی معیارهای عینی معموال از مشاهدات نظاممند ،بررسیهای
دقیق یا معیارهای سیستم اطالعات جغرافیایی وابسته به دادههای فضایی موجود (مانند کاربری زمین)
استفاده میشود .با این وجود ،مطالعات زیادی معیارهای ادراکی و عینی را به جای یکدیگر به کار میبرند ،در
حالی که عدم انطباق میان محیط ادراکی و عینی اثرات متفاوتی بر رفتار سفر و فعالیت بدنی میگذارد (Gebel
 .)et al., 2011; Ma et al., 2014به عنوان مثال ،میان فواصل عینی و ادراکی محیط واحد همسایگی تفاوت
وجود دارد ( .)Baldock et al., 2019به طوری که برخی از محققان نشان میدهند افراد تمایل دارند فاصله تا
مقاصدی که نزدیک محل سکونتشان باشد را بیش از حد تخمین بزنند و آن مقاصدی که از خانههایشان دورتر
هست ،را کمتر در نظر بگیرند ( )McCormack et al., 2008و بالعکس .این موضوع در ارتباط با شاخصهای
دیگری نظیر اختالط کاربری و اتصال خیابانها نیز صدق میکند .مطالعهای در استرالیا دریافت افرادی که در
واحد همسایگی با سطح اتصال یا اختالط کاربری پایین زندگی میکنند اما به لحاظ ادراکی در سطح باالتری
تصور شدند احتمال بیشتری دارد که به طور محلی برای دستیابی به مقاصد پیادهروی کنند (Koohsari et
 .)al., 2015بنابراین ،مشخص نیست تا چه اندازه معیارهای ادراکی و عینی مؤلفههای یکسانی را ارزیابی
میکنند و میتوانند به جای یکدیگر به کار روند یا تا چه اندازه این مؤلفههای متمایز میتوانند اختالف در
الگوی فعالیت بدنی را توضیح -دهند .در نتیجه ،فهم بهتر روابط بین محیط عینی و ادراکی و فعالیت بدنی
هم برای درک مکانیسم بنیادین ارتباط بین محیط کالبدی و رفتار پیاده و هم برای شناخت مداخالت بالقوه
اهمیت زیادی دارد ( .)Sallis et al., 2006; Ma & Dill, 2015با این وجود ،مطالعات اندکی در کشور هستند
که میزان و تأثیر ناسازگاری بین معیارهای ادراکی و عینی را بررسی کرده باشند.
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این امر باعث طبقهبندی اشتباه یا خطا در ارزیابی می-شود .به عنوان مثال ،مطالعه اثرات پارکهای واحد
همسایگی بر فعالیت بدنی میتواند تنها دسترسی افراد به پارکها در درون واحدهای همسایگی مسکونی
ارزیابی کند ،در حالی که همه فعالیتهای بدنی روزمره ممکن است در پارکی نزدیک محل کار رخ دهد .یکی از
ایرادات مهمی که در مقالههای فارسی به چشم میخورد ،عدم توضیح درباره نحوه تعیین مرز محالت و نادیده
گرفتن انطباق میان محیط شهری انتخاب شده با محدوده فعالیتی افراد است .به طوری که هر سه مطالعه نه
در سطح انفرادی ،که در مقیاس محله انجام شدهاند ،بدون آن که موقعیت سکونتی افراد را در محله یا منطقه
تعیین کنند.
 .3غلبه مطالعات مقطعی بر تحقیقات طولی و کوهورت
بررسی تغییرات محیطی در زمینه تبیین روابط بین محیط کالبدی و بیماریهای قلبی-عروقی اهمیت به سزایی
دارد .تحقیقاتی که از دادههای مقطعی استفاده میکنند ،نمیتوانند درک مناسبی از میزان تغییرات چشمگیر
محیطی بر سالمت داشته باشند ،از این رو ،غلبه تحقیقات مقطعی بر مطالعات کوهورت و طولی مانع از درک
روابط علی برای کاربست آن در طراحی میشود ( .)Kärmeniemi et al., 2018همچنین وزن و اهمیت متغیرهای
طراحی فضا نسبت به یکدیگر بر روی چاقی روشن نیست و گاه به گاه ارتقا یک مؤلفه میتواند به ضرر مؤلفهای
دیگر تمام شود .حتی از آن پیچیدهتر ارتقا یک مؤلفه در یک مقیاس (شهر) ،به بدتر شدن وضعیت در مقیاسهای
پایینتر (واحد همسایگی) منجر شود .به عنوان مثال ،جانمایی یک پارک و فضای سبز شهری در یک محله با
افزایش ترددها و ورود ترافیک عبوری به درون محالت ،نتایج منفی بر ایمنی و امنیت ترافیکی در بین ساکنین
محله ایجاد میکند .همین موضوع سبب میشود طراحان و برنامهریزان شهری با توجه به پیچیدگیهایی که در
فرایند تصمیمسازی وجود دارد و نقش عوامل قدرت در توجیه تصمیمات خود حتی با قصد حداکثر کردن منفعت
عمومی ،استدالل قانع کنندهای در اختیار نداشته نباشند ( .)Giles-Corti et al., 2016هر سه مطالعهای که در
کشور انجام شدند ،از داده-های مقطعی بهره بردند .از این رو ،محدودیت مطالعات مقطعی بر آنها نیز وارد است.
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 .4بیتوجهی به خودگزینی و تغییر محیط مسکونی افراد
یکی از نگرانیها در زمینه مطالعات تجربی ،خودآگاهی افراد نسبت به انتخاب محیط مسکونی است (Handy
ً
 .)et al., 2006افرادی که نسبت به سالمت خود حساس هستند معموال محیطی را برای زندگی انتخاب
میکنند که از فعالیت بدنی پشتیبانی کند .بنابراین اگر نمونهها به درستی در مدلها تعدیل نشوند ،میتوانند
روابط محیط کالبدی و شاخصهای سالمتی را بزرگنمایی کنند ( .)Boone-Heinonen et al., 2011نادیده
گرفتن خودگزینی محیط مسکونی را میتوان به وضوح در مقالهها فارسی منتخب مشاهده کرد .به طوری
که با وجود بهرهگیری از روشهای ادراکی ،اشارهای به اولویتهای افراد در انتخاب محل سکونت نشد.
تاکنون اغلب شواهد تجربی از مطالعات مقطعی حاصل شدهاند که نمیتوانند روابط علی را نشان دهند .با
این وجود ،مطالعات کوهورت که برای گردآوری دادههای سالمت طراحی شدهاند ،اغلب نگرش یا اولویت
مشارکتکنندگان را درباره محیط مسکونی نمیسنجند .بدین ترتیب ،در سالهای اخیر ،برخی از مطالعات
برای مواجهه با نبود دادههای خودگزینی ،از رویکردهای تحلیلی جایگزینی (یا به عبارتی همسانسازی نمره
گرایش ۲۰و مدلهای اثرات ثابت )۲۱استفاده میکنند ( .)Tamosiunas et al., 2014همچنین میتوان از
ی مداخالت محیطی برای باال بردن دقت مطالعات
آزمونهای طبیعی مانند مطالعات نقل و مکان یا ارزیاب 
استفاده کرد ( .)Heath et al., 2006به عالوه ،باید عوامل تأثیرگذار مانند مالکیت خودرو را در مدلها وارد و
بررسی کرد (.)Panter & Jones, 2010
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 .5عدم پایایی و روایی متغیرهای میانجی فعالیت بدنی
این طور فرض میشود که فعالیت بدنی میتواند تا حدودی ارتباط میان ویژگیهای محیط کالبدی و نتایج
سالمت قلبی-عروقی افراد را توضیح دهد .با این وجود ،شواهد قاطعی از متغیر واسطه فعالیت بدنی در
این مطالعات وجود ندارد .دلیل اصلی این امر تحلیلهای آماری سنتی است که به یافتههای نادرست منجر
میشود ( .)Richiardi et al., 2013تکنیکهای سنتی نیاز دارند تا اثر کلی قرار گرفتن در معرض یک نتیجه
باید غیرصفر و بزرگتر از اثر مستقیم باشد تا اثر غیرمستقیم معنادار را مشاهده کند .با این وجود ،تحلیلهای
آماری اخیر بر روی متغیرهای میانجی نشان میدهد یک اثر کلی غیرمعنادار میتواند اثر غیرمستقیم معناداری
داشته باشد .به عبارتی ممکن است عوامل غیرمستقیم مختلفی وجود داشته باشند که تأثیر یکدیگر را از بین
میبرند ( .)Mascha et al., 2013در روابط بین ویژگیهای محیط کالبدی و بیماریهای قلبی -عروقی ،فرض
میشود که متغیرهای واسطه زیادی مانند فعالیت بدنی ،عادات غذایی و آلودگی هوا وجود دارد که میتوانند
تأثیرگذار باشند ( .)Giles-Corti et al., 2016بنابراین پیچیدگی این مکانیسمهای فردی واسطه باید حل
شود .به عالوه ،زمانی که اثر کل یک متغیر بر نتیجه برآورد میگردد ،اصطالحات نامناسب برای متغیرهای
رفتاری واسطه میتواند منجر به اصالحات مجدد شود و یافتههای بیارزش نادرست ایجاد کند(  (�Schister
 .)man et al., 2009همچنین ،برخالف توجه فزاینده در سالهای اخیر برای درک روابط محیطی بیتحرکی و
پیامدهای منفی بر روی سالمت ( )Sugiyama et al., 2016هیچ مطالعهای به صورت طولی به بررسی ارتباط
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همچنین ،مطالعات طولی پیرامون محیطهای کالبدی شامل افرادی میشود که در محل سکونت خود باقی
ماندند یا به خانهای دیگر نقل مکان کردند .برای تحقیقاتی که بر گروه اول تمرکز کردند ،اطمینان از این که
افراد نشانی خود را در طول دوره مطالعه تغییر ندهند ،اهمیت دارد .با این وجود ،بسیاری از این مطالعات فرض
ً
کردند که مشارکتکنندگان نقل مکان نمیکنند یا صراحتا گزارشی درباره وضعیت جابهجایی محل سکونت
ارائه نمیدهند .بنابراین امکان دارد به واسطه در نظر گرفتن افرادی که در طول زمان مطالعه محله مسکونی
خود را تغییر دادند ،بخشی از معناداری یافتههای آنها از دست برود .به عالوه ،مدت زمانی که افراد نقل مکان
میکنند و در محلهای جدید مستقر میشوند نیز اهمیت دارد زیرا ممکن است کمتر در معرض ویژگیهای
محیطی قرار گرفته باشند .با این وجود ،مطالعات معدودی هستند که زمان نقل مکان مشارکتکنندگان را در
طول دوره تحقیق وارد کرده باشند ( .)Braun et al., 2016این امر میتواند تا حدودی کمبود یافتههای معنادار
در مطالعاتی را که بر نقل مکانکنندگان تمرکز میکنند ،توضیح دهد .برای بررسی سالمت قلب و عروق،
دورههای طوالنیتر میتوانند سودمندتر باشند زیرا بهبود و گسترش این شرایط زمانبر است (Reiner et al.,
 .)20133گردآوری داده از نقاط زمانی مختلف میتواند بررسی تغییرات را در طول زمان آسانتر کند (�Fitzmau
 .)rice & Ravichandran, 2008اکثریت مطالعات دورههای زمانی پنج سال یا بیشتر داشتند و تقریبا سه یا
بیش از سه نقطه زمانی را پوشش دادند .با این وجود ،پیگیریهای بلندمدتتر ممکن است موجب فرسایش
باالتر و نظاممند شود که میتواند باعث انحراف در تخمینها شود ( .)Kristman et al., 2004مسئله دیگر با
پیگیری بلندمدتتر این است که برخی ویژگیهای محیطی میتواند در دوره زمانی بلندمدت تغییر کنند(به
عنوان مثال ،کاهش/یا افزودن مقاصد و توسعه مسکونی جدید) .با این وجود ،مطالعات اندکی هستند که
همزمان با معیارهای سالمت ویژگیهای محیطی را هم بسنجند .سنجش ویژگیهای محیطی در نقاط مختلف
همزمان با گردآوری دادههای سالمت حتی برای آنهایی که بر روی ساکنین ماندگار مطالعه میکنند ،اهمیت
دارد .مدت زمان سکونت افراد نیز یکی از متغیرهای کنترلگر مغفول در مقالههای فارسی منتخب بودند .به
طوری که امکان دارد فرد تازه وارد زمان بیشتری برای تأثیرپذیری از محیط بپذیرد یا بالعکس.
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میان این الگوهای رفتاری و سالمت قلب و عروق نپرداخته است .برای درک بهتر از این که چطور ویژگیهای
محیطی بر سالمت ساکنین تأثیر میگذارد مطالعات آینده باید با استفاده از توسعههای اخیر در روشهای
تحلیل متغیرهای میانجی به بررسی نقش رفتارهای بالقوه متعدد بپردازند ( .)VanderWeele, 2016عالوه بر
این ،فعالیت بدنی همواره در یک بافت انجام میشود .بنابراین مطالعات باید به بررسی فعالیت بدنی زمینه یا
بافت و ویژگیهای محیطی خاص آن رفتار توجه کنند (.)Giles-Corti et al., 2005

•

پاییز ۱۴۰۰

 .6نادیده انگاشتن برخی از گروههای مختلف هدف
ت فناوریهای ارتباطی و حملونقلی ،به اشکال متنوع منطقهای
شهرنشینی در دنیای امروز با توجه به پیشرف 
مانند «حومهنشینی» و «پساحومهنشینی» بدل شده است .از طرفی برخی تحقیقات نشان میدهند
حومهنشینی منجر به افزایش فاصله/زمان سفر و استفاده از خودرو شخصی میشوند و از طرف دیگر رانندگی
میتواند محرکی برای گسترش اضافه وزن و چاقی و در نتیجه بیماریهای قلبی عروقی در بین افراد باشد (King
 .)& Jacobson, 2017با این وجود ،اغلب مطالعاتی که در زمینه ارتباط میان محیط کالبدی ،عوامل خطرناک
و بیماریهای قلبی عروقی انجام شدند ،بر محیطهای شهری ( )Heesch et al., 2014بیش از محیطهای
روستایی ( ،)Müller-Riemenschneider et al., 2013حومههای شهری ( )Baldock et al., 2012و قیاس
بین این مناطق ( ،)Hanibuchi et al., 2011آن هم در کشورهای ثروتمند تمرکز کردند (Chum & O’Campo,
 .)2015این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته سهم زیادی از رشد شهرنشینی در
دنیای امروز را به دوش میکشند .همچنین ،برخی از مطالعات نشان میدهند ،کاهش نابرابریها در سطوح
ملی ،میتواند مرگ ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی را کاهش دهند ( )Di Girolamo et al., 2020و بین
میزان نابرابری آموزشی و تشخیص بیماریهای قلبی عروقی پیوند وجود دارد (.)Christensen et al., 2016
از این رو ،کشورهای در حال توسعه به علت آگاهی و توجه کمتر به سالمت و نابرابریهای بیشتر در معرض
مشکالت قلبی عروقی بیشتری خواهند بود که در تحقیقات نادیده انگاشته شدند.
به عالوه ،این تحقیقات از سن  )Sundquist et al., 2015( 18تا  80سال ( )Hamano et al., 2013را پوشش
میدهند و اکثر آنها زنان و مردان را به عنوان موردپژوهی در نظر میگیرند (Hanibuchi et al., 2011; Heesch
 .)et al., 2014بنابراین تحقیقات کمتری هستند که به بررسی ارتباط میان محیط کالبدی ،اضافه وزن و چاقی
میان کودکان و نونهاالن پرداخته باشند .هر سه مطالعهای که در کشور صورت گرفتند بر گروههای سنی
بزرگسال متمرکز بودند و کمتر به سالمندان و کودکان توجهی نشان دادند.
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زﻣﯿﻨﻪ

•

رو ﯾاﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽاز اﺑﻌﺎد ذﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ)(۳؛ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎناز ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ادراﮐﯽ ﺑﺪون ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ )(۷

ﺗﻨﻮ ع ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺑﻮدن و ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗاﺼﺎل )(۲؛ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی و
ﻧﻮ ع ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ )(۳؛  ،دو روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﺎﻗﯽ:
اﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎر ﯾاﯽ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ) (۳و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن )(۴؛ و ﺑاﺴﺘﮕﯽ ﺛﺮ
اﺣﺪ اث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎده و دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ع ﻣﺪ اﺧﻼت ) (۳و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی و ﺑاﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ) ،(۲ﻓﺎﺻﻠﻪاز ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪ اﺧﻠﻪ ) (۴و روﯾﮑﺮد ﻃﺮ اﺣﯽ )(۲؛ اﺧﺘﻼف در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎدهاز اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ )دﺳﺘﺮﺳﯽ،
ﺗﻌﺪ اد ،ﺳﺮ ﻧاﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ( ) ،(۵ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ،(۲ﻧﻮ ع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ) ،(۳ﻧﻮ ع
ﻃﺮ اﺣﯽ )(۳

اﺑﻬﺎم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

اﺳﺘﻔﺎدهاز
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮز ﺷﺒﮑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ  ،ﺑﻠﻮکﻫﺎی آﻣﺎری و ﺳﺮﺷﻤﺎری ،اﻧﻮاع
ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ ،ﻣﺤﻼت ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ اداری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی )(۴

ﺗﻨﻮ ع ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎدهاز ﺑﺎﻓﺮﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ۸۰۰ ،۴۰۰ ،۲۰۰ :
و  ۱۶۰۰ﻣﺘﺮی

ﺗﻨﻮ ع ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺆﺛﺮ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﻓﺮاد ،ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ /اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ د اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﺧﻮد ر اﺧﺎر جاز ﻣﺤﯿﻂ و اﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )(۲؛ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ
و اﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد )(۱

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

زﻣﯿﻨﻪ

ﮐﺪﻫﺎ

اﺳﺘﻨﺎدات

رو ﺑاﻂ ﻋﻠﯽ

ﻋﺪم درک رو ﺑاﻂ ﻋﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ) ،(۶ﻓﻘﺪ ان د ادهﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
د ادهﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎل)(۱؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در درک ﮐﺎﻣﻞ
رو ﺑاﻂ ﻋﻠﯽ )(۴؛ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻮرت )(۸

وزن و اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﺧﯽاز ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ واﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪ و
ﺳﻼﻣﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ د ادهﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮی ﺳﻔﺮ ر اﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﺪ )(۴

ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻮردی

ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف در ﻧاﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪ اﺧﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪ اث ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ )(۳؛ ﺧﻄﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ )(۲

Cao et al., 2007; Handy et
& al., 2006, 2008; Wells
Yang, 2008; Spence et al.,
;2008; Brown et al., 2009
;Coogan et al., 2009
Boone-Heinonen et al.,
2010; MacDonald et al.,
2010; Christian et al.,
2011; Yamada et al.,
2012; Tamosiunas et al.,
2014; Martin et al., Su et
al., 2016; Brown et al.,
2017; Patterson et al.,
2019; Brown et al., 2019

ﺧﻄﺎی ﻣﺤﻘﻖ

ﮐﻨﺘﺮل اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮاد در ﻧاﺘﺨﺎب و اﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ» ،آﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻼﺗﯽ ر اﺑﺮ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻧاﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﻣﺪ ارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«
)(۶

ﺧﻄﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ر اﻧﻨﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺎدهروی )(۳

;Yamada et al., 2012
;Burgoine et al., 2011
Boarnet et al., 2008; Wells
& Yang, 2008; Brown et
al., 2009; Handy et al.,
2008; Wei et al., 2016

سیدمهدی خاتمی

ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ
ﺧﻮدﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

;Cao et al., 2006, 2007
Brown et al., 2007; Handy
et al., 2006, 2008; Wells
& Yang, 2008; Boarnet et
;al., 2008; Chatman, 2009
;Brown et al., 2009
Boone-Heinonen et al.,
2010; MacDonald et al.,
2010; Yamada et al., 2012

بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻃﻮﻟﯽ و ﮐﻮﻫﻮرت

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
د ادهﻫﺎی دو
ﺑﻌﺪی ﻋﯿﻨﯽ

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺎدهﻣﺪ اری ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ دو ﺑﻌﺪی ) (۳ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ،
ﺗاﺼﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﻀﺎ ر ادرک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی)(۲

Ellis et al., 2016; Su et al.,
;2016; Cao, 2007
;MacDonald et al., 2010
;Ewing & Handy, 2009
;Gebel et al., 2011
;McCormack et al., 2008
Koohsari et al., 2015

پاییز ۱۴۰۰

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ادرا ﮐﯽ ﭘﯿﺎدهﻣﺪاری

•

ﺗﻔﺎوت در
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ادراﮐﯽ
) (۳ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهاز د ادهﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺧﻮدﮔﺰ ارشدﻫﯽ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪ ات ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ،
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮ اﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑاﺴﺘﻪ ﺑﻪ د ادهﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﯿﻨﯽ )(۸۱؛ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری روشﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و
ادر اﮐﯽ )(۵
ً
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻈﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روش ﻫﺎی ادراﮐﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺰ راش ﺷﺪهاز
ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎس) (۶در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد؛
ﮐﻮﭼﮏﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﻮ اﺻﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادراﮐﯽ )(۲

شماره ۳۲

ﺗﻔﺎوت در
اﺑﺰ ارﻫﺎی
ﮔﺮدآوری و
ﺗﺤﻠﯿﻞ د ادهﻫﺎ

ﮐﺪﻫﺎ

اﺳﺘﻨﺎدات

سال چهاردهم

جدول  .1طبقهبندی کدها ،زمینهها و چالشهای روشی در تحقیقات منتخب
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•

شماره ۳۲

ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

سال چهاردهم

زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ
د ادهﻫﺎ

اﺳﺘﻨﺎدات

ﮐﺪﻫﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪ اﺷﺘﻦ د ادهﻫﺎی ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ )(۱؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ د ادهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
و اﺳﻄﻪ )(۱

اﺑﺰار ﮔﺮدآوری و اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻣﺪلﺳﺎزیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی و اﺳﻄﻪ)(۵؛ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺰ راش دﻫﯽ ﺷﺪه )(۵؛ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدهاز اﺑﺰ ارﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ای
ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﻨﺠﺶ زﻣﺎن و ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ )(۵

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
و ﺟﻨﺴﯽ

ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ان )،(۱
ﮐﻮدﮐﺎن )(۴

ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﮋ ادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (۱ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ -آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎرﻫﺎ )(۳؛ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )(۲؛
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ )(۲

ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻔﺎوت

ﺣﻮﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ )(۴؛ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ )(۳

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮلاﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ )(۷

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮیاز ﻣﺤﯿﻂ )(۶

•

ﮐﺎرﺑﺮد
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮ ﯾاﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی و دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮ اری در ﻋﻮض وﺿﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ) ،(۶ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﻮ ع ،ﻫﻤﮕﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )(۱

; Brown et al., 2008
; Spence et al., 2008
Burgoine et al., 2011; Su
et al., 2016; Handy et al.,
2006, 2008; MacDonald et
al., 2010; Martin et al.,
2015; Patterson et
al.,2019; Richiardi et al.,
2013; Giles-Corti et al.,
2016

پاییز ۱۴۰۰

ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪف

; Cao et al., 2006, 2007
; Handy et al., 2006, 2008
; Spence et al., 2008
; Coogan et al., 2009
; Christian et al., 2011
; Burgoine et al., 2011
Ball et al., 2012 ; Webb et
al., 2016

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻓﺮاد
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﮋوﻫﺶ

; Yamada et al., 2012
; Boarnet et al., 2008
Chatman, 2009 ; Handy et
al., 2006, 2008 ; Coogan
et al., 2009 ; Martin et al.,
;2015 ; Reiner et al., 2013
Braun et al., 2016

از ضریب کاپا تحت عنوان مالک ارزیابی پایایی درونی نیز یاد میشود .جهت ارزیابی کیفیت ،نتایج در اختیار
یکی از خبرگان قرار میگیرد تا به وسیله شاخص کاپا مورد بررسی قرار گیرد .چنانچه این ضریب با سطح خطای
کمتر از  ،0.05از  0/6باالتر باشد ،به معنای پایایی مناسب کدگذاریهاست .جدول  2معرف جدول توافق
میان کدگذاری یکی از خبرگان و نگارنده در خصوص یکی از متون است که با توجه به معناداری  %99و ضریب
ً
کاپای  ،0/809نتایج از قابلیت اطمینان نسبتا باالیی برخوردارند.
جدول  .2آزمون توافق میان نگارندگان و یکی از خبرگان در کدگذاری یکی از متون

درﺟﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﭘﺎ

ﻣﻘﺪار

ا ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮآورد

ﺑﺮآورد Tb

ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮآوردی)(sig

۰٫۸۰۹

۰٫۱۲۸

۳٫۷۰۸

۰٫۰۰۰

سیدمهدی خاتمی
بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در پی آن بود تا با فرامطالعه مقالههای علمی موجود در قلمرو موضوعی ،پیوند میان مؤلفههای
کالبدی محیط شهری و چاقی و بیماریهای مرتبط با آن را بررسی نماید و به واکاوی ساختار ،ابهامات و
چالشهای روششناختی مطالعات تجربی بپردازد و دستور کاری پژوهشی با توجه به خألهای نظری و تجربی
پیرامون این موضوع فراهم بیاورد .در این راستا ،چالشهای روششناختی در این پژوهش را میتوان بر حسب
خاستگاه آن به سه گونه طبقهبندی کرد:
نخستین مورد ،خالءهای نظری و تجربی هستند و به ابهاماتی اشاره دارند که ناشی از نادیده گرفتن برخی از
مفاهیم ،مؤلفهها ،ابزارها یا گروههای بررسی نشدهاند .از میان نتایج ،نادیده انگاشتن برخی از گروههای هدف
(گروههای سنی و جنسی ،گروههای مختلف اجتماعی ،و محیطهای شهری متفاوت) و محیطهای کالبدی
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غیرمسکونی مؤثر بر فعالیت بدنی را میتوان از این دسته برشمرد .برای پر کردن این خالءهای تجربی باید
تحقیقاتی متمرکز بر گروهها یا محیطهای کالبدی متفاوت انجام شوند.
دومین گروه ،خطاهای روششناختی هستند که به نقاط ضعف و معایب فرایند تصمیمگیری در مورد طرح
تحقیق ،ساختار مفهومی بررسیها ،روشهای تحلیل ،روش نمونهگیری ،فنون آماری و پیچیدگیهای اخالقی
ی در تحقیق
بازمیگردد .تعداد زیادی از چالشهایی که در این گروه قرار میگیرند به انواع خطاهای سوگیر 
مربوط میشوند .خطای سوگیری محیط مسکونی به انتخاب غیر تصادفی محالت ،گروهها و افراد اشاره دارد
که سبب میشود محقق بدون در نظر گرفتن اولویتها و ترجیحات آنها در انتخاب محیط مسکونی ،نمونههایی
را برگزیند که نماینده جمعیت مورد نظر نباشند و در نتیجه ،یافتههای به دست آمده از پژوهش مخدوش شوند.
بیتوجهی به نقل مکان مشارکتکنندگان در طول زمان پژوهش و مدت زمان سکونت افراد در محالتی که
زندگی میکنند به خصوص در مطالعات کوهورت ،موارد دیگری هستند که تکرار شدهاند.
سوگیری به دلیل مطلوبیت اجتماعی ،خطای رایج دیگر روش شناختی است .افراد تمایل دارند به گونهای
به سواالت پاسخ دهند که با نظر دیگران هم رای باشد .این سوگیری در ارتباط با متغیرها و روشهای
سنجش میزان پیادهروی و فعالیت بدنی وجود دارد .به عنوان مثال ،استفاده از روشهای خود گزارشدهی،
برداشتهای شخصی متفاوت با واقعیت عینی را به عنوان پیشبینی کننده سالمت دچار اشکال میکند ،به
طوری که مشارکتکنندگان در پژوهش ،میزان فعالیت بدنی یا زمان و شدت پیادهروی را کمتر یا بیشتر از آنچه
که هست ،گزارش میکنند .این مسئله در مورد روشهای ادراکی سنجش پیادهمداری نیز تکرار میشود .به
طوری که برخی از تحقیقات ،گاهی معیارهای عینی و ادراکی را به جای یکدیگر به کار میبرند .با این وجود،
یافتههای بسیاری حاکی از آن است که معیارهای عینی و ادراکی اعتبار کافی را برای جایگزینی با یکدیگر
ندارند ،زیرا افراد ممکن است محالت خود را کمتر یا بیشتر از آنچه پیادهمدار هست ،نشان دهند .بنابراین
بخش مهمی از یافتهها به اشتباه در مقابل هم قرار میگیرند .انتخاب گزینشی و سوگیری تأیید نیز خطاهای
شناختی دیگری هستند که سبب میشوند محقق اطالعات و شواهد را در جهت تأیید آنچه مورد نظر است
ارائه دهد و اطالعات و شواهد مخالفی که ممکن است فرضیه مورد نظر را رد کند ،پنهان یا نادیده بگیرد .عالوه
بر موارد ذکر شده ،استفاده از ابزارها و فنون آماری سنتی در بررسی اثرات متغیرهای میانجی و کنترل کننده
نیز که نمیتواند اثرات غیرمستقیم برخی از متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی یا محیطی را بر روی سالمت به
درستی تعیین کند ،میتواند در این گروه قرار گیرد.
محدودیتها سومین گروه از چالشها را میسازند و عواملی هستند که کاربرد و تعمیمپذیری نتایج و یافتههای
تحقیق را کاهش میدهند .به عنوان مثال ابهام در تعریف محیط واحد همسایگی از چالشهایی است که
میتوان به آن اشاره کرد .در حالی که ،برخی از مطالعات بلوکهای آماری و اداری را به عنوان واحد تحلیل در
نظر میگیرند ،برخی دیگر از بافرهای شعاعی یا شبکه خیابان با اندازههای مختلف استفاده میکنند .با این
وجود ،این بافرها میتواند با توجه به اهداف متفاوت و گروههای مختلف اجتماعی ،جنسی و سنی تغییر کند.
عالوه بر این ،مطالعات اخیر ،از روشهای جدیدتر مانند سیستم موقعیت مکانی برای ثبت محدوده فعالیتی
روزمره افراد ،بهره میگیرند که مقیاس و محدوده آن ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد .در نتیجه ،استفاده
از انواع مقیاسها و روشها برای تعریف واحدهای همسایگی و محیط شهری امکان مقایسه نتایج را سختتر
میکند .بدین ترتیب ،این چالشها با وجود پیشرفتهایی در ارتباط با فرضیات ،مبنی بر تأثیر مثبت اتصال،
اختالط کاربریها ،فشردگی بافت ،تراکم جمعیت و اشتغال ،پارک و فضای سبز ،زیرساختهای پیادهروی و
دوچرخه و دسترسی به مراکز حملونقل عمومی بر افزایش فعالیت بدنی ،کاهش چاقی و بیماریهای مرتبط،
ً
مجموعهای از یافتههای متناقض و گاها متضاد را به وجود آورده که امکان کاربست آنها را با تردید مواجه میکند.

128
سال چهاردهم
•

شماره ۳۲

به عالوه ،اغلب این مطالعات به واسطه عدم دسترسی به دادههای کوهورت یا طولی ،به صورت مقطعی
صورت گرفتهاند .بر این اساس ،نتایج آنها نمیتوانند اثر علی و معلولی متغیرها را بر فعالیت بدنی ،چاقی و
بیماریهای غیرواگیر مشخص کنند .در نتیجه نمیتوانند کارایی و اثربخشی سیاستها و اقدامات شهرسازی
را به درستی اندازه بگیرند.

•

پاییز ۱۴۰۰
شکل  .10گونهبندی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون رابطه محیط کالبدی و چاقی

سیدمهدی خاتمی
بررسی چالشهای روششناختی مطالعات انجام شده پیرامون
رابطه محیط كالبدی و چاقی

بدین ترتیب برای تکمیل نتایج حاصل از این پژوهش ،و فراتر رفتن از مباحثی که درباره ارتباط میان بافت و
محیط شهری و چاقی ،فعالیت بدنی و بیماریهای غیرواگیر مطرح شد ،ارائه دستور کاری پژوهشی برای فهم
بهتر و ایجاد پشتیبان نظری و کاربست تجربی آن در کشور ضروری است .از این منظر ،به نظر میرسد ورود
شهرسازان و جغرافیدانان شهری به حوزه تحقیقات میان رشتهای در زمینه سالمت نخستین گام برای از بین
بردن ابهامات مربوط به مکان و تبدیل شواهد به سیاستهای شهری است .تعریفی مجدد از واحد همسایگی
در انطباق با فضای فعالیتی و روزمره در اقلیمها و فرهنگهای متفاوت به صورت تطبیقی میتواند تا حد زیادی
مقایسه یافتهها و امکان دستیابی به اجماع نظر درباره فرضیات را تسهیل کند .گام دوم ،ثبت و به روز رسانی
انواع تغییرات فضایی و کالبدی شهرها به موازات تحقیقات کوهورت در مقاطع زمانی یکسان بر روی افراد است
که میتواند در درک روابط علی ،اثربخشی مداخالت و تدوین دستورالعملی روشن و راهبردی برای طراحی و
برنامهریزی مناطق و محالت مختلف شهری مؤثر باشد .به عالوه نتایج این مطالعات ،میتواند پشتوان ه محکمی
برای اولویت به بحث چاقی در طر حها و برنامهها در کشور به وجود آورد .همچنین پیشنهاد میشود ،با «ارزیابی
اثرات سالمت» در طر حهای موضعی و «بار بیماریها» در مقیاس شهری ،عالوه بر آگاهی عمومی نسبت به
پیامدهای منفی انواع مداخالت بر چاقی و به طور کل سالمت ،پشتوانهای برای ایجاد چارچوبهای نهادی و
قانونی در سیاستهای شهری کشور فراهم آید.
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1. Google scholar
2. PubMed
3. Scopus
4. Web of Science
5 .فرض بر این است ،افرادی که سبک زندگی سالمتری دارند ،محالتی را برای سکونت انتخاب میکنند که فرصتهای
بیشتری برای فعالیت بدنی و تغذیه مناسب فراهم آورد .نادیده گرفتن این گرایشات منجر به خطا و انحراف بیش از اندازه
در تحقیق میشود.
6 .مطالعه همگروهی نوعی مطالعه طولی است که در پزشکی ،علوم اجتماعی ،علوم آماری و اکولوژی کاربرد دارد .این
مطالعات به بررسی عوامل خطر میپردازد .همگروهی مؤثر در آینده از لحظه در معرض قرارگرفتن تا بیماری را مورد
ّ
مطالعه قرارمیدهد که به مطالعه علی رابطهها کمک میکند و این آزمایشها شانس خطا و سوگیری را با انتخاب
تصادفی افراد و استفاده از دارونما (در شهرسازی یک متغیر کالبدی مداخلهگر) ،محدود میکنند.
7. Carter & Dubois
8. Ferdinand
9. Reynolds
10. Malambo
11. Kӓrmeniemi
12. Den Braver
13. Chandrabose
14. An
15. Narrative review
16. Systematic review
17. adiposity
18. Koohsari
19. Christian
20. Propensity score matching
یک تکنیک آماری همسانسازی است که سعی دارد با محاسبه تأثیر یک متغیر مستقل که میتواند بر نتیجه آماری تأثیر
بگذارد ،اثر یک رفتار ،سیاست یا مداخله را تخمین بزند .این روش میتواند اریب (گرایش) ناشی از متغیرهای مخدوشگر را
کاهش دهد یاکنترل کند.
21. Fixed effects model
استدالل پایهای مدل اثرات ثابت آن است که در تصریح مدل رگرسیونی نمیتوان متغیرهای توضیحی مناسب را که طی زمان
تغییر نمیکنند ،وارد مدل کرد .از این رو ،وارد کردن متغیرهای مجازی ،پوشش و جبرانی بر این بیتوجهی و ناآگاهی میباشد.
استفاده از دادههای تابلویی با اثرات ثابت یک راه حل مناسب برای عدم تشخیص رگرسیون به خصوص زمانی است که اثرات
ویژه هر واحد (اثرات فردی) بر اثرات زمانی آن غالب میباشد ،خواهد بود.
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Abstract

The prevalence of obesity and non-communicable diseases has become one of the serious concerns in Iran due to lifestyle
changes such as reduced physical activity and consuming high-calorie foods. At the same time, the role of the built
components of the environment in increasing physical activity, creating a healthy food environment, and thus reducing
obesity has attracted increasing attention from decision-makers and researchers. However, after two decades of focused
international efforts to find the links between built components and health variables, there are serious ambiguities about
the results of these studies. In this regard, the present article has tried to provide these ambiguities as a circle of challenges
in the form of a research agenda concerning theoretical and experimental gaps on this issue in Iran. A narrative review
has also been used in this study. Narrative reviews are generally comprehensive and cover a wide range of issues on a
particular topic, but do not necessarily follow clear rules of search and analysis. Systematic reviews focus on questions,
and their main contribution is to summarize the data, but narrative reviews seek to interpret and critique the data, and
their main goal is to gain an in-depth understanding of the subject. A variety of databases and search engines such as
Google Scholar, PubMed, Scopus and Web of Science have been used to find the articles. Chosen articles were selected
based on the subject, the number of citations and the novelty of the findings. Various studies have shown conflicting
findings that make it is difficult to reach solid conclusions about relationships and turn them into policies. An important
part of these ambiguities stems from a series of methodological challenges that undermine the findings of the studies
and eliminate the possibility of an analogy between the results. Accordingly, this section refers to the classification of
the most important of them. Findings show inconsistencies between objective and perceptual criteria, ambiguity in the
definition of neighborhood unit, unreliability and validity of self-selection of residential units, mediating variables
and ignoring the displacement of the target group and the dominance of cross-sectional studies. It makes it difficult
to draw sound findings that can provide strong theoretical underpinnings for translating them into strategic policies.
To complement the results of this study, it is necessary to provide a research agenda for better understanding, creating
theoretical support, and its empirical application in the country. From this perspective, redefining the neighbourhood
unit in terms of adaptation to the daily activity environment in different climates and cultures in a comparative way
can greatly facilitate the comparison of findings and the possibility of achieving a consensus on hypotheses. Secondly,
recording and updating various spatial and physical changes of cities in parallel with Cohort research at the same time
intervals on individuals could be effective for clarifying the causal relationship, the effectiveness of interventions and
develop clear and strategic guidelines for designing and planning different neighbourhoods. It is also recommended that
conducting "health impact assessment" in local plans and measuring the "burden of disease" on the urban scale, could
support the establishment of institutional and constitutional frameworks in the country's urban policies.
Keywords: Walkability, obesity, built environment, physical activity, healthy urban design

