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 4گروه تحقيقات آموزشي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 2گروه روانشناسي تربيتي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

(دريافت مقاله -79/4/4 :پذيرش مقاله)79/7/2 :

چكيده
زمينه :گسترش پژوهشهاي انجام گرفته در حوزه عوامل مؤثر بر سالمت رواني از جمله عوامل اجتماعي زمينه را براي ترکيب اين
پژوهشها فراهم ميکند .بنابراين اين پژوهش با هدف محاسبه اندازه اثر ترکيبي پژوهشهاي انجام شده در حوزه شاخصههاي اجتماعي
با سالمت رواني انجام گرفته است.
مواد و روشها :روش مورد استفاده در اين پژوهش فراتحليل ميباشد .جهت نيل به اين هدف در پژوهش حاضر از يافتههاي کمّي 47
پژوهش استفاده شد که از اين مطالعات  99اندازه اثر محاسبه گرديد .مطالعاتي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند از بانکهاي
اطالعاتي سايت خصوصي بانک مجالت ايران ،پايگاه مجالت تخصصي نور ،پايگاه جهاد دانشگاهي کشور و مجموعه مقاالت منتشر
شده در همايشهاي سالمت رواني دانشجويان جمعآوري شدند و بعد از بررسي مالکهاي ورود و خروج مطالعات ،اندازه اثرهاي
همبستگي پژوهشهاي منتخب با نرمافزار  CMA2مورد تحليل قرار گرفت .همچنين در اين پژوهش دو مدل تصادفي و ثابت محاسبه
شدند که با توجه به نتايج تحليل ناهمگني از طريق شاخصهاي  Qو مجذور  ،Iمدل تصادفي انتخاب شد.
يافتهها :نتايج نشان دادند که اندازه اثر ترکيبي پژوهشهاي مورد بررسي پس از حذف  41اندازه اثر  1/497بهدست آمد .مقدار اندازه اثر
ترکيبي پژوهشها بر اساس شاخص کوهن کم محاسبه شد .همچنين ،نتايج مربوط به تحليل ناهمگني حاکي از وجود متغيرهاي تعديل
کننده در پژوهشها بود .شواهد اين فراتحليل در ارتباط با مباني نظري و تجربي قبلي نشانگر روابط بين دو متغير سالمت رواني و
شاخصهاي اجتماعي است.
نتيجهگيري :باتوجه به نتايج فراتحليل ميتوان گفت براي موفقيت در برنامههاي بهداشت و روان توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي
ضروري خواهد بود.
واژگان کليدي :شاخصههاي اجتماعي ،سالمت رواني ،فراتحليل ،اندازه اثر
* تبریز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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فيضي و همكاران

روانی با یکدیگر تفاوتهاي زیستی و فردي دارند ،اما

مقدمه
اجتماعی و مسایل مربوط به سالمتی دست خوش

موقعیت اجتماعی و حتی مهمتر از آن ،برداشتی که

تغییر و دگرگونی شده است و از طرفی فرایند صنعتی

افراد از آن موقعیت دارند به مراتب بیشتر میشود .از

شدن و گسترش سریع شهرنشینی ،سبک زندگی افراد

آنجا که گروههاي مختلف اجتماعی به دلیل ویژگیها

را به شدت متأثر ساخته ،تأثیر زیادي بر سالمت روانی

و مشخصههاي اجتماعی خود نسبت به ابتال به
بیماريهاي روانی با یکدیگر تفاوت دارند و برخی

و جسمانی افراد گذاشته است (.)1
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی عبارت

اقشار اجتماعی آسیبپذیري کمتري دارند ،و نیز این

است از :حالت سالمتی کامل جسمی ،روانی و

ویژگیهاي اجتماعی تا حد زیادي تعیینکننده شیوه

اجتماعی ،معنوي و نه فقط فقدان بیماري یا ناتوانی،

پاسخدهی مردم به نارحتیها و مشکالت روانی است

که در آن فرد به تواناییهاي خودش پی میبرد،

و سرانجام اینکه اثر روشهاي گوناگون مواجهه و

میتواند با استرسهاي معمول زندگی کنار آید ،به

مقابله با عوارض ناشی از مشکالت روانی نیز تحت

صورت ثمربخش و مولد کار کند و قادر به کمک به

تأثیر ویژگیها و مشخصههاي اجتماعی افراد و اقشار

جامعه باشد ( .)2بنابراین ،با در نظر گرفتن سالمتی به

مختلف خواهد بود ،توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر

عنوان مفهومی متأثر از مجموعهي پیچیده از عوامل

سالمت روانی بسیار مهم است ( .)3-5در واقع،

زیستی ،روانی -اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي ،مذهبی،

باتوجه به نظریه «تولید اجتماعی بیماري روانی» که

و محیطی باید اذعان داشت که در این معنا ،سالمتی

بیماري روانی را تولید اجتماعی میداند و وضعیت

دیگر تنها دغدغه دستاندرکاران علوم پزشکی نیست،

اجتماعی -اقتصادي نامطلوب آنها ،نقشهاي

بلکه تمامی دانشمندان علوم اجتماعی ،به ویژه

اجتماعی ،روابط در خانواده ،میزان فعالیتهاي

جامعهشناسان و روانشناسان ،به بررسی آن عالقهمند

روزمره ،سطح تحصیالت و درآمد پایین ،قومیت و

میگردند (.)3

غیره عوامل مهم مؤثر بر بیماري روانی ،میتوان پیبرد

جامعهشناسان براین باورند که سالمتی و بیماري

که بهداشتروانی و بیماريروانی ،به طور گستردهاي

1

روانی ،صرفاً واقعیتی زیستشناختی و یا روانشناختی
نیستند ،بلکه به طور همزمان ،داراي ابعاد و ماهیت

نتیجه آثار اجتماعی است ( 6و .)7
طی چند دهه اخیر پژوهش در حوزهي رابطه بین

اجتماعی نیز میباشند .عوامل اجتماعی ،همانگونه که

شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی مورد توجه و

میتوانند نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و ارتقاي سالمتی

عالقه بسیاري از پژوهشگران داخل و خارج کشور

ایفا نمایند در بروز ،شیوع و تداوم بیماري نیز داراي

بوده است .از جملهي این شاخصها میتوان به

سهم اساسیاند .به دیگر سخن ،گرچه تردیدي نیست

رضایت از زندگی ،حمایت اجتماعی ،مهارت

که افراد در میزان آسیبپذیري نسبت به بیماريهاي

اجتماعی ،خانواده ،شیوههاي فرزندپروري ،سرمایه
اجتماعی ،کیفیت زندگی ،مسائل زناشویی و غیره

)World Health Organization(WHO
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در قرن بیست و یکم شیوههاي زندگی و روابط

مسئله این است که میزان این تفاوتها تحت تأثیر

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4974

/ 988طب جنوب

به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .براي مثال ،در ارتباط

روششناسی ،جامعه مورد بررسی و نتایج بیماري روانی

با سالمت روانی و حمایت اجتماعی ( ،)8-13کیفیت

قابل خالصه شدن نبودند ( .)31ديماتِو ()Di Mateo

زندگی ( ،)11-16سرمایه اجتماعی ( ،)17-11رضایت

با مروري بر  122مطالعه که در فاصله سالهاي  1118تا

( )22-22کارایی خانواده ( 23و  )21روابط مثبتی به

 2221به بررسی حمایت اجتماعی و پایبندي بیماران به

دست آوردند .این در حالی است که در ارتباط با

درمان پزشکی انجام شده بودند به این نتیجه دست

سالمت روان و کیفیت زندگی ( 11و  ،)25سرمایه

یافت که حمایت اجتماعی ساختاري یا کارکردي با

اجتماعی ( 26و  )27و حمایت اجتماعی ( )28-32به

پایبندي بیمار به رژیمهاي درمانی مرتبط است.

نتایج منفی یا غیرمعنادار دست یافتند .وجود این گونه

همچنین ،نتایج فراتحلیل آنها نشان داد که اندازه

تناقضات در پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور

اثرهاي متوسط و معناداري بین پایبندي و حمایت

ضرورت انجام فراتحلیل را به منظور ترکیب نتایج

اجتماعی عملی ،عاطفی و تک بعدي؛ انسجام و تعارض

عددي حاصل از چند مطالعه فراهم میکند.

خانواده؛ وضعیت تأهل؛ و تنظیم زندگی بزرگساالن

پژوهشهایی با رویکرد فراتحلیلی در مورد برخی از

وجود دارد (.)35

این شاخصها ،از جمله حمایت و سرمایهي اجتماعی

وانگ ( )Wangو همکاران در فراتحلیلی به بررسی

انجام شده است .براي مثال ،گیلبرت ( )Gilbertو

رابطه مطالعات انجام شده در حوزه حمایت اجتماعی

همکاران در فراتحلیلی به بررسی مطالعات انجام شده

و بازدههاي سالمت در تایوان پرداختند .آنها براساس

در حوزه سرمایه اجتماعی و سالمت پرداختند .آنها

حالتهاي چهارگانه اسمیز ( )Smithاز سالمت16 ،

با مرور  31مطالعه در ارتباط با موضوع نشان دادند که

متغیر پیامدهاي سالمتی را مورد استفاده قرار دادند.

سرمایه اجتماعی  27درصد سالمت را افزایش میدهد

نتایج فراتحلیل آنها نشان داد که به جز سازگاري

( .)33داسیلوا ( )De Silvaو همکاران به مرور 21

فیزیکی ،حمایت اجتماعی میتواند همهي بازدههاي

پژوهش انجام شده در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و

سالمتی را به طور معنیداري پیشبینی کند (.)36

بیماري روانی پرداختند .از بین این پژوهشها 11

یوچینو ( )Uchinoو همکاران با مروري بر 81

مطالعه سرمایه اجتماعی را در سطح فردي و  7مطالعه

مطالعه که به بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و

در سطح بوم شناختی اندازهگیري کرده بودند.

فرایندهاي فیزیولوژیکی پرداخته بودند ،نشان دادند که

پژوهشهاي قبلی رابطهي معکوسی را بین سرمایهي

حمایت اجتماعی به شکل قابل اعتمادي به اثرات

اجتماعی شناختی و بیماريهاي روانی عمومی پیشنهاد

سودمند مرتبط با جنبههاي قلب و عروق ،غدد

کرده بودند ،در حالی که در این پژوهش شواهد

درونریز و سیستم ایمنی بدن منجر میشود (.)37

متوسطی براي رابطهي معکوس سرمایه اجتماعی

مرادي و همکاران در پژوهشی به فراتحلیل تحقیقات

شناختی و بیماري روانی کودکان ،و اندازههاي ترکیبی

انجام شده درباره میزان رابطه سالمت روانی و حمایت

سرمایه اجتماعی و بیماريهاي روانی عمومی وجود

اجتماعی در ایران پرداختند .آنها از مجموعه

داشت .هفت مطالعهاي که سرمایه اجتماعی را در سطح

پژوهشهاي انجام شده درباره رابطه سالمت روانی و
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مورد قبول بودند را انتخاب کردند .نتایج نشان داد که

واحد تحلیل در فراتحلیل یافتههاي کمّی پژوهشهاي

اندازه اثر مربوط به میزان رابطه سالمت روانی و

دیگر است؛ بنابراین جامعه آماري این فراتحلیل به

حمایت اجتماعی در ایران  2/361میباشد (.)1

تحقیقات در دسترس مرتبط با رابطه شاخصهاي

بر این اساس و با توجه به آن که در سالهاي اخیر

اجتماعی و سالمت روانی در داخل کشور مربوط

انجام پژوهشهایی در راستاي بررسی رابطهي

میشود که در بین سالهاي  1361تا  1311منتشر شده

شاخصهاي اجتماعی و سالمت روان در داخل کشور

بودند .بر این اساس جامعه آماري پژوهش حاضر

رو به افزایش میباشد ،در کنار این پژوهشها انجام

شامل کلیه پژوهشهاي چاپ شده در مجالت علمی-

بررسیهاي فراتحلیلی نیز میتواند ضمن بازنگري

پژوهشی معتبر (مقاالت پژوهشی تمام متنی که در

پژوهشهاي پیشین ،نتایج آنها را ترکیب و به برآورد

بانک هاي اطالعاتی رایانهاي) قابل دستیابی بودند .این

دقیقتر و نتایج واحدي بیانجامد .طبق نظر دالور

بانکهاي اطالعاتی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی

فراتحلیل به حل تناقضها در پژوهشهاي روانشناختی

کشور ( ،)SIDسایت خصوصی بانک مجالت ایران

و تربیتی و دیگر علوم رفتاري و رسیدن به نتایج

( )Magiranو پایگاه مجالت تخصصی نور

دقیقتر کمک میکند .در واقع فراتحلیل از تکنیکهاي

( )Noormagsو مجموعه مقاالت چاپ شده در

آماري به منظور برآورد اندازه اثر ،شدت و جهت

همایشهاي سراسري بهداشت روانی دانشجویان (دو،

رابطه بین متغیرها استفاده میکند ( .)38باتوجه به

سه ،پنج و شش) بود که با روش همبستگی به بررسی

آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر در نظر دارد با انجام

روابط بین شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی

فراتحلیل به ترکیب نتایج عددي پژوهشهایی که در

پرداخته بودند.

حوزه رابطه شاخصهاي اجتماعی با سالمت روانی در

براي انتخاب تحقیقات اولیه از دو چارچوب نمونه

جامعه ایرانی انجام گرفته است ،بپردازد.

گیري باال ،ابتدا کلید واژههاي معتبر– بر اساس مرور
پیشینه پژوهشی به منظور استفاده در جستجوي

مواد و روشها

پژوهشهاي اولیه -تعیین شدند .براي این فراتحلیل

در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد .با

کلید واژهها عبارت بودند از :رضایت ،حمایت

توجه به اینکه فراتحلیل حاضر در برگیرندهي

اجتماعی ،مهارت اجتماعی ،خانواده ،فرزندپروري،

پژوهشهاي اولیهاي از نوع روش تحقیق همبستگی

سرمایهي اجتماعی ،کیفیت زندگی ،روابط زناشویی،

بودند؛ از ضریب همبستگی پیرسون به عنوان شاخص

بهداشت روانی ،سالمت عمومی ،سالمت روان،

 rاستفاده شد .کوهن ( )31( )Cohenیک طبقهبندي

بهزیستی روانشناختی و سالمت روانشناختی .پس از

کلی تفسیري براي اهمیت نسبی اندازههاي اثر ارائه

مشخص شدن کلیدواژهها براي انتخاب پژوهشهاي

داده است که براي اندازه اثرهاي خانوده  ،rمقادیر

اولیه براساس یک سري مالکهاي ورود و خروج،

 2/3 ،2/1و  2/5به ترتیب نشانگر اندازههاي اثر

تحقیقات انتخاب شدند .مالکهاي ورود تحقیقات به

کوچک ،متوسط و بزرگ هستند.

فراتحلیل عبارت بودند از:
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حمایت اجتماعی  8پژوهش که از لحاظ روششناختی
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تحقیق یا مرتبط به آنها وجود داشته باشد.

خروج زیر تعدادي از این تحقیقات از فرایند تحلیل

 -تحقیقات بایستی دادههاي کافی را براي محاسبه اندازه

خارج شدند:

اثر گزارش کرده باشند (تحقیقات مروري نباشند).

 -پژوهشهایی که شاخصههاي دقیقتر و جزئیتر

 -تحقیقات بایستی بهطور عمومی به صورت مقاله

سالمت روانی (همچون افسردگی ،بزهکاري و غیره)

کامل از طریق آن الین یا به طور کامل چاپ شده قابل

را بررسی کرده بودند.

دسترس باشند.

 -پژوهشهایی که به بررسی رابطه متغیرهاي پیش بین

جستجوهاي دستی طبق مالکهاي ورود باال بر اساس

با متغیرهاي مالک بیربط پرداخته بودند.

کلید واژههاي ذکر شده از دو چارچوب نمونهگیري

 -پژوهشهایی که یکی از اطالعات الزم براي محاسبه

منجر به شناسایی  111مطالعه گردید که به اشکال

اندازه اثر را گزارش نداده بودند.

مختلف داراي عناوینی بودند که به بررسی روابط

 -پژوهشهایی که به گونه تکرار کامل دیگر

شاخصهاي اجتماعی با سالمت روانی پرداخته بودند.

پژوهشها یا مقاالت بودند.

با توجه به اینکه تعدادي از این مطالعات براي ورود

شکل )1مراحل انتخاب مطالعات به فراتحلیل

براساس مالکهاي خروج باال تعداد  68پژوهش

فراتحلیل انتخاب شدند .الزم به ذکر است از آنجا که

حذف و در مجموع  16مطالعه که داراي شرایط

بعضی پژوهشها دو یا چند متغیر مستقل یا وابسته و

علمی و روششناختی مناسب بودند ،براي ورود به

یا مداخله کننده را به کار گرفته بودند ،در بعضی موارد

http://bpums.ac.ir
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 -در عنوان یا کلیدواژههاي اثر یکی از کلید واژههاي

به تحلیل نهایی مناسب نبودند ،با توجه به مالکهاي
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چند اندازه اثر متفاوت از یک مطالعه در فراتحلیل وارد

شکل  1و اطالعات مربوط به پژوهشها در جدول 1

شد که با این حساب  77اندازه اثر از این  16مطالعه

نشان داده شده است.

به دست آمد .مراحل انجام انتخاب این مطالعات در

نمونه

سال نشر

محل اجرا

رديف

پژوهشگران

سال نشر

محل اجرا

نمونه

رديف

بژوهشگران

شبستر

172

آذربایجان غربی-اصفهان

122

1

بخشی پور

1383

تهران

3261

21

عراقی

1387

2

چین آوه

1383

تهران

182

25

جزایري

1386

122
111

3

احمدي

1385

تهران

122

26

حسینیان

1381

تهران

1

شایان

1381

دامغان

311

27

حاجبی

1388

بوشهر

322

5

کارگر یزدي

1381

تهران

172

28

پیمان پاک

1311

تهران

6

معینی کیا

1381

اردبیل

312

21

عفتی دیوشلی

1311

رشت

152

7

رحیمی

1311

شیراز

622

32

قاسمی پور

1381

خرم آباد

152

8

زارع

1311

زاهدان

171

31

رضاپور

1312

تبریز

122

1

عاشوري

1311

ورامین

182

32

اکبري نژاد

1388

تبریز

137

12

کمیاز

1311

کرج

122

33

شجاع

1312

تهران

322

11

نوروزي

1311

شیراز

317

31

بخشایش

1388

یزد

122

12

نبوي

1388

دزفول

322

35

کامران

1388

ساري

322

13

تقی ایمان

1387

شيراز-تهران

522

36

شاکري نیا

1381

رشت

122

11

نصري

1385

کشوري

1122

37

گروسی شبستري

1312

کرمان

325

15

عنایت

1381

شیراز

386

38

معتمدي شلمزاري

1381

شهر کرد

222

16

محسنی تبریزي

1386

تهران

136

31

سیدان

1312

تهران

322

17

خواجه داوودي

1387

عبدل اباد

82

12

حمیدي

1381

-

62

18

میر سمیعی

1386

تهران

322

11

ویسی

1371

تهران

222

11

پیروي

1386

تهران

2776

12

آزادي

1312

ایالم

338

22

بابایی نادنیلویی

1311

اردبیل

122

13

دلآذر

1311

گیالن

87

21

سلطانی

1387

شیراز

273

11

پناغی

1387

تهران

-

22

نیسی

1382

اهواز

222

15

میکائیلی

1311

ساري

122

23

پور سردار

1312

آبدانان

118

16

علیپور

1312

تهران

83

ابزار گردآوري اطالعات

اطالعاتی چون عنوان کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و

در این پژوهش جهت فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز،

تاریخ چاپ ،مقطع و غیره تدارک دیده شد .از لحاظ

فرم کاربرگ فراتحلیل توسط محقق به اقتباس از

روششناسی فضاهایی براي ثبت اطالعاتی چون

مصرآبادي ( )12طراحی شد و گزارش پژوهشهاي اولیه

ویژگیهاي نمونه و روشهاي نمونهگیري ،اطالعات

در این فرمها ثبت گردید .این ابزار با توجه به اطالعات

ابزار ،نوع روش تحقیق و تعداد گروهها ،روشهاي

مورد نیاز از تحقیقات اولیه از سه بخش اطالعات

آماري مورد استفاده و غیره در نظر گرفته شد .همچنین

کتابشناسی ،اطالعات روششناسی و اطالعات الزم

در این فرم فرضیهها یا سؤاالت پژوهشی ،مقادیر توصیفی

براي محاسبه اندازه اثر تهیه شد .در بعد کتابشناسی

و استنباطی یافتهها و سطوح معناداري ثبت شدند.
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جدول  )2اندازههاي اثر پژوهشهاي مربوط به شاخصهاي اجتماعي و سالمت روان
اندازهي

