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 نامه توصيفي واژه

 ها فراتحليل

Meta‐Analyses 
 

  ٭دكتر محسن رضائيان
  

  .145تا  143): 2(5؛ 1384رعلوم پزشكي مجله ايراني آموزش د
  

توان  هاي مورد استفاده در پژوهش را مي تجزيه و تحليل  
  :به سه گروه تقسيم نمود

 Primary(هاي نخستين  تجزيه و تحليل. 1 analyses :(
كرده  آوري ها را جمع شود كه پژوهشگر، خود داده زماني اطالق مي

  .تجزيه و تحليل نمايد و براي به دست آوردن نتايج، آنها را
زماني  ):Secondary analyses(هاي دومين  تجزيه و تحليل. 2

هاي مربوط به يك مطالعه  شود كه پژوهشگر، داده اطالق مي
قبلي را براي پاسخگويي به سؤال يا سؤاالت جديد مورد تجزيه 

  .و تحليل مجدد قرار دهد
كه  شود زماني اطالق مي): Meta analyses(ها  فراتحليل. 3

 Primary(پژوهشگر، نتايج تعدادي از مطالعات اوليه 

analysis ( را براي پاسخگويي به سؤال پژوهشي خود با
  .يكديگر تركيب نموده و نتيجه جمعي جديدي را به دست آورد

 Systematic reviews of(مند منابع  ها با مرور نظام فراتحليل

the  literature (تركيب و در براي پيدا كردن، ارزشيابي ،
پردازند كه قبالً  بندي آماري، به مقاالتي مي صورت نياز، جمع

. اند پيرامون يك موضوع خاص به رشته تحرير در آمده
اين است كه آنها با ادغام فراتحليل ترين مزيت مطالعات  مهم

كردن نتايج مطالعات مختلف، قدرت مطالعه را در جهت يافتن 
همين خصوصيت سبب شده . ندده دار افزايش مي نتايج معني

ها  هاي اخير، تعداد مقاالت مربوط به فراتحليل است كه در سال
شوند، افزايش چشمگيري  كه در منابع علوم پزشكي منتشر مي

يكي از پيامدهاي بسيار مهم چنين افزايشي، . را نشان دهد
هاي  گيري ها در تصميم روزافزون نتايج حاصل از فراتحليلكاربرد 
 .باشد مي هاي بهداشتي مراقبت مربوط به

                                                            
، پزشكي اجتماعيگروه   ،)ياراستاد( محسن رضائياندكتر  .آدرس مكاتبه ٭

  رفسنجان، ميدان انقالب، رفسنجانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده
E-mail: moeygmr2@ yahoo.co.uk 

  
  مراحل انجام يك فراتحليل

از مقاالت چاپ شده در يك زمينه  فراتحليلآماده كردن يك 
محدوده تمركز  .العاده دارد فوقخاص، نياز به كوشش و دقتي 

به عبارت ديگر، مانند . بايد به روشني بيان گرددفراتحليل يك 
با يك سؤال مشخص و ها نيز بايد  تمامي مطالعات، فراتحليل

براي نمونه، يك سؤال مشخص و . دقيق پژوهشي شروع گردند
دقيق پژوهشي كه اخيراً موضوع يك فراتحليل قرار گرفته است 

هورمون درماني يائسگي در «: باشد كه شامل اين موضوع مي
اند تا چه  زناني كه از سرطان پستان جان سالم به در برده

پس از . »گذارد سرطان تأثير مي اندازه بر روي عود مجدد اين
گفت، بايد  طرح يك سوال پژوهشي دقيق مانند سؤال پيش

و منابع منتشر شده و يا تمامي مقاالت آوري  نسبت به جمع
  .اقدام نموددر خصوص موضوع مورد نظر نشده 

اطالعاتي  هاي رهيافت جامع جستجوي منابع بايد از بررسي بانك
و با انتخاب كليد  Embaseو  Medlineهسته پزشكي، نظير 

 ها فراتحليلضروري است كه در . هاي مناسب شروع شود واژه
و گزارش ي به خوبي توصيف شده ا جزئيات جستجوي رايانه

