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 دهيچک
مهم شبكه  يرهاياز متغ يكي ر است،ياخ يها آن از موضوعات مورد توجه در دهه ار برذگريتأث يرهايو متغ يموضوع سالمت اجتماع :نه و هدفيزم

ج يب نت ا ي  ل و ترکي  ل ب ه منو ور تحل  ي  روش فراتحل يريهدف از پژوهش حاضر، به کارگ. باشد ميان يرانيا يآن بر سالمت اجتماع ريتأثو  ياجتماع

ج ام    يجاد نگرش  يگرفته و ا صورت يهاپژوهش  يمق و عليسه دقيمقا براي ،يو سالمت اجتماع يان شبكه اجتماعيرابطه م دربارهن يشيمطالعات پ

 .است يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع ريتأثدرباره 

انتخ اب   يون گنج  رد ياره ا يبراس ا  مع  88تا  18پژوهش از سال  00صورت گرفته  يهاان پژوهشيل حاضر، از ميبه منوور انجام فراتحل :روش

 .مطالعات استفاده شد يو بررسر يتأثب ينشان دادن ضر براي CMA2و از نسخه دوم نرم افزار . شدند

ا يج حاصل از مطالعات نشان داد که اندازه اثر ينتا. داشت يانتشار مطالعات مورد بررس يريازه اثر و عدم سوگاند يها نشان از ناهمگنيبررس :هاافتهي

در  يريت أث زان، ين ميکوهن، ا يرياست که برحسب نوام تفس 310/1 يبراسا  مدل اثرات تصادف يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع ريتأثب يضر

الت و زمان يتحص ،محل انجام پژوهش يرهايمتغ ،هااطالعات موجود در پژوهش براسا مطالعات،  يبه ناهمگن با توجه. شوديم يابيحد متوسط ارز

 . شدند يگر انتخاب و بررسلير تعديعنوان متغه انجام پژوهش ب

افته و ب ا توج ه ب ه    ي يشتريت بيان داشته هرچند با گذشت زمان اهميرانيا يمتوسط بر سالمت اجتماع يريتأث ير شبكه اجتماعيمتغ :يريگجهينت

 .شوديم يرات در اثر بر سالمت اجتماعييز دستخوش تغيالت نيو تحص يمحل زندگ
 

 لينشر، فراتحل يريسوگ، ترويج بهداشتهاي اجتماعي،  تأثير رسانه بهداشت همگاني، :ها د واژهيکل

 
 مقدمه

 متس ال  کن ار  در سالمت، ابعاد از يكي همنزل به اجتماعي سالمت امروزه،

 از بودن عاري يسالمت و افته است؛ي ياژهيو اهميت و نقش رواني، و جسماني

 در انسان عملكرد چگونگي بلكه ؛شوديف نميرواني تعر و جسمي يها بيماري

 معياره اي  منزل    ب ه  نيز اجتماع باب در وي تفكر چگونگي و اجتماعي روابط

س المت  (. 0)درو م ي  ش مار  ب ه  جامع ه  ک الن  سطح در فرد سالمت ارزيابي

انج ام   يياز ابعاد سالمت در نور گرفته شده و توان ا  يكيبه عنوان  ياجتماع

 يگ ر اعا ا  يد يب ب را يج اد آس   يبدون ا ياجتماع يهاثر و کارآمد نقشؤم

 (.5)است  يمختلف يهاابعاد و جنبه يشود که دارايف ميجامعه تعر

 ش امل  هک   ک رد  يس از  مفهوم يا گونه به بايد را ياجتماع پس سالمت

 يبرا مورد تصديق اين و اعتبار و ياجتماع يها گروه در فرد يگر اثباتخود

 ش مرد  يم بر ياجتماع سالمت يبرا را ييهامالك زييک ،شود مختلف افراد

 داي  پ بس ط  ياجتم اع  يشناخت جامعه و يشناخت نوريه روان با راستا هم که

سالمت  امتداد در هک) ياجتماع سالمت مدل که است معتقد زييک. کنند يم

 ش امل ( کن د  يم   ف راهم  را مثب ت  ک ارکرد  ن ه يزم و شود يم مطرح يروان

 ، پ ذيرش ياجتم اع  انس جام  ،ياجتم اع  مش ارکت  ،ياجتم اع  ييكپارچگ

ا ح داقل  ي   يسالمت اجتماع (.3)است ياجتماع يخودشكوفاي و ياجتماع

شناسان ات جامعهيمهم در نور يهاياز نگران يكي يفقدان سالمت اجتماع

شناسان ات جامعهيشه در ادبين موضوع ريا يک بوده و از نور تجربيالسک

ي اجتماع يگانگيو ب يم دارد و از توجه آنان به ناهنجاريچون دورک ياهياول
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 و همكاران کارگر فاطمه حامي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /511

ک ه ف رد در    يا گون ه  قط  ارتباط فرد با جامعه ب ه هرگونه  .رديگيت مأنش

. آورديم  را ف راهم    يمنه بروز آنويزم. جذب نشود ياجتماع يهاچارچوب

ن فرد و جامعه درباره اهداف و يفقدان اجماع ب يرا به معنا  يمم آنويدورک

 ياما با گذشت زم ان س المت اجتم اع   (. 0)برديبه کار م يانتوارات جمع

را  ي، س المت اجتم اع  (0881)الرس ن . به خود گرفت يترگسترده يمعنا

هاس ت   ک ه عا و آن   ياجتم اع  يه ا كان و گروهيت روابط فرد با نزديفيک

از سالمت ف رد   يبخش يدارد که سالمت اجتماعيان ميکند و بيف ميتعر

ط يو مح ياز زندگ يتيا نارضايت يفرد به رضا يدرون يهاکه از پاسخ ستا

 يالرسن معتقد اس ت ک ه س المت اجتم اع    . رديگيت مأاش نشياجتماع

 يس ازگار . يت اجتم اع ي  و حما ياجتم اع  يشامل دو جز است، س ازگار 

و  ينقش اجتم اع  يچون روابط دوستانه، اجرا ييها هلفؤشامل م ياجتماع

شامل تعداد رواب ط   يت اجتماعياست و حما يط اجتماعيبا مح يسازگار

 (. 2)ارتباط با آنان است يت فرد از برقراريشخص و رضا يدر شبكه اجتماع

 11در اواخر ده ه   يز مباحث مرتبط با سالمت اجتماعيدر کشور ما ن

 ياي  مطرح شده و هرکدام از زوا مختلف يهاشگران در حوزهن پژوهيدر ب

م رتبط ب ا س المت     ياجتماع يرهايآن پرداخته و متغ يمختلف به بررس

 براي يمختلف يرهايکه متغ يياز آنجا. قرار دادند يابيرا مورد ارز ياجتماع

قرار گرفته است پ س   يها مورد بررسدر پژوهش ين سالمت اجتماعييتب

مختلف اس تخرا  و   يهارها از پژوهشيمتغ ،شتريق بيتعم يالزم است برا

م ل  أمهم و قاب ل ت  يرهاين متغياز ا يكي. رديقرار گ يجداگانه مورد بررس

م رتبط ب ا س المت     ين و مع ان يک ه ما ام   از آنجا. است ياجتماع شبكه

آن جامعه است، پ س   يبرخواسته از فرهنگ و ارتباطات اجتماع ياجتماع

الزم  يسالمت اجتماع يدر بررس ،ياجتماع يهاو شبكهتوجه به ارتباطات 

 .است يو ضرور

 يهايژگيو و يعبارت است از مجموعه روابط اجتماع يشبكه اجتماع

بر  ياديتا حد ز يماريو سالمت و ب اندآن که فرد را احاطه کرده يساختار

دا ي  ر پيي  گ ران دارن د، تغ  يکه اف راد ب ا د   يت روابطيفيت و کيحسب کم

شاوندان، دوس تان و  ي، شامل خانواده، خوياجتماع يهاشبكه(. 1)کند  يم

آورند و روابط درون يفرد را به وجود م ياجتماع ياست که فاا يانياطراف

 افت ه يو سازمان ن( سساتؤمانند م)افته يتواند سازمان يم يشبكه اجتماع

 يز در ش بكه اجتم اع  ي  ت روابط نيباشد و ماه( مانند خانواده و دوستان)

(. 5)باش د يا م  يتفاوت است که ش امل اقت دار، مبادل ه، مش اوره و ه دا     م

 يه ا در قلم رو ش بكه   يمحور يرا از اجزا يشناسان روابط اجتماع جامعه

و  يف روابط اجتماعين اذعان دارند که کم و کيدانند و همچنيم ياجتماع

 . گذار باشدريتأث يشبكه اجتماع يتواند بر چگونگينحوه آن م

عن وان  ه ب يکه در رابطه شبكه اجتماع ييهات به پژوهشيپس با عنا

جامعه، صورت گرفته است  ين سالمت اجتماعييمهم در جهت تب يريمتغ

شود و به  يمند بررسانجام شده بصورت نوام يهاج پژوهشيالزم است نتا

 ي، نمون ه و حت   يار در انتخ اب جامع ه آم ار   يل وج ود اخ تالف بس    يدل

، و در يو سالمت اجتماع يرابطه شبكه اجتماع نييدر تب يآمار يها روش

ان مطالعات يد از ميج جديتر و کشف نتايکل يبندبه جم  يابيجهت دست

 يو سالمت اجتماع يل در رابطه شبكه اجتماعياز به انجام فراتحلي، نيقبل

ج يده د ت ا نت ا   ين امك ان را م   ي  ل به ما ايفراتحل. شوديکامال احسا  م

ب ه   يب اطالعات آماريقرار داده و با ترک يابيرد ارزرا مو يمک يهاپژوهش

و  يل رابطه ش بكه اجتم اع  ين فراتحليهمچن(. 7)ميتر بپردازقيدق يبررس

ص ورت   يه ا پ ژوهش   يم  ق و علي  سه دقيبا امكان مقا يسالمت اجتماع

ر ي  دو متغ ني  ن ايد پژوهش را در رابطه بيجد يهانهيتواند زميگرفته، م

 .آشكار سازد يرتر آتپربا يهاپژوهش يبرا

ل يو با روش فراتحل ير شبكه اجتماعيز با تمرکز بر متغين ن پژوهشيا

و بر سالمت  يشبكه اجتماع ريتأثجام  درباره  يانجام گرفته است تا نگرش

 .کندجاد يان ايرانيا ياجتماع

 

 روش

ب ه   ،CMA2اف زار  ل و با اس تفاده از ن رم  يپژوهش به روش فراتحلن يا

 يه ا در پ ژوهش  يو س المت اجتم اع   ين شبكه اجتماعيبرابطه  يبررس

ه ا  پژوهش يبعد از جستجو. پرداخته است 81صورت گرفته تا آخر دهه 

ه ا  پ ژوهش . ن ه ب ود  ين زمي  ها و مقاالت کار شده در انامهانيکه شامل پا

 (5 ،يحذف موارد تك رار ( 0: شامل يکه مراحل غربالگر. شدند يغربالگر

ل حاض ر  ي  دواژه ب ا ه دف فراتحل  ي  عنوان و کل که برخالف يحذف موارد

 ياره ا يمع دييتأ يها برامتن کامل پژوهش يبازرس (3. مطابقت نداشتند

مطالعات  ين اسا  برخيبر ا(. 1)ل ياستفاده در فراتحل براي، يگنجدرون

موج ود    يم  عل يهاگاهينامه و هم مقاله مستخر  از آن در پاانيکه هم پا

مطالع ات ب اعنوان    ين برخ  ي  ه گزارش شد، عالوه بر انامانيبودند تنها پا

 يم  عل يه ا گ اه يدر پا يبا سالمت اجتم اع  يرابطه شبكه اجتماع يبررس

و  يمجاز يها، استفاده از شبكهيموجود است که منوور از شبكه اجتماع 

در مرحل ه  . نداش ت  يخ وان ل همين فراتحليها بوده که با هدف ا تيسا وب

قرار گرفت تا نسبت  يها مورد بررسنامهانيالت و پاز متن کامل مقايآخر ن

 ياره  ايمع براس  ا گ زارش ش  ده در پ  ژوهش   يج آم  اريب ه اع  الم نت  ا 

ن پژوهش يدر ا يگنج درون يارهاي، معشودنان حاصل يطم، ايگنج درون

( 5. ران صورت گرفته باش د يها در اپژوهش( 0: اين موارد بودند ز شاملين

ه ب ير مستقل و سالمت اجتماعيعنوان متغه ب يدر پژوهش شبكه اجتماع

ن اندازه اث ر  يهمچن( 3. قرار گرفته باشد ير وابسته مورد بررسيعنوان متغ

 00هدفمن د،   يري  گت ب ا نمون ه  ي  و در نها. در پژوهش اعالم شده باش د 

 .قرار گرفتند ي، انتخاب و مورد بررس88تا  18پژوهش، از سال

 

 هاافتهي
 رابطه شبكه يبررس در موضوع،انجام شده  ياهبر پژوهش يابتدا مرور

 يشيمايها با روش پهمه پژوهش. ميپردازيم يو سالمت اجتماع ياجتماع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 10

https://ijhp.ir/article-1-427-en.html


 اعي و سالمت اجتماعي در ايرانپيرامون رابطه شبكه اجتمفراتحليل مطالعات انجام شده 

 517/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 ليمورد استفاده در فراتحل يهاست پژوهشيل -1جدول 

 نوع پژوهش يريگنوع نمونه حجم نمونه يجامعه آمار سال انتشار نام پژوهشگر

 0318 (05)يحاتم
  ان دانشگاهيدانشجو

 ييعالمه طباطبا
 نامهانيپا ياطبقه 313

 نامهانيپا ياچند مرحله ياخوشه 517 شهروندان مشهد 0385 (03)ييرضا

 نامهانيپا ياچند مرحله ياخوشه 312 شهروندان قم 0385 (00)ياري

 نامهانيپا ياچند مرحله ياخوشه 311 شهروندان تهران 0383 (02)ينادر

 نامهانيپا ساده يتصادف 310 زديان دانشگاه يشجودان 0383 (01)يمردان

 مقاله ياطبقه 311 خلخال يرستانيآموزان دبدانش 0380 (07)جعفرپور و همكاران

 مقاله ياطبقه 313 جوانان تهران 0380 (01)ان و همكارانيب يانتوام

 نامهانيپا ساده يو تصادف ياچند مرحله ياخوشه 011 نان سنند ينشهيحاش 0380 (08)انيسلطان

 مقاله ياطبقه 311 ينور شهرراميان پيدانشجو 0382 (51)زاده و همكاران يبن

 مقاله ساده يتصادف 521 تهران 3شهروندان منطقه 0382 (50)و همكاران يزيتبريمحسن

 0382 (55)و همكاران يزدي ييتقوا
ان ارشد دانشگاه آزاد يدانشجو

 يسار
 مقاله ساده يتصادف 321

 مقاله ياو خوشه ياطبقه 310 الميشهروندان ا 0381 (53)و همكاران يرغفا

 مقاله ساده يتصادف 312 شهروندان دهاقان 0388 (50)و همكاران يطالب

 مقاله ياخوشه 511 زديزنان  0388 (52)و همكاران يافشان

 

ب ا اس تفاده از    يو س المت اجتم اع  . ان د و با ابزار پرسشنامه انجام گرفت ه 

ده يپرس ش اس ت س نج    33ز که شامل ييک يشنامه سالمت اجتماعپرس

، يرش اجتم اع ي، پ ذ ياجتم اع  ييگان ه ش كوفا  که ابع اد پ نج  . شده است

س نجش   يب را  يو انطب اق اجتم اع   ي، انسجام اجتماعيمشارکت اجتماع

ن نكت ه  ي  ز اين يدر سنجش شبكه اجتماع. مدنور است يسالمت اجتماع

ش بكه، ارتب اط    ياصل يهافته که بلوكتوسط پژوهشگران مدنور قرار گر

ق آن ي  هاس ت ک ه از طر  اد و گ روه ن اف ر يموجود ب يروابط اجتماع. است

ل در ي  ن دليو به هم  . پرداخت يل ساختار شبكه اجتماعيتوان به تحل يم

 دي  ن ش دت رواب ط تأک  يكل و محتوا و همچن  شتر بر شيها بل شبكهيتحل

 و (8)وج ود ن دارد    يدي  تأککنشگران  يات فرديخصوص يشود و رو يم

 يط س اختار يش ه در ش را  يش ود ر يکه به سالمت منجر م   يمند عليفرآ

. خ ورد يون د م   يپ ياني  در س طح م  ياجتماع يهاجامعه دارد و به شبكه

ف راهم   ب راي ه ا  ظهور فرص ت  يط را برايشرا ياجتماع يهاسپس شبكه

 ص ورت  يهادر پژوهش .(01)آورنديت در سطح خرد فراهم مشدن سالم

ر مس تقل و ه م بعن وان    يهم بعنوان متغ ير شبكه اجتماعيز متغيگرفته ن

. ب ود قرار گرفته يابيمورد ارز يدر رابطه با سالمت اجتماع يار واسطهيمتغ

محق ق   يه ا ز پژوهشگران از پرسش نامه ين يسنجش شبكه اجتماع براي

که ن نكته قابل توجه است يذکر ا. انددهکراستفاده  يشبكه اجتماع ساخته

اس  ت،  يدر چن  د بع  د قاب  ل بررس   ياجتم  اع يه  اات ش  بكهيخصوص  

ت يمي، صميفراوان: يات تعامليو تراکم، خصوص اندازه: يات ساختيخصوص

 يکه پژوهشگران در بررس( 00)تيانواع حما: يات کارکرديو دوام، خصوص

و  ي ي بودند و س پس روا  ن ابعاد را مورد توجه قرار دادهيا يشبكه اجتماع

 . اندرا در پژوهش گزارش کرده يسشنامه سنجش شبكه اجتماعپر ييايپا

پژوهش گران   ينوع جامعه آمار براسا صورت گرفته  يهادر پژوهش

استفاده کرده بودند که در جدول  يتصادف يهايريگاز انواع مختلف نمونه

 2/51ان يدانشجو ،انجام شده يهاپژوهش يجامعه آمار .ز آمده استين 0

نان، جوان  ان و ينش  هيدرص  د و زن  ان، حاش    1/05 درص  د، ش  هروندان 

را ش امل   يدرصد از کل مطالعات مورد بررس   0/7آموزان هرکدام با  دانش

که . مقاله بودند 1نامه و انيپا 1انتخاب شده شامل  يهاپژوهش. شدنديم

 .قرار گرفتند يابيفته و مورد ارزگر  يمعل يهاتياز سا

مثب ت ش بكه    يتخاب شده، همبستگان يهانكته قابل تامل در پژوهش

اس ت،   يها بجز پژوهش نادرپژوهش يمدر تما يبا سالمت اجتماع ياجتماع

 نيمختل ف ب    يه ا ر در پ ژوهش ين دو متغيا يزان همبستگيهرچند بازه م

 ه ا مثب ت گ زارش   ابطه در پ ژوهش اما جهت ر ؛در نوسان است 7/1تا  0/1
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 و همكاران کارگر فاطمه حامي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /511

 هاپژوهش يبرا يکيتفک يثرهاا اندازه -5جدول 

 z-value p-value باال حد نييپا حد اندازه اثر نام پژوهشگر

 110/1 101/0 331/1 008/1 501/1 (0318) يحاتم

 101/1 373/5 510/1 152/1 002/1 (0385) ييرضا

 130/1 028/5 511/1 101/1 001/1 (0385) ياري

 121/1 -181/0 113/1 -510/1 -011/1 (0383) ينادر

 110/1 270/0 353/1 033/1 531/1 (0383) يمردان

 110/1 121/01 130/1 072/1 221/1 (0380)جعفرپور و همكاران

 110/1 011/08 111/1 702/1 710/1 (0380)انو همكارانيبيانتوام

 110/1 122/01 211/1 000/1 018/1 (0380)ان يسلطان

 135/1 001/5 530/1 100/1 050/1 (0382)زاده و همكاران يبن

 110/1 110/0 317/1 030/1 520/1 (0382)وهمكاران يزيتبريمحسن

 110/1 115/05 137/1 082/1 271/1 (0382)و همكاران يزدي ييتقوا

 110/1 138/05 130/1 081/1 271/1 (0381)و همكاران يغفار

 110/1 008/02 713/1 217/1 108/1 (0388)و همكاران يطالب

 110/1 700/1 073/1 570/1 317/1 (0388)و همكاران يافشان

 110/1 781/51 001/1 371/1 380/1 يبياندازه اثر ترک

 110/1 787/0 202/1 532/1 310/1 ياندازه اثر تصادف
 
ن ش هروندان  يدر ب   0383ک ه در س ال    ياما پژوهش ن ادر . است شده

 يبا ش بكه اجتم اع   يرابطه سالمت اجتماع ؛صورت گرفته است يتهران

ان ين بيچن يريگجهيز در نتيو پژوهشگر ن. ستاامدهيدست ن هدار بيمعن

ش بكه ب ا س المت     اندازهدار نشدن رابطه  يبا توجه به معن: دارد کهيم

ت وان ب ه   ي، ميتما  و سالمت اجتماع يفراوان يو رابطه منف ياجتماع

و  يات مط رح ش ده، رواب ط اجتم اع    يرد که برخالف نويجه رسين نتيا

نش ده   يش هروندان تهران    يتماعموجب سالمت اج ياجتماع يوندهايپ

د ي  ته ران با  يب ر س المت اجتم اع    م ؤثر عوام ل   يبررس   ياست و برا

 . قرار داد يابيگر را مورد ارزيد يرهايمتغ

 

 مطالعات انجام شده يکياندازه اثر تفک
ده ي  برگز يه ا  پ ژوهش  يك  يضمن برآورد اندازه اثر تفك 5در جدول 

ز ي  ن يکل   يثاب ت و تص ادف   يبيا  مشترك، اثرات ترکيک مقيبر  يمبتن

 .مشخص شده است

ه ا در س طوح   ان دازه اث ر در هم ه پ ژوهش     يآمار يهاداده براسا 

ان ي  بين اندازه اثر مربوط به پژوهش انتواميشتريمختلف معنادار است و ب

 .باشديم 0383 ين اندازه اثر مربوط به پژوهش نادريو کمتر 0380

 

 نشر يريسوگ
انتشار است که  يريسوگ يابيل، ارزيا تحلمهم در فر يها از بخش يكي

چ اپ   يه ا چاپ شده و عدم انتشار پ ژوهش  يهااز انتشار پژوهش يناش

که موج ب   ياز مشكالت يكيگر يبه عبارت د. باشدينشده و انواع خطاها م

محق ق ب ه    يشود، عدم دسترس   يل ميفراتحل جيمخدوش شدن اعتبار نتا

 يخاص در موضوع م ورد بررس    ياناست که در فاصله زم يمطالعات  يمتما

و روش  يف  ين مفروض ه از نم ودار ق  ي  ا يبه منو ور بررس   . اند انجام شده

 .بِگ و مِزُومدار استفاده شده است ياِگر، روش همبستگ يونيرگرس

 

 يفينمودار ق
انتش ار، نم ودار    يخط ا  يبه منوور بررس   ها ن روشيتر جياز جمله را

 يخطا يشده به منوور بررس يآورمطالعات گرد يفينمودار ق. است يفيق

 .ارائه شده است 0نمودار انتشار در 

قات را ين اثر تحقيانگيم ياست که پراکندگ ينمودار يفينمودار ق

گر، اگر دقت مطالعات يبه عبارت د. دهدين نشان ميانگيحول محور م

 يرياز عدم س وگ  يد که حاکيآيم دست به يفيشتر باشد، نمودار قيب

 يت ر، از پراکن دگ   ق ات کوچ ک  يتحق يه ا افتهير واق  د. انتشار است

 يتص  ادف ين اث  رات برخوردارن  د، چ  ون خط  ايانگي  ش  تر ح  ول ميب

اثرات مطالعات » يبررس يبرا يابزار يفيلذا نمودار ق. دارند يتر بزرگ

 باًيمطالعه شده تقر يهان نمودار، پژوهشيبا توجه به ا. است «کوچک

ن يودار متمرک ز ش ده ان د؛ بن ابرا    نم   يدارن د و در ب اال   يتقارن نسب

 .انتشار ندارند يريسوگ

 

 (Egger Regression) ون اِگريج رگرسينتا

با نمون ه کوچ ک،    ييهارود، پژوهشينشر انتوار م يريدر نبود سوگ

تر ان دازه اث ر    با نمونه بزرگ ييهاکوچک و در پژوهش داندازه اثر استاندار

ج اد  يرا ا يونين امر خط رگرس  يو ا. شودز مشاهده ين يتر بزرگ داستاندار

 يونيو اگر برش خط رگرس. است ياصل ياز خط رگرسون يکند که برشيم
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 اعي و سالمت اجتماعي در ايرانپيرامون رابطه شبكه اجتمفراتحليل مطالعات انجام شده 

 518/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 

 

 يبا سالمت اجتماع يمطالعات رابطه شبکه اجتماع يفينمودار ق -1نمودار 

 

عل ت آن ممك ن اس ت     ،داشته باش د  يبا سطح مورد نطر تفاوت معنادار

 ،اِگ ر  يونيروش رگرس يصل از بررسج حاينتا براسا . نشر باشد يريسوگ

 p و از آنج ا ک ه مق دار    .است 1/ 821با  درصد برابر82نان يدر فاصله اطم

ن مطل ب  ي  انگر اي  ب. است 321/1 و دو دامنه برابر 071/1 ک دامنه برابري

 يريو ع دم س وگ   يفيبر متقارن بودن نمودار ق ياست که فرض صفر مبن

 ياجتماع رابطه شبكه يکه به بررس ييهالذا در پژوهش. شوديم دييتأنشر 

م ورد   ين رابط ه را در نمون ه ک وچك   ي  اند و اپرداخته يو سالمت اجتماع

ن رابطه، طبعا در ح د کوچ ک ب وده و در    ياند اندازه اثر اقرار داده يبررس

ق رار   يمورد بررس ير را در نمونه بزرگين دو متغيکه رابطه ا ييهاپژوهش

 .مشاهده شده است يتر اند اندازه اثر بزرگداده

 

 بِگ و مِزومدار يا رتبه يهمبستگ جينتا
(Begg and Mazumdar Rank Correlation) 

( تاوکن دال ) يا رتب ه  يبگ و مزومدار، همبستگ يا رتبه يآزمون همبستگ

ن ي  ر ايتفس  . کن د  يم  ن اثرات را مشخص يانس اين اندازه اثر استاندارد و واريب

ن ان دازه  يآن مقدار صفر، دال بر نبود رابطه ب  ن صورت است که در يب به ايضر

اگ ر ع دم   . کن د  يت م  ي  اثر و دقت است و انحراف از صفر از وجود رابطه حكا

ن است که در ارتباط با اندازه اث ر  يانتشار باشد، انتوار ا يرياز سوگ يتقارن ناش

ج حاص ل از  يب ا توج ه ب ه نت ا    . شتر مشاهده ش ود ياستاندارد ب يبزرگتر، خطا

مق دار   ،نشر يريسوگ يبگ و مزومدار به منوور بررس يروش همبستگ يبررس

ک دامن ه  ي يمعنادار بيشده است که با توجه به ضر - 005/1تائو کندال برابر 

ن ان دازه اث ر و دق ت    يد که اگر چه بکرتوان ادعا  يم ،071/1و دودامنه  531/1

ب ر متق ارن    ين  ست و فرض ص فر مب ين رابطه معنادار نيرابطه وجود دارد، اما ا

ن ش بكه  يرابط ه ب    يه ا نش ر در پ ژوهش   يريو عدم سوگ يفيبودن نمودار ق

 . شوديم دييتأ، يو سالمت اجتماع ياجتماع

 مطالعات يهمگن يبررس
ن ي  مطالعات انج ام گرفت ه در ا   يهمگن يدر ابتدا الزم است به بررس

 يارزان اثرگ ز ي  زارش مگ   ب راي نه پرداخت تا بتوان اندازه اثر مناسب يزم

 .دکررا ارائه  يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع

 P > 10/1 و ،آمده اس ت  3که در جدول  Qآزمون  از حاصل جينتا به توجه با

 يدرص د ف رض همگن     0کمت ر از   يکه با خط ا  کردن استنباط يتوان چن يم

در ان دازه اث ر    يانگر ن اهمگن ي  ب Qمطالعات رد شده و معنادار ب ودن ش اخص   

 و است درصد 011 تا صفر از مقداري داراي I مجذور ضريب. شدبايها مپژوهش

 ضريب اين مقدار چه هر. دهد مي نشان درصد صورت به را ناهمگني مقدار واق  در

 اثره اي  ان دازه  بيش تر  ن اهمگني  دهن ده  نش ان  باش د،  تر نزديک درصد 011 به

مت و سال ياجتماع يهانه شبكهيدر مطالعات انجام شده در زم ،ستها پژوهش

رات کل مطالعات ييدرصد تغ 87ن مطلب است که يد ايب موين ضريا ياجتماع

ها با مدل آثار ثابت قابل قبول ق آنين تلفيها مربوط است و بنابراآن يبه ناهمگن

د از م دل  ي  با يو سالمت اجتماع ياجتماع يهارابطه شبكه ينبوده و در بررس

نه به شدت از ين زميرفته در اصورت گ يهاو پژوهش کرداستفاده  يآثار تصادف

گر ليتعد يرهايمتغ يد با بررسيها و مشخصات متفاوت هستند و بايژگينور و

 .ها پرداختهشوها در پژانس و محل تفاوتيص منشا واريبه تشخ

جه حاصل ين نتيل ايمفروضات فراتحل ينكه پس از بررسيبا توجه به ا

گ زارش   يج ب را يب نتايترکبه منوور  يد از مدل اثرات تصادفيشده که با

گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده  5اندازه اثر استفاده شود، در جدول 

 .ارائه شده است يدر مدل تصادف

ن اندازه اث ر  يانگين مطلب است که ميانگر ايل بيمحاسبات در فراتحل

مع ادل   ،يمورد بررس يهادر پژوهش يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع

 .باش د  ين ان م   ين اندازه اثر برآورد شده در محدوده اطميااست و  310/1
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 و همكاران کارگر فاطمه حامي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /501

 يو سالمت اجتماع يمطالعات رابطه شبکه اجتماع يج آزمون همگنينتا -3جدول 

I-squared (I2) P-value يدرجه آزاد(df)  Q-Value يشاخص آمار 

 جينتا 373/001 03 110/1 101/87

 

 التيمحل انجام پژوهش و تحص يگر ليبا تعد يو سالمت اجتماع يبکه اجتماعمربوط به رابطه ش يبياثر ترک اندازه -4جدول 

 يمدل اثرات تصادف
  ريمتغ تعداد اندازه اثر

P-value Z-value يبياندازه ترک 

 تهران و حومه 2 581/1 270/0 001/1

 هار شهريسا 8 058/1 281/2 110/1 محل انجام پژوهش

 کل 00 001/1 715/2 110/1

 يدانشگاه 0 312/1 787/5 112/1

 يردانشگاهيغ 01 000/1 885/3 110/1 التيتحص

 کل 00 315/1 118/0 110/1

 

م ورد   يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع ريتأثجه گرفت که يتوان نتيم پس

ب ا  . ن اثر در حد متوس ط اس ت  يا ،کوهن يرينوام تفس يو بر مبنا. است دييتأ

ب ر س المت    ياجتم اع  يه ا در ک ل ش بكه   شود کهيف مشخص مين توصيا

از  يم ورد بررس    يه ا پژوهش يگذارد و انحراف اندازه اثرهايم ريتأث ياجتماع

عوام ل   ريت أث ا تح ت  ي  ها و پژوهش ياز خطا يا ناشي يزان اندازه اثر تصادفيم

 .ميپردازيها مآن يبه وجود آمده است که در ادامه به بررس يخاص

 

 گر ليتعد يرهايمتغ

مطالعات رد شد، پس  ي، فرض همگنQ توجه به معنادار بودن آزمون با

گ ر، مح ل انج ام پ ژوهش،      ليتع د  متغي ر س ه   ين بخش به بررس  يدر ا

ر يي  م تا آنان را بعنوان من اب  تغ يپردازيالت و زمان انجام پژوهش ميتحص

، مح ل انج ام   0در ج دول  . ميق رار ده    يانس مطالعات مورد بررس  يوار

ون زمان انجام پژوهش مورد يمتارگرس ،5ار دالت و در نمويپژوهش و تحص

 .استقرار گرفته يبررس

 

 گر محل انجام پژوهشلير تعديمتغ
در  يبياندازه اثر ترک ،ياندازه اثر تصادف ج حاصل از مدليبا توجه به نتا

 ير ش هرها يس ا  يتهران و حومه معنا دار نبوده اما برا يبرا يمدل تصادف

ر ين معنا که در سايقرار دارد بد ييدر سطح باال 058/1اثر کشور با اندازه 

بر سالمت  ياديز ريتأث يکشور بجز تهران و حومه شبكه اجتماع يشهرها

ز مشاهده شد که رابطه شبكه يمدل اثرات ثابت ن يدر بررس. دارد ياجتماع

نس بت   300/1در تهران و حومه با اندازه اثر  يو سالمت اجتماع ياجتماع

ش تر  يب ريت أث انگر ي  کمت ر اس ت و ب   ،030/1ر ش هرها  يزه اث ر س ا  به ان دا 

 . کشور است ير شهرهايدر سا يدر سالمت اجتماع ياجتماع يها شبكه

 يبياندازه اثر ترک 0گر از جدول يج قابل استنباط ديگر از نتايد يكي

محل انجام پ ژوهش اس ت، ک ه ان دازه اث ر       براسا دست آمده  هب يکل

و نسبت به اندازه اثر م دل ثاب ت و   . است 001/1دست آمده  هب يبيترک

 يش  يب ود رون د افزا   380/1ه ا ک ه   مجموع پ ژوهش  يگزارش شده برا

 يينه ا  يب  يک ه ان دازه اث ر ترک    يمگ ر، هنگ ا  يبه عبارت د ،داشته است

ک تهران و حومه و يمحل پژوهش به تفك يبيترک يبراسا  اندازه اثرها

 يب  يترک يان اندازه اث ر تص ادف  زيشود، آنگاه م يممحاسبه  ر شهرهايسا

جه گرفت يتوان نتين ميبنابرا. کنديدا ميش پيافزا ين تا حديشيپ يکل

 ين مطالعات مورد بررس  يانس بيکننده وار نيياز عوامل مهم تب يكيکه 

 يابي  ک ارزي  و در . تواند محل انجام پژوهش باش د يم لين فراتحليدر ا

ب ر   يش بكه اجتم اع   ريأثت  زان ي  ان داشت ک ه م ين بيتوان چنيم يکل

ن ي  افراد در حد متوسط است؛ هر چند ممكن اس ت ا  يسالمت اجتماع

 يا ش هرها يمحل انجام پژوهش که تهران و حومه و  براسا  ياثرگذار

 . داشته باشد ييهاگر کشور باشد تفاوتيد

 

 التيتحص گرلير تعديمتغ
 0لدر ج دو  ،يان دازه اث ر تص ادف    ج حاص ل از م دل  يبا توجه به نت ا 

و  يالت ب ه دو بخ ش دانش گاه   يانج ام ش ده از نو ر تحص      يهاپزوهش

 يب را  يدر م دل تص ادف   يبيم شدند که اندازه اثر ترکيتقس يردانشگاهيغ

و رابطه در هر دو  است 000/1ان ير دانشگاهيغ يو برا 312/1ان يدانشگاه

ب ر   ياجتماع يهاشتر شبكهيب ريتأث ين به معنايز معنادار است و ايگروه ن

عالوه ب ر  . ان استيان نسبت به دانشگاهيردانشگاهيدر غ يسالمت اجتماع

، ير دانش گاه ي  و غ يدوگروه دانشگاه براسا  ين در مدل اثرات تصادفيا

دست آمده که نسبت به مدل ثابت کاهش داش ته   هب 315/1اندازه اثر کل 

از من اب    يك  يعن وان  ه تواند ب   يز ميالت نيتوان گفت تحصيم است پس

 . باشد يگر قابل توجهليتعد متغيردر مطالعات،  يگنناهم
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 اعي و سالمت اجتماعي در ايرانپيرامون رابطه شبكه اجتمفراتحليل مطالعات انجام شده 

 500/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 

 

 يو سالمت اجتماع ين شبکه اجتماعيون مطالعات رابطه بيج متارگرسينتا -5نمودار 

 

 گر زمان انجام پژوهشلير تعديمتغ
 يدرص د از نو ر آم ار    88زان ي  به م Q مقدار ،ونيج متارگرسينتا براسا 

ب ا در   Qجام پژوهش، مقدار حاص ل از آزم ون   ش سال انيو با افزا. معنادار است

 يزان قبل  ي  آمد که نسبت به م دست به 215/80 ،زمان يگرلينور گرفتن تعد

ر گ ذر  ي  ن متغيبن ابرا . اس ت داشته يري، کاهش چشمگQ (373/001)آزمون 

 يکنن دگ  لينقش تع د  يو سالمت اجتماع ياجتماع يهازمان در رابطه شبكه

 يبر س المت اجتم اع   ياجتماع يهاشبكه ريتأثن زايداشته و با گذشت زمان م

ش يانگر اف زا يز بين 5ون در نمودار يج متارگرسين نتايعالوه بر ا. ابدييش ميافزا

 .ان استيرانيا يبر سالمت اجتماع يشبكه اجتماع ريتأثزمان در  نقش

 

 يريگ جهيبحث و نت
آن است که روز ب ه روز ب ر دامن ه و ابع اد       يميسالمت از جمله مفاه

