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مقدمه
در دنیای امروز دیدگاههای سالمت ،با شماندازی گسیتیردهتیر
رشد نموده است و بنا بهضرورت به مالحظات یرطبی سالمیت،
اهتمام ویژه ای شده است و هیر ییک از ایین میالحیظیات
بهخودیخود و یا از طری کنشهای اثرگذار بر یۀدیگیر وضیع
سالمت را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهند ،که میتوان وراثیت،
سبک زندگی ،محی زیست ،شرای اقتصادی -اجتماعی و ییره
نام برد که تأثیر شمگیری بر سالمت و پیامدهای آن ازجمیلیه
کیفیت زندگی دارند .اینکه مراقبتهای پزشۀی میتواند باعی
افزایش طول عمر شود بدیهی است ولی یزی که برای جامعیه
مهم است ،شرای اجتماعی -اقتصادی است که بیهمیوجیب آن
مردم بیمار می شوند و نیاز به مراقبت پزشۀی پیدا خواهند نمود
(  .)1با توجه به پژوهشهای انجامشده شاخ ها و کارکردهیای
متفاوتی برای توسعه اجتماعی سالمتبخش مطر شده اسیت،
در پژوهش حاضر ،ترکیبی از این عوامل بهعنوان کیارکیردهیای
توسعه اجتماعی سالمت بخش مدنظر قرارگرفته اسیت و ایین
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عوامل شامل انسجام ،عدالت ،رفاه و سالمت اجتماعی میباشند.
انسجام اجتماعی از طری میزان اعتماد افراد به یۀدیگر و میزان
کمک و همیاری آنان در جامعه و بهشدت احساس تعل افراد به
جامعه ارزیابی میشود( .)2عدالت اجتماعی را برخیوردار بیودن
اعضای یک جامعه از مواهب مادی را به یک نسبت میدانند .از
ویژگیهای مهم رفاه اجتماعی آن است کیه فیرد از احسیاس
سالمت ،امنیت و سرزندگی با یی برخوردار باشد( .)3سیالمیت
اجتماعی ریشه در محی مادی می یبیت شیامیل تیوجیه بیه
موضو های اقتصادی ،اقامتی و محی زیست انسانی م بت شامل
شبۀههای اجتماعی مشخ دارد( .)4ورزش به دلییل ایینیۀیه
موجب اعتمادبهنفس و احترام به قوانین و افزاییش ارتیبیاطیات
اجتماعی میشود ،سازنده سرمایه اجتماعی است( ).
ورزش همگانی به فعالیتهای ورزشی تلقی میگردد که جنیبیه
تفریحی دارد .هدف ورزش همگانی ،تأمین سالمت و بیهیبیود
زندگی همه انسانها میباشد(  .)/برای اولین بار شورای اروپا در
سال  19//ورزش همگانی را فعالیتهای بدنی آزاد ،داوطلبانه و
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اختیاری ،که در اوقات فرا ت به انجام میرسد و امۀان پرداختن
به آن برای همگان فراهم است و هدف اصلی از آن ،تیفیرییح،
توسعه و بهسازی انسانها میباشد( .)1فلسفه ورزش همیگیانیی
تشوی شهروندان به ورزش و فعالیتهای فیزیۀی است و بیرای
سیاستگذاران پیامی دربردارد تا از موقعیت خود برای پیشبیرد
این هدف و فراهم آوردن فرصت برای مشارکت عموم بهرهمینید
شوند(  .) 8خدمات برابر ورزش همگانی رضایت عمومی را بیرای
استفاده ورزشهای همگانی ایجاد مینماید و نیاز همهجیانیبیه
مردم را برطرف میکند و مردممحور بوده و برای عموم ،کیلیییه
خدمات بهصورت برابر ،قابلدسترس بیوده و از فیرصیتهیای
خدمات برابر ورزش همگانی ،برخوردار و در آن سهیم هستند و
دولت ،این سرویس را پشتیبانی میکند( .)9توسعهییافیتیههیای
علمی ،رشد بهداشت ،فرهن عمومی و آگاهی روزافزون جامعیه
از تأثیرات ورزش در سالمتی ،سیبیب مشیارکیت میردم بیه
فعالیتهای جسمی و هور پدیدهای به نام ورزش همگانی شده
است ،که بهمنظور توسعه ورزش همگانی میبایست توجه جدی
به آن شود و در و عوامل موثر گرایش به ورزش هیمیگیانیی
تشخی داده شود(  .)11اندکی از مردم بر این باورند ،با کاستن
ساعات کاری خود برای حف سالمتی و کسب نشا به ورزش
بپردازند .البته باگذشت زمان مردم با دستیابی به تیحیصیییالت
عالیه ،تجربه مفید و تغییر نگرش کلی افراد به بهبیود کیییفیی
زندگی بیشتر گرایش پیدا میکنند(  .)11عدم فعالیت فیزییۀیی
بهعنوان یۀی از بیماریهای یرواگیردار شناختهشده است کیه
علت اصلی مرگومیر زودرس در سراسر جهان است(  .)12ا لب
کشورهای پیشرفته ،در برنامهرییزی و سیازمیاندهیی ورزش
همگانی با سایر کشورها در رقابت هستند .روشین اسیت هیر
کشوری که از این مو فزاینده عقب بماند ،نمیتواند تحت هی
شرایطی خ ایجادشده را پر نمایید و هیر روزه بیه تیعیداد
شرکتکنندگان ورزش همگانی در سرتاسر جهان افزوده خواهد
شد( .)13فواید مشارکت در فعالیتهای بدنیی در سیه بیعید
تقسیمبندی می شوند .فواید بعد جسمانیی ،افیزاییش سیطیح
سالمت ،قدرت بدنی و آمادگی جسمانی و کاهش وزن است و
فواید بعد روانشناختی یا فردی آن ،افیزاییش بیهیزیسیتیی و
روان شناختی ،شادی و طراوت ،لذت و تفریح است و فواید بعید
اجتماعی آن ،گسترش شبۀه روابی اجیتیمیاعیی و کسیب
پاداشهای اجتماعی است( .)14کارکردهای فردی و اجتمیاعیی
ورزش و افزایش سطح بهداشت جامعه سبب بهبود کیییفیییت
زندگی و نهایتا سبب گرایش به فعالیییت جسیمیی و ورزش
همگانی را فراهم مینماید .ورزش همگانی موجب تینیدرسیتیی
جسمی و روانی و داشتن زندگی با نشا و تعامل اجیتیمیاعیی
انسانها میشود(  .)1عوامل اجتمیاعیی بیهعینیوان عیوامیل
تعیینکننده برجسته ،سالمت فردی در یک محی اجتیمیاعیی
م بت با واسطهگری مشارکت فعالیتهای فیزیۀی ،مورد تأکیید
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قرار میدهد و توجه به سرمایه اجتماعی منجر به پیییامیدهیای
سالمتی ناشی از فعالیت فیزیۀی میشود ،معیارهاییی میانینید
همۀاری ،اعتماد بین فردی و تقابل بین فردی و تبادل حماییت
اجتماعی ،عوامل تعیینکننده سالمت اجتماعی هستند(.)1/
در هر  31ثانیه یک مقاله علمی منتشر مییشیود و در سیال
 211/این آمار به هر ثانیه میرسد و این پیشبینی تا سیال
 2121هر  3ثانیه میباشد( .)11جهان با انباشت شدید دانش و
حجم فزاینده و پراکندگی تحقیقات در حوزههای مختلف روبیرو
در ییافیتیههیای
است ،تنو روشها و رویۀردها و تینیاقی
پژوهشهای یک حوزه و وجود خ در بخیشهیای میخیتیلیف
تحقیقات گذشته و تفاوت تحقیقات در بیخیشهیای انیتیخیاب
جامعه ،نمونهگیری ،ابزار اندازهگیری ،روایی و پایایی ،عمیلیییات
میدانی ضعیف و آزمونهای آماری کمدقت ،مانع یافتین دانیش
عینی و کاربردی از میان انبوه اطالعات است و فراتحلیل با دقت
بسیار با تری نسبت به مطالعات اولیه ،جوابگوی س ا تی اسیت
که با تحقیقات اولیه به آنها پاس داده نشده است .فراتحلیل به
تجزیهوتحلیل اشاره دارد و برای تحلیل آماری یک میجیمیوعیه
بزرگ از نتایج ،از تجزیهوتحلیل مطالعات فردی بهمنظور اد یام
یافتهها استفاده میشود(.)18
س ال اصلی تحقی حاضر این است که آیا بین کیارکیردهیای
توسعه اجتماعی سالمت بخش و نهادینه کردن ورزش همگانیی
ارتباطی وجود دارد و در میان مطالعات انیتیخیابشیده بیرای
تعمیم نتایج  11مطالعه مشاهده میشود که عبارتاند از
بونک و همۀاران 2113 ،در پژوهشی تأثیر اجتماعی بر فعالییت
فیزیۀی نوجوانان( ،)19صفاری و قیره 211/ ،در پیژوهشیی
شناسایی و رتبهبندی عوامل محیطی موثر بر همگیانیی شیدن
ورزشهای تفریحی ایران( ،)21بونک و هیمیۀیاران 2111 ،در
پژوهشی فواید اجتماعی در ارتبا با فعالیت فیزیۀی فعلی و در
نظر گرفتهشده در میان نوجوانان( ،)21همیلتون و وایت2118 ،
در پژوهشی گسترش نظریه رفتار برنامهریزیشده نقش تأثیرات
خود و اجتماعی در پیشبینی فعالیت بدنی منظم میتیوسی و
شدید نوجوانان( ،)22یی و همۀاران 211/ ،در پژوهشی ارتبیا
بین عوامل فردی و محیطی و فعالیییت بیدنیی میعیمیول در
بزرگسا ن ینی( ،)23عابدینی و طالبی 2111 ،در پیژوهشیی
عوامل اجتماعی فرهنگی مرتب با میزان گرایش شهروندان بیه
ورزش همگانی در خلخال( ،)24صفاری و همۀاران 211 ،در
پژوهشی تحلیلی بر ورزش همگانی ایران با کاربرد میدل ییابیی
معاد ت ساختاری(  ،)2قا دی و همۀاران 2114 ،در پژوهشیی
مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر شاخ های توسیعیه
اجتماعی از دیدگاه متخصصان و مدییران ورزش(  ،)3جیااو و
همۀاران 211 ،در پژوهشی ارتبا بین محی اجیتیمیاعیی و
ساختهشده و فعالیت فیزیۀی اوقات فرا ت در میان افراد مسین
ینی(  ،)2/معینالدینی و صنعت خواه 2112 ،در پیژوهشیی
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عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گرایش شهروندان بیه ورزش
همگانی( )21و دین و همۀاران 2112 ،در پیژوهشیی اثیرات
تعاملی محی ساختهشده و ویژگیهای روانی اجیتیمیاعیی بیر
فعالیت فیزیۀی( ،)28را مورد بررسی قرار دادهاند.
روش کار
این پژوهش از نو مطالعات اسنادی و ثانیوییه اسیت کیه بیا
رویۀردی کمی و استراتژی توصیفی به بررسی جامع مجموعهی
مطالعات و پژوهشها با یک فرضیه مشخ  ،بهمنظور دستیابیی
به نتیجهای مشخ پرداخته است .پیژوهیشهیای میوردنیییاز
مطالعه با استفاده از جستجو در پایگاههای اطالعاتی داخیلیی و
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فعالیت فیزیۀی  ،کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بیخیش ،
عوامل اجتماعی ،4شاخ های اجتماعی و معادل انگلیسی آنها
در سال  2118جمعآوری گردیده است .بازه زمانی برای جستجو
پژوهشهای مرتب  11 ،سال اخیر بوده است و تعداد  111مورد
در دسته بررسی قرار داده شدند.
معیار و مال ورود پژوهشهای دسته بررسی به دسته تحلییل،
رعایت پروتۀل تدوینشده بوده است و مفاد این پروتۀل شامیل
داشتن فرضیه یا س الی همانند فرضیه تحقی  ،داشیتین ابیزار
جمع آوری اطالعات با روایی و پایایی معتبر ،داشتین جیامیعیه
آماری مشخ  ،استفاده از روش نمونهگیری احتمالی ،داشیتین
حجم نمونه با ی  31تا ،داشتن روش انجام پژوهش توصیفی و
پیمایشی ،استفاده از آزمونهای آماری بوده است .تیعیداد 11

پژوهش با احراز شرایی پیروتیۀیل انیتیخیاب گیردییدهانید.
تجزیهوتحلیل اطالعات پژوهش با استفاده از نیرمافیزار جیامیع
فراتحلیل ،) ma2 (/با بهرهگیری از تۀنیک محاسبه اندازه اثیر،
پژوهشهای دسته تحلیل را بهصورت مجزا ارزیابیی نیمیوده و
پسازآن توس دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی به ترکیییب
اندازه اثرها و تفسیر آن پرداخته است .برای تشخی مطالعیات
قوی و ضعیف و کیفیت روند مدلهای اندازه اثر توس آزمیون
همگونی سنجیده شده است ،هم نین سیوگیییری انیتیشیار،
پژوهشهای ازدسترفته و پژوهشهای منیتیشیرنشیده میورد
ارزیابی قرارگرفته است.
یافتهها
نتایج اندازه اثرهای محاسبهشده برای هر مطالعه و تعمیم آن به
جامعه در جدول( ،)1قابلمشاهده است.
بر اساس نتایج آمار در جیدول (  )1بیرای انیدازه اثیرهیای
محاسبهشده ،کلیه مطالعات بیه اسیتی ینیا دیینی 2112 ،و
معینالدینی 2112 ،ازنظر آماری معنادار است ،به صورتی که 1
مطالعه در سطح اطمینان  99درصد و  2مطالیعیه در سیطیح
اطمینان  9درصد معنادار است ،هم نین اولویتبندی انیدازه
اثرها نشان میدهد که مطالعات بونک 2113 ،و صفاری211/ ،
و بونک 2111 ،اندازهاثرهای خیلی بزرگ و مطالعات همیلتیون،
 2118و یی 211/ ،و عابدینی 2111 ،اندازهاثرهای متوسی و
مطالعات صفاری 211 ،و قیا یدی 2114 ،و جیااو211 ،
اندازهاثرهای کو ک را در بین مطالعات  11گیانیه بیه خیود
اختصا داده است.

جدول -1اندازه اثر و تفسیر مطالعات
نام مطالعه

اندازه اثر

z-value

p-value

اولویت بندی

تفسیر

بونک2113 -
صفاری211/ -
بونک2111 -
همیلتون2118 -
یی211/ -
عابدینی2111 -
صفاری211 -
قا دی2114 -

16941
16181
16131
16421
16393
163/4
16213
161/3

346814
18614/
316 3/
9611
1/6494
16391
36131
26329

16111
16111
16111
16111
16111
16111
16111
16121

اول
دوم
سوم
هارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

خیلی بزرگ
خیلی بزرگ
خیلی بزرگ
متوس
متوس
متوس
کو ک
کو ک

جااو211 -

16192

26411

1611/

نهم

کو ک

معین الدینی2112 -

1618/

16111

1618/

دهم

رد شده

-1611/

-16288

16113

یازدهم

رد شده

دین

– 2112

1- p rt f r all
2- h sical activit
3- cial evel pme t fu cti
4- s cial fact rs
5- cial i icat rs
6- mprehe sive meta-a al sis

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  6شماره بیست و پنجم 6سال هفتم 6زمستان98

43

و معتقدند که مطالعات مستقل در سطح اطمینان بسیار با ییی
کامال ناهمگون میباشند ،مطالعات جیدیید فیر مییکینید
مطالعات نهتنها ازنظر نمونهگیری بلۀه ازنظر روایی و پیاییاییی،
آزمونهای آماری ،عملیات میدانی و ابزار اندازهگیری نامتجانس
است ،بنابراین مدل اثرات تصادفی نتایج واقعیتری ارا ه میدهد،
که در جدول( )2مشرو گردیده است.

اندازه اثرهای محاسبه شده ،در قالب دو مدل اثرات ثابت و اثرات
تصادفی با یۀدیگر ترکیب میشوند .مدل اثرات ثابت ،یک اندازه
اثر حقیقی مشتر و با این پیشفر نتایج را باهم تیرکیییب
میکند که مطالعات باهم همگون هستند و تفاوت در اندازه اثر
آنها ناشی از اندازهگیری حجم نمونه است ،از طرفی محققییین
در سالهای اخیر به این پیشفر انتقادات زیادی وارد کردهاند

جدول -2آنالیز ترکیبی نتایج اندازه اثرها
نو مدل

اندازه اثر

اثرات ثابت

1638

z-value
3/6299

p-value
16111

تا ید شد

اثرات تصادفی

164/3

363 2

16111

تا ید شد

با توجه به نتایج آنالیز ترکیبی  11اندازه اثر محاسبهشده بیرای
مطالعات در حالت اثرات ثابت برآیند اندازه اثرهای کیل 1.38
میباشد و در مدل اثرات تصادفی با مقداری بزرگتر بیرابیر بیا
 164/3است ،که این نتایج بهتمامی میطیالیعیات میوجیود در
پایگاههای علمی که در هر زبان و در هر کشوری پیرامون تأثییر
کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بخش بر نهادیینیه کیردن
ورزش همگانی ،ا شده یا نشدهاند تعمیم داده میشود .تعمیم
از طری عملیات آمار استنباطی و با محاسبه حد با و پیایییین
بهدستآمده است و نشان میدهد در مدل اثرات ثابت و نیییز
مدل اثرات تصادفی در سطح اطمینیان ) sig˂0.05 ( 99
الگوی کشفشده معنادار است.
شۀل(  ،)1نمودار درختی اندازه اثرهای مطالعیات کیه میییزان
انحراف یا خطای هر مطالعه را از متوس مطالعات در حیالیت
مدل اثرات ثابت و تصادفی نمایش میدهد .در نمودار مالحیظیه
میشود که برخی از مطیالیعیات میانینید دیینی  2112 ،و
معینالدینی 2112 ،و جانلین  211 ،بیشتریین انیحیراف را
نسبت به متوس اثرات ثابت و تصادفی داشتهاند ،بنابیرایین در
دسته تحقیقات با خطای با تر و دقت پایینتر ارزیابی میشوند.

نتایج

نمودار قیفی ابزاری است که تشخی میدهد ه مطیالیعیاتیی
قویتر و ه مطالعاتی ضعیفتر هستند ،در تفسیر نمودار قیفیی
شۀل (  ،)2تحقیقاتی که در با ی قیف هستند خطای کمیتیری
دارند یعنی میزان انحراف و فاصله آنها از مقدار متوس کمتیر
است و در دسته تحقیقات بزرگ یا قوی قرار مییگیییرنید امیا
تحقیقاتی که در پایین قیف قرار میگیییرنید ،دارای خیطیای
بیشتری هستند یعنی میزان انحراف آنها از متوس بیییشیتیر
است .بنابراین در دسته تحقیقات ضعیف قیرار مییگیییرنید و
مشاهده میشود که مطالعات در دسته تحقیقات بزرگ و قیوی
قرارگرفتهاند.
شکل -2نمودار قیفی تشخیص مطالعات قوی و ضعیف

شکل -1نمودار درختی اندازه اثرهای مطالعات

1

سه آزمون همگون بودن که به ترتییب آزمیون کیییو ولیییو
معتبرترین آزمون و آزمونهای آی اسۀور 2و تیاو اسیۀیور 3در
اولویتهای بعدی قرار گرفتند در آزمون کیو ولیو ،اگر کیو ولییو
معنادار باشد ،ناهمگونی تا ید میشود و با توجه به جیدول(،)3

جدول -3آزمونهای همگون بودن

au- quare

au

-square

Q-value

p-value

16243

16493

99639

1/ 36134

16111

)f(Q
11
1-Q-value
2- -square
3- au- quare
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مطالعات  11گانه طب این آزمون به دلیل اینۀیه sig˂0.05
است ،با  99درصد اطمینان مطالعات همگون و از یک جینیس
نیستند .در آزمون آی اسۀور باید با سه عدد  1 ، 1 ، 2کیه
به ترتیب بیانگر ناهمگونی کم  ،متوس و زیاد است میقیایسیه
شود و با توجه به اینۀه آی اسۀور برابیر  99639مییبیاشید،
بنابراین ناهمگونی کامال زیاد است .در آزمون تاو اسۀور کیه در
حقیقت همبستگی کندال بین مطالعات است .هر یقیدر ایین
همبستگی بیشتر باشد ،مطالعات همگونتر است و هر قدر این
ضریب همبستگی کمتر باشد ،مطالعات ناهمگونتر هستند .ایین
آزمون با سه مقدار مقایسه و تفسیر میشود که سه عدد 1619
 16/1 ،1633مقدارهای همبستگی ضعیف متوس و قیوی را
نشان میدهد و با توجه به اینۀه تاو اسۀور برابر با  16243شیده
است و کمتر از  1633است ونشان دهنده همبستگی تیقیرییبیا
ضعیف بین مطالعات است و بهعبارتدیگر بیانگر ناهمگونی زیاد
بین مطالعات است .بنابراین سه آزمون نشان میدهد مطالیعیات
 11گانه نسبت به یۀدیگر ناهمگون هستند بنابراین نتایج مدل
اثر تصادفی برای تحقی حاضر مورد استنادتر است .زییرا در
حالت ناهمگونی مطالعات مدل اثرات تصادفی جواب دقی تیری
را ارا ه میدهد.
درتمامی مطالعات مرور سیستماتیک اعم از فراتحلیل بیررسیی
سوگیریها از بخشهای مهم و حیاتی سینیجیش کیییفیییت
تجزیهوتحلیل مرور سیستماتیک است .بهصورت کلی هار نیو
سوگیری زبانی ،انتخاب ،استناد و انتشار وجود دارد .با بیررسیی
مطالعات با دو زبان فارسی و زبان انگلیسی تا حد قابلتوجیهیی
سوگیری نسبت به یکزبان خا کاهش دادهشیده اسیت .در
مرور سیستماتیک حاضر ازآنجاکه از یک پروتۀل استاندارد برای
انتخاب و کنار گذاشتن مطالعات استفاده شده است ،سوگیییری
انتخاب برطرف شده است .در این مطالعه همانطور کیه قیبیال
بیان شد از پایگاههای مختلف انگلیسی و فارسی ،برای انتیخیاب
مطالعات استفاده شده است و سوگیری استناد از میان برداشتیه
شده است.
همواره مقا تی وجود دارند که به خاطر فرهن حاکم بر فضای
علمی ورنالها و یا نتایج بسیار یرمنتظره آنها هی وقت ا
نمیشوند ،درواقع مطالعاتی که فرضیه آنها ازنظر آماری معنادار
است بیش از مطالعات یر معنادار منتشر میشوند .روزنتال در
سال  1919این مطلب را تحت عنوان مسئله کشوی بیاییگیانیی
معرفی کرد و اینگونه نقل کرد که مطالعات با نتایج آماری ییر
معنادار احتمال بیشتری دارند که در کشوی بایگانی ضب شوند
(  .)29عدم حضور این مقا ت محدودیت محسوب نمیشود ولی
عدم تخمین تعداد آنها یک ایراد بزرگ است .زیرا این مقیا ت
با نتایج یرمنتظره و متفاوت میتواند در صیورت بیه یهیور
رسیدن نتایج فراتحلیل مار ا عو کند.

آزمون دوال تیودی  1صرفا از روی نمودار قیفی و قرینیه ییابیی
تشخی میدهد که ه تعداد مطالعه ازدسترفته وجیود دارد
که هی گاه منتشر نشده است ،که خوشبختانه در پژوهش حاضر
سوگیری انتشار نیز وجود نداشته است و مطالعات ازدسترفیتیه
نیز برای پژوهش حاضر گزارش نگردیده است .بنابراین سوگیری
انتشار وجود نداشته است و نتایج در حالت مدل اثرات ثابیت و
اثرات تصادفی تغییری نداشته است.
آزمون های ایمن از خطا  2نشان میدهد ه تعداد مطالعه بیا
نتایج متناق به مطالعات حوزه بررسی اضافه شود تا  sigرا از
حالت کو کتر از آلفا به حالت بزرگتر از آلفا تبدیل کنید .در
حقیقت تعداد مطالعاتی است که درگذشته منیتیشیرنشیده ،در
زمان حال به پایان نرسیده و در آینده هم میتواند انجام شود و
نتایج فراتحلیل را از معنادار به یر معنادار و یا از یر معنادار به
معنادار تبدیل میکند .این آزمون در شۀل( )3ارا ه شده است ،و
همانطور که مشاهده میشود برابر  4211میباشد ،بنابرایین
تا انجام یا انتشار  4211مطالعه دیگر با این فرضیه در آیینیده،
نتایج فراتحلیل پژوهش حاضر پابرجاست.
شکل -3آزمون  Nهای ایمن از خطا -خروجی نرمافزار

ب

و نتیجهگیری

پژوهشگران حوزه ورزش همگانی در جهت نهادینه کردن ورزش
همگانی از منظرهای متفاوتی به تحلیل عوامل زمینهای ورزش
همگانی پرداختهاند که مهمترین این عوامل ،عوامل اجتیمیاعیی
هستند ،در تحقیقات انجامشده ،میزان کارکردهای اجتماعی بیر
گرایش عموم مردم به ورزش همگانی سنجیده شده است ،ولیی
بهتر آن است که برآیندی از میییزان ایین تیأثیییرگیذاریهیا
موردبررسی قرار گیرد .پژوهش حاضر باهدف فراتحلیل تیأثیییر
کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بخش بر نهادیینیه کیردن
ورزش همگانی صورت گرفت و در این راستا  11پیژوهیش کیه
شرای پروتۀل را رعایت نمودهاند انتخاب و اندازهاثرهای آنهیا
محاسبه گردید و تمامی پژوهشها به جز دیینی  2112 ،و
معینالدینی 2112 ،ازنظر آماری معنادار اسیت ،هیمی ینییین
1- uval a
wee ie
2- lassic fail-safe
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اولویتبندی اندازه اثرها نشان میدهد که مطیالیعیات بیونیک،
 2113و صفاری 211/ ،و بونک 2111 ،در تیقیسیییمبینیدی
اندازهاثرهای خیلی بزرگ و مطالعات همیلتون 2118 ،و ییی،
 211/و عابدینی 2111 ،در تقسیمبندی اندازهاثرهای متوس و
مطالعات صفاری 211 ،و قا دی 2114 ،و جیااو 211 ،در
تقسیمبندی اندازهاثرهای کو ک جای میگیرند.
درمجمو با ترکیب اندازه اثرها مشخ گردید که انیدازه اثیر
ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی به تیرتیییب  1638و 164/3
میباشد ،بنابراین فرضیه پژوهش تا ید میگردد و میتوان نین
نتیجه گرفت که کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بخش بیر
نهادینه کردن ورزش همگانی موثر است .دییگیر ییافیتیههیای
پژوهش با سه آزمون همگون بودن بیانگر آن است که به عیلیت
ناهمگون بودن مطالعات دسته تحلیل ،نتایج مدل اثر تصیادفیی
نتایج مورد استناد برای تحقی حیاضیر مییبیاشید و جیواب
دقی تری را ارا ه میکند ،هم نین در آزمون های اییمین از
خطا نشان داد ،تعداد  4211مطالعه که درگذشته منتشرنشده و
در زمان حال به پایان نرسیده و در آینده انجام شود بیایسیتیی
منتشر شود تا نتایج فراتحلیل را از معنادار به یر معنادار تبدیل
کند بنابراین نتایج فرضیه حاضر سالها پابرجا میماند.
ورزش پدیدهای اجتماعی است و با مشۀالت نیاشیی از فیقیر
حرکتی ،فعالیت بدنی و ورزش باید بهعنوان یک الزام در زندگی
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M H. i azi M. B r uma
wlak M.
esig a
evel pme t f the
strateg f public sp rt evel pme t i Mashha usi g a scie tific perspective. Quarterl
J ur al f Applie Research i p rt Ma age] me t. 2014:3 (9) 49-60.[ ersia
7- le ma p ur M. hareh M.
urs lta i
Z H. tu
f the p licies a strategies f
public sp rt i East Azarbaija pr vi ce. he
first ati al c fere ce
the evel pme t f
sp rt scie ce i the fiel f health preve ti
] a champi ship. 2016: 1-12.] ersia
8-Ama M M hame M Omar- auzee M .
p rt f r all a elite sp rt: u erli i g values
a aims f r g ver me t i v lveme t via leisure p lic . Eur pea j ur al f s cial scie ces. 2009;9(4):659-68.
9- ui R. Research tatus
Equalizati
f
ublic p rts ervice f r ati wi e
h sics r ce ia. 2012 Ja

4/

it ess i Hebei.
1;25:2298-303.

باشد و برای دوام جامعه نیاز است ،با رعایت بهداشت جسمی و
روحی ،شادابی جامعه تقویت شود .درمجمو میتیوان گیفیت
کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بخش ،میتوانید فضیاییی
مناسب برنامهریزی و مشارکت عموم مردم را در ورزش همگانی
و نهادینه کردن این مهم ،فراهم نماید .ورزش مییتیوانید بیا
بسیاری از بیماریهای روحی و جسمی مقابله کند و با تحر و
فعالیت بدنی جسم سالمتر و رو شیادابتیر خیواهید شید و
مشۀالت روزمره نیز کمتر میتواند بر جسم و روان مسیتیولیی
شود.
تعمیم نتایج پژوهش حاضر میتواند راهۀیارهیای می ثیری در
استفاده اثربخش از کارکردهای توسعه اجتماعی سالمت بخیش
به منظور نهادینه کردن و افزایش مشارکت عموم مردم به ورزش
همگانی برای سازمانهای دولتی و انجمنهیای داوطیلیبیی و
موسسههای خصوصی متولی ورزش همگانیی و هیمی ینییین
نهادهای آموزشی بهمنظور مدنظر قرار دادن کارکردهای توسعیه
اجتماعی سالمت بخش بر توسعه ورزش تربیتی ارا ه نماید.
تشکر و قدردانی
از جناب آقای دکتر محسن مرادی مدرس مرکز تحلیل آمیاری
ایران جهت آموزش روش فراتحلیل کمال تشۀر و قیدردانیی را
دارم.
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A Meta-analysis of the Effects of Social-Health Development on the Institutionalization of
sport for all
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Abstract
Background & Purpose: p rt is a s cial phe me
a the imp rta ce f s cial evel pme t
fu cti s i the te e c a c tributi
f the public t sp rt f r all is c si ere . the aim f this
stu was t i vestigate the effect f s cial evel pme t fu cti s
the stituti alize f sp rt
f r all b usi g s stematic review a meta - a al sis.
Methodology: this research s stematic review a meta-a al sis meth have bee use . After
perceptual map is raw up base
the pr t c l eleve articles are selecte a i the categ r
A al ze the i fere tial statistics were evaluate usi g the c mprehe sive meta-a al sis s ftware
(cma2).
Results:
mbi e a al sis results 11 he calculate effect size f r stu ies i the ra m effects
H m ge eit tests i

icate heter ge eit

f stu ies li guistic isturba ces selecti

citati

i the future the results f the meta-a al sis f the prese t research persist.
Conclusion:
variables pr vi e a suitable space f r public participati a participati i the i stituti
f sp rt f r all.
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