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تعریف و مزایای مرور ساختار یافته

مرور نظام مندعبارت است از مرور منابع مرتبط با هدف پژوهش به 
طوری که شواهد معتبر و با کیفیت باال را شناسایی، ارزیابی،

.  انتخاب و به نحو مناسب ترکیب نماید

مزایا
حداقل نمودن سوگیری

کاهش خطاهای تصادفی

افزایش روایی و پایایی مطالعه



تعریف و مزایای فراتحلیل

فراتحلیل عبارت از به کارگیری روش های آماری خاص برای خالصه
رتباط کردن نتایج مطالعات مستقل برای یافتن دقیق ترین شکل ا

.  بین متغیرهای مورد بررسی است 

مزایا
مطالعات فراتحلیل کمک می کنند تا جمع بندی اطالعات منابع 

صورت ( Objective)مختلف و خالصه کردن آن ها به صورت عینی 

.دپذیرد و نظرات شخصی تاثیر خاصی در این فرآیند نداشته باش
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تعریف دقیق موضوع و سوال پژوهش. 1

در گام اول انجام یک مرور نظام مندو فراتحلیل، محقق باید 
حیطه های مختلفی که سوال پژوهش قصد دارد به آنها بپردازد

:این حیطه ها عبارتند از. به طور دقیق مشخص نماید

جامعه مورد مطالعه

 (  مداخله یا مواجهه)متغیر مستقل مورد مطالعه

متغیر وابسته

نوع مطالعه انتخابی

بعد زمانی مورد نظر



جستجو و انتخاب اولیه مقاالت . 2

رار در این مرحله باید منابع الکترونیکی مختلف مورد بررسی ق
جر به گیرد و صرفا اکتفا به یک منبع مانند مدالین می تواند من

:خطاهای زیر شود

 درصد کارآزمایی های 80تا 30جستجوی سریع مدالین تنها
.بالینی مرتبط را شناسایی می کند

 سو گیری انتشار(Publication Bias)

 سو گیری زبان(Language Bias  )



نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

حساسیت و ِویژگی جستجو. 2-1-1

تبط حساسیت یک جستجو بیان کننده آن است که چه نسبتی از مقاالت مر
دین توصیه می شود برای باال بردن حساسیت چن. کشف و گزینش شده اند

ن بانک اطالعات با کلید واژگان نسبتا عام با زبانهای مختلف به طور همزما
.بررسی شوند

بط ویژگی یک جستجو بیان کننده آن است که تا چه میزان مقاالت غیر مرت
.گزینش نشده اند

حساسیت و ِویژگی با هم رابطه ی معکوس دارند، یعنی با گسترش 
دن جستجو میزان حساسیت افزایش می یابد اما ویژگی به دلیل بیشتر ش

.مقاالت غیرمرتبط کاهش خواهد یافت



نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

(1)بانک های اطالعاتی الکترونیک . 2-1-2

1. Medline 

2. Embase

3. Australian Medical Index

4. Chinese Information Literature Database

5. Japan Information of Science and Technology File on Science

6. Latin American Caribbean Health Science Literature (LILACS)

7. Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL)

8. AIDSLINE

9. CAB Health

10. ….

سایت ککران بانک اختصاصی برای کارآزمایی های بالینی به نام . 11CENTRAL
.تشکیل داده است

http://www.thecochranelibrary.com

http://www.thecochranelibrary.com/


نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

(2)بانک های اطالعاتی الکترونیک . 2-1-2

.Medline یه می ایندکس مدیکوس توسط کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا ته: 1

اتی این کتابخانه اخیرا بانک اطالع. شود و فرم الکترونیکی آن مدالین است
NLM Gateway(http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd  )جدیدی به نام 

راه اندازی کرده است که در آن می توان به طور همزمان در ده ها بانک 
را این بانک بیشتر منابع آمریکایی. جستجو نمودPubmedاطالعاتی از جمله 

.تحت پوشش دارد

.Embase تهیه می Elsevierفرم الکترونیکی سایت پزشکی است که توسط 2
مجالت اروپایی را بیش از مدالین Embase(http://www.embase.com). شود

گزارش % 34پوشش می دهد و هم پوشانی آن با مدالین به طور متوسط 
.شده است

http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd
http://us.cochrane.org/resources-handsearchers


نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

بانک های اطالعاتی غیر الکترونیک . 2-1-3

ی منابعی هستند که در جستجوهای الکترونیک یافت نمی شوند از جمله م
.توان به خالصه مقاالت سمینارها و کنفرانس ها اشاره نمود

 تحقیقات نشان دادهاندکه در حدود نیمی از خالصه های ارایه شده در
.  کنفرانس ها هرگز به مقاله تبدیل نمی شوند

برای اطالع بیشتر به آدرس زیر در سایت ککران مراجعه شود:

http://us.cochrane.org/resources-handsearchers

http://us.cochrane.org/resources-handsearchers


نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

بانک های اطالعاتی کاغذی. 2-1-4

 بانک های اطالعاتی کاغذی عموما شامل منابعی هستند که قبل از ایجاد
رنال به عنوان مثال ممکن است یک ژو. بانک های الکترونیک منتشر شده اند