بايد ذكر گردد كه كدام بانك اطالعاتي مورد  ،براي مثال. شود
 .شده استهايي استفاده  چه كليدواژهاز جستجو قرار گرفته و 

تواند  ي نميا كه حتي جستجوي رايانه نجايياز آ ،حالدر عين 
 ،بنابراين ،تمامي مقاالت مرتبط با موضوع را مشخص نمايد

منتخب نيز و منابع مجالت  )Hand Searching( بررسي دستي
همچنين با يافتن منابع مشابه در . بايد به مرحله اجرا درآيد مي

منه ، مقاالت به دست آمده بايد دا)Reference(فهرست منابع 
  .بررسي را افزايش دهد
بايد تنها با پيدا كردن مقاالت چاپ شده در  چنين رهيافت جامعي نمي

زمنيه موضوع مورد نظر خاتمه پذيرد، بلكه تالش مضاعفي براي 
پيدا كردن مقاالت چاپ نشده در زمنيه موضوع مورد نظر، مثالً از 

بايد  طريق مكاتبه با افراد سرشناس در زمينه موضوع مورد نظر،
اين نكته از آن جهت حائز اهميت است كه معموالً . انجام شود

اند، از شانس  دار نشده مقاالتي كه موفق به پيدا كردن نتايج معني
  .باشند كمتري براي چاپ شدن برخوردار مي

نكته قابل توجه در خصوص مطالعات منتشر نشده اين است 
ي ا وههاي اين قبيل مطالعات ممكن است به شي كه يافته

اگر نتايج . چاپ شده متفاوت باشدقاالت م نتايجيافته با  نظام
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ممكن  ،دخالت داده شود فراتحليلمطالعات منتشر نشده در يك 
  .گيري متفاوت گردد است منجر به يك نتيجه

  
  ها هاي آماري مورد استفاده در فراتحليل روش

يوه كه به ش ينتايج مطالعاتدر نخستين مرحله از تجزيه و تحليل 
يك جدول و  تمامي نتايج را درتوان  مياند،  آوري شده گفت جمع پيش

خواننده امكان قضاوت اين نكته  رايود تا بنميا يك شكل ارائه 
به دست آمده كه آيا در موازنه با يكديگر، تمامي مقاالت  فراهم گردد

در جدول يا تصوير مذكور بايد  ؟اند جواب يكساني را ارائه نموده
مهم مربوط به هر مقاله، نظير سال و مكان انجام مطالعه، اطالعات 

اين نمايش . آورده شود... هاي مورد بررسي، و تعداد نمونه
دهنده مقدار تغييرات در بين تك تك  تصويري همچنين نشان

پژوهشي مقاالت نكته قابل توجه اين است كه . باشد مطالعات مي
براي . متفاوت هستند از نظر جزئيات طراحي با هم مختلف معموالًً

مطالعات مختلف ممكن است براي انتخاب بيماران مورد  ،مثال
هاي سني  مطالعه خود از معيارهاي تشخيصي متفاوت و يا گروه

همچنين آنها ممكن است از نظر درمان . مختلف استفاده نمايند
. متفاوت باشندبا هم ) مقدار و زمان مصرف دارو(تجويز شده 
. ممكن است باعث پديدآمدن نتايج متفاوتي گردندهايي  چنين تفاوت

شناسايي و از ها  مرحله، بايد اين گونه تفاوت از همين رو، در اين
. اند با هم مقايسه گردند ثيري كه از خود برجا گذاشتهأنظر مقدار ت

نه فقط باعث  ،دهد كه در شرايط باليني مختلف رخ مينتايج يكساني 
خواهند بود كه  بلكه مبين اين نكته نيز ،شوند گيري مي تقويت نتيجه
  .تري نيز تعميم داد توان به محدوده وسيع نتايج را مي

گفت، اكنون وقت آن رسيده است كه  پس از طي مرحله پيش
نتايج تمامي مطالعات پژوهشي با يكديگر ادغام شده تا به يك 

ممكن است  ،در اين مرحلهبا اين وجود، . نتيجه كلي دست يافت
ال مطرح گردد كه با مطالعاتي كه از كيفيت بااليي ؤاين س

كنار گذاشتن از آن جايي كه  ؟باشند چه بايد كرد برخوردار نمي
منجر آنها ممكن است به از دست دادن بخشي از اطالعات 

يك راه حل براي جبران اين مشكل استفاده از ، بنابراين، گردد
اين نظام در . باشد مي) Weighting system( دهي نظام وزن

باشند از وزن  يني مييدهي مقاالتي كه داراي كيفيت پا وزن
گيري  ثير آنها بر روي نتيجهأبسيار كمي برخوردار شده تا ت

تجزيه  ،روشاين راه حل ديگر استفاده از . نهايي خيلي كم باشد
 اصطالح تجزيه و تحليل حساسيتبه و تحليلي است كه 

)Sensitivity analysis (ابتدا  ،در اين روش. ه استناميده شد
نسبت به خالصه كردن  ،با در نظر گرفتن تمامي مقاالت موجود

كليه مقاالتي كه از  ،در مرحله بعد. گردد نتايج اقدام  مي
حذف شده و تجزيه و  اند، بودهترين كيفيت برخوردار  ينيپا

تواند با افزايش آستانه  يند ميااين فر. گردد ها تكرار مي تحليل
به اين معني كه هر بار مقاالت با  ،مقاالت تكرار شودكيفيت 
انجام  ،شوند ها وارد مي هاي باالتري در تجزيه و تحليل كيفيت

دهد كه چقدر نتيجه نهايي  هايي نشان مي چنين تجزيه و تحليل
  .باشد ثير مقاالت با كيفيت پايين ميأيك مطالعه مروري تحت ت

  
  ها فراتحليل دهنده ترين بانك اطالعاتي ارائه مهم

آيند،  ها از تركيب نتايج مطالعات اوليه به دست مي فراتحليل
توان آنها را به تفكيك براي مطالعات تجربي، نظير  بنابراين، مي

ي، مطالعات همگروه اي، نظير مطالعات مشاهدهو  ،ها ييكارآزما
اما از آنجايي كه . انجام داد شاهدي - موردو يا مطالعات 

 Randomized(با گروه شاهد  كارآزمايي تصادفي

controlled  trial ( كيفيت باالتري نسبت به ساير انواع
ها  مطالعات دارند، انجام فراتحليل بر روي اين قبيل كارآزمايي

در همين راستا، . باشد از اهميت شايان توجهي برخوردار مي
هاي  هاي اطالعاتي كه به ارائه فراتحليل ترين بانك يكي از مهم

ي تصادفي با گروه شاهد ها ييكارآزماده بر روي انجام ش
با آدرس ) Cochrane(پردازد، بانك اطالعاتي كوكران  مي

  .باشد مي http://www.Cochrane.org اينترنتي
 Archie(اسم اين بانك از روي نام آرچي كوكران 

Cochrane( بود، اقتباس ، كه يك اپيدميولوژيست اسكاتلندي
ميالدي با چاپ كتابي به  1972سال  نامبرده در. گرديده است

هاي به عمل آمده، بويژه  تر نتايج پژوهش ضرورت كاربرد سريع
هاي تصادفي با گروه شاهد در علوم بهداشتي تأكيد  كارآزمايي

وقفه اين  هاي بي از همين رو، و به خاطر فعاليت. نمود
ميالدي به  1993كوكران در سال اپيدميولوژيست، بانك همكاري 

بانك به عنوان يكي از كتابخانه اين . ار وي تأسيس گرديدافتخ
اين . گردد هاي تجربي قلمداد مي دهنده فراتحليل ترين مراكز ارائه مهم

‐CDكتابخانه، فصلنامه اطالعاتي خود را به دو شكل اينترنتي و 

ROM در حال حاضر از طريق  كهدهد  در اختيار عالقمندان قرار مي
.تهاي علوم پزشكي قابل دسترسي اس در دانشگاه Ovidمحيط 
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