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 چکیده
ی سال ورزش همگانی در ايران ط ةتوسع برایجذب مردم  هایمطالعات عوامل و راهکار فراتحلیل تحقیقهدف از اين 

از  و دشآماری استفاده  ةجامع عنوانهبيات معتبر داخلی، در نشر منتشرشده ةمقال 37 رو، ازازاين .بود 94-1384های 

ماری مرتبط صحیح، روش آ گیرینمونه، روش هاپژوهش هایمؤلفهاشتراک در  برایاله مق 17آماری، تعداد  ةجامعبین اين 

رحسب بو سپس تحقیق استخراج گرديد  17مشترک در  ةمؤلف 48 ،بینازاين .شدارزيابی  فراتحلیلو کیفیت مقاله، برای 

در اين تحقیق  .دندشوارد  فراتحلیل افزارنرممقاله در  14 هایمؤلفه، هاپژوهش هایمؤلفهاثر و توان آزمون آماری  ةزاندا

و نیز آزمون  شدهاستخراج هایمؤلفهآماری  هایآزموناثر و توان  ةزتعیین میزان اندا برای فراتحلیلو  پاورجی افزارنرماز 

 ةندازل میزان انتايج تحلی د.شاستفاده  آنهابندی لويتوو ا هامؤلفهبرای بررسی تفاوت میانگین  راههيکتحلیل واريانس 

همچنین  .ندداری زياد اثر و توان آزمون آماریِ ةانداز ها،پژوهشاز  شدهاستخراج هایمؤلفهتمام نشان داد  شدهمحاسبهاثر 

 شدهیشناسايعوامل  .از مقاالت تفاوت معناداری وجود دارد شدهاستخراج هایمؤلفهبین  نشان داد که Fنتايج آزمون 

، مسئوالن و سازیآگاهو تجهیزات، آموزش و  تأسیسات ورزش همگانی، اماکن، ةرسانه و توسع عبارت بودند از:

ت و پیشرف ةانگیز و سالمت جسمانی برای ورزش همگانی ةريزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزبرنامه

 نیاهای ورزش همگتقويت زيرساخت راستایبايد در ها برنامه پژوهش، با توجه به نتايج درمان برای ورزش همگانی.

 ةلو در مرح تدوين شودطرحی مشابه طرح تحول نظام سالمت  در مورد ورزش نیز وو طراحیِ استراتژی شوند ريزی برنامه

  .گام برداشته شودانسانی متخصص منابع مالی و  تأمینصدد  بعد در
 

 ورزش همگانی ةاثر، توسع ة، توان آزمون آماری، اندازفراتحلیل :واژگان کلیدی

                                                           
 Email: Ali_saberi1364@ut.ac.ir                  * نویسنده مسئول                                                     
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 مقدمه
اجتماعی و  هایسازماندر  یترثرنقش مؤ ریزیبرنامهوری، مدیریت و پیشرفت روزافزون علم و فنابا 

، فنّاوریلم و عکه برای رشد و شکوفایی اقتصادی، پیشرفت  نظرانیصاحب. پیدا کرده استاجرایی 

و  رندشمابرمیرسیدن به رفاه همگانی و بهبود شرایط زندگی، توسعه را تنها راه اصولی و منطقی 

 ندر این مورد سخ کراتبه، ندکنمیتوسعه تشویق  هایبرنامهارچوب هت در چحرک هرا ب مرداندولت

که  ایجامعهالم و داشتن نیروی انسانی سیند توسعه، ادر فر (.1391پور و همکاران، )جوادی  اندگفته

انسانی و  ةمهم توسع هایشاخصسالمتی برخوردار باشند، از  بیشتر افراد آن از عمر طوالنی همراه با

  (.1385، و توکلی ازکیا) آیدمی حساببهرهنگی ف

ش ارزشمند خود جایگاه و نق ،ثیرات گستردهبا تأ چندبعدییک ابزار  عنوانبهدر عصر حاضر، ورزش 

 وپرورشآموزش، در بخشلذتاوقات فراغت سالم و بانشاط و گذران در سالمتی افراد، در را در اقتصاد، 

 ،هابیماریز ابتال به ، در پیشگیری امردم نسل نوجوان و جوان، در ایجاد روابط اجتماعیِ ویژهبهمردم 

ربردهای پیشگیری از بسیاری مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی رو به گسترش در جامعه و کا در

از انسان  ریع رازندگی در دنیای امروز ابتکار عمل س (.1383 )قره، دیگر متجلی ساخته است متعدد

تماعی را جاجسمی، روانی و  فراوانرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکالت گ

 قیمتارزان ةوسیل عنوانبهی و ورزش همگانی راهبرد حلراه عنوانبهبرای وی پدید آورده است. ورزش 

  (.1386 ،ممتازبخشاین مشکل را به نحو مطلوب حل کند ) تواندمی بخشفرحو 

 هایفعالیت مختلف، انواع شودمی هفتادسال یش ازسنی سه تا ب ةدامنکه شامل  1رزش همگانیو

که  گیردمی بدنی منظم را در بر هایتمرینغیرمنظم و خودجوش بومی تا  هایبازی، اعم از جسمی

آمادگی جسمانی  هایکالسیا  پیماییکوهی باز، هاو فضا هاپارک، فعالیت در گاهیحشامل ورزش صب

 شودمیاطالق  قیمتارزانون هزینه یا و بد غیررقابتیگروهی  هایورزشو عموماً به  شودمی

جسمانی  هایفعالیتشکلی از  درواقعهمگانی  ورزش گویدمی 2هاردمن پروفسور (.1386، ممتازبخش)

ایجی از و یا منجر به نت دهدمی جهتو روابط اجتماعی را  بخشدمیی را بهبود ناست که سالمت بد

 هاییورزشورزش همگانی را ( 2005) 3ولم (.1389)سجادی،  شودمیمسابقات در تمام سطوح 

و  رندندا ایویژهو امکانات تخصصی  تأسیساتو نیاز به  هستند اجراقابلایطی که تحت هر شر ددانیم

ی و کوهنوردی ، راهپیمایسواریدوچرخه. آینددرمیراندن اوقات فراغت به اجرا برای سالمتی و گذ

 4سازمان بهداشت جهانی (.1382، نیارحمانیبه نقل از ) شوندمیمحسوب  هافعالیتاین  ازجمله

                                                           
1. Sport for All 

2. Hardman 

3. Mull 

4. WHO 
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افراد جامعه در  ةکه با کمترین هزینه برای هم داندمی هاییورزشهمگانی را  هایورزش( 2003)

ی سالمت جسمی و روح ،بهداشت یارتقا هاییورزشد و هدف از پرداختن به چنین دسترس باشن

یک  ممکن است همچنین ؛، بلکه یک فرصت استنیست ورزش همگانی یک وظیفه جامعه است.

 هابرنامهجهانی است که یک جنبش  ورزش همگانی ،باوجوداین. باشدورزش گروهی  و یاورزش فردی 

، باید دید که روازاین؛ (1390پور، )جوادی دکنمیزندگی بسیار متفاوتی را ترویج  هایروشو 

اجرایی  هایبرنامهو  هافعالیتراهکار به آن چیست.  جذب مردم به ورزش همگانی و توسعة راهکارهای

رشد ورزش همگانی در  وجود با(. 1385 )تیموری، شودمیت راهبردی اطالق برگرفته از اطالعا

رشد و  برایبرخوردار نیست و  از جایگاه مطلوبی در سطح جامعه این موضوع هنوز اخیر، هایسال

گفت یکی  توانمی. در حقیقت است و توجه ویژه ریزیبرنامهنیازمند  ،توسعة پایدار در سراسر کشور

و  (استانی هایهیئت ازجمله)ورزشی  هایسازمانموریت دامات مهم برای انجام رسالت یا مأاز اق

از  (.1391 نیا و همکاران،)سمیع استراتژیک و جامع است ةبرنام، داشتن آنها هایفعالیتاثربخشی 

 پژوهشگران موردتوجههمگانی، همواره  مشارکت در ورزش هایانگیزهو  هاهدفطرفی دیگر، شناخت 

 ایاجتماعی هایپدیده(. برای این منظور، یکی از 1391)ظریفی و داودی،  بوده است اندرکاراندستو 

که  داده، ورزش همگانی است ثیر قراریادی داشته و آحاد مردم را تحت تأاخیر رشد ز هایالسکه در 

ثیرگذار باشند بسیار تأ توانندمیب مربوط به آن و مطال هابرنامهگروهی در خصوص محتوای  هایرسانه

 (.1386)کردی،  ندکنسزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت ورزش کشور ایفا نقش ب ترتیباینبهو 

ورزش باشد که  توسعة تواندمیراستای اهداف ملی در هر کشور  گروهی در هایرسانههدف  ترینمهم

حال با مرور مختصر مفاهیم ورزش همگانی و  (.1387)قاسمی،  خود ابعاد و محورهای مختلفی دارد

ورزش همگانی  صوص راهکارهای جذب مردم و توسعةتحقیق در خ ةپیشین مرور بهضرورت آن، 

 فراتحلیلِدر  شدهپرداختهمشترک  هایمؤلفهخواهد شد که همسو با  اشارهی مباحث و به پرداخته

  د بود.نحاضر خواه

دانشگاه صنعتی  دختر و پسرِ دانشجویان ( در پژوهشی اعالم کرد که هر دو گروه1381ِزاده )صفوی

( در پژوهشی که بر 1382) زارعی. هستند ناراضیامیرکبیر از امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه 

به این نتیجه رسید که  ،روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، آزاد و دولتی سراسر کشور انجام داد

آنان از ورزش کسب نشاط و  ةانگیزکه  کنندمیر خوابگاه ورزش دانشجویان دولتی د درصد 2/24

که ( 1382غفوری و همکاران ) پژوهشی دیگر در است. اندامتناسباحساس لذت و حفظ تندرستی و 

جمعی در گرایش مردم  هایرسانهبه نقش  بدنیتربیتمتخصصان مطالعه و بررسی نگرش  منظوربه

 بین توسعة داریمعنی کم، ولی رابطة به این نتیجه رسیدند که نجام شد،همگانی و قهرمانی ابه ورزش 

 پژوهش( در 1387معتمدین و همکاران ) ،همچنین. وجود داردورزش همگانی و قهرمانی و رسانه 
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خود با عنوان توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی به این نتیجه 

پیشگیری  مت روان،عوامل مؤثر در گرایش به ورزش همگانی، کسب سال ترینمهمدست یافتند که از 

 ورزش همگانیبه  نداشتنوزن است. از عوامل گرایشمختلف و جلوگیری از افزایش  هایبیماریاز 

زیاد زندگی، کمبود امکانات  ة، داشتن مشغلهاباشگاهسنگین  هایشهریهو  هاهزینهبودن  زیاد نیز

و اماکن عمومی است. سیدعامری و بردی  هاپارکدر  بانوانامکان انجام ورزش نبودنِ فراهمورزشی و 

های خود با عنوان تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه پژوهش( در 1391)

های گروهی، اماکن و رسانه به این نتیجه دست یافتند که ،در ارومیه ورزش همگانی و تفریحی

جذب  ، برایورزش همگانی دهندةآموزشنهادهای ریزان ورزشی و ورزشی، مسئوالن و برنامه تأسیسات

 هایفعالیتانجام  وی تفریحی هاو فضا هاپارک ورزشیِ هایشهروندان در برنامه ارکتمش و افزایش

شهریه از  نگرفتن نیازمند راهکارهایی هستند که سواری،روی و دوچرخهغیرساختمند مانند پیاده

جملة این دهند و نیز استفاده از مربیان متخصص، از قرار می موردتوجهورزشی را  ةکسانی که برنام

های ورزش همگانی و تفریحی د مشارکت عمومی شهروندان را در برنامهنتوانکه می هستند راهکارها

های جمعی با عنوان نقش رسانه پژوهشی( در 1392صادقیان و همکاران ) ،همچنین د.نبهبود ببخش

جمعی های به این نتیجه دست یافتند که انواع رسانه ،در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

 ترینمهمورزش همگانی، به گرایش  این د و درنبر گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی تأثیر دار

 رسانیاطالعها، تبلیغات و سازی مردم از فواید ورزش همگانی و کمترین نقش رسانهها، آگاهنقش رسانه

شی با عنوان پژوه( در 1393های آن است. آصفی و همکاران )در مورد ورزش همگانی و همایش

اهداف و  که ندرسیدبه این نتیجه  ،کردن ورزش همگانی در ایراننهادینه مؤثر درعوامل سازمانی 

و امکانات ورزشی، سیستم پاداش و تشویق، واحد تحقیق و  هازیرساختراهبردهای ورزش همگانی، 

ترین ، از مهمهمگانی های ورزشتوسعه، منابع انسانی، بودجه، قوانین و مقررات، آموزش و ویژگی

جولی و  هایند. پژوهشکردن ورزش همگانی در ایران مؤثردر نهادینه ای هستند کهعوامل سازمانی

د که نقش ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت نوجوانان و دانشجویان ن( نشان دا2002) 1فورد

نوجوانان هلندی چنین نتیجه ( در پژوهشی بر روی 2012) و همکاران 2پرنس. رنگ شده استکم

ها ندارد در دسترس بودن امکانات ورزشی و پارک وابستگی چشمگیری با گرفتند که مشارکت ورزشی

دانستند که هم امکانات ورزشی  را زمانیانان در اوقات فراغت نوجوورزشی و بیشترین میزان مشارکت 

 دلیل به .اشدبرخوردار ب طح مطلوبیساجتماعی محله از  ةند و هم سرمایاشدر دسترس ب هاپارکو 

 انفجار این با مواجهه در. هستند روروبه اطالعات از وسیعی حجم با نامحقق علمی، سریع بسیار رشد

                                                           
1. Jolie & Ford 

2. Prins 
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 را موجود منابع ساختاریافته طوربه افراد است الزم اطالعات، دقیق و سریع استخراج برای و علمی

. دنیاب کاهش نیز خطاها و برسند ممکن حداقل به هاسوگیری تا کندمی کمک امر این .کنند جستجو

 نتایج کردنخالصه برای خاص آماری هایروش کارگیریبه از است عبارت فراتحلیل ،دیگر طرف از

 آماری هایروش این. شدهبررسی متغیرهای بین ارتباط شکل تریندقیق یافتن برای مستقل مطالعات

 پذیردصورت عینی صورتبه آنها کردنخالصه و مختلف مقاالت اطالعات بندیجمع تا کنندمی کمک

  (.1380 احمدوند،) باشند نداشته فرایند این در خاصی تأثیر شخصی نظرات و

 وضعیت دنکرروشن ضمن که ددهربط می یکدیگر به شکلی به را گذشته تحقیقات نتایج کار این

 ،دارند نیاز یبیشتر تحقیق به که را هاییعرصه و هاپژوهش نواقص خاص، ةعرص یک در دانش فعلی

 مرتبط با هایژوهشپ فراتحلیلِدر  ،روازاین رساند؛یاری می نظریه ةتوسع به و کندمی مشخص

بر این  تأثیرگذار و دهندهشکل عوامل و علل شناسایی منظوربه ،همگانی ورزش ةتوسع راهکارهای

 شودمی سعی ،حالدرعین. رسدمی نظر به مهم همگانی ورزش کنندةتقویت راهکارهای نشناخت ،حوزه

 مطالعات فتراقا و تشابه هووج ،امکان صورت در تا شود پرداخته شدهانجام تحقیقات دقیق بررسی به

  .کنیم پیدا دست الگوسازی برای مندیقانون هایچهارچوب به و شود مشخص شدهانجام

 هایوهشپژ، بر آن است تا نشان دهد از تحلیل مختلف هایپژوهش ةیشینحاضر با بررسی  تحقیق

 آید. ای به دست میچه نتیجه همگانی، ورزش حوزة در گرفتهانجام مطالعات و گذشته
 

 پژوهش یشناسروش
است  شده تعریفها تحلیلی از تحلیل ،1فراتحلیل. است فراتحلیلروش تحقیق در این پژوهش، روش 

ی هاپژوهش هایدادهگردآوری  فراتحلیل(، 1996) و همکاران 3هولییارد ة(. به گفت2001 ،2)هاپکینز

سطح تأثیری است که متغیر معین بر یک  ةگیری کلی درباررسیدن به یک نتیجه منظوربه ،یکمّ

که ترکیب پیشینه را بر اساس  نامدی می( آن را روش پژوهشی معتبر1995) 4الست جامعه دارد.

اقتضا دارد که  فراتحلیلسازد. انجام ممکن می ،منطقی از متغیرهای طرحهای ی و تحلیلنتایج کمّ

انجام  ،روازایناتکایی از کارهای پژوهشی در موضوعی واحد در جامعه وجود داشته باشد. تعداد قابل

 درخور هاپژوهشی تعداد پذیر است که حداقل به لحاظ کمّها و موضوعاتی امکانآن تنها در حوزه

 ؛هاست(، این روش، تحلیل تحلیل2003) 5(. به اعتقاد دی کاستر1385)ازکیا و توکلی، توجه باشد 

                                                           
1. Meta Analysis 

2. Hopkins 

3. Hulleyard, Mood & Morrow 

4. Last 

5. Decoster 
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 1استرینر زعم بهها. ادغام یافته منظوربهجداگانه  مطالعاتِ  ای از نتایجِ یعنی تحلیل آماری مجموعه

دستیابی به  منظوربه ،ای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعدد(، این روش، شیوه2003)

تمام  یافتن یک جستجوی فراگیر برای( : الفاستبرآوردی بهتر در مورد واقعیت و شامل مراحل زیر 

ی دربرگیرنده، ج( تعیین یک هاپژوهشمعیاری روشن برای تعیین  کارگیریبهمدارک موجود، ب( 

به یک برآورد کلی از ها تا رسیدن های اثر پژوهشکردن اندازهو د( یکی اثر برای هر تحقیق ةانداز

  (.1389 لنگرودی و همکاران، شیوع تا تأثیر یک رفتار )به نقل از

اجام  ورزش همگانی ةدر حوز 1393 تا 1382های از سالی را که مقاالت همة پژوهشآماری  جامعة

 ةجامع عنوانبهتبر داخلی در نشریات مع منتشرشده ةمقال 37از  رو،ازاین. گیرددر بر می اند،شده

های لفهؤراک در ماشت دلیل بهمقاله  17آماری، تعداد  ةمنوال، از بین این جامعد. بدینشآماری استفاده 

 .ندبرگزیده شد، برای تحلیل گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقالهنمونه ، روشپژوهش

ان آزمون اثر و تو ةو سپس برحسب انداز دشاستخراج  تحقیق 17مشترک در  ةلفمؤ 48 ،بینازاین

 شدهبررسیهای لفهمؤ. دشوارد  فراتحلیل افزارنرمدر  مقاله 14 هایمؤلفه، هاپژوهش هایمؤلفهآماری 

ش، در ورزاین  ةو توسع به مشارکت در ورزش همگانی و گرایش مردم جذب بر مؤثرعوامل  در حوزة

 ،و تبلیغات رسانیاطالعسازی، آگاه و رسانه، آموزشعبارت بودن از  جمعیارتباطرسانه و وسایل عد بُ

 ةعد علل و انگیزبُ سرانجام در و، انسانیو  منابع مالی، مادی عبارت بودند از از منظر منابع سازمانی

  سالمت جسمانی و روانی و پیشگیری و درمان. عبارت بودند از مشارکت

 لیستبرای ثبت محتوای مقاالت بود. این چک ساختهمحققلیست چکیک ها، ابزار گردآوری داده

آماری و ضرایب و  نمونة، پژوهش، روش موردنظر ةعنوان تحقیق، سال انتشار، مجل مواردی همچون

روایی محتوایی  شد.می را شامل مورداستفاده یهاپژوهشدر  آمدهدستبه اثرِ ةو اندازها آماره

ضریب پایایی  .کردندیید تأ فراتحلیلآمار و  متخصص تادانتن از اس 13 را موردنظرلیست چک

های سازی آمارهدر این پژوهش، برای یکسان (.74/0) شدارزشیابی داوران تأیید  لیست نیز باچک

، با آمدهدستبهد. سپس ضرایب شاستفاده  2سه ةنسخ ،پاورجی افزارنرمابتدا از  ،مختلف یهاپژوهش

  .شدگزارش  هالفهاز مؤ هریک اثر و معناداریِ ةو انداز ارزیابی 3فراتحلیل افزارنرم استفاده از

 

 

 

                                                           
1. Streiner 

2. Gpower.v3 

3. Comprehensive Meta Analysis (CMA) 
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 جنتای

 استفاده با کشورها از بسیاری در دارنظام فراتحلیل تحقیقات و مروری مطالعات: شناسايی اول، گام

 که هاییپژوهش و مقاالت ایِداده هایپایگاه اینکه به توجه با شوند.می جستجو اطالعاتی هایبانک از

 همگانی ورزش توسعة راهکارهای در زمینة( 1393تا  1382 هایسال) شدهمشخص زمانمدت در

 موردبررسی هایمؤلفه خصوص در یفراتحلیل مقاالت کیفیت مرورمتفاوت است،  اند،صورت گرفته

 ساخت در یفراتحلیل مقاالت محققانِ غیرمرتبط، و مختلف هایمؤلفه و هاروش دلیل به دهدمی نشان

 هایپژوهش ابزار نیز و پژوهش هایپیشینهبا  و انددهکرن استفاده استاندارد روال از تحقیق ابزار

  .اندنداشته آشنایی ، ،حوزه این در گرفتهانجام

 ترینمناسب باید کرد، آوریجمع را پژوهشی منابع از تعدادی پژوهشگر آنکه از پس گام دوم، انتخاب:

 اطالعات ،منبع: دشو توجه زیر هایمالکبه  باید ،گزینش این در. کند انتخاب آنها بین از را منابع

 و موردمطالعه ةنمون حجم ،باشد شده استفاده مناسب پژوهش طرح از ،باشد داشته تحلیل برای کافی

 با متناسب پژوهش انجام شرایط و زمان و نیز باشد جامعه معرف که باشد ایگونهبه گیرینمونه روش

 و آماری هایروش کاررفته،هب هایمؤلفه محتوا، بررسی از درمجموع، .باشد فراتحلیل پژوهش پرسش

مناسب تشخیص داده  فراتحلیل برای مورد 17 تنها شده،بررسی ةمقال 37 از گیری،نمونه هایروش

 باقی تحلیل در ،بودند تریافزون آزمون توان و اثر ةانداز دارای که مقاله 17 این هایمؤلفه تمام. شدند

ی مشترک هایمؤلفهکه  شدهاستخراج مقاالتِ قیِ اب و شدند داده گزارش ة یکشمار جدول در و ندماند

 فراتحلیل افزارنرم وارد تحلیل برای نبود، برخوردار الزم توان و اثر ةانداز از آنها هایمؤلفه و داشتند

 دربیشتری داشتند،  آزمون توان و اثر ةانداز که ایمقاله 14 آن ،مقاله 17 مجموعِ از بنابراین، .نشدند

  .دارد مقاالت اندک کیفیت از نشان تقریباً مقاالت در افت میزان این. ندوارد شد ة یکشمار جدول

 استخراج منبع هر از را مناسب هایداده باید پژوهشگر مناسب، منابع انتخاب از پس گام سوم انتزاع:

 نخستین. دهد رخ خطایی هاداده بندیطبقه و استخراج در است ممکن مرحله، این در. کند انتزاع و

 نادرست تفسیر ،خطا منبع دومین. است مربوط بندیطبقه خطای یا نادرست بندیطبقه به خطا، منبع

 به منابع از شدهاستخراج هایداده در وارد کردنِ که دهدمی رخ زمانی خطا سومین. است جداول

 اقدامات خطاها این کاهش برای .پژوهش دفتری امور خطای یعنی ؛ددهمی اشتباهی رخ ،کامپیوتر

  :بود خواهد مفید زیر

 حل برای و دبپردازن هاداده انتزاع و استخراجبه  جداگانه صورتبه کنندهبررسی پژوهشگر دو

 .شود داده دخالت ثالثی شخص نظر مذکور، نفر دو هایبررسی بین شدهمشاهده هایتناقض

 شود مقایسه هاگزارش متن با شدهاستخراج مطالب ببینند، آموزش زمینه این در باید کنندگانبررسی

 بندیصورت به فراوان دقت با باید مرحله این در .دشو مشخص آنها احتمالی علل و ناهماهنگ موارد تا
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 متغیرها عملیاتی و نظری تعاریف به و یافت را هاپژوهش میان تفاوت و تشابه وجوه ،پرداخت مسئله

  .کرد توجه متغیرها بین ةرابط و

 اثر ةانداز میزان خود هایپژوهش برای گرفته،انجام هایپژوهش از یکهیچ آنکه ترمهم بسیار ةنتیج

 خدشه دچار را آماری هایآزمون صحت تأیید امر این. اندنداده گزارش را خود آماری هایآزمون توان و

 لحاظ از. سازدمی دشوار هستند، فراتحلیل انجام دنبال به که محققانی برای را کار نیز و کندمی

 ادرستن بعضاً و مختلف هایروش از و هستند متغیر بسیار شدهبررسی مقاالت گیری،نمونه هایروش

 را الزم کفایت هاپژوهش از مورداستفاده هاینمونه تعداد آیا اینکه تحلیلبرای  اما .اندهکرد استفاده

 محج کفایت تحلیلپاور استفاده شد. افزار جیاز نرم ،نه یا اندداشته آماری هایتحلیل انجام برای

 حداقل از شدهبررسی هایپژوهش که داد نشان پاورجی افزارنرم با استفاده از مقاالت، برای الزم نمونة

 به توانمی که ایخدشه ترینمهم شاید. اندبوده مندبهره خود هایپژوهش برای الزم نمونة تعداد

برای . ه استشد استفاده نامناسب آماری هایروشاز  آنها در که باشد آن گرفت، پذیرفتهانجام مقاالت

( نسبی ای،فاصله ای،رتبه اسمی،) مقیاس سطح گرفتن نظر در بدون هاپژوهش این در محققان مثال،

 آزمونی) فریدمن آزمون از مکرر ةاستفاد به توانمی نمونه برای. انددهکر تحلیل را خود هایداده

 زمونآ پارامتریک معادل کهدرحالی شاره کرد؛ا ایفاصله هایداده بندیرتبه برای( ناپارامتریک

 آزمون ینا طریق از باید ایفاصله هایداده بندیرتبه و است راههیک واریانس تحلیل آزمون فریدمن،

  .پذیرد انجام

 عوامل روش ها،؛ یکی از این روششودمی انجام روش سه با فراتحلیل: وتحلیلتجزيه چهارم، گام

 به را دوخی آماری آزمون آن برای توانمی که است تحلیل روش ترینساده روش این است؛ بحرانی

 بر که است کرده تهیه روزنتال باراولین را روش این است؛ نتایج ترکیب روش روش دیگر، .برد کار

ـ  میانگین ةمقایس آزمون ةشدوزن اثر و t-z آزمون احتماالت،ـ  لگاریتم جمع چون یهایروش اساس

 این است؛ بیزن روش ،سوم روش .داد قرار مورداستفاده را بلوکی هایطرح و شمارش نسبت، ةمقایس

 به هاداده به مختلف ضرایب دادناختصاص و ریاضی تبدیل طریق از و است پذیرجمع روش یک الگو

های و توان آزمون 1شدهمحاسبهاثر  ةمیزان انداز یکنتایج جدول  (.157 خلعتبری،) آیدمی دست

از روی ابعاد ورزش همگانی  تفکیکبهرا  گرفتهانجام یهاپژوهشدر  2پاورجی افزارنرمآماری حاصل از 

 یهاپژوهشدر  یهای مشترکهلفمؤ شود چهدرنتیجه مشخص می. دهدنشان می فراتحلیللیست چک

اثر و توان آزمون آماری  ةانداز ،مشترکی که در مقاالت هایمؤلفه ،بینازاین .اندشده گزارشمختلف 

  .اندشده ذکر ة یکدر جدول شمار ،ندزیادی داشت
 

                                                           
1. Computed Effect Size 

2. G Power 
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 شدهبررسی یهاپژوهشهای آماری اثر و توان آزمون ةمیزان انداز -1 شمارهجدول 

 عنوان تحقیق
تعداد 

 نمونه

 ةمؤلف

از  شدهاستخراج

 تحقیق

 سال
 ةانداز

 اثر

توان 

آزمون 

 آماری
نشریات، ) جمعیارتباطبررسی نقش وسایل 

فرهنگ ورزش  ةرادیو و تلویزیون( در اشاع
 (1390، آقاجانی) همگانی

400 
ورزش  و رسانه

 همگانی
1390 65/2 95/0 

وضع موجود و مطلوب عوامل  ةمقایس
 تهرانشهر  کردن ورزش همگانینهادینه

 (1393)موالیی، 
198 

رسانه و ورزش 
 همگانی

1393 76/1 85/0 

بر گرایش  مؤثرفرهنگی ـ  اجتماعیعوامل 
 (کرمان موردی:) همگانی ورزششهروندان به 
 (1391، الدینیمعین)

400 
رسانه و ورزش 

 همگانی
1391 75/6 91/0 

بر مشارکت کارکنان ناجا در  مؤثرعوامل 
سنجش رضایت ورزش همگانی با تکنیک 

 (92نیکو، )جعفری مشتری
351 

رسانه و ورزش 
 همگانی

1392 23/4 90/0 

و افزایش مشارکت  بتبیین راهکارهای جذ
های ورزش همگانی و شهروندان در برنامه

 (91)سید عامری،  تفریحی
400 

رسانه و ورزش 
 همگانی

1391 10/6 81/0 

ورزش  ةبررسی راهکارهای ارتقا و توسع
همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی 

 (2007)ممتازبخش، 
288 

برای  ریزیبرنامه
 ورزش همگانی

1386 75/2 94/0 

 ضرورت، موانع و راهکارها() همگانیورزش 
 (92)شهبازی و همکاران، 

38 
برای  ریزیبرنامه

 ورزش همگانی
1392 83/1 85/0 

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان 
جمعی در  هایرسانهبه نقش  بدنیتربیت

 گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی
 (82غفوری، )

200 
برای  ریزیبرنامه

 ورزش همگانی
1382 11/4 89/0 

ورزش  ةبررسی راهکارهای ارتقا و توسع
 انتظامیانی بانوان دانشگاه علوم همگ

 (1386بخش و فکور، ممتاز)
288 

و  تجهیزات اماکن،
برای  تأسیسات

 ورزش همگانی
1386 27/2 84/0 

 ضرورت، موانع و راهکارها() همگانیورزش 
 (1392)شهبازی و همکاران، 

38 
اماکن، تجهیزات و 

برای  تأسیسات
 ورزش همگانی

1392 81/3 87/0 
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 شدههای بررسیهای آماری پژوهشن اندازة اثر و توان آزمونمیزا -1 ادامة جدول شماره

 تحقیقعنوان 
تعداد 

 نمونه

مؤلفة 

شده از استخراج

 تحقیق

 سال
اندازة 

 اثر

توان 

آزمون 

 آماری

مقایسة وضع موجود و مطلوب عوامل 
 شهر تهران کردن ورزش همگانینهادینه

 (1393)موالیی، 
198 

اماکن، تجهیزات و 
تأسیسات برای 
 ورزش همگانی

1393 01/7 93/0 

 تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت
های ورزش همگانی و شهروندان در برنامه

 (91سید عامری، ) تفریحی
400 

سازی آموزش و آگاه
 برای ورزش همگانی

1391 60/1 89/0 

های جمعی در گرایش بررسی نقش رسانه
مردم شهر همدان به ورزش همگانی 

 (92)صادقیان، 
350 

سازی آموزش و آگاه
 برای ورزش همگانی

1390 1/4 90/0 

راهکارهای ارتقا و توسعة ورزش بررسی 
 همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی

288 
سازی آموزش و آگاه

 برای ورزش همگانی
1386 54/1 85/0 

مقایةه وضع موجود و مطلوب عوامل 
 شهر تهران کردن ورزش همگانینهادینه

 (1393)موالیی، 
198 

سازی آموزش و آگاه
 برای ورزش همگانی

1393 54/3 87/0 

تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت 
های ورزش همگانی و شهروندان در برنامه

 (91سید عامری، ) تفریحی
 

400 
حمایت مسئوالن و 
متصدیان از ورزش 

 همگانی
1391 66/6 90/0 

بر مشارکت کارکنان ناجا در  عوامل مؤثر
ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت 

 (92جعفری نیکو، ) مشتری
351 

حمایت مسئوالن و 
اندرکاران از دست

 ورزش همگانی
1392 80/2 94/0 

ضرورت، موانع و راهکارها( ) ورزش همگانی
 (1392)شهبازی و همکاران، 

38 
حمایت مسئوالن و 

اندرکاران از دست
 ورزش همگانی

1392 2/3 82/0 

بررسی راهکارهای ارتقا و توسعة ورزش 
 همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی

 (2007)ممتازبخش، 
288 

حمایت مسئوالن و 
اندرکاران از دست

 ورزش همگانی
1386 6/3 89/0 

رسانة ملی و توسعة ورزش همگانی )ظریفی، 
91) 

200 
منابع مالی برای 
 ورزش همگانی

1391 6/3 94/0 

 38 ضرورت، موانع و راهکارها() ورزش همگانی
منابع مالی برای 
 ورزش همگانی

1392 28/4 93/0 
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 شدههای بررسیهای آماری پژوهشن اندازة اثر و توان آزمونمیزا -1 ادامة جدول شماره

 عنوان تحقیق
تعداد 
 نمونه

مؤلفة 
شده از استخراج

 تحقیق
 سال

اندازة 
 اثر

توان 
آزمون 
 آماری

راهکارهای توسعة ورزش همگانی در 
 (93زاده و اندام، های ایران )مهدیدانشگاه

779 
مالی برای منابع 

 ورزش همگانی
1392 3/3 94/0 

 200 رسانة ملی و توسعة ورزش همگانی
منابع انسانی برای 

 ورزش همگانی
1391 60/2 93/0 

مقایسة وضع موجود و مطلوب عوامل 
 شهر تهران کردن ورزش همگانینهادینه

198 
منابع انسانی برای 

 ورزش همگانی
1393 4/3 83/0 

 38 موانع و راهکارها(ضرورت، ) ورزش همگانی
منابع انسانی برای 

 ورزش همگانی
1392 27/4 93/0 

بر مشارکت کارکنان ناجا در  عوامل مؤثر
ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت 

 مشتری
351 

منابع انسانی برای 
 ورزش همگانی

1392 99/3 88/0 

های مختلف مقایسة انگیزة شرکت در فعالیت
های مختلف شهر گروهورزشی روزمره در بین 

 (87نژاد، شیراز )رمضانی
436 

انگیزة سالمت در 
 ورزش همگانی

1387 5/5 98/0 

کنندگان در های شرکتبررسی انگیزه
های همگانی در فضاهای روباز ورزش

 (86نژاد، )رمضانی
765 

انگیزة سالمت در 
 ورزش همگانی

1386 78/4 79/0 

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان 
های جمعی در بدنی به نقش رسانهتربیت

 گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی
200 

انگیزة سالمت در 
 ورزش همگانی

1382 1/6 99/0 

توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش 
شهروندان تبریزی به ورزش همگانی 

 (88)معتمدین، 
600 

انگیزة سالمت در 
 ورزش همگانی

1387 26/7 97/0 

های مختلف شرکت در فعالیت مقایسه انگیزة
های مختلف شهر ورزشی روزمره در بین گروه

 شیراز
436 

پیشگیری از طریق 
 ورزش همگانی

1387 3/3 82/0 

توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش 
 شهروندان تبریزی به ورزش همگانی

600 
پیشگیری از طریق 

 ورزش همگانی
1387 89/2 82/0 

کنندگان در شرکتهای بررسی انگیزه
 های همگانی در فضاهای روبازورزش

700 
پیشگیری از طریق 

 ورزش همگانی
1386 56/4 93/0 

 

 ،پذیرفتهانجام یهاپژوهشهای آماری اثر و توان آزمون ةدهد که اندازنشان می ة یکشمارنتایج جدول 

پذیرفته قادر به تبیین درست انجام یهاپژوهشآماری  هایآزمونیعنی  ؛بوده است چشمگیرو  مؤثر
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 زیاد ،وابستهمستقل بر ثیر متغیر توان گفت میزان تأیمنظور، مبدین. اندبوده های نتایج آماریروش

 هالفهمؤ ةهمدرنتیجه، . استفرض صفر کم یید و رد خطای نوع اول و دوم در تأ ةانداز و است

سازی، منابع مالی، منابع آموزش و آگاههای جمعی، اماکن و تجهیزات، حمایت مسئوالن، رسانه)

از  ورزش همگانی( ةبرای جذب مردم و توسع سالمت ةپیشگیری، انگیز ةانگیز ،ریزیبرنامهانسانی، 

 یاثر مناسب ةکه انداز هاپژوهشهای این لفهؤمآن دسته از ند. فراوانی برخورداراثر  ةتوان آزمونی و انداز

 فراتحلیلبرای انجام که  آنهاهای مؤلفهو  مطالعات دیگر و شدوارد  فراتحلیلافزار در نرم داشتند،

  .افزار وارد نشدند، در نرممناسب نبودند

در خصوص معناداری کل و مقدار ثابت تمام  فراتحلیل افزارنرمحاصل از نتایج تحلیل  ة دوشمارجدول 

های نشان داد که شاخص دوة شمارد. نتایج جدول شزیر گزارش  صورتبه شدهاستخراجهای مؤلفه

  ند.هست، معنادار فراتحلیلدر مدل  شدهبررسی
 

شدهاستخراجهای معناداری کل و مقدار ثابت تمام مؤلفه -2 ةشمارجدول 

 سطح معناداری P CIمقدار  Zمقدار  انحراف استاندارد میانگین مدل کلی

مقدار 
 ثابت

86/2 034/0 05/58 001/0 95% 05/0 

 

مقادیر را نشان داد،  گرفتهانجام یهاپژوهشهای مؤلفهکه مقدار ثابت  ة دو،شمارنتایج جدول بر اساس 

 سه ةشمارها در جدول لفهمؤ تکتکمعناداری  رو،ازاین ند.هستمعنادار  ،فراتحلیلثابت و کل مدل 

 :دشومیزیر گزارش  صورتبه
 

 شدهبررسیهای لفهؤم اثر ةمعناداری اندازمیزان  -3 ةشمارجدول 

 اثر ةتفسیر انداز سطح معناداری اثر ةمیانگین انداز توسعهعوامل و راهکارهای جذب و 
 زیادمعنادار و  001/0 86/2 ورزش همگانی ةرسانه و توسع

 زیادمعنادار و  001/0 36/4 و تجهیزات تأسیسات اماکن،
 زیادمعنادار و  001/0 59/3 سازیآگاهآموزش و 

 زیادمعنادار و  03/0 5/2 ریزانمسئوالن و برنامه
 زیادمعنادار و  01/0 67/3 منابع مالی برای ورزش همگانی

 زیادمعنادار و  001/0 29/3 منابع انسانی برای ورزش همگانی

 زیادمعنادار و  04/0 1/2 سالمت جسمانی برای ورزش همگانی ةانگیز

پیشگیری و درمان برای ورزش  ةانگیز
 همگانی

 زیادمعنادار و  039/0 33/2
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های لفههای اثر مؤو سطح معناداری اندازهاز میانگین  فراتحلیل افزارنرمنتایج حاصل از تحلیل 

 اثرِ  ةدارای میانگین اندازهای مؤلفهدهد که تمام پذیرفته نشان میانجام یهاپژوهشدر  شدهررسیب

از  شدهاستخراجوارد م ةهم بنابراین،. استمعنادار  05/0ح در سط آنهاو میزان معناداری  هستند زیاد

این گونه از  هو جذب مردم ب ورزش همگانیة اثرگذار بر توسعهای مؤلفهعوامل و  وجز ،هاپژوهش

از و  استمعنادارتر  شدهارائه اثرِ ةاندازهای از میانگین یککدامبا این تفاسیر باید دید  ند.هستورزش 

برای انجام این کار از  .هستند لویتوادر اثر  ةاندازاز نظر ها یک از مؤلفهها، کدامنتایج پژوهشمیان 

 هایمؤلفهاز  هرکداملویت ود تا مشخص شود که اشاستفاده  راههیک آزمون آماری تحلیل واریانس

 .استورزش همگانی و جذب مردم به آن چگونه  ةبرای توسع شدهاستخراج

 ةو توسع براهکارهای جذاثر  ةگین اندازیانم ةراهیکنتایج آزمون تحلیل واریانس  ة چهارشمارجدول 

  دهد.نشان میورزش همگانی را 

 راههنتايج آزمون تحلیل واريانس يک -4 ةشمارجدول 

 شاخص

 متغیر

میانگین مجذورات 

 گروهیبین

میانگین مجذورات 

 گروهیدرون
F 

سطح 

 معناداری

 012/0 31/65 047/0 07/3 راهکارهای جذب و توسعه
 

 ةمختلف راهکارهای جذب و توسعهای مؤلفهدهد که بین میانگین نشان می چهار شمارهنتایج جدول 

خطای  یا درصد 95معناداری در سطح اطمینان  ة)مقایس ورزش همگانی اختالف معناداری وجود دارد

و  ی ندارندیکسان میانگینورزش همگانی  ةو توسع جذب بردر اثرگذاری  هامؤلفه یعنی این ؛(05/0

  اثر متفاوتی دارند. هرکدام

نشان داد که از  گروهیدرون مجذوراتمیانگین  ،شدهاستخراجهای مؤلفه بندیاولویت برای همچنین،

تجهیزات و  به ترتیب اماکن، ،ورزش همگانی ةبر راهکارهای جذب و توسع اثرگذارهای مؤلفهمیان 

 ورزش همگانی ة(، منابع مالی برای توسع36/4 اثر ة)با میانگین انداز برای ورزش همگانی تأسیسات

، (59/3 اثر ة)با میانگین انداز برای ورزش همگانی سازیآگاه(، آموزش و 67/3 اثر ة)با میانگین انداز

 لیغ ورزش همگانیب(، رسانه برای ت29/3 اثر ة)با میانگین انداز ورزش همگانی ةمنابع انسانی برای توسع

 ة(، انگیز50/2 اثر ة)با میانگین انداز ریزان(، حمایت مسئوالن و برنامه86/2 اثر ة)با میانگین انداز

حفظ سالمت جسمی و  ة( و انگیز33/2 اثر ةبا میانگین انداز) پیشگیری و درمان برای ورزش همگانی

 برخوردارند. اولویتو از  دارند( اهمیت 10/2اثر  ة)با میانگین انداز روانی
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 گیریبحث و نتیجه
ی زیادهایی است که به میزان و علوم ورزشی از حیطه بدنیتربیت یهاپژوهش ةورزش همگانی در حوز

 .گیردمی برهای سنی جامعه را در تمام رده ،است. ورزش همگانی یا ورزش برای همه هشد بررسی

 هایتحلیل این حوزه، تحقیق حاضر بر آن بود تا به تحلیلِ ه در شدانجام یهاپژوهشبا بررسی  رو،ازاین

 سؤالتحقیق حاضر به این  درنتیجه، .ورزش همگانی بپردازد ةپذیرفته در حوزانجام یِ کمّ یهاپژوهش

  است؟ ورزش همگانی چگونه ةحوز یهاپژوهشدر  شدهبررسی هایمؤلفهثیر میزان تأداد که پاسخ می

های اثر و توان آزمون ةانداز از ،هاپژوهشاز  شدهانتخابهای مؤلفه همةنتایج تحقیق نشان داد که 

 ةمعناداری انداز جنتای ،همچنین مناسب بودند. فراتحلیلبرای  بنابراین،و  زیاد برخوردار بودند آماری

نتایج آزمون  ،ند. همچنینهست زیادمعنادار و  ،تحقیقهای مؤلفه های اثرِاثر نشان داد که تمام اندازه

F روازاین ؛تفاوت معناداری وجود دارد هاپژوهشهای مؤلفه های اثرِنشان داد که بین میانگین اندازه، 

 تأسیساتتجهیزات و  اماکن،های مؤلفهنشان داد که ها مؤلفهثیر و ترتیب اهمیت میزان تأ بندیِلویتوا

برای ورزش همگانی،  سازیآگاهورزش همگانی، آموزش و  ةبرای ورزش همگانی، منابع مالی برای توسع

همگانی، حمایت مسئوالن و  ورزش ورزش همگانی، رسانه برای تبلیغ ةتوسعمنابع انسانی برای 

حفظ سالمت  ةپیشگیری و درمان برای ورزش همگانی و انگیز ة، انگیزاز ورزش همگانی ریزانبرنامه

  ند.برخورداراهمیت و اولویت  از ،جسمی و روانی

که مردم برای پیشگیری و نیز حفظ سالمتی به  آمد دستبه این نتیجه  هاپژوهش فراتحلیلاز روی 

و  تأسیسات اماکن، ازجمله ،هازیرساخت بنابراین، ؛شوندآن می بد و جذنآورمیورزش همگانی روی 

ورزش همگانی در  ةتوسع هایاولویت ترینمهماز  ،مختلف یهاپژوهش فراتحلیلمطابق  ،تجهیزات

بودجه و میزان  و ایران در های تحول نظام سالمتبا توجه به طرح ،. از طرفی دیگرنداین تحقیق بود

دهد که سیاست دولت نشان می یافته به بخش ورزش همگانی و حوزة سالمت اختصاصمنابع مالیِ 

. با دقت در این استمحسوس  ،در امر درمان ملموس نیست اما ،یق ورزشنسبت به پیشگیری از طر

  مناسبگذاریِسرمایه فقدانجایگاه مشخص برای ورزش در طرح تحول نظام سالمت و  طرح و نبودِ

 برایهای ورزشی رشته آموختةدانشمتخصص و  منابع انسانیِنکردن از استفادهها و نیز در زیرساخت

 ،در حال حاضرشود که این نتیجه حاصل میرونق ورزش همگانی و ترویج پیشگیری بهتر از درمان، 

نظام سالمت در  ةاندرکاران حیطبه دست صرفاً  ، مغفول مانده وامر مهم پیشگیری از طریق ورزش

  شده است. محولدرمان  ةحوز

های عمومی افزونی در گسترش آگاهیزنقش رو ،ویژه تلویزیونهای جمعی و بهامروزه رسانه ،از طرفی

اندک،  ةدهد پیامی را در مدت کوتاه، با هزینها به ما امکان میرسانه مؤثر کارگیریبهد؛ زیرا نجدید دار

طرق گرایش مردم به توان انتظار داشت که بدینمی روازاینحتی در مناطق دورافتاده انتشار دهیم و 
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آموزش در افزایش مشارکت افراد  (.2007کالبی، )رحیمی و خان یابدها و رفتارهای نو افزایش دیدگاه

ابزار تعلیمی برای آموزش ورزش  عنوانبهتوانند ها میآید و رسانهدر ورزش عامل مهمی به شمار می

ایجاد  برایتوان از رسانه می ،بنابراین .همگانی عمل کنند؛ زیرا تعداد زیادی از مردم به آن توجه دارند

مثبت به ورزش همگانی استفاده کرد و زمینه را برای تغییر رفتار و گرایش مردم به ورزش نگرش 

ریزان ورزش از طرفی دیگر، مسئوالن و برنامه (.1391)صادقیان و همکاران،  دآورهمگانی فراهم 

توانند از طریق پیام کوتاه، اقدام به نظرسنجی آحاد مردم می همگانی برای تعیین عالیق ورزشیِ

ب و مختلف، های مناسهایی در زمانملی و گذاشتن پیام ةکه از طریق رسان ترتیباینبههمگانی کنند؛ 

)ظریفی  همگانی و راهکارهای توسعه و ترویج این ورزش آگاه شوندورزش  در مورد عموم مردم نظر از

  (.1391و داودی، 

و فهم این موضوع که مردم با توجه به پیشگیری و  مختلف یهاپژوهشنتایج  اتحلیلفربا توجه به 

شود به مسئوالن ورزشی کشور پیشنهاد می شوند،حفظ سالمت و تندرستی جذب ورزش همگانی می

ریزی و طراحی های ورزش همگانی برآیند، سپس از طریق برنامهتقویت زیرساخت در صددابتدا 

ها از بیماریدر پیشگیری را جایگاه ورزش  ،طرح تحول نظام سالمت طرحی مشابهِاستراتژی و تدوین 

مین منابع انسانی ، در تأبعد ةدر وهل الزم را در دستور کار قرار دهند ومنابع مالی  تأمینتبیین کنند و 

ن علمی و تمرینات مدوّ ،زیرا یکی از اصول ورزش همگانی ؛گام بردارند کردهتحصیلمتخصص و 

 رسانیاطالعسازی و آگاه اهای جمعی بدر آخر نیز با استفاده از رسانه .استبق با علم تمرین منط

 مزایای ورزش همگانی و نتایج بالقوه و مثبت آن در سالمتی بپردازند. به ترویج و تبیینِ گسترده،

زاده صفوی ازجمله ورزش همگانی، ةتوسع راهکارهای ةزمین در شدهانجامهای که در پژوهشطورهمان

دیده  (2012( و پرنس و همکاران )1393آصفی و همکاران ) ،(1391سیدعامری و بردی ) ،(1381)

ورزش همگانی  ةعوامل توسع ترینمهمیکی از  ،مرتبط با ورزش همگانی هایزیرساختعامل  شود،می

زش همگانی ور ة( در کنار عوامل مختلفی که برای توسع1387معتمدین و همکاران ) ،. همچنیناست

 . اندهدانستورزش همگانی  ةبر توسع تأثیرگذاریک متغیر نیز عامل هزینه و منابع مالی را  ،نداهبرشمرد

 خود ارزشمند نقش و جایگاه گسترده، تأثیرات با چندبعدی ابزار یک عنوانبه ورزش حاضر، عصر در

 وپرورشآموزش در بخش،لذت و بانشاط و سالم فراغت اوقات گذران در افراد، سالمتی در اقتصاد، در را

 ها،بیماری به ابتال از پیشگیری در مردم، اجتماعی روابط ایجاد در جوان، و نوجوان نسل ویژهبه مردم

 متعدد کاربردهای و جامعه در گسترشروبه اخالقیِ  انحرافات و اجتماعی مفاسد بسیاری از پیشگیری

 ریزانبرنامه پژوهش، این در آمدهدستبه نتایج به توجه با(. 1383 قره،) است ساخته متجلی دیگر،

 در مختلف هایپژوهش از آمدهدستبه هایاولویت سازینهادینه و ایجاد دنبال به باید کشور ورزشی

 سطح افزایش منظوربه بدنی، هایفعالیت در مردم عموم مشارکت افزایش دنبال به و باشند ایران
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 ورزش توسعة در شدهمشخص پژوهشی هایاولویت از یکی اینکه به توجه با. باشند جامعه سالمت

 در بودجه قانون واحدة تبصرة 120 بند به توجه با و است الزم مالی منابع وجود ایران، در همگانی

 توسعة امر در را خود اعتبارات سقف از درصد یک حدود تا توانندمی دولتی هایسازمان اینکه خصوص

 دیگر، سویی از. باشند منابعی چنین جذب دنبال به ورزشی مدیران کنند، هزینه همگانی ورزش

 و پژوهشگران موردتوجه همواره همگانی، ورزش در مشارکت هایانگیزه و هاهدف شناخت

 هایاولویت از یکی نیز پژوهش این در که( 1391 داودی، و ظریفی) است بوده اندرکاراندست

 دنبال به باید بنابراین،. است افراد روحی سالمت و پیشگیری هدف با مشارکت انگیزة آمده،دستبه

 محیط اجتماعی، شناسیروان نظر از عوامل، این از یکی که بود هاانگیزه این ساززمینه عوامل شناسایی

 ساختمانی هایتکنولوژی و هاپیشرفت از استفاده معماری، شکل، طراحی، رو،ازاین است؛ افراد زندگی

 هایرنگ تنوع و تفریحی و سبز فضاهای و هاپارک ورزشی، زیبای فضاهای وجود عمرانی، و

 مسکونی، منازل حتی و هاساختمان و اماکن داخلی و بیرونی نمای و خیابان کوچه، در شدهاستفاده

 دارد بسزایی تأثیر جامعه نشاط و شادابی و افراد منفی و مثبت هیجانات و آرامش و روحیات رفتار، در

 در زیبا بهداشتی هایسرویس وجود و روشنایی حتی و معماری نوع و شاد رنگ تنوع همچنین و

. بالعکس و است مؤثر العادهفوق ورزش به مردم جذب و اشتیاق در روباز، و سرپوشیده ورزشی اماکن

 شکل وجود و فرسوده و قدیمی هایرنگ وجود و آمیزیرنگ نبودِ یا و کنندهکسل هایرنگ از استفاده

 بدون بهداشتی هایسرویس ویژهبه نشده،بازسازی و راکدمانده و شدهتخریب احیاناً و قدیمی ظاهر و

 دفع اصلی موارد از یکی تواندمی کننده،خسته و یکسان و تیپهم هایسالن احداث یا آب، شیر

 توسعة امر در متخصص و مجرب انسانی نیروی وجود نهایت، در. باشد ورزش از جوانان و شهروندان

 زیرا ؛(1391 بردی، و سیدعامری) باشد افراد جذب برای اساسی راهکار یک تواندمی همگانی ورزش

 فعالیت مشارکت در افراد حضور افزایش باعث هم تواندمی خود ریزیبرنامه و رفتارها با انسانی نیروی

 . شود بدنی هایفعالیت در نکردنمشارکت و نارضایتی باعث بالعکس هم و باشد بدنی

 خود را با سطح معناداریِ  سؤاالتفرضیات یا  وتحلیلتجزیهدهند نتایج به محققان پیشنهاد می

در صورت یافتن رابطه یا اختالف در  و طور کامل گزارش دهندخود به یهاپژوهشکاررفته در هب

ی یهاپژوهشسفانه آماری خود را گزارش دهند. متأهای اثر و توان آزمون ةانداز حتماًفرضیات خود، 

 یدقتکممقاله(، از  37 مقاله از مجموعِ 17) ندشداستفاده ورزش همگانی  ةدر حوز فراتحلیل برایکه 

 نداشتنکفایت  اشتباه وگیریِهای نمونهروش برگزیدنِ های آماری،روش کارگیریبهمحققان در 

رایج اشتباهات  ،هاپژوهشر دیگو  فراتحلیلاین  ةمطالع باباید محققان  روازاین. حکایت دارندها نمونه

 شود، به محققان پیشنهاد مییادشدهمقاالت  فراتحلیلهمچنین، مطابق  ند.را تکرار نکن نویسیمقاله



 271                                                                                      ... فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب

آوردهای نتایج و دستگزارش  با و کنند بررسیجدیدتری را  هایمؤلفهمبانی نظری جدید و 

  ورزش همگانی بیفزایند. ةبه غنای ادبیات تحقیق در حوز روز،های بهپژوهش

 ورزش ةتوسع های متولی امرِ، به سازمانیتحلیلفرانتایج قوی مقاالت  بهمحققان با استناد  ،همچنین

تنظیم  برایموثق  ةنتیج عنوانبهحاضر را  فراتحلیلای از نتایج دهند نسخههمگانی پیشنهاد می

ورزش  ةامر توسع با مرتبطهای ، به سازمانروازاینکار برند. ه راهبردی خود بهای عملیاتی و برنامه

ی در هر هایگروهکارحاضر،  فراتحلیلشده در استنتاج هایمؤلفهشود برای کاربرد همگانی توصیه می

 در راستایو  زندهدف جاری سا ةصورت کاربردی در جامعشده را بهتشکیل دهند و نتایج یافته مؤلفه

حاضر که از  فراتحلیلنتایج  ،شک. بیبکوشندمگانی در بین آحاد جامعه بیشتر ورزش ه چههر ةتوسع

  د.کراین امر کمک شایانی خواهد  بهترِ چهبه تسهیل هر ،دهشداخلی استنتاج  یهاپژوهشر دیگروی 
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Abstract 

The purpose of this study was Meta-analysis of studies of factors and strategies to 

attract people to development of sport for all in Iran the last 10 years. Therefore 37 

articles published in reputable journals internal was used, as a statistical population. 

In this case, among the population, 17 research papers, because of shared components, 

the correct sampling, and statistical methods and associated quality were evaluated 

for meta-analysis. From their 48 common components in the 17 studies were extracted 

and then in terms of effect size and power statistical test components of research, 14 

components entered meta-analysis software. In this study, G. Power and meta-

analysis software to determine rate of effect size tests and power statistical tests of the 

extracted components and also Test ANOVA was used to investigated mean 

difference components and their prioritize. The results of effect size analysis showed 

that all components extracted from the research have high effect size and power test. 

As well as F test results showed that there is significant difference between extracted 

components from the papers. Factors identified, including the media and development 

sport for all, facilities and equipment, training and awareness, officials and planners, 

financial and human resources for sport for all, physical health motivation for sport, 

achievement motivation and treatment for Sport for all. According to the results of 

research, Program should be to strengthen the infrastructure of sport, Planning and 

design of strategy and Codification design such as the health system Evolution and 

status of sport and the next step take steps in seeking funding and specialist human 

resources. 
 

Keyword: Meta-analysis, Statistical Power, Effect Size, development of Sport for 

All 
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