تنها راه دسترسی به . به صورت آنالین در دسترس باشد1995از سال 
این ژورنال می تواند منابع کاغذی موجود 1995مقاالت منتشر شده تا سال 

.در کتابخانه ها باشد



نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

(GREY LITERATURE)شناسایی منابع چاپ نشده . 2-1-5

 از آن جایی که هیچ روش تعریف شده ای برای تعیین استراتژی جستجو در این حالت
.  وجود ندارد این بخش سخت ترین نوع جستجو است

یق یکی از روش های پیشنهادی مکاتبه با افراد سرشناس و متبحر در حیطه ی مورد تحق
.  فهرست این افراد را می توان از بین نویسندگان مقاالت مرتبط استخراج نمود. است

 در حال حاضر، بانک های اطالعاتی طراحی شده اند که در آنها مشخصات کارآزمایی های
از جمله . بالینی در حال انجام ثبت می شود

www.controlled-trial.com

www.trialCentral.org

www.clinicalTrial.gov

 سایت های شرکت های بزرگ دارویی نیز می توانند منابع دیگری برای جستجو
.باشند

http://www.controlled-trial.com/
http://www.trialcentral.org/
http://www.clinicaltrial.gov/


نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

(1)تدوین استراتژی جستجو . 2-1-6

برای جستجو استراتژی کلی وجود ندارد ولی برای باال بردن میزان حساسیت
:جستجو می توان از راهکار سه بخشی زیر بهره گرفت

نام بیماری: بخش اول

عبارت مورد نظر برای متغیر مستقل: بخش دوم

نوع مطالعه: بخش سوم



نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

(2)تدوین استراتژی جستجو . 2-1-6

 سه بخش فوق با ترکیبandر بدیهی است اگ. به یکدیگر متصل می شوند

، این چند نام رایج برای یک بیماری یا یک متغیر مستقل وجود داشته باشد
.به یکدیگر متصل نمودorنام ها را می توان با ترکیب 

هنگام تدوین استراتژی جستجو ممکن است عبارات محدود کننده دیگری
.  نظیر جامعه هدف، سال یا زبان مقاله در نظر گرفته شود

ه طور برای باال بردن پایایی توصیه می شود که دو یا چند تیم جستجو گر ب
.مستقل منابع را جستجو نمایند



نکات مهم در جستجوی مقاالت . 2-1

سوگیری انتشار. 2-1-7

ن، اصطالح سوگیری انتشار به طور معمول نشان دهنده بیشتر نوشته شد
.ارسال و همچنین شانس چاپ مقاالت با نتایج معنادار آماری است

.برای مقابله با سوگیری انتشار سه راه حل وجود دارد

نادیده گرفتن سوگیری انتشار

تالش برای یافتن اطالعات منتشر نشده

 استفاده از روش های آماری برای شناسایی احتمال سوگیری انتشار و
کاهش اثر آن



سنجش کیفیت مطالعات. 3

اطالعات استخراج شده از مقاالت به دو دسته قابل تقسیم 
:است

اطالعاتی که برای ارزیابی کیفیت مطالعات به کار می روند.

 اطالعاتی که مستقیما در راستای سواالت پژوهش بوده و
در این. معموال میزان تاثیر عامل مورد مطالعه را نشان می دهند

اج استخرپایاییو رواییراستا باید اطالعاتی با باالترین 
.شوند



(اعتبار)روایی . 3-1

روایی عبارت است از این که نتایج حاصل از مطالعات تا چه حد 
ده ممکن است به دلیل ایرادهای متدولوژیک مطالعات انتخاب ش

.و یا شیوه اجرایی آنها به واقعیت نزدیک باشد

به طور کلی راهکارهای زیر برای باال بردن روایی مطالعه 
:  فراتحلیل پیشنهاد می شود

کور بودن افراد استخراج کننده اطالعات نسبت به نام نویسندگان و مج. له 1
منتشر کننده مقاله

متفاوت بودن افراد ارزیابی کننده کیفیت متولوژی مقاالت با افراد اس. تخراج 2
کننده اطالعات



روایی. 3-2
منابع اصلی خطا در متدولوژی مقاالت. 3-1-1

سوگیری در گزینش نمونه ها . 1(Selection Bias :) به عنوان مثال عدم

تصادفی سازی مناسب برای تخصیص بیماران به گروه های درمانی مورد 
(تصادفی سازی دقیق: راهکار مقابله)مطالعه 

سوگیری در نحوه مراقبت از نمونه ها در گروه های مورد مطالعه . 2

(Performance Bias( :)کور بودن محقق نسبت به مداخالت: راهکار مقابله)

سوگیری در ریزش نمونه ها . 3(Attrition Bias):  به عنوان مثال تفاوت قابل

مالحظه در خارج شدن نمونه های گروه های مختلف از مطالعه 

سوگیری در تشخیص نتیجه . 4(Detection Bias :) همان سوگیری در ثبت

کور بودن محقق : راهکار مقابله)متغیر وابسته یا پیامد مورد نظر است 
(نسبت به مداخالت



(اعتماد)پایایی . 3-2

خراج پایایی به معنای میزان ثبات نتایج است و به ویژه در است
یل از نتایج به معنای میزان ثبات نتایج ثبت شده برای فراتحل

. میان کل نتایج ارایه شده است

ه به طور کلی دو علت برای کاهش پایایی نتایