فصلنامه علمی-پصوهشی
جغرافیا و برنامهریسی منطقهای
سال دوازدهم ،شماره  ،3تابستان 1401
صص84-97 :

تزرسی هؤلفِّای تأثیزگذار تز تعاهالت اجتواعی در فضاّای تاس ضْزی تا استفادُ اس تکٌیک
هتاآًالیش

1

رؤیا ٌّرخَاُ
ٌط ٜٚقٟطؾبظیٚ ،احس وطٔبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،وطٔبٖ ،ایطاٖ.
*

کَرٍش افضلی

ٌط ٜٚقٟطؾبظیٚ ،احس وطٔبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،وطٔبٖ ،ایطاٖ.
عبدالکرین قائدی
ٌطٔ ٜٚقٕبضیٚ ،احس ثٙسضفجبؼ ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ،ثٙسضفجبؼ ،ایطاٖ.
تبضید زضیبفت1398/09/28:

تبضید پصیطـ1399/01/23 :

چکیذُ
هفَْم تعاهالت اجتواعی در هقایسِ تا سایز هفاّین هَرد استفادُ در فضاّای تاس ضْزی تیطتزیي استعوال را دارد کِ ایي هَضَع تِ تٌَع
تعاریف هٌجز گزدیذُ ٍ لشٍم طثقِتٌذی ًتایج هطالعات را هیطلثذ .پژٍّص حاضز تا ّذف تزکیة کوی ًتایج پژٍّصّای اًجام ضذُ در
سهیٌِ تعاهالت اجتواعی اجزا ضذُ است تا اس تزکیة ایي ًتایج ،ضذت اثز تأثیز ّز یک اس هؤلفِّای هؤثز تز ساسُ تعاهالت اجتواعی اس
طزیق اثز هتَسط هحاسثِ گزدد .تِ هٌظَر تزرسی ّذف اصلی تحقیق ،رٍش فزاتحلیل هَرد استفادُ قزار گزفتِ است ٍ هقاالت علوی ٍ
پژٍّطی فارسی ٍ اًگلیسی هٌتطز ضذُ ،تذٍى اعوال هحذٍدیت هکاًی ٍ سهاًی ،جاهعِ آهاری پژٍّص را تطکیل دادُاًذ .تِ هٌظَر اًجام
فزاتحلیل  30پژٍّص در راتطِ هَضَع تزرسی ضذًذ ٍ اس ایي هیاى  10پژٍّص اًجام ضذُ تیي سالّای  1331-1332در سهیٌِ تعاهالت
اجتواعی در فضاّای تاس ضْزی اًتخاب گزدیذ .تِ هٌظَر ًتایج فزا تحلیل اس ًزم افشار  Comprehensive Meta-analysis V2تْزُ گزفتِ
ضذُ است .در هزحلِ اٍل ارسیاتی پژٍّصّای هٌتخة ،هفزٍضات ّوگٌی ٍ خطای اًتطار هطالعات هَرد تزرسی قزار گزفتٌذ .تز اساس
یافتِ ّا حکایت اس ًاّوگٌی اًذاسُ اثز ٍ عذم سَگیزی اًتطار هطالعات تَد .در هزحلِ دٍم ضزیة اثز تا تِ کارگیزی ًزم افشار  CMAهَرد
ارسیاتی قزار گزفتٌذً .تایج تحلیل ًطاى داد کِ اًذاسُ اثز هؤلفِّای ضٌاسایی ضذُ  4/313است کِ تز حسة ًظام تفسیزی کَّي در حذ
هتَسط ارسیاتی هی ضَد .در هجوَع ًتایج پژٍّص ًطاى دادُ است کِ هؤلفِّای ضٌاسایی ضذُ تأثیز هتَسطی تز تعاهالت اجتواعی در
فضای تاس ضْزی دارد.

کلیدواشگان :فرا تحلیل ،تعامل اجتماعی ،فضاهای باز شهری ،کالبدی ،فردی

1

ایٗ ٔمبِٔ ٝؿترطد اظ ضؾبِ ٝزوتطی ٘ٛیؿٙس ٜا َٚثب فٛٙاٖ تجییٗ ٔسَ ثٔٛی لبثّیت فضبٞبی ثبظفٕٔٛی قٟطٞبی ؾبحّی رٛٙة وكٛضزض اضتمبی

تقبٔالت ارتٕبفی زض ذیبثبٖ ٞبی قٟطی(ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق :ٝقٟط ثٙسضفجبؼ) و ٝزض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس وطٔبٖ زض حبَ ا٘زبْ اؾتٔ ،ی ثبقس.

* (٘ٛیؿٙسٜ

ٔؿئafzali@iauk.ac.ir:)َٛ
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هقدهِ
قٟط  ٚفضبٞبی قٟط ٔىبٖ تجّٛض ٚؾیـتطیٗ قجىٞٝبی اضتجبط ارتٕبفی ،ربیی و ٝتقّك ث ٝآٖ  ٚا ُٞآٖ ثٛزٖٛ٘ ،فی ٛٞیت
قٙبذتی ثطای فطز ث ٝاضٔغبٖ ٔیآٚضز(ٔبرسی ٕٞ ٚىبضاٖ .)264: 1390،فضبٞبی فٕٔٛی ٘یع ربیی اؾت ؤ ٝطزْ ٌ ٚطٜٞٚبی
ٔرتّف ارتٕبفی زض آٖ قطوت ٔیوٙٙس .ایٗ فضبٞب فطنتی ثطای ث ٝاقتطان ٌصاقتٗ افىبض ،اعالفبت  ٚتكىیُ قجىٞٝبی
ارتٕبفی فطأ ٓٞیوٙٙس .فال ٜٚثط ایٗ ،فضبٞبی فٕٔٛی چیعی ثیف اظ تزطث ٝیه فضب ٘یؿت( .)Hajar & Reijndrop,2001ثٝ
٘ؾط پبوعاز فضبٞبی قٟطی زاضای ؾ ٝقبذم انّی فطن ٝفٕٔٛی قٟط ٞؿتٙس :فٕٔٛی ثٛزٖ ،ثبظ ثٛزٖ  ٚثؿتط تقبٔالت
ارتٕبفی(پبوعاز .)54 :1391،زض ٚالـ فضبٞبی ثبظ فٕٔٛی ثطای تأٔیٗ ٘یبظ ا٘ؿبٖ ث ٝتقبُٔ ارتٕبفی عطاحی قس ٜاؾت

.

) (Cacioppo, Patrick,2008قطایظ پیچیس ٜظ٘سٌی أطٚظ ؾجت پیچیسٌی ٔؿبئُ قٟطی قسٔ ٚ ٜف ْٟٛثؿیبضی اظ فضبٞبی قٟطی ضا
زٌطٌ ٖٛؾبذت ٝاؾت .أطٚظ ٜاوخط ٔزٕٛفٞٝبی قٟطی ثیقىُ  ٚضس فضب ٞؿتٙس  ٚزض آٟ٘ب فضبٞبی غیطلبثُ اؾتفبز ٚ ٜضٞب
قس ٚ ٜفطأٛـ قس ٜث ٝچكٓ ٔیذٛضز و ٝفضبٞبی ٌٕكس٘ ٜبٔیسٔ ٜیقٛز(ٕٞ .)Trancik,1986:3چٙیٗ ٘بزیس ٜاٍ٘بضی اضظـٞبی
ارتٕبفی ٟ٘فت ٝزض فضبٞبی قٟطی ،ثیتٛرٟی ث ٝاضتمبی ویفیتٞبی ٔحیغی زض فضبٞبی قٟطی ؾجت قىٌُیطی فضبٞبیی
ٔطزٌْطیع زض ؾبذتبض قٟطی قس ٜاؾت و ٝتٛإ٘ٙسی ٔٛضز ا٘تؾبض ضا ٘رٛاٙٞس زاقت تب ٔحیغی پبؾرٍٙٔ ٚ ٛقغف زض ثطاثط
ضفتبضٞبی قٟط٘ٚسی ثبقسِ .صا احؿبؼ رٕقی ارتٕبؿ ٚ ٚاثؿتٍیٞبی احؿبؼ ث ٝیه ٔىبٖ زض حبَ ٘بپسیس قسٖ اؾت

.

) (Huffman,2006ضیچبضز ضارطظ ٔقتمس اؾت و ٝقٟط قٟط٘ٚساٖ ذٛز ضا ٔیؾبظز .ثب قطٚؿ ضٚاثظ ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطی،
ا٘ؿبٖ ؾقی زض تأٔیٗ ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚارتٕبفی یىسیٍط

زاضز(Fathi, 2012).

اٌط یه فضبی قٟطی ٘یبظٞبی افطاز ضا فطا ٓٞوٙس

 ٚآٟ٘ب ضا لبزض ث ٝزؾتیبثی ث ٝاٞساف ذٛز وٙسٔ ،غّٛةتط اظ فضبٞبی زیٍط اضظیبثی ٔیقٛز و ٝایٗ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ،زِجؿتٍی ٚ
تقبُٔ ارتٕبفی ضا ایزبز ٔیوٙس ). (Anton,Lawrence,2016افعایف ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚسی  ٚحیبت ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطی
اظ چبِفٞبی حطف ٝعطاحی قٟطی ثٛز٘ ٚ ٜؾطیبت ثؿیبضی ثط ٔجٙبی قطایظ  ٚتزطثیبت ٔرتّف ٔغطح قس ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط
عطاحبٖ ٔحیظ ٕٛٞاض ٜثب اثقبز ٔرتّفی زض عطاحی فضبی فٕٔٛی ضٚثطٞ ٚؿتٙس  ٚآ٘چ ٝإٞیت پیسا ٔیوٙس ایٗ اؾت و ٝاظ ٔیبٖ
ا٘ٛاؿ ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض زض ضٚاثظ حبضطیٗ زض فضب ،وسأیه ٘مف ٕٟٔتطی زاضز .زض چٙس ؾبَ اذیط پػٞٚكٍطاٖ ،تقبُٔ
ا رتٕبفی ضا ث ٝفٛٙاٖ ؾغح اضتمب فضبی قٟطی زض ٘ؾط ٔی ٌطفتٙس  ٚؾٙزٞ ٝبی فطزی ،فّٕىطزی ،ازضاوی  ٚوبِجسی ضا ثٝ
ٔٙؾٛض اضظیبثی تقبُٔ ارتٕبفی ٔغطح وطز ٜا٘سٞ .سف انّی ایٗ پػٞٚف تحّیُ وٕی ٔمبالت پػٞٚكی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ ٚ
قٙبؾبیی ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثط ؾبظ ٜتقبٔالت ارتٕبفی ٔیثبقس و ٝثب تطویت ٘تبیذ ٔمبالت  ٚاظ عطیك قٙبؾبیی ا٘ساظ ٜاحط
فٛأُ ٔؤحط زض تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی ثبظ قٟطیٔ ،یعاٖ تأحیط ٞط یه اظ ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس ٜزض تقبٔالت ارتٕبفی
ضا ٔكرم وٙسٕٞ .چٙیٗ ضٚـ تحمیك ایٗ پػٞٚف ثطاؾبؼ ٔبٞیت اظ ٘ٛؿ تٛنیفی-تحّیّی ٔیثبقس .پػٞٚف حبضط ثب
فطاتحّیُ ٔمبالت فّٕی  ٚپػٞٚكی فبضؾی ٔٙتكط قس ٜزض حٛظ ٜتقبُٔ ارتٕبفی ث ٝتحّیُ وٕی اؾٙبز پػٞٚكی  ٚعجم ٝثٙسی
فٛأُ تبحیطٌصاض ثط ؾبظ ٜتقبُٔ ارتٕبفی ٔی پطزاظز تب قست اؾتفبز ٜاظ احطٔ ،حبؾجٛٔ ٚ ٝحطتطیٗ فٛأُ ثط آٖ ٔكرم ٌطز٘س.
هباًی ًظری
ثحج فضبٞبی فٕٔٛی ثب ضٚیىطز تمٛیت تقبٔالت ارتٕبفی ٔست ٔسیسی اؾت و ٝیىی اظ اٞساف ثط٘بٔ ٝضیعاٖ  ٚعطاحبٖ
قٟطی ٔیثبقس (رس .)1 َٚقطط اؾبؾی فضبٞبی فٕٔٛی ایٗ اؾت و ٝزض آٖ ٞب تقبُٔ ٔ ٚطاٚز ٜارتٕبفی نٛضت ٌیطز،
فضبی قٟطی وبِجسی اظ قٟط ضا ٔزؿٓ ٔیوٙس ؤ ٝىبٖ ثطلطاضی فقبِیت ٞبی قٟطی یب فطن ٝثطٚظ تقبٔالت ارتٕبفی
اؾت(حجیت  ٚزیٍطاٖ.)7 :1391،
جدٍل  .1دٍرُ زهاًی رٍیکرد تقَیت تعاهالت اجتواعی در فضاّای عوَهی
زٚض ٜظٔب٘ی

ضٚیىطز غبِت

ٔ ٟٓتطیٗ نبحجٙؾطاٖ

بزرسی هولفه های تاثیز گذار بز تعاهالت اجتواعی18 ...
زٚض ٜا :َٚا٘مالة نٙقتی

تبویس ثط ازضان فضبیی  ٚیهطی

ضاة وطیط ،آِس ٚضٚؾی ،اِىؿب٘سض...ٚ

تب 1960
زٚض ٜز1960-1990 :ْٚ

تبویس ثط تبحیطات ٔحیغی -ضفتبضی

وٛیٗ ِیٙچ ،آٔٛؼ ضاپبپٛضت ،ربٖ ِ...ٚ ًٙ

ضٚیىطز تمٛیت تقبٔالت ارتٕبفی

حٙب اض٘ت ،پب َٚظٚوط ،ریٗ ریىٛثعٚ ،یّیبْ ٚایت ،یبٖ ٌُ،
اِٚس٘جطي ،وّطوٛپط ٔبضوٛؼ

تبویس ثط حطوت زض فضبی قٟطی ٌؿتطـ پیبزٜ

ت٘ٛی ٌبض٘ی ،ٝازٔ٘ٛس ثیىٗ ،الض٘ؽ ٞبِپطیٗ ... ٚ

ٔساضی
زٚض ٜؾ 1990 :ْٛتبوٖٛٙ

ضٚیىطز ایزبز أٙیت ٔ ٚمیبؼ ا٘ؿب٘ی زض فضبی

ٔبٔفٛضز ،تیجبِسظ ،آ٘سض ٜزٚا٘ی ... ٚ

قٟطی
ٔالحؾبت ظیؿت ٔحیغی  ٚپبیساضی

ضیچبضز ضارطظٛٞ ،ي ثبضت ،ٖٛچطٔبیف ...ٚ

(ٔٙجـ :وبقب٘ی ر)105 ،1389،ٛ

تحمیمبت  ٚتزبضة رٟب٘ی نٛضت ٌطفت ٝزضثبض ٜفضبٞبی فٕٔٛی قٟطی ٘ؾیط ٌٛزٔٗ ( ،)1986وبِطٚة (ٔ ،)1993س٘ی پٛض
( ،)1992ثطٔٗ ( ... ٚ )1989ثط ایٗ ٘ىت ٝاقتطان زاض٘س و ٝفضبٞبی فٕٔٛی قٟطی ٔی ثبیؿت ٔىب٘ی ثطای تقبٔالت ارتٕبفی ٚ
ظ٘سٌی رٕقی ثبقٙس .آٟ٘ب فضبٞبی فٕٔٛی ضا زاضای ضؾبِتی ثطای افعایف ؾطٔبی ٝارتٕبفی زض رٛأـ ،ثط ثؿتط تقبٔالت ٚ
ٔطاٚزات ارتٕبفی ٔی زا٘ٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثؿتطی ثطای تٛؾق ٚ ٝقىُ ٌیطی ٛٞیت فطزی  ٚارتٕبفی ثبقٙس .زض ٚالـ آ٘چ ٝزض
زا٘ف عطاحی قٟطی ثطای فضبٞبی ثبظ قٟطی اضظـ ٔیثبقس٘ ،مف ارتٕبفی  ٚتقبّٔی اؾت و ٝایٗ فضب زض ظ٘سٌی رٕقی
قٟط٘ٚساٖ ایفب ٔیوٙس (ضفیقیبٖ  ٚذسایی .)299 :1388 ،نسضی ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )1398یع زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ تأحیط پیبز ٜضا ٜثط
افعایف تقبٔالت ارتٕبفی زض فضب ٞبی قٟطی ثزٛٙضز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحمیك تٛنیفی –تحّیّی  ٚتىٙیه ؾٛات ث ٝایٗ
٘تیز ٝضؾیس ٜا٘س وٚ ٝیػٌی ٞبی وبِجسی ،ازضان ٔحیغی ٚ ٚیػٌی ٞبی وبضوطزی ث ٝتطتیت زض اِٛٚیت ا ،َٚز ٚ ْٚؾْٛ
تأحیطٌصاضی ثط تقبٔالت ارتٕبفی ٔیثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔ ٟٓتطیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تأحیطٌصاض ث ٝتطتیت اِٛٚیت زض ایٗ ؾ ٝزؾتٝ
فجبضتٙس اظ :أٙیت ،زؾتطؾیٔ ،قبثط ،وبضوطزٞبی التهبزیٔ ،حیظ ظیؿت قٟطی ،ویفیت ٔحیظ ارتٕبفی ،فقبِیت ٞبی فطٍٙٞی،
تؿٟیالت قٟطی  ٚآیتٓ ٞبی وبضوطزی تفطیحی  ٚضٚقٙبیی .حؿٗ پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ ثطضؾی فٛأُ
ٔؤحط ثط اضتمبء تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطی ،فٛأُ ٔؤحط ثط اضتمب تقبٔالت ارتٕبفی ضا زض لبِت یه ٔسَ تحّیّی
تطؾیٓ وطز ٜا٘س  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜا٘س و ٝفٛأُ وبِجسی ٔحیظ ،قرم اؾتفبز ٜوٙٙس ٚ ٜؾبیط افطاز حبضط زض ٔحیظ
فبوتٛضٞبی تأحیطٌصاض ثط ٔیعاٖ ویفیت  ٚوٕیت تقبٔالت ارتٕبفی ٔیثبقس .فطح حجیت ٕٞ ٚىبضاٖ(٘ )1394یع زض ٔمبِ ٝای
تحت فٛٙاٖ ضٚیىطزی تحّیّی ثط ؾبظ ٚوبض تأحیط ٔٙؾط ٔٛلت ثط اضتمبء تقبٔالت ارتٕبفی ،ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّیّی –
تٛنیفی ،تبحیطات ٔٙؾط ٔٛلت ثط ضفتبض  ٚتقبٔالت ارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜا٘س  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜا٘س وٝ
ٔٙؾط ٔٛلت زض ٘مف یه ٔحطن ،وٙف ٞبی آٌبٞب٘٘ ٚ ٝبآٌبٞب٘ ٝارتٕبفی ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚؾجت افعایف تقبٔالت ارتٕبفی ٚ
تجسیُ قٟط٘ٚساٖ ث ٝقٟط٘ٚسی فقبَ ٔی ٌطزز .ثٟعازفط ٕٞ ٚىبضاٖ ٘یع( )1392زض ذهٛل ٘ٛؿ ٘ٛؿ ضٚاثظ قٟطی ٘ ٚح ٜٛقىُ
ٌیطی  ٚتمٛیت آٖ ،ایٗ ٔٛضٛؿ ضا احجبت ٔی ٕ٘بیس وٚ ٝیػٌی ٞبی فطزی تأحیط ٔخجتی ثط تقبُٔ ارتٕبفی زاقتٔ ٚ ٝحیظ فیعیىی
ث ٝفٛٙاٖ ثؿتط قىُ ٌیطی ضٚاثظ ارتٕبفی٘ ،مف ثؿیبض فقبِی زض ایٗ ٔٛضٛؿ ایفب ٔیوٙس.
-

تقبُٔ ارتٕبفی اظ زیسٌب ٜنبحجٙؾطاٖ

 88فصلناهه علوی – پژوهشی جغزافیا و بزناههریشی هنطقهای ،سال دواسدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041
وطافتب ( )2015قٟط٘كیٙی ضا ث ٝفٛٙاٖ تبثقی اظ وٕیت افطاز زضٌیط تقبُٔ ارتٕبفی تقطیف ٔیوٙس ،اظ زیسٌب ٜاٞ ٚطچٔ ٝىب٘ی
ثیكتط افطاز ضا ث ٝذٛز رّت وٙس ،قٟط٘كیٙی آٖ ٘یع ثیكتط ذٛاٞس قس ٚقٟط٘كیٙی ضا ث ٝفٛٙاٖ ضاثغ ٝای ثیٗ ٘یطٚی رصة ثبِمٜٛ
 ٚتقساز ٚالقی افطاز زض تقبٔالت ارتٕبفی ،ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیوٙس .زض حبِی و ٝپتب٘ؿیُ ربشث ٝیه ٚیػٌی ٘ؾطی فضب اؾت،
حضٛض ٚالقی افطاز زض فضبٞبی قٟطی ٚتٕبیُ ثطای ایزبز تقبٔالت ارتٕبفی ضا ٚاثؿت ٝث ٝفبوتٛضٞبیی ٔب٘ٙس قىُ قٟط،
ظیطؾبذتٟب  ٚتٛظیـ ٔىب٘ی افطاز  ٚذسٔبت ٔی زا٘س )Krafta,2015( .ثیٍسِی(٘ )2013یع فٛأُ انّی زض ارتٕبؿ پصیطی یه
ٔىبٖ ضا؛ زفٛت وٙٙسٌی یه فضب(زفٛت اظ فضب ثطای افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚبی ٔرتّف) ،أٙیت(آؾبیف شٙٞی  ٚرؿٕی)،
ٔغّٛثیت(ِصت ثطزٖ اظ لطاض ٌطفتٗ زض فضب ثطای تقبُٔ افطاز ثب یىسیٍط ٌ ٚطٜٞٚبی ارتٕبفی)  ٚفقبِیت فّٕىطزی(حضٛض
ارتٕبفی فقبَ ٔ ٚسا ْٚزض فضب) ٔی زا٘س (.)Bigdeli & Bin Ngaht, 2013, 188
ٚاغ ٜتقبُٔ ارتٕبفی ثٔ ٝقٙبی ایزبز ضاثغ ٝثیٗ ز٘ ٚفط یب ثیكتط اؾت وٙٔ ٝزط ثٚ ٝاوٙكی ٔیبٖ آٟ٘ب ٔی قٛز  ٚایٗ ٘ٛؿ ٚاوٙف ثطای
ٞط ز٘ ٚفط قٙبذت ٝقس ٜاؾت .اِجت ٝتقبضیف زیٍطی ٘یع ثطای تقبٔالت ارتٕبفی ٚرٛز زاضز .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتقبٔالت ارتٕبفی ٚ
ثطلطاضی اضتجبط ٔیتٛا٘س یه ٔٛضٛؿ فیعیىی ،یه ٍ٘ب ،ٜیه ٔىبِٕ ٚ ٝاضتجبط ثیٗ افطاز ثبقس ؤ ٝؿتّعْ تقطیف ضٚیسازٞب  ٚفقبِیت
ٞبی ٔتٙبؾت  ٚزض ٘تیز٘ ٝمف پصیطی ٔطزْ زض فضب  ٚفضٛیت آٟ٘ب زض ٌطٞ ٜٚب  ٚقجىٞٝبی ارتٕبفی اؾت )زا٘كپٛض ٚ
چطذچیبٖ .)1386،تقبٔالت ارتٕبفی ٚاغ ٜای اؾت و ٝاظ زیطثبظ ٔٛضز ٘مس ثؿیبضی اظ ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ ٔٗ اِزّٕ ٝربٔق ٝقٙبؾبٖ
 ٚقٟطؾبظاٖ ثٛز ٜاؾت .ربٔق ٝقٙبؾب٘ی چ ٖٛأیُ زٚضویٓ ،ضاثطت اظضاپبضن ،فطز٘یب٘ست٘ٛؽ  ... ٚاظ افطازی ٞؿتٙس و ٝث ٝثحج
تقبٔالت ارتٕبفی پطزاذت ٝا٘س .زٚضویٓ ٔقتمس ثٛز و ٝثبیس ذٛال ٌطٞٚی ٔزعا اظ ذٛال ٔ ٚرتهبت فطزی ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌیطز .فٛأّی و ٝثبفج ٌؿؿت  ٚفسْ ا٘ؿزبْ ٕٞ ٚجؿتٍی ٌطٞ ٜٚب ٔی ق٘ٛس زض ٞط ٌط ٜٚزض ثبظ ٜظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثبیس
قٙبؾبیی قٛزِ .صا اظ ٘ؾط ایٗ زیسٌب ٚ ٜاضتجبط آٖ ثب ایزبز تقبٔالت زض فضبٞبی قٟطی ثبیس ایٌ ٍٝ٘ٛٙفت و ٝفضبٞبی قٟطی
ثبیس ثتٛا٘ٙس اظ عطیك ٔؤِفٞ ٝب  ٚفٙبنط تكىیُ زٙٞس ٜقبذم ٞبی فطزی فضب ضا تضقیف  ٚذهّتٟبی رٕقی فضب ضا تمٛیت
وٙٙس .زض ٚالـ عطاحی  ٚقىُ ٌیطی فضبٞبی قٟطی ثبیس ٕٛٞاضٛٞ ٜیت رٕقی چٙیٗ فضبٞبیی ثبیس ٔمسْ ثط ٛٞیت فطزی  ٚیب
فطزیت فضب ثبقس تب ثسیٗ ٚؾیّ ٝفضبٞب تؿٟیُ وٙٙس ٜضٚاثظ قٟط٘ٚسی ثبقٙس (عٕٟبؾجی ،ثٟعازفط.)1392،
زضثبض ٜذّك یه فضبی قٟطی تقبُٔ پصیط ٕٞچٙیٗ زیسٌبٞ ٜبی ٔرتّفی اظ ٍ٘ب ٜقٟطؾبظا٘ٚ ٝرٛز زاضز .اظ رّٕٔ ٝی تٛاٖ ثٝ
زیسٌبٞ ٜبی حٙب آض٘ت ،یبٖ ٌُ ،رٟب٘كب ٜپبوعاز ،فّی ٔس٘ی پٛض ...،اقبض ٜوطز .اظ زیسٌب ٜآض٘ت تقبٔالت قبِٛز ٜی انّی ٕٝٞ
ی قىُ ٞبی وٙف ٔتمبثُ ارتٕبفی اؾت .آض٘ت فضب ضا زض زٔ ٚقٙب :فضبی حضٛض زض ٔیبٖ زیٍطاٖ  ٚفضبی ٔبثیٗ زیٍطاٖ
تحّیُ وطز ٜتب زضوی ربٔـ اظ لّٕطٚی فٕٔٛی ؾیبؾت ٕٞ ٚیٗ عٛض فضبی فٕٔٛی وبِجسی قٟط فطا ٓٞوطز ٜثبقسٕٞ .بٍٙٞی
ٔطزْ  ٚاقیب زض تحّیُ  ٚپصیطـ ایٗ ٔغّت و ٝضٚاثظ ارتٕبفی ثٚ ٝاؾغ ٝاقیبء قىُ ٔی ٌیطز٘ ،ىت ٝوّیسی اؾت و ٝزض تحّیُ
اض٘ت زضثبض ٜفضبی فٕٔٛی آٔس ٜاؾت(ٔس٘ی پٛض .)198 ،1391،اظ زیسٌب ًِٙ ٜافطاز ٔرتّف ث ٝؾغٛح ٔرتّفی اظ تقبُٔ
ارتٕبفی تٕبیُ زاض٘س .تقطیف ؾغح ٔغّٛة تقبُٔ ث ٝعٛض شٙٞی اظ ٌفتٞ ٝبی ٔطزْ  ٚث ٝعٛض فیٙی اظ ٔٛضـ ٌیطی ٙٞزبضی
٘ؿجت ث ٝظ٘سٌی ذٛة ث ٝزؾت ٔی آیس). (Lang,2012
-
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ثطضؾی ٔتٔ ٖٛرتّف ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثط تقبٔالت ارتٕبفی ضا زض تمؿیٓ ثٙسی ٞبی ٔتقسزی چٔ ٖٛؤِفٞٝبی فّٕىطزی،
ٔؤِفٞٝبی فطزیٔ ،ؤِفٞٝبی ازضاویٔ ،ؤِفٞٝبی وبِجسی  ... ٚفٛٙاٖ وطز ٜا٘س .فٛأُ فّٕىطزی ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ ٔحطن رٟت
رصة قسٖ ث ٝفضبیی ٔی ثبقٙسٚ .رٛز فقبِیت ٞبی ٌطزٕٞبیی  ٚیب فضبٞبی وب٘٘ٛی رٟت تزٕـ ٔب٘ٙس ظٔیٗ ثبظی وٛزوبٖ ٚ
یب غصاذٛضی ٞب ،أىبٖ حضٛض افطاززض فضب ضا چٙس ثطاثط ٔی ٕ٘بیس(لّٕجط زظفِٛی٘ ،می ظاز .)117،1393،ٜفقبِیت زض فضبٞبی ثبظ
قٟطی ثبیس ٘ؿجت ث٘ ٝیبظ افطاز ثب ؾِٟٛت  ٚضاحتی ا٘زبْ قٛز .ایٗ ٔٛاضز قبُٔ فطنت ٞبیی ثطای پیبز ٜضٚی٘ ،كؿتٗ زض
فضبی ثیط ،ٖٚایؿتبزٖٔ ،ب٘سٖ ،نحجت وطزٖ ٌٛ ٚـ زازٖ ،ثبظی ٚ ٚضظـ اؾت)ٔ . (Gehl, 2010بٔفٛضز فّٕىطز انّی فضبی
قٟطی ضا قىُ رٕقی زازٖ ث ٝقٟط ٔی زا٘س .فّٕىطزی و ٝأىبٖ ٌطزٕٞبیی ٞبی ثؿیبضٔ ،اللبت ٞبی ٔتقسز  ٚضلبثت ٞبی
فطاٚاٖ ثیٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی ٔتفبٚت ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٕ٘ ٝبیف ظ٘سٌی ارتٕبفی ثتٛا٘سزض آٖ ربث ٝضٚی
نح ٝٙثیبیس ،ثبظیٍطاٖ  ٚتٕبقبٌطاٖ ،ث ٝتطتیت ٘مف ذٛز ضا فٛو ٔیوٙٙس ،فّٕىطز ارتٕبفی اظ فضبٞبی آظاز قٟطی تزٕـ
افطاز ضا ٕٔىٗ ٔی ؾبظز(قٛایٞ .)364 ،1394،طٌب٘ ٜؾٓ فضبیی ،فقبِیت ٞب ٔ ٚفبٞیٓ ثب  ٓٞؾبظٌبض ثبقٙس  ٚیىسیٍط ضا تمٛیت
وٙٙس ،ضاثغ ٝارتٕبفی زض فضب ٘یع تمٛیت ٔی قٛز؛ ث ٝفجبضت زیٍط ٚلتی فّٕىطزی ثب اٞساف فضبیی ٔٙغجك ثبقس فضب زاضای
ٔف ْٟٛذٛاٞس ثٛز .آٍ٘ب ٜاؾت و ٝفطز زض اضتجبط ثب فضب احؿبؼ ضاحتی  ٚآضأف ٔیوٙس(ثصضافىٌٗ ،چ وٛة .)8 ،1390،فطاتط
اظ ایٗ ٘یبظٞبی فّٕىطزی ،ثبیس فطنت ٞبیی ثطای قطوت زض فقبِیت ٞبی ٔقٙبزاض ٚرٛز زاقت ٝثبقس و ٝث ٝافطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب
ٛٞیت ٔی ثركس تب زِجؿتٍی ٔىب٘ی ضا تمٛیت وٙٙس ٞ.طچ ٝافطاز ثیكتط ثٔ ٝىب٘ی ٚنُ ق٘ٛس ،زِجؿتٍی لٛی تط ٔی قٛز

.

) (Moulay et al.,2017اظ زیسٌب ٜآلبی ٔس٘ی پٛض افطاز ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿیٓ ٔی ق٘ٛس :ثطذی ٕٔىٗ اؾت و ٝحؽ وٙٙس زاذُ
فضبی ذهٛنی ث ٝزاْ افتبز ٜا٘س  ٚلبزض ٘یؿتٙس ثب زیٍطاٖ اضتجبط ثطلطاض وٙٙس زض حبِیى ٝفس ٜای زیٍط ٕٔىٗ اؾت اظ ٚضٚز ثٝ
آٖ فضب ٞطاؼ زاقت ٝثبقٙس  ٚاظ تطؼ احؿبؾبت ؾطوف  ٚآقفت ٚ ٝذیبَ پطزاظی یب تٟٙبیی وؿُ وٙٙس ٜتطریح زٙٞس ٚلت
ذٛز ضا ٕٞیك ٝزض وٙبض زیٍطاٖ نطف وٙٙس(ٔس٘ی پٛضِ .).)23 ،1391،صا ٔؤِفٞٝبی فطزی تأحیط ٔؿتمیٕی ثط تقبٔالت ارتٕبفی ٚ
ضٚاثظ پبیساض ارتٕبفی زاض٘س ٞ ٚط فطز ٔتٙبؾت ثب قطایظ ارتٕبفی(ؾٗ ،رٙؽٔ ،ست ظٔبٖ ؾى٘ٛت  ،)...ٚالتهبزی(ثطذٛضزاضی
اظ اتٔٛجیُٔ ،یعاٖ زضآٔس)  ٚفطٍٙٞی(ٔیعاٖ تحهیالت) و ٝزض آٖ ضقس وطزٛ٘ ٜؿ  ٚؾغح ذبنی اظ ضٚاثظ ضا ثب زیٍطاٖ ٔ ٚحیظ
ا٘تربة ٔیوٙس(ثٟعازفط ،عٕٟبؾجی .)26 ،1392،پبیساضی ارتٕبفی قبُٔ عیف ٌؿتطز ٜای اظ ضفتبضٞبی ارتٕبفی ،حضٛض تقبُٔ
ٔیبٖ ؾبوٙبٖ یه ٔٙغمٔ ،ٝكبضوت زض ٟ٘بزٞبی ٔحّی ضؾٕی  ٚغیطضؾٕی ،حجبت ٘ؿجی زض ربٔق ٚ ٝحضٛض یه ؾغح افتٕبز زض
ربٔق ٝای و ٝیه حؽ ٔخجت ٛٞیت ضا تكىیُ ٔی زٞس ٔیثبقس ٔ .))Dempsey et al, 2012ؤِف ٝازضاویٔ ،ؤِف ٝتأحیطٌصاض زیٍط
زض تقبٔالت ارتٕبفی ٕٞبٖ فٛأّی ٔی ثبقٙس وٙٔ ٝزط ث ٝاحؿبؼ ذٛقبیٙسی ِ ٚصت زض فضب ،حضٛض  ٚتٛلف زض آٖ ٔی
ق٘ٛس .ایٗ ٕٞبٖ ٔفٟٔٛی اؾت و ٝثی تطزیس ویفیت اتفبلبت  ٚرطیبٖ ٞبی ربضی زض فضب ضا ٔتبحط ؾبذت ٚ ٝث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ
ثط فقبِیت ٞبی ارتٕبفی حبضطاٖ زض فضب ٔؤحط اؾتٕٞ .ب٘غٛض و ٝره ٘ؿط ٔقطفی ٔیوٙسٔٙؾط شٙٞی اضظیبثب٘ ٝقٟط٘ٚساٖ اظ
اتفبلبت ٔ ٚكبٞسات زض فطن ٝفٕٔٛی تأحیط ٚاضحی ثط تهٕیٓ قبٖ ثطای حضٛض یب فسْ حضٛض زض ٔحیظ ذٛاٞس
زاقت( )Nasar,2015اظ عطفی فقبِیت ٞبی ا٘ؿبٖ ٔقّ٘ َٛیبظٞبی اٚؾتِ .صا فضبٞبی فٕٔٛی ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ق٘ٛس
و ٝپبؾرٍٛی ٘یبظٞبی ٔتٛٙؿ ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ارتٕبفی زض  ٕٝٞی ضزٞ ٜبی ؾٙی ثبقٙس(یعزاٖ فط ٕٞ ٚىبضاٖ.)14 ،1392،
زوتط ٘می ظاز٘ ٜیبظٞبی ا٘ؿب٘ی ضا زض ؾٌ ٝط ٜٚانّی ٘یبظٞبی ٔقٛٙی (ضٚحب٘ی)٘ ،یبظٞبی ٘فؿب٘ی(ضٚا٘ی) ٘ ٚیبظٞبی
ٔبزی(فیعیِٛٛغیه) عجم ٝثٙسی ٔیوٙس(٘می ظاز .)83 ،1396،ٜزض ٚالـ تبٔیٗ ٘یبظ ا٘ؿبٖ قطط الظْ ثطای ثمبء زض فیٗ حفؼ
ویفیت ٔغّٛة ظ٘سٌی زض رٟت وٕبَ  ٚتحهیُ اٞساف ٔٛضز ٘ؾط اظ حیبت ا٘ؿبٖ اؾت ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔی تٛاٖ ٌفت ٕٝٞ
فقبِیت ٞبی ا٘ؿبٖ ثٙٔ ٝؾٛض پبؾد ٌٛیی ث٘ ٝیبظٞبیف ا٘زبْ ٔی قٛز(٘می ظاز .)89،1396،ٜثب ایٗ تفبؾیط قٙبذت ٔطاتت
٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ ثطای قٙبذت ٚیػٌی ٞبی یه فضبی فٕٔٛی قٟطی تقبُٔ پصیط یه ضطٚضت اؾت.
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اظ زیٍط ؾ ٛنبحجٙؾطاٖ ٔرتّفی زض ذهٛل إٞیت وبِجس ثط حبَ ٛٞ ٚای فطنٔ ٝحبعی ذٛز نحجت وطز ٜا٘س ثٍ ٝ٘ٛای وٝ
أطٚظ ٜتالـ ثطای وتٕبٖ ایٗ ضاثغ ٝوبٔال ثیٟٛز ٜثٛز ،ٜتأحیط  ٚتبحطات فطن ٝفٕٔٛی ٔ ٚحیظ وبِجسی آٖ لٛیب ثسیٟی اؾت
چٙب٘ى ٝفس ٜای ثط انُ ٔحهٛضیت وبِجسی تبویس زاض٘س  ٚحتی پب ضا فطاتط ٟ٘بزٔ ،ٜحیظ وبِجسی ضا زض ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ثب تقبٔالت
حبزث زض فضبی قٟطی ٔی زا٘ٙس )ِ .)Sitte, 2013صا اِٚیٗ ایس ٜای و ٝثبیس ٔس ٘ؾط لطاض ثٍیطز ،انُ لغقیت تأحیط ٔقٕبضی ثط
ٔحیظ اؾت و ٝثیبٖ ٔی زاضز ٔحیظ فیعیىی تأحیط تقییٗ وٙٙس ٜای ثط ضفتبض ا٘ؿب٘ی زاضزِ .صا تقبُٔ ارتٕبفی ثیف اظ ٞط فقبِیت
زیٍطی ثٔ ٝحیظ حؿبؼ اؾتٔ .حیظ فیعیىی تقبُٔ چیعی اؾت و ٝرٛظف پی فطٌبؼ ث ٝفٛٙاٖ ث ْٛاظ آٖ یبز ٔیوٙس .اٚ
ٔقتمس اؾت اوخط ٔطزْ اظ تأحیط ٔحیظ فیعیىی زض ثطذٛضزٞبی ذٛز ثی ذجط٘س(ثصضافىٌٗ ،چ وٛة .)8 ،1390 ،ویفیبت عطاحب٘ٝ
ای چ ٖٛتقییٗ  ٚیىپبضچٍی فضب ،تٙبؾجبت ،ا٘قغبف پصیطی ،فطْٙٞ ،سؾٔ ،ٝهبِحٔ ،حهٛضیت ،ثس٘ٞ ٝب ،پیٛؾتٍی وبِجسی ٚ
فضبیی ٘یع ٔی تٛا٘ٙس زض ازضان فضب ث ٝفٛٙاٖ وُ  ٚزض ٘تیز ٝتأحیط ٔغّٛة ثط ازضان ا٘ؿبٖ ٔؤحط ثبقس(پبوعاز .)1391،أب زض
ٔمب ثُ ثی تٛرٟی ث ٝفٛأُ ظیط ؾجت ٔی ق٘ٛس تب فضبٞبی فٕٔٛی فقّی ٘تٛا٘ٙس ثِ ٝحبػ ارتٕبؿ پصیطی ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثی
پبؾرٍ ٛثبقٙس:


فطنتٟبی وبِجسی ٔٙبؾت رٟت ٘كؿتٗٔ ،ىج  ٚتبُٔ ثیكتط زض فضب



فضبٞبی وب٘٘ٛی رٟت تزٕـ افطاز ٔخُ ظٔیٗ ثبظی ،ایؿتٍب ٜاتٛثٛؼٔ ،ىبٖ غصاذٛضی ...ٚ



ٚضٚزی ٞبی زفٛت وٙٙس ٚ ٜزؾتطؾی ث ٝفضب ثِ ٝحبػ ثهطی  ٚوبِجسی



پیف ثیٙی فٙبنط فّٕىطزی زض وٙبض اثقبز ظیجبیی قٙبؾب٘ ٝآٖ



ضاٟٞب  ٚاضتجبعبت فضبیی ٔٙبؾت زض ٞسایت ٔطزْ زض ٖٚفضب ،ذٛا٘بیی ٚ ٚضٛح فضبیی



وٙتطَ زؾتطؾی ٚؾبیُ ٘مّی ٚ ٝأٙیت پیبزٜ



تقطیف ثس٘ٞ ٝب ٛٞ ٚیت رساضٞ ٜب



اضتجبط ثب ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی



پیف ثیٙی فقبِیتٟبی ربشة(.)PPS,2000

ثطاؾبؼ آ٘چٔ ٝطٚض قس ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط زض ایزبز  ٚتمٛیت تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطی ضا ٔی تٛاٖ ٔتبحط اظ ٔؤِفٞٝبی
فطزی ،فّٕىطزی ،ازضاوی  ٚوبِجسی زا٘ؿت و ٝث ٝنٛضت ذالن ٝزض قىُ ( )1آٔس ٜاؾت.
قىُ ٔ .1ؤِفٞٝبی ٔؤحط زض تقبٔالت ارتٕبفی

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

یافتِّای پژٍّص

بزرسی هولفه های تاثیز گذار بز تعاهالت اجتواعی31 ...

ضٚـ انّی پػٞٚف زض ایٗ عطح فطا تحّیُ 1اظ ٘ٛؿ ٔغبِقبت ٔطٚضی ٔیثبقسٔ .غبِقبت ٔطٚضی ثٛ٘ ٝفی اظ پػٞٚف اعالق
ٔی ٌطز٘س و ٝرٕقیت ٔٛضز ٔغبِق ٝآٖ ضأ ،مبالت انیُ چبح قس ٜزض یه حٛظ ٜذبل اظ زا٘ف ثكطی تكىیُ ٔی
زٙٞس(ضضبئیبٖ .)1149 ،1392،فطاتحّیـُ یه ضٚـ آٔبضی وٕی رٟت تطویت ٘تبیذ ٔزٕٛف ٝای اظ پػٞٚفٞبی ٔؿتمُ اؾت:
پػٞٚفٞبیی و ٕٝٞ ٝزضثبض ٜیه ٔٛضٛؿ ذبل ٞؿتٙس( )Piggot,2012آٔبضزا٘ـبٖ  ٚضٚـ قٙبؾـبٖ ،ضٚـ ٞـبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛـی ضا
رٟـت ا٘زـبْ فطاتحّیـُ ٔـٛضز اؾـتفبز ٜلـطاض زازٜا٘س ،وـ ٝزض یــه عجم ٝثٙــسی وّــی ٔی تــٛاٖ آٖ ضا زض ؾــ ٝزؾــتٝ
تمؿــیٓثٙسی ٕ٘ــٛز :ضٚیىــطز فٛأــُ ثحطا٘ــی ،ضٚیىــطز ثیعیـٗ ،ضٚیىـطز تطویـت ٘تبیـذ (زالٚضِٚ .)1380 ،ـف ()1986
ٔقتمـس اؾـت وـ ٝزض ٔیـبٖ ضٚقٟـبی فـٛق ،ضٚیىـطز تطویـت ٘تبیـذ ،ث ٝزِیـُ آ٘ىـ ٝاظ آظٟٔ٘ٛـبی آٔـبضی ٘یطٙٔٚستـطی
رٟـت تطویـت وٕـی ٘تبیـذ ؾـٛز ٔی ثـطزٔ ،مجِٛیـت ثیكـتطی یبفتـ ٝاؾـت .زض حـبَ حبضـط یىـی اظ اؾبؾـی تطیٗ
ٔفبٞیـٓ ٔٛرـٛز زض ازثیـبت فطاتحّیـُٔ ،فٟـ ْٛا٘ـساظ ٜاحـط 2اؾـت .ا٘ساظ ٜاحط قبذهی ثطای اظثیٗ ثطزٖ تأحیط حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض
ؾٙزف ٔقٙب زاضی آٔبضی زض پػٞٚفٞبی وٕی اؾت(اوجطی ظضزذب٘ ،ٝفغبضی.)30 ،1394،
ثــٙٔ ٝؾــٛض ثطضؾــی ٞــسف انّــی تحمیــكٔ ،مــبالت فّٕــی  ٚپػٞٚكــی فبضؾــی  ٚاٍّ٘یؿــی ٔٙتكــط قــس،ٜ
ثــس ٖٚافٕـب َ ٔحسٚزیـت ٔىب٘ـی ،ربٔقـ ٝآٔـبضی پػٞٚـف ضا تكـىیُ زاز٘ـس .رؿـتزٛی اِىتط٘ٚیـه زض ٔزـالت ٕ٘بیـٝ
قـس ٜثــب پبیٍبٞ ٜبی ٔغبِقبتی Science ،Magiran، PPS, Noormags, Sid,زض وّیـسٚاغٞ ٜـبی :تقبٔالت ارتٕبفی ٚ

social

interactionا٘زـبْ قـس .زض ایٗ تحمیك وُ ربٔق ٝآٔبضی تقساز  30پػٞٚف ثٛز ٜو ٝعی ؾبَ ٞبی  1398-1392ا٘زبْ ٌطفتٝ
اؾت .زض ایٗ فطا تحّیُ پػٞٚفٞبیی و ٝاظ ِحبػ ضٚـ قٙبذتی قطایظ الظْ ضا احطاظ زاقت ٝا٘س ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .قیبض ٞبی
ایٗ پػٞٚف فجبضتٙس اظ -1:تحمیك زض فبنّ ٝظٔب٘ی  1398-1392ا٘زبْ ٌطفت ٝثبقس(ٛٔ 2ضز حصف) -2،پػٞٚف ثبیس اعالفبت
الظْ ثطای اؾترطاد فّٕی ا٘ساظ ٜاحط ضا اضائ ٝوطز ٜثبقس(ٛٔ 18ضز حصف) .ثٙبثطایٗ تقساز پػٞٚفٞبی ا٘زبْ قس ٜثطای ا٘زبْ فطا
تحّیُ  10پػٞٚف ثٛز ٜوٛٔ ٝضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثــطای ا٘زــبْ ٔحبؾــجبت آٔــبضی فطاتحّیــُ اظ ٘ــطْ
افــعاض  Analysis Meta V2 Comprehensiveثٟــطٌ ٜطفتــ ٝقـس ٜاؾـت .ثـب اؾـتفبز ٜاظ ٘ـطْ افـعاض ٘ CMAبٍٕ٘ٛٞـی ٔیـبٖ
پػٞٚـف ٞـب ثـب آظٔـ Q ٖٛوٛوـطاٖ ثطضؾـی قـس  ٚثـب تٛرـ ٝثـ٘ ٝتیزـ ٝآٖ اظ ٔـسَ تهبزفـی ثـطای اؾـترطاد احـط ٔتٛؾـظ