مطالعات

شاخص

شایان()1381

حمایت اجتماعی

2/21

اثر

اندازهي

مطالعات

شاخص

اکبري نژاد()1381

حمایت اجتماعی

-2/762

اثر

شاخص

مطالعات

اندازهي
اثر
2/211

کل

رحیمی()1311

حمایت اجتماعی

2/135

کامران()1388

حمایت اجتماعی

2/512

زارع()1311

کیفیت زندگی

2/787

کم یاز()1311

حمایت اجتماعی

2/328

معتمدي()1381

حمایت اجتماعی

2/731

•عفتی()1311

کیفیت زندگی

-2/565

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

*2/221

حمیدي()1381

حمایت اجتماعی

2/332

زارع()1311

کیفیت زندگی

*-2/221

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

2/361

حمیدي()1381

حمایت اجتماعی

-2/311

زارع()1311

کیفیت زندگی

*2/261

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

2/183

حمیدي()1381

حمایت اجتماعی

*-2/223

نصري()1385

کیفیت زندگی

-2/131

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

2/171

بابایی نادنیلویی()1311

حمایت اجتماعی

2/26

معینی کیا()1381

کیفیت زندگی

2/82

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

2/278

آزادي()1312

حمایت اجتماعی

2/338

پور سردار()1312

کیفیت زندگی

2/127

نبوي()1388

حمایت اجتماعی

2/116

بخشی پور()1383

حمایت اجتماعی

-2/11

پور سردار()1312

کیفیت زندگی

2/153

علیپور()1312

حمایت اجتماعی

*-2/176

چینآوه()1383

حمایت اجتماعی

2/81

زارع()1311

کیفیت زندگی

*2/281

محسنی()1386

حمایت اجتماعی

2/326

دل آذر()1311

حمایت اجتماعی

*-2/162

محسنی()1386

حمایت اجتماعی

2/125

-2/261

کل

2/18

میکائیلی()1311

رضایت زناشویی

-2/531

محسنی()1386

حمایت اجتماعی

2/113

سلطانی()1387

سرمایه اجتماعی

2/18

میکائیلی()1311

رضایت زناشویی

2/117

محسنی()1386

حمایت اجتماعی

2/251

سلطانی()1387

سرمایه اجتماعی

2/16

عاشوري()1311

رضایت زندگی

-2/17

حاجبی()1388

حمایت اجتماعی

2/56

سلطانی()1387

سرمایه اجتماعی

*2/12

احمدي()1385

رضایت زناشویی

-2/132

ویسی()1371

حمایت اجتماعی

2/11

سلطانی()1387

سرمایه اجتماعی

2/13

نوروزي()1311

رضایت

2/65

پناغی()1387

حمایت اجتماعی

2/31

خواجه داودي()1387

سرمایه اجتماعی

2/26

بخشایش()1388

رضایت زناشویی

*-2/138

پیروي()1386

حمایت اجتماعی

2/255

خواجه داودي()1387

سرمایه اجتماعی

2/37

رضاپور()1312

رضایت شغلی

2/52

نیسی()1382

حمایت اجتماعی

2/225

سیدان()1311

سرمایه اجتماعی

2/318

بخشی پور()1383

رضایت از زندگی

2/17

میرسمیعی()1386

حمایت اجتماعی

2/22

گروسی()1312

سرمایه اجتماعی

-2/121

نوروزي()1311

رضایت

2/62

قاسمی پور()1381

رضایت زناشویی

-2/31

کل

پیمان پاک()1311

حمایت اجتماعی

*-2/216

عنایت()1381

سرمایه اجتماعی

2/32

قاسمی پور()1381

حمایت اجتماعی

-2/287

شجاع()1312

سرمایه اجتماعی

-2/112

•قاسمی پور()1381

حمایت اجتماعی

-2/866

شجاع()1312

سرمایه اجتماعی

-2/117

جزایري()1386

2/255

کل

2/25

ارتباط زناشویی

قاسمی پور()1381

حمایت اجتماعی

-2/35

شجاع()1312

سرمایه اجتماعی

2/111

عراقی()1387

کارایی خانواده

2/211

قاسمی پور()1381

حمایت اجتماعی

*2/111

تقی ایمان()1387

سرمایه اجتماعی

2/18

حسینیان()1381

عملکرد خانواده

-2/137

قاسمی پور()1381

حمایت اجتماعی

-2/166

تقی ایمان()1387

سرمایه اجتماعی

2/51

2/218

کل

اندازه اثرهایی که با * مشخص شدهاند اندازه اثرهاي غیرمعنادار و اندازه اثرهایی که با ● مشخص شدهاند از تحلیل حذف شدهاند.

تعدیل کننده انجام گیرد .به منظور مشخص کردن

آناليز آماري
2

در این فراتحلیل براي بررسی تورش انتشار از دو

ناهمگنی از دو شاخص  Qکوکران و مجذور  Iاستفاده

شیوه گرافیگی (نمودار قیفی )3و یک شاخص آماري

شد .بر اساس هر دو شاخص ناهمگنی مشخص شد

(تعداد امن از تخریب )1استفاده شد .غالب فراتحلیلها

که متغیرهاي تعدیل کننده در روابط بین متغیرهاي

بر دو مدل آماري مدل اثر ثابت 5و مدل اثرات

شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی نقش معناداري

تصادفی 6مبتنی هستند .براي این که مدل نهایی

دارند و بنابراین مدل تصادفی به عنوان مدل فراتحلیل

فراتحلیل مشخص شود بایستی یک مجموعه

انتخاب شد .براي محاسبه اندازههاي اثر و نیز

تحلیلهاي ناهمگنی 7براي اطمینان از وجود متغیرهاي

فعالیتهاي آماري بعدي در ارتباط با ترکیب نتایج از
نرمافزار  CMA8ویرایش  2استفاده شد.

2

.Publication Bias
.funnel plot
4
.Number of missing studies that would bring p-value to > alpha
5
.fixed-effects model
6
.random-effects model
7
.heterogeneity
3

http://bpums.ac.ir

.Comprehensive meta-Analysis

8
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ظفرگارگر یزدي()1381

حمایت اجتماعی

2/311

کامران()1388

حمایت اجتماعی

2/662

زارع()1311

کیفیت زندگی

*2/233

فراتحليل رابطه شاخصههاي رواني -اجتماعي 979 /

فيضي و همكاران

يافتهها
همانطور که اشاره شد ،از تحقیقاتی که بر روي
شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی انجام شده 77
در جدول  2ارائه شده است.
همانطور که در شکل  2مشخص است ،تعدادي از
تحقیقات داراي اندازههاي اثر نامتعارف و پرت هستند
که اینها نمودار را نامتقارن ساختهاند .با حذف 12

شکل  )3نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهاي اولیه بعد از تحلیل حساسیت

اندازه اثر باالي قدر مطلق  1نمودار قیفی شکل 3
حاصل شد که نسبت به نمودار  2متقارنتر است.

با توجه به این که هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب

همچنین براساس شاخص تعداد امن از تخریب پس از

شاخصهاي عددي پژوهشهاي اولیه در قالب یک

ورود  7255اندازه اثر غیرمعنادار به فراتحلیل اندازه اثر

شاخص کلی است ،در جدول  3اندازه اثر ترکیبی یا

ترکیبی محاسبه شده غیرمعنادار میشود .بنابراین با

خالصه براي مدل تصادفی مربوط به  67اندازه اثر ارائه

حذف  12اندازه اثر افراطی از  77اندازه اثر اولیه تعداد

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار اندازه اثر

 67اندازه اثر باقی ماند و در تحلیلهاي بعدي فقط از

ترکیبی  2/131بهدست آمده است که از لحاظ آماري

این اندازه اثر استفاده شد.

معنادار میباشد ( .)P≥2/21براین اساس میتوان گفت
که بین شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد به طوري که شاخصهاي
اجتماعی سالمت روانی را افزایش میدهند .همچنین،
براساس معیار کوهن این اندازه اثر پایین ارزیابی میشود.

شکل  )2نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهاي اولیه قبل از تحلیل حساسیت

جدول  )9اندازههاي اثرترکيبي اثرات ثابت و تصادفي مربوط به رابطه شاخصهاي اجتماعي با سالمت رواني
مدل

تصادفی

تعداد

اندازه اثر

خطاي

فاصله اطمينان 79

اندازه اثر

ترکيبي

معيار

درصد

67

2/131

2/218

http://bpums.ac.ir

حد پایین

حد باال

2/215

2/232

Z

2/818

P

2/221

 Qکوکران

3755/225

سطح

مجذور

معناداري

I

2/221

18/212
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اندازه اثر به دست آمد که اندازههاي اثر این تحقیقات
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جدول  )4تفاوت اندازههاي اثر ترکيبي رابطه انواع شاخصهاي اجتماعي با سالمت روان
فاصله اطمينان%79

حمايت اجتماعي

36

2/18

2/266

2/218

2/326

2/655

2/228

سرمايه اجتماعي

11

2/211

2/215

2/211

2/38

2/111

2/215

کيفيت زندگي

5

-2/261

2/221

-2/321

2/181

-2/526

2/613

رضايت

1

2/255

2/211

-2/271

2/372

2/322

2/711

عملكرد خانواده

3

2/218

2/238

-2/375

2/125

2/285

2/132

جدول  )9اندازه اثرهاي ترکيبي رابطه شاخصهاي اجتماعي و سالمت رواني بر اساس نوع آزمودنيها
فاصله اطمينان%79

نوع آزمودنيها

تعداد

اندازه اثر

خطاي معيار

دانشجويان

36

2/165

2/223

2/235

بيماران و سالمندان

11

2/117

2/217

2/112

2/182

ساير

22

2/211

2/211

-2/215

2/213

مقدار Z

مقدار P
2/21

حد پايين

حد باال
2/281

2/571
8/118

2/221

2/15

2/312

همچنین ،نتایج بررسی ناهمگنی اندازههاي اثر در بین

متغیرهاي تعدیل کنندهاي چون نوع شاخصهاي

تحقیقات اولیه براساس مقدار شاخص  Qبرابر با

اجتماعی (حمایت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،کیفیت

 3755/225است که از لحاظ آماري معنادار است

زندگی ،رضایت ،خانواده) پرداخته شد.

( )P≤2/221که نشانگر تفاوت واقعی بین اندازههاي اثر

در جدول  1تفاوت اندازههاي اثر ترکیبی رابطه انواع

تحقیقات اولیه است .نتایج مجذور  Iنشان میدهد که

شاخصهاي اجتماعی (حمایت اجتماعی ،سرمایه

باالي  18درصد از پراکنش موجود در نتایج تحقیقات

اجتماعی ،کیفیت زندگی ،رضایت ،و خانواده) با سالمت

اولیه واقعی و ناشی از وجود متغیرهاي تعدیل کننده

روان ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،از

است که بر طبق معیار هیگنز ( )Higginsو همکاران

بین این اندازه اثرها تنها اندازه اثرهاي مربوط به حمایت

( )11نشان دهنده ناهمگنی باال در تحقیقات اولیه است.

اجتماعی و سرمایه اجتماعی از لحاظ آماري معنادار

براساس هر دو شاخص ناهمگنی مشخص شد که

هستند (.)P>2/25

متغیرهاي تعدیل کننده در روابط بین متغیرهاي

جدول  ،5اندازه اثرهاي ترکیبی رابطه شاخصهاي

شاخصهاي اجتماعی و سالمت روانی نقش معناداري

اجتماعی و سالمت روانی براساس نوع آزمودنیها را

دارند و همانطور که اشاره شد مدل تصادفی بهعنوان

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،اندازه

مدل فراتحلیل انتخاب شد و اندازه اثر ترکیبی همان

اثرهاي مربوط به رابطه شاخصهاي اجتماعی و سالمت

مقدار  2/131در نظر گرفته شد.

روانی مربوط به آزمودنیهایی که دانشجو و بیمار یا

با مسلم شدن نقش متغیرهاي تعدیل کننده ،در ادامه به

سالمند بودهاند از لحاظ آماري معنادار میباشند

تحلیلهاي بیشتر در مورد نقش و شدت تعامل

(.)p>2/21
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نوع شاخص

تعداد

اندازه اثر

خطاي معيار

حد پايين

حد باال

مقدار Z

مقدار P

فيضي و همكاران

بحث
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باید اشاره شود که بیشتر این پژوهشها رابطه کیفیت

پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل پژوهشهاي انجام

زندگی و سالمت روانی را در نمونههایی بررسی

گرفته در حوزه رابطه شاخصهاي اجتماعی با سالمت

کردهاند که از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند.

ضمن ترکیب یافتههاي متفاوت پژوهشهاي موجود،
امکان نتیجهگیري دقیقتر در این زمینه فراهم شود.

اشاره میکنند بیماريها و اختالالت مزمن مانند ایدز و
اعتیاد (و محیطهاي زندگی بدون کیفیت) به تنهایی یا

نتایج نشان داد که اندازه اثر ترکیبی شاخصهاي

با یکدیگر مدام در زندگی مبتالیان بحران ایجاد

اجتماعی با سالمت روانی براي مدل اثرات تصادفی

میکنند و میتوانند منجر به کاهش کیفیت زندگی

برابر با  2/131است .براساس یافتههاي پژوهشهاي

آنها در ابعاد مختلف روانی و جسمانی شوند (.)12

اولیه و با توجه به معیار کوهن شاخصهاي اجتماعی

بخش دیگري از نتایج که مربوط به اندازههاي اثر

داراي اندازه اثر پایین با سالمت روانی است .در واقع

متغیرهاي تعدیل کنندهي موجود در پژوهشها ،که

میتوان گفت که طبق نتایج پژوهشهاي اولیه

براساس نوع آزمودنیها بود ،نشان داد پژوهشهایی که

شاخصهاي اجتماعی نقش پایینی را در تبیین

آزمودنیهاي آنها دانشجویان و افراد سالمند یا بیمار

واریانس سالمت روانی ایفا مینمایند.

هستند داراي اندازه اثر مثبت و معنادارتري میباشند.

نتایج مربوط به تحلیل اندازههاي اثر ترکیبی انواع

در حالی که این اندازه اثر براي مطالعاتی که

شاخصهاي اجتماعی با سالمت روانی نشان داد که

آزمودنیهاي غیر دانشجو -دانش آموز استفاده کرده

بیشترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به شاخصهاي

بودند پایین و غیر معنادار بود .این نتایج را میتوان با

سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی میباشد .این

نتایج بیشتر پژوهشهاي انجام گرفته در این حوزه

نتایج نشان میدهند که متغیرهاي سرمایه اجتماعی و

همخوان دید .باید اشاره شود که از یک طرف،

حمایت اجتماعی پیشبینی کنندههاي بهتري براي

دانشجویان ،به خاطر دوري از جو عاطفی خانواده در

سالمت روانی در پژوهشهاي انجام گرفته در داخل

محیطی مانند دانشگاه ،نیازمندند تا این کمبود را از

کشور میباشند .براین اساس میتوان گفت افرادي که

طریق روابط اجتماعی خود با دیگران جبران کنند .بنا

داراي حمایت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی باالتري

به اعتقاد وایتفورد ( )Whitefordهرچه افراد به

باشند از سالمت روانی باالتري در زندگی خود

لحاظ اجتماعی منزويتر باشند از سالمت روانی

برخوردارند .این نتایج را میتوان در راستاي

کمتري برخوردارند و برعکس هرچه پیوستگی

فراتحلیلهاي انجام شده در رابطه حمایت و سرمایه

اجتماعی در جامعه بیشتر باشد آن جامعه سالمتر

اجتماعی در پژوهشهاي ( 33 ،1و  )35-37قرار داد.

خواهد بود.

همچنین ،اندازههاي اثر مربوط به متغیرهاي رضایت،

کاهش بار بیماري روانی و ارتقاي سالمت روانی

کیفیت زندگی و عملکرد خانواده غیرمعنادار بود .این

ویژگیهایی را که براي قبول نقشهاي اجتماعی افراد

در حالی بود که اندازههاي اثر ترکیبی مربوط به کیفیت

الزم است افزایش میدهد .بنابراین ،از آنجا که در هر

زندگی در پژوهشهاي انجام شده منفی به دست آمد.

جامعهاي پویاترین گروههاي اجتماعی فراگیران آن
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بنابراین چنانچه بریو و سپایر ()Preau & Spire
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سالمت بسیاري از آحاد جامعه است ،سالمت روانی

متغیرهاي مورد بررسی ،اندازه اثر آنها را نیز محاسبه

این قشر از اهمیت زیادي برخوردار است .دانشجویان

و در نتایج خود ذکر کنند؛ از ابزارهایی براي گردآوري

به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزش عالی ،در

دادهها در پژوهش خود بهره بگیرند که از روایی و

ارتباط با دیگران در محیطهاي مختلف از جمله

پایایی قابل قبول برخوردار باشند و مقدار آنها را نیز

خوابگاه ،نقش اجتماعی را تمرین میکنند و در

در پژوهشهاي خود ذکر کنند؛ قبل از استفاده از

مواقعی به دلیل تفاوتهاي فرهنگی و اجتماعی

آزمونهاي آماري نسبت به برقراري پیشفرضهاي

خانواده خود دچار مشکالت سازگاري با دیگران در

اساسی مطمئن شوند؛ مناسبات اجتماعی ،حس

این مکانها میشوند ( .)11همچنین ،لیانگ و همکاران

مشارکت و همکاري و همبستگی بین افراد جهت

( )Liangبیان میکنند که طی پژوهشهاي طولی و

جلوگیري از احساس تنهایی و انزواگیري تقویت شود؛

مقطعی انجام شده حجم شبکه اجتماعی و مقدار

برگزاري کارگاههاي آموزشی و آگاهی دادن به

تعامل اجتماعی ،تقریباً در همه سالخوردگان کاهش

دانشجویان در ارتباط شاخصهاي اجتماعی مرتبط با

مییابد (.)13

سالمت روان؛ انجام پژوهشهایی که با نظارت و

طبق

پژوهشهاي

جداگانه،

النگ

و

بالتس

همکاري اساتید راهنما و ناظران طرحهاي پژوهشی

( ،)Lang & Baltesآدکینس ( )Adkinsو

انجام شوند.

همکاران اظهار میدارند که داشتن تماس اجتماعی و

علیرغم

مردم آمیز با رضایت از زندگی روزمره و روحیه عالی

محدودیتهایی نیز بوده است که میتوان به مواردي

در سن پیري ارتباط دارد ( 11و .)15

از قبیل :احتمال گزارش کمتر پژوهشهاي غیرمعنادار،

بر اساس نتایجی که در این پژوهش به دست آمد به

تعدد پژوهشها در این زمینه و نبود دسترسی به همه

پژوهشگران عالقهمند به کار کردن در حوزه

آنها باتوجه به چارچوب نمونهگیري .همچنین ،الزم

و

است اشاره شود که در این فراتحلیل صرفاً به دادههاي

دستاندرکاران پیشنهاد میگردد که :نتایج تجزیه و

کمی پژوهشهاي اولیه جهت انجام فراتحلیل بسنده

تحلیل فرضیههاي خود را بهطور کامل و همراه با

شده؛ لذا دقت این دادهها برعهده مؤلفین پژوهشهاي

سطح معنیداري در پژوهشها ذکر نمایند و فقط به

اولیه میباشد.

شاخصهاي

اجتماعی

و

سالمت

روانی

نتایج

فوق

این

فراتحلیل

داراي
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Abstract

Background: The expansion of studies that done in the demand of effective factors such as social factors
on mental health provides the ground work for the combination of these studies. So, this meta-analysis
was implemented to determine the summary effect size of the relationship between social indexes and
mental health measures
Material and Methods: The method used in this study is a Meta-Analysis. To achieve above aim used of
quantitative findings from 46 studies, that computed 77 effect sizes from these. The studies that were used
in this study collected from databases such as magiran, noormags, Scientific Information Database and
proceeding articles that published in the Seminars of college student’s Mental Health. After reviewing the
inclusion and exclusion criteria, the correlation effect sizes in selected studies were analyzed with the
CMA2 software. In this study, were calculated both random and fixed models, that selected random
model, according to the results of the heterogeneity analysis of the Q and I 2 factors.
Results: The results showed that the combinational effect size of the studies obtained 0.139, after
eliminated 10 effect sizes. The combined effect size of studies was calculated low based on Cohen's
criteria. Also, the results of heterogeneity analysis indicated that there are moderating variables in the
studies. The evidence of this meta-analysis associated with prior theoretical and empirical foundations,
indicates the relationship between social support and mental health.
Conclusion: According to the results of this meta-analysis for successful mental health programs due to
cultural and social issues will be necessary.
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