بع د   يدارا يو روان   ين مفهوم عالوه ب ر ابع اد جس مان   يا. شوديافزوده م

بر س المت م ورد    مؤثر يعوامل اجتماع يالبته گاه. باشديز مين ياجتماع

ها ب ر  آن ريتأثو  ياجتماع يرهايها و متغن بخش محركيبحث است، در ا

مت صحبت از سال ياما وقت. شوديل ميو تحل يبررس ابعاد مختلف سالمت

و  هاتيشود که شخص بتواند فعاليواق  م يد، زمانيآيان ميبه م ياجتماع

 يانجام دهد و با جامع ه و هنجاره ا   يدرست خود را به ياجتماع يهانقش

در ارتباط ف رد ب ا جامع ه     يسالمت اجتماع. کندبرقرار  يمؤثرآن ارتباط 

ت داشته يخود احسا  رضا ينكه فرد بتواند از زندگيشود و ايده ميسنج

فا کند و خود را يا يش را به خوبيهانقش خود يگاه اجتماعيباشد و در جا

(. 51)داشته باشد يمتعلق به جامعه دانسته و از عملكرد خود نگرش مثبت

، ش بكه  يس المت اجتم اع   يابيمهم و قابل تامل در ارز يرهاياز متغ يكي

ف رد ب ا    يرتباطت شبكه ايفيو ک اندازه براسا  متغيرن يا. است ياجتماع

 .شوديان، دوستان و خانواده مشخص مياطراف

 يران، ش بكه اجتم اع  ي  رات صورت گرفته در جامعه اييبا توجه به تغ

ش بكه   ان دازه در  يرات  ييافراد جامعه در حال تحول است و م ا ش اهد تغ  

ن ي  م که ايهست ياجتماع يهات روابط افراد درون شبكهيفيو ک ياجتماع

وهشگران در کشور ما قرار گرفته و ما از اواخر ده ه  موضوع مورد توجه پژ

-پژوهش يم و با توجه به فراوانينه هستين زميدر ا ييهاشاهد پژوهش 11

ن ي  درك بهتر رابطه ا يها بران پژوهشيا يصورت گرفته لزوم بررس يها

 . ديرسير الزم به نور ميدو متغ

 وهش صورتپژ 00ل، با انتخاب هدفمند ين پژوهش با روش فراتحليا

ت ا  . انجام شده اس ت  ،يو سالمت اجتماع ياجتماع نه شبكهيگرفته در زم

انتخ اب ش ده    يها پژوهش. کندجاد يا رين دو متغيجام  از رابطه ا يدرک

متف اوت و ب ا روش    ي، در جوام   آم ار  يگنج  درون ياره ا يمع براسا 

 . اندانجام شده 88تا  18 يهادر سال يشيمايپ

 يه صفر مبن  يانتشار نشر نشان داد که فرض يخطا يابيدر مرحله بعد، ارز

س پس   .شده اس ت  دييتأانتشار،  يريو عدم سوگ يفيبر متقارن بودن نمودار ق

 88 ن ان يطماب ا   Q پژوهش مورد نور، آزمون 00 يمفروضات همگن يدر بررس

بر همگن بودن مطالع ات انج ام ش ده را رد ک رده و      يه صفر مبنيدرصد، فرض

ج يدر واق   نت ا  . ق رار داد  ديي  تأرا م ورد   ه ا  اندازه اثر پژوهش يفرض ناهمگون

به دس ت آم ده    Q ن است که مقداريا يايگو يحاصل از مفروضه آزمون همگن

-ش ود، و مش خص   يم دييتأها ه ناهمگن بودن پژوهشيدار بوده و فرض يمعن

ب از   ين ن اهمگن ي  ن اندازه اثرها ب ه ا يدرصد از تفاوت ب 101/87شد که حدود 

از  يو س المت اجتم اع   يان شبكه اجتم اع يکه، رابطه م ين معني، به اشوديم

و . ر اس ت ي  ها و مختص ات مطالع ات، ب ه ش دت متف اوت و متغ     يژگيمنور و

ج ينت ا . انتخ اب ش د   ييگزارش اندازه اثر نه ا  براي ين اندازه اثر تصادفيهمچن

، يسالمت اجتم اع بر  يشبكه اجتماع ريتأثا ين اندازه اثر يانگينشان دادند که م

ک وهن،   يارائ ه ش ده از س و    يرينوام تفس   يبر مبنا است که 310/1معادل 

 يب ه عب ارت  . اس ت  يبر س المت اجتم اع   يمتوسط شبكه اجتماع ريتأثانگر يب

ان ي  در م يدر توس عه س المت اجتم اع    م ؤثر  يع امل  ير شبكه اجتم اع يمتغ
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 و همكاران کارگر فاطمه حامي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /505

نق ش   ياجتم اع  يون دها يپ. شوديم يابيمختلف جامعه ارز يها و قشرها گروه

 يان دک  ياجتم اع  يون دها يک ه پ  يدر حفط سالمت افراد دارد و اف راد   يممه

 ياجتم اع  يهابرند و شبكهياز نور سالمت به سر نم يط مطلوبيدارند در شرا

ج اد ح االت ن ا    يکمت ر موج ب ا   يت اجتم اع ين و حماييکوچكتر با روابط پا

ت يواس طه عا و  ه که ب يياهن فرصتيعالوه بر ا(. 57)شود يدر افراد م يديام

ش ود ت ا در   ي، موج ب م   ش ود يافراد ف راهم م    يبرا ياجتماع يهادر شبكه

را  يمعن ادار  ياجتم اع  يه ا مش ارکت داش ته و نق ش    ياجتم اع  يدادهايرو

ز ي  لرن ر ن (. 51)وندش   يسالمت اجتم اع  يق موجب ارتقاين طريرند و از ايبپذ

 يدارن د در زن دگ   يرترداي  پا ياجتم اع  يه ا ک ه ش بكه   يمعتقد است، افراد

(. 58)دهن د يرا در جامعه از خود نشان م يشتريز ثبات و انسجام بين ياجتماع

 يه ا ش بكه  ،زيي  ک يگان ه س المت اجتم اع   پس با در نور گرفتن ابع اد پ نج  

 ييرش و ش كوفا يداش ت، پ ذ  ، س هم يوس تگ يتوانن د انس جام، پ  يم ياجتماع

بهبود ببخشند و ان دازه اث ر    يتماعاج يوندهايافراد را با ارتباطات و پ ياجتماع

 .ن رابطه استيد ايز مويها نل پژوهشيدست آمده از فراتحل هب

، يپژوهش مورد بررس   7ن اندازه اثر حاصله،يانگيسه با مين در مقايهمچن

ن ت ر از آن  ييپ ا  يز اندازه اثريپژوهش ن 7ب حاصله، و يباالتر از ضر ياثر هانداز

 ياري  ، (0385) يي، رض ا (0318 ) يمح ات  يه ا ک ه پ ژوهش  . اندکسب کرده

 ي، محس   ن(0382) زادهي، نب   (0383) ي، مردان   (0383) ي، ن  ادر (0385)

ن ان  دازه اث  ر گ  زارش ش  ده و يانگي  کمت  ر از م ي، ان  دازه اث  ر0382 يزي  تبر

، (0380) اني، س لطان (0380)ان ي  بي، انتو ام (0380) جعفرپ ور  يها پژوهش

ز ان دازه  ين (0388) يو افشان (0388) ي، طالب(0381) ي، غفار(0382) ييتقوا

ج حاصل از ان دازه اث ر   يها داشتند و نتان اندازه اثر پژوهشيانگيشتر از ميب ياثر

ن يدر ب   يب ر س المت اجتم اع    يزان ش بكه اجتم اع  ينشان داد که م يكيتفك

، يم ورد بررس    يه ا ان پ ژوهش ي  در م. مطالعات انتخاب شده متفاوت اس ت 

اس ت ک ه    0380ان ي  بيدر پژوهش انتوام1/ 710زانيمن اندازه اثر به يشتريب

ن يقرار داده است و کمت ر  يسال را مورد بررس 58تا  01 با سن يجوانان تهران

 ياس ت ک ه جامع ه آم ار     يمرب وط ب ه پ ژوهش ن ادر     -011/1زان يآن به م

ن يانگي  ن دو پ ژوهش ب ا م  ي  اندازه اثر ا. سال است 01 يباال يشهروندان تهران

نك ه ه ر دو در   يدارد و ب ا ا  يها تفاوت محسو  و قابل ت امل وهشاندازه اثر پژ

رابط ه ش بكه    يدر بررس يسن يهات گروهيشهر تهران انجام شده، نشانگر اهم

ش تر  يب يه ا و لزوم پژوهش در شهر تهران است يبا سالمت اجتماع ياجتماع

 يرا در ش هر ته ران ب را    يس المت اجتم اع   ين ش بكه اجتم اع  يابطه ب  ردر 

 .کنديمشخص م يآت يهاپژوهش

ب ر ن ا    م ؤثر عوام ل   يبه منو ور بررس    ،Qبا توجه به معنادار بودن آزمون 

مح ل   يرهايها، متغبا توجه به اطالعات موجود در پژوهش ،هاپژوهش يهمگن

گ ر در   لير تع د يانجام پژوهش، به عنوان متغالت، و زمان يانجام پژوهش، تحص

 . قرار گرفتند يمورد بررس يو سالمت اجتماع يرابطه شبكه اجتماع

ت ي  ر ش هرها نش انگر اهم  يمطالعات انجام شده در ته ران و حوم ه و س ا   

ن ي  البته ا. ان استيرانيا يبر سالمت اجتماع ير شهرهايدر سا يشبكه اجتماع

ش بكه   اندازهعالوه بر  ين شبكه اجتماعييرا در تعيست زيچندان دور از ذهن ن

مه م و   يز بعديها و معاشرت نزان تما يو مت يميو تعداد افراد در رابطه، صم

ز م ورد  ي  ارتباط ات ن   يمررس  يو غ  يمرس   يارتب اط  يهااست و جنبه ياساس

ن ده در  يفزا ينيو شهرنش   يرات در سبک زن دگ ييرد و با تغيگيقرار م يبررس

کش ور   ير شهرهايافراد نسبت به سا يت شبكه اجتماعيفيمت و کيتهران، صم

ب ر   يش بكه اجتم اع   ريتأثامل موجب کم رنگ شدن ن عيکمتر شده است و ا

ن ان دازه  ي  كه ايطور هب. ن تهران و حومه آن شده استيساکن يسالمت اجتماع

کوهن، نشانگر رابط ه   يرينوام تفس براسا  581/1زانياثر در شهر تهران با م

البت ه  . اس ت ن ته ران و حوم ه   اساکن يبا سالمت اجتماع يکم شبكه اجتماع

 ييه ا م دل  ياجتم اع ت ش بكه يماه يبررس يکه برا( 0888)طبق نور ولمن

ج ه  ياس ت ک ه در نت   يدهد، مدل اجتماع گمشده مربوط به اجتماع ات يارائه م

از  يش دن و بوروکراس    يو صنعت نييشچون شهرن  يميرات گسترده و عوييتغ

موج ب ش ده ت ا رواب ط اف راد ب ا        در ش هرها  ن مهم خصوص ا  يا اند ون رفتهيب

ت ش بكه  ي  فين ام ر ب ر ک  يف باشد و هم  ي، زودگذر و ضعيرشخصيگر غيكدي

ن اظه ار  يت وان چن   ين پ ژوهش م   يا براسا (. 31)دارد ريتأثافراد  ياجتماع

کش ور ب ا ک اهش     ير ش هرها يداشت که در تهران و حومه آن نسبت ب ه س ا  

ز کمت ر ش ده   ي  آن ان ن  يآن بر سالمت اجتم اع  ريتأث، يت شبكه اجتماعيفيک

عوام ل   يش هروندان تهران    ين س المت اجتم اع  ييتبو الزم است جهت  است

 .رنديقرار بگ يز مورد واکاويگر نيد

ن پ ژوهش ب ه دو   يز که در ايالت نيگر تحص ليتعد متغير ريتأثدرباره 

ح ين توضيتوان چنيم شده است ميتقس ير دانشگاهيو غ يبخش دانشگاه

 آن  ان ياس ت ک  ه جامع ه آم ار    يمطالع ات  يداد ک ه منو ور از دانش  گاه  

ن يانس ب  ي  ان واريمعنادار در ب يمتغيرز ين متغيرن يا. اندان بودهيدانشگاه

و س المت   يش بكه اجتم اع   ين ه بررس   يانجام گرفته در زم يهاپژوهش

ر ي  نسبت ب ه غ  يدانشگاه ياست و اندازه اثر آن در جامعه آمار ياجتماع

 ن کمت ر ب ودن  ين نكته الزم است که ايالبته ذکر ا. کمتر است يدانشگاه

ت ي  جمع يکم بودن ش بكه اجتم اع   ياندازه اثر در دو گروه لزوما به معنا

دهنده اثر  بلكه نشان ؛ستيآنان ن يا کمتر بودن سالمت اجتماعي يدانشگاه

ر يان نس بت ب ه س ا   يدانش جو  يبر سالمت اجتم اع  يکمتر شبكه اجتماع

ن  ه ب  ا انج  ام ين زمي  در ا پ  س الزم اس  ت. اس  ت ياجتم  اع يه  اگ  روه

مختلف و  ياجتماع يهاگروه يگر برايد ياجتماع يها متغير ياه ليفراتحل

 .ديرس يترقيدق يهايبند گر به جم يكديها با سه پژوهشيمقا

ش اندازه اث ر ش بكه   يز ما شاهد افزايگر زمان ن لير تعديمتغ يابيبا ارز

از  يك  يد بت وان  يو ش ا . م يزمان هست يط يبر سالمت اجتماع ياجتماع

 يارتب اط  يه ا يشبكه افراد با ورود تكنولوژ اندازهش يزاآن را اف يهاعلت

و گس ترش   يدر گذر زمان با رون د رو ب ه رش د امكان ات ارتب اط     . دانست

اف راد   يراحتتر ارتباطات، شبكه اجتماع ي، و امكان برقراريمجاز يفااها

 ريت أث ن موضوع توانسته يش بوده و هميت رابطه در حال افزايبه لحاظ کم

 .دهددر طول زمان نشان  ياجتماع متخود را بر سال
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Abstract 
Background: The issue of social health and the variables affecting it is among the topics of interest in the recent 

decade; one of the variables to be considered by social networks and its impact on the social health of Iranians is to 

use meta-analysis to analyze and combine the results of previous studies on the relationship between social network 

and social health, to accurately and scientifically compare the research to assess the impact of social network on 

social health.  

Methods: Meta-analysis was done assessing 14studies from 2010 to 2020; they were selected based on internal 

criteria. The second version of CMA2 software was used to assess the impact factor and review the studies.  

Results: The studies showed heterogeneity of effect size and lack of publication bias in the assessed studies. 

Theresults of the studies showed that the size of the effect or coefficient of impact of social networks on social health 

based on the random effects model was 0.384, which according to Cohen's interpretive system, this amount is 

considered a moderate effect.  

Conclusion: The social network variable had a moderate effect on the social health of Iranians; however, over time it 

becomes more important depending on the place of residence and education level; and it undergoes changes and 

affects social health. 
 
Keywords: Health Promotion, Influence of Social media, Meta-analysis, Public Health, Publication Bias 
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