3

ثٟـطٌ ٜطفتـ ٝقـس ٜاؾـت .زض رس )3(َٚپػٞٚفٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٕٞ ٝطأ ٜتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ پػٞٚف ٞب اضائٝ
قس ٜاؾت.
رسٔ .2 َٚحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِق ٝپػٞٚفٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ظٔی ٝٙتقبٔالت ارتٕبفی
٘بْ ٘ٛیؿٙسٜ

فٛٙاٖ ٔزّٝ

حؿٗ ؾزبزظازٜ

ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِقٝ
ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی آُٔ

فبئعٔ ٜحٕسی
ٔهغفی ثٟعازفط

فهّٙبٔ ٝفّٕی -پػٞٚكی ٔطوع

اضؾالٖ عٕٟبؾجی

پػٞٚكی ٙٞط ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ٘ؾط

ؾیستبد اِسیٗ ٔٙهٛضی

٘كطی ٝفّٕی -پػٞٚكی ا٘زٕٗ

حیسض رٟبٖ ثرف

ٔقٕبضی  ٚقٟط ؾبظی ایطاٖ

حسیخ ٝپبن ٟ٘بز

فهّٙبٔ ٝفّٕی -پػٞٚكی زا٘كٍبٜ

ٟٔسی ٝپػٞٚبٖ فط

ٌّؿتبٖ

ذیبثبٖ ٞبی قٟط ؾٙٙسد
ذیبثبٖ ٔسضؼ وطٔب٘كبٜ
پبضن ٞبی قٟطی ٌطٌبٖ

Meta Analysis

1

Effect Size
Summary Effect

2
3
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ؾٕی ٝوكبٚضظ فضُ

ٔیساٖ فتیك ٘ ٚمف رٟبٖ زض

ٔقٕبضی ؾجع

انفٟبٖ

ؾب٘بظ ٔٙزعی
احٕس تطوٕبٖ

قٟط ثطاظربٖ

پػٞٚف  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی

ٔزتجی لبیس ٚؾ ٌُٛقٕتٛة
ؾیس یقمٛة ٔٛؾٛی

پیبز ٜضا ٞفس ٜقٟطیٛض تٟطاٖ

آٔبیف رغطافیبیی فضب

ظٞطا نحطائیبٖ  ٚالجبَٔ ،حٕسضضب
فطظیٗ ٔحٕٛزی پبتی

اؾپ ٝوالقٟط آُٔ

رغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی

ظٞط ٜثّٛضی
ٔیتطالبؾٕی

ٔغبِقبت ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚؾى٘ٛتٍبٜ

فّیطضب فجساِ ٝظاز ٜفطز ٚفّی قىٛض

ا٘ؿب٘ی

فّی وبؽٕی

ٔقٕبضی ؾجع

ٌصض أبْ ظاز ٜظ٘زیطی قیطاظ
ضٚزذب٘ ٝظیبضت ٌطٌبٖ

حؿیٗ ٔقتٕس  ٚحٛثی ٝفٙبیتی

ثب فٙبیت ث٘ ٝتبیذ ٔٙسضد زض رسٔ )4(َٚمساض آظٔQ ٖٛثطاثط  24/91اؾت و ٝایٗ ٔمساض ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ؾغح ٔقٙی زاضی
ثسؾت آٔس ٜو ٝوٕتط اظ ٔمساض ذغبی ٔٛضز ٘ؾط یقٙی فسز ٔ 0/05یثبقسِ .صا ثب اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔی تٛاٖ فطو ٘ب ٍٕ٘ٛٞی
ٔیبٖ پػٞٚف ا٘زبْ ٌطفت ٝضا ٔٛضز تبییس لطاض زاز؛ أب اظ آٖ رب و ٝایٗ قبذم ث ٝافعایف تقساز ا٘ساظ ٜاحط حؿبؼ اؾت  ٚثب
افعایف تقساز ا٘ساظ ٜاحط تٛاٖ ایٗ آظٔ ٖٛثطای ضز ٍٕٙٞی ثبال ٔی ضٚزٔ ،زصٚض ) )I2قبذم زیٍطی اؾت و ٝثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطزٞ .ط چ ٝایٗ ٔمساض ایٗ ضطیت ث٘ 100 ٝعزیىتط ثبقس ٘كبٖ زٙٞس٘ ٜبٍٕٙٞی ثیكتط ا٘ساظ ٜاحطٞبی
پػٞٚفٞبی اِٚی ٝاؾت٘ .تبیذ حبنُ اظ ضطیت ٔزصٚض ٔٛیس ایٗ ٔغّت اؾت و ٝحسٚزا  95زضنس اظ تغییطات وُ ٔغبِقبت
ث٘ ٝب ٍٕٙٞی ٔغبِقبت ٔطثٛط اؾت.
جدٍل  .3ضاخص ّای پژٍّصّای هَرد بررسی در زهیٌِ تعاهالت اجتواعی
٘ٛیؿٙسٌبٖ

ٔتغیطٞبی پػٞٚف

ؾزبزظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ()1394

ؾطظ٘سٌی ،زؾتطؾی ،آؾبیف  ٚأٙیت

ثٟعازفط ٕٞ ٚىبضاٖ ()1392

٘فٛش پصیطی ،زؾتطؾی ،ؾٗ ،تحهیالت ،ذٛا٘بیی ،ایٕٙی  ٚأٙیت

ٔٙهٛضی ٕٞ ٚىبضاٖ()1394

ؾطظ٘سٌی ،تٛٙؿ

پبن ٟ٘بز ٕٞ ٚىبضاٖ()1395

تٛٙؿ ،ذٛا٘بیی ،ؾطظ٘سٌی٘ ،فٛش پصیطی

وكبٚضظ ٕٞ ٚىبضاٖ()1396

زؾتطؾی ،آؾبیف

تطوٕبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ()1396

٘فٛش پصیطی ،زؾتطؾی

ٔٛؾٛی ٕٞ ٚىبضاٖ()1395

٘فٛش پصیطی ،ؾطظ٘سٌی

ٔحٕٛزی پبتی ٕٞ ٚىبضاٖ()1396

٘فٛشپصیطی ،زؾتطؾی

لبؾٕی ٕٞ ٚىبضاٖ()1396

زؾتطؾی ،فقبِیت پصیطی

وبؽٕی ٕٞ ٚىبضاٖ()1397

رٙؿیت ،ؾٗٔ ،حُ ؾى٘ٛت ،تحهیالت ،تب،ُٞ
٘فٛش پصیطیی ،زؾتطؾی ،ایٕٙی  ٚأٙیت ذٛا٘بیی
(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

یىی اظ ثرف ٞبی فطا تحّیُ آظٍٕٔٙٞ ٖٛی ٔغبِقبت اؾت و ٝثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ایٗ ٔفطٚض ٝاظآظٔQ ٖٛاؾتفبزٜ
ٔی قٛز٘ .تبیذ حبنُ اظ ثطضؾی آٖ زض رسٕ٘ )4(َٚبیف زاز ٜقس ٜاؾت.
جدٍل ً .4تایج حاصل از آزهَى

Q

قبذم

ٔمساض

زضرٝ

ؾغح

آٔبضی

آظٔQ ٖٛ

آظازی)(DF

ٔقٙبزاضی

I-Squared
)(I2

بزرسی هولفه های تاثیز گذار بز تعاهالت اجتواعی33 ...
٘تبیذ

9

24/91

63/88

0/003

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

-

ثطضؾی ٔفطٚض ٝذغبی ا٘تكبض

ثرف زیٍط فطایٙس فطا تحّیُ ،ثطضؾی ذغبی ا٘تكبض ٘بقی اظ ا٘تكبض پػٞٚفٞبی چبح قس ٚ ٜفسْ ا٘تكبض پػٞٚفٞبی چبح
٘كسٚ ٜا٘ٛاؿ ذغبٞبؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ایٗ ٔفطٚض ٝاظ ٕ٘ٛزاض لیفی  ٚضٚـ ضٌطؾی٘ٛی آٌط  N ٚایٕٗ اظ ذغب اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت و٘ ٝتبیذ ثطضؾی ایٗ ٔفطٚض ٝزض ازأ ٝاضائ ٝقس ٜاؾت.
-

ٕ٘ٛزاض فبُ٘ قىُ

ٔقِٕٛتطیٗ ضٚـ قٙبؾبیی تٛضـ ا٘تكبض ٕ٘ٛزاض فبُ٘ ٔیثبقس و ٝزض احط ٔساذّ ٝثطآٚضز قس ٜاظ ٞط ٔغبِق ٝزض ٔمبثُ ا٘ساظ ٜآٖ
ٔغبِق ٝضؾٓ ٔی قٛز .اٌط تٛضـ ا٘تكبض ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس ،ا٘تؾبض زاضیٓ وٕٛ٘ ٝزاض ٔتمبضٖ ثٛزٔ ٚ ٜمساض پطاوٙسٌی ح َٛا٘ساظٜ
احطٔساذّ ٝثب افعایف ا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜوبٞف یبثس(ثٟفط٘ .)89 ،1391 ،تبیذ حبنُ اظ ٕ٘ٛزاض فبُ٘ قىُ تمطیجب تسافی وٙٙس ٜتمبضٖ
٘ؿجی ٔغبِقبت ا٘زبْ قس ٜاؾت؛ أب ثٟتط اؾت اظ آظٔ ٖٛآٔبضی ٔطثٛع(ٝضٚـ ضٌطؾی٘ٛی ذغی اٌط  N ٚایٕٗ اظ ذغب) اؾتفبزٜ
قٛز.
ًوَدار ً .1وَدار فاًل بِ هٌظَر بررسی خطای اًتطار
Funnel Plot of Precision by Logit event rate
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(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

-

٘تبیذ ٕٞجؿتٍی ضتج ٝای ثً ٔ ٚعٔٚساض

آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی ضتج ٝای ثً ٔ ٚعٔٚساضٕٞ ،جؿتٍی ضتج ٝای (تب ٚوٙساَ) ثیٗ ا٘ساظ ٜاحط اؾتب٘ساضز ٚ ٚاضیب٘ؽ ایٗ احطات ضا
ٔكرم ٔیوٙس ٔ .مساض نفط زاَ ثط ٘جٛز ضاثغ ٝثیٗ ا٘ساظ ٜاحط  ٚزلت اؾت  ٚا٘حطاف اظ نفط اظ ٚرٛز ضاثغ ٝحىبیت ٔیوٙس.
٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ ثطضؾی زض رس )5(َٚآٔس ٜاؾت.
ثب فٙبیت ث٘ ٝتبیذ ٔٙسضد زض رسٔ ،)5( َٚمساض تبئ ٛوٙساَ ثی ثطاثط  0/045قس ٜاؾت و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔقٙی زاضی یه
زأ ٚ )0/42(ٝٙز ٚزأ ) 0/85(ٝٙثبیس ٌفت و ٝاٌطچ ٝثیٗ ا٘ساظ ٜاحط  ٚزلت ضاثغٚ ٝرٛز زاضز أب ایٗ ضاثغٔ ٝقٙی زاض ٘یؿت ٚ
فطو نفط ٔجٙی ثط ٔتمبضٖ ثٛزٖ ٕ٘ٛزاض فبُ٘  ٚفسْ ؾٌٛیطی ا٘تكبض تبییس ٔی قٛز.
جدٍل ً .5تایج ّوبستگی رتبِ ای بگ ٍ هسٍهدار
قبذم آٔبضی

ٔمساض ضطیت وٙساَ ))tau

z-value

٘تبیذ

0/045

0/17

ؾغح ٔقٙی زاضی
یه زأٝٙ

ز ٚزأٝٙ

0/42

0/85

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

-

 Nایٕٗ اظ ذغب

آظٔN ٖٛایٕٗ اظ ذغبی ضٚظ٘تبَ تقساز تحمیمبت ٌٓ قس ٜثب احط ٔیبٍ٘یٗ نفط ضا ٔحبؾجٔ ٝیوٙس و ٝالظْ اؾت ث ٝتحّیُ اضبفٝ
قٛز تب فسْ ٔقٙی زاضی آٔبضی احط وّی ث ٝزؾت آیس(لطثب٘ی ظاز.)136 ،1392،ٜ
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رس N .6 َٚایٕٗ اظ ذغب
قبذم

ٔمساض

ٔمساض zثطای ٔغبِقبت ٔكبٞس ٜقسٜ

24/20

ٔمساض pثطای ٔغبِقبت ٔكبٞس ٜقسٜ

0/00

آِفب

0/05

ثبلیٕب٘سٜ

2

Zثطای آِفب

1/95

تقساز ٔغبِقبت ٔكبٞس ٜقسٜ

10

تقساز ٔغبِقبت ٌٕكس ٜای ؤ ٝمساض pضا ث ٝآِفب ٔی ضؾب٘س

1515

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

ثب تٛر ٝث ٝرس ،)6(َٚثبیس ٔ 1515غبِق ٝزیٍط نٛضت ٌطفت ٚ ٝثطضؾی قٛز تب ٔمساض  pز ٚؾٛی ٝتطویت قس ٜاظ  0/05تزبٚظ
٘ىٙس .ایٗ ثساٖ ٔقٙی اؾت و ٝثبیس ٔ 1515غبِق ٝزیٍط ا٘زبْ ٌیطز تب زض ٘تبیذ ٟ٘بیی ٔحبؾجبت  ٚتحّیُ ٞب ذغبیی ضخ زٞس ٚ
ایٗ ٘تیز ٝزلت  ٚنحت ثبالی اعالفبت ثسؾت آٔس ٜزض ایٗ پػٞٚف ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
-

ا٘ساظ ٜاحط ٔغبِقبت

پؽ اظ ثطضؾی ٔفطٚضبت فطا تحّیُ ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیسیٓ و ٝثبیس اظ ٔسَ احط تهبزفی ثٙٔ ٝؾٛض تطویت ٘تبیذ ثٙٔ ٝؾٛض ٌعاضـ
ا٘ساظ ٜاحط اؾتفبز ٜوطز .رسٌ )7(َٚعاضـ ا٘ساظ ٜاحط ٔغبِقبت ا٘زبْ قس ٜزض ٔسَ احط تهبزفی ضا اضائٔ ٝیسٞس.
جدٍل  .7اًدازُ اثر هطالعات
پطؾف

ا٘ساظ ٜاحط ()r

حس پبییٗ

حس ثبال

Z-Value

P-Value

فٛأُ تقبٔالت ارتٕبفی

4/319

3/738

4/899

14/588

0/00

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

زازٞ ٜبی رس٘ )7(َٚكبٖ ٔی زٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ا٘ساظ ٜاحط ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس ٜزض تقبٔالت ارتٕبفی زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز پػٞٚف
ٔقبزَ  4/319اؾت .چ ٖٛایٗ ا٘ساظ ٜاحط ثطآٚضز قس ٜزض ٔحسٚز ٜفبنّ ٝاعٕیٙبٖ اؾت ،ثٙبثطایٗ ثٙبثطایٗ ثبیس ٌفت تأحیط
ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس ٜزض تقبٔالت ارتٕبفی تبییس ٔی قٛز .الظْ ث ٝشوط اؾت ثطآٚضز ٘مغ ٝای ث ٝزؾت آٔس )4/319( ٜثط
ٔجٙبی ٔقیبض و ٗٞٛرس َٚقٕبض )8(ٜحبوی اظ احط زض حس ٔتٛؾظ اؾت .پؽ زض ٔزٕٛؿ ثبیس ٌفت ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس ٜزض
ٔغبِقبت ٔٛضز ثطضؾی زض ؾغح ٔتٛؾظ ٔی تٛا٘س ثط تقبٔالت ارتٕبفی ٔؤحط ثبقس.
جدٍل  .8هدل کَّيً ،ظام تفسیر اًدازُ اثر ًاضی از فرا تحلیل
ا٘ساظ ٜاحط

r

d

وٓ

0/1

0/2

ٔتٛؾظ

0/3

0/5

ظیبز

0/5

0/8

(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ)1398،

٘تیزٌ ٝیطی  ٚزؾتبٚضز فّٕی پػٞٚكی

بزرسی هولفه های تاثیز گذار بز تعاهالت اجتواعی35 ...

تقبٔالت ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ٔفٟٔٛی ٔٔ ،ٟٓؿئّ ٝای اؾت و ٝأطٚظ ٜثب وبٞف آٖ زض فضبٞبی ثبظ قٟطی ٔٛارٞ ٝؿتیٓ.
فضبٞبی ثبظ ثٔ ٝخبث ٝی فضبی قٟطی  ٚفٙهطی اؾبؾی اظ ؾبذت فضبیی قٟط ،فال ٜٚثط ذهٛنیبت وبِجسی آٖ ،تزّی حیبت
رٕقی زض ربٔق ٝقٟطی ٘یع ٔیثبقس .زض قٟطٞبی أطٚظی آٖ چیعی و ٝثیكتط اظ  ٕٝٞؾجت تقبٔالت ارتٕبفی ٔی قٛز تٛرٝ
ثٔ ٝؤِفٞ ٝب  ٚاثقبز ٔرتّف ویفیت ٔحیغی اؾت .اظ ا٘زبیی و ٝضٚـ فطاتحّیُ یه قیٛ٘ ٜٛیٗ رٟت تطویت ٘تبیذ آٔبضی ٚ
ضؾیسٖ ث٘ ٝتیزٌ ٝیطی وّی اؾت  ٚزؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ رسیس ٔطثٛط ث ٝفطاتحّیُ ثؿیبض ٔحسٚز ٔیثبقس .ایٗ تحمیك رع ٚاِٚیٗ
تحمیمبت زضحیغ ٝفطاتحّیُ پػٞٚفٞبی ا٘زبْ قس ٜزض حٛظٔ ٜؤِفٞٝبی ٔؤحط زض تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی ثبظ قٟطی
ٔیثبقس .تب اظ ایٗ ضٍٞصض ضٕٗ تطویت یبفتٞ ٝبی ٔتفبٚت پػٞٚفٞبی ٔٛرٛز ،أىبٖ ٘تیزٌ ٝیطی زلیك زض ایٗ ظٔی ٝٙفطآٞ
قٛز٘ .تبیذ حبنُ اظ ثطضؾی ٔغبِقبت نٛضت ٌطفت ٝزض اضتجبط ثب ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط زض تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبی قٟطی ٘كبٖ
زاز و ٝپػٞٚفٞبی ٔٛضز ثطضؾی اظ فٛأُ ؾطظ٘سٌی ،تٛٙؿ ،ذٛا٘بیی٘ ،فٛشپصیطی ،آؾبیف ،زؾتطؾی ،فقبِیت پصیطی ،رٙؿیت،
ؾٗٔ ،حُ ؾى٘ٛت ،تحهیالت ،تب ٚ ُٞایٕٙی  ٚأٙیت ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض زض تقبٔالت
ارتٕبفی یبز قس ٜاؾت٘ .تبیذ حبنُ اظ ث ٝوبضٌیطی تىٙیه ٔتب آ٘بِیع ٘كبٖ زاز و ٝا٘ساظ ٜاحط ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس4/319 ٜ
اؾت و ٝثط حؿت ٘ؾبْ تفؿیطی و ٗٞٛزض حس ٔتٛؾظ اضظیبثی ٔی قٛز .زض ٔزٕٛؿ ٘تبیذ پػٞٚف ٘كبٖ زاز ٜاؾت وٝ
ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبیی قس ٜزض ٔغبِقبت ٔٛضز ثطضؾی تبحیطی زض ؾغح ٔتٛؾظ ثط تقبٔالت ارتٕبفی زاضز .زض ٚالـ تفبٚت ایٗ
پعٞٚف ثب ٘تبیذ پیكیٗ زض ایٗ اؾت و ٝایٗ پػٞٚف ٔقتمس اؾت ٔ ٕٝٞؤِفٞٝبی فٛٙاٖ قس ٜثٛ٘ ٝفی تأحیط ٔتٛؾظ ثط تقبٔالت
ارتٕبفی زاض٘س ِٚی ٞیچىساْ ثطتطی ٔغّك ثط زیٍطی ٘ساضز چطا و ٕٝٞ ٝایٗ ٔؤِفٞ ٝب ثبیس زضوٙبض  ٓٞلطاض ثٍیطز تب تقبٔالت
ارتٕبفی زض فضبیی قىُ ثٍیطز  ٚفضب تجسیُ ث ٝفضبی ارتٕبؿ پصیط  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تقبُٔ پصیط قٛز.
ث ٝعٛض وّی ٔی تٛاٖ زؾتبٚضزٞبی پػٞٚف ٔتبآ٘بِیع ثطضؾی ٔؤِفٞٝبی تبحیع ٌصاض زض فضبٞبی ثبظ قٟطی ضا زض رس)9(َٚ
ذالن ٝوطز:
جدٍل  .9دستاٍردّای پژٍّص ًتایج هتاآًالیس
 .1ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ثسؾت آٔس ،ٜوٕجٛز ٔغبِقبت زض ایٗ ظٔیٛٔ ٝٙضز تبییس اؾت ٘ ٚیبظ اؾت ٔغبِقبت ثیكتطی (ٔ 1515غبِق )ٝزض
ایٗ ظٔی ٝٙا٘زبْ ٌیطز تب زض٘تبیذ ٟ٘بیی ٔحبؾجبت  ٚتحّیُ ٞب ذغبیی ضخ زٞس.
 .2ثب تٛر ٝث ٝا٘ساظ ٜاحط ٔؤِفٞٝبی ٔٛضز ثطضؾی ،ا٘ساظ ٜاحط تٕبْ ٔؤِفٞٝبی ثطضؾی قس ٜزض ؾغح ٔتٛؾظ ٔیثبقس.
 .3ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض اظٔ٘ Q ٖٛبٍٕ٘ٛٞی ٔیبٖ پػٞٚف ٞب ثب اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔٛضز تبییس اؾت  ٚحسٚز  95زضنس اظ
تغییطات وُ ٔغبِقبت ث٘ ٝبٍٕٙٞی ٔغبِقبت ٔطثٛط ٔی قٛز.
ٕٛ٘ .4زاض فبئُ ٔتمبضٖ  ٚتسافی وٙٙس ٜتمبضٖ ٘ؿجی ٔغبِقبت ا٘زبْ قس ٜاؾت.

ٕٞ .1بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ازثیبت پػٞٚف زض اضتجبط ثب ٚیػٌی ٞب ٘یبظٞبی فطزی ا٘ؿبٖ ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط زض ایزبز ٚ
تمٛیت تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطی نحجت قس ِٚیىٗ ایٗ تٛر ٝنطفب ث٘ ٝیبظٞبی ٔبزی(فیعیِٛٛغیه) ٌ ٚبٞب
٘یبظٞبی ٘فؿب٘ی(ضٚا٘ی) ٔیثبقس ٘ ٚیبظٞبی ؾغٛح ثبالتط ا٘ؿب٘ی وٕٞ ٝبٖ ٘یبظٞبی ٔقٛٙی(ضٚحب٘ی) ٔیثبقس ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقسٜ
اؾت ِصا ٘یبظ اؾت ث ٝعٛض رس  ٚزض لبِت تحمیمبت آتی ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝقٛز.
 .2ایٗ ٘تبیذ ة ثطضؾی ٔغبِقبت وٕی ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .ثطضؾی ٔغبِقبت وٕی ٔی تٛا٘س ثركی اظ ٚالقیت ضا زضثبضٜ
تقبٔالت ارتٕبفی ٕ٘بیبٖ ؾبظز .ثٔ ٝحممبٖ آیٙس ٜپیكٟٙبز ٔی قٛز ث ٝتحّیُ ویفی (ضٚـ فطاتطویت) ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط ثطتقبٔالت
ارتٕتقی زض فضبٞبی قٟطی ثپطزاظ٘س .ؾپؽ یبفتٞ ٝبی فطاتحّیُ ضا ثب ٘تبیذ فطاتطویت ٔمبیؿ ٝوٙٙستب اعٕیٙبٖ ثیكتطی حبنُ
قٛز.
 .3ثب تٛر ٝث ٝیبفتٞ ٝبی پػٞٚف ثٔ ٝحممبٖ پیكٟٙبز ٔی قٛز ٔؤِفٞٝبیی ضا و ٝزاضای ا٘ساظ ٜاحطثبال(ثیف اظ (ٞ )0.5ؿتٙس ضا
قٙبؾبیی ٚث ٝنٛضت تزطثی  ٚوبضثطزی زض ثط٘بٔٞ ٝب  ٚعطح ٞبی قٟطی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٙٞس.
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 .4تقبٔالت ارتٕبفی زض فضبٞبی قٟطیٔ ،فٟٔٛی پیچیسٚ ٜچٙسٌب٘ ٝاؾت و ٝزض نٛضت ا٘زبْ پػٞٚكٟبیی ثب ضٚـقٙبؾی ٚ
اثعاضٞبی پطاوٙس ٚ ٜغیطٕٞؿبٖ ،فطاتحّیُٞبی پیچیسٔ ٚ ٜجٕٟی ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقتِ .صا ٘تبیذ ٔتفبٚت زض قٟطٞبی ٔرتّف،
٘یبظ ث ٝتحمیك ثیكتط زض ٔجب٘ی شٙٞی ؾبوٙبٖ  ٚذهٛنیبت فیٙی قٟطٞبی ایطا٘ی ضا ٔتصوط ٔیقٛزِ .صا تٛر ٝذبل ثٔ ٝقیبضٞب ٚ
قبذم ٞبی ثٔٛی ٔی تٛا٘ٙس تأحیط ث ٝؾعایی زض اضتمب تقبٔالت ارتٕبفی زاقت ٝثبقس.
 .5اظ عطفی افعایف تقبُٔ فطز ثب ٔحیظ  ٚؾبیط قٟط٘ٚساٖ ،افطاز ضا تجسیُ ث ٝقٟط٘ٚسی فقبَ ٔی ٕ٘بیس ،ایٗ ٔٛضٛؿ ٔؿئّ ٝای
اؾت و ٝضٚیىطز شٙٞی ثؿیبضی اظ ٔقٕبضاٖ ،عطاحبٖ  ٚقٟطؾبظاٖ ٔیثبقس .اظ ایٗ ض ٚتٛرٕٞ ٝعٔبٖ ثٔ ٝؤِفٞٝبی وبِجسی ٔحیظ
 ٚث ٝز٘جبَ آٖ ؾبیط ٔؤِفٞ ٝب چ ٖٛذٛا٘بیی ،ؾطظ٘سٌیٔ ٚ ... ،ؤِفٞٝبی فطزی زض ثط٘بٔٞ ٝب ٚعطح ٞبی قٟطی ٔی تٛا٘س ثٝ
فٛٙاٖ ضا ٜحّی ٔتفبٚت  ٚؾبظٚوبض ٔٛحطتطی زض رٟت تمٛیت ظ٘سٌی ارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ  ٚضٚاثظ آٖ ٞب ثب ٛٔ ٓٞضز تٛرٝ
لطاض ثٍیطز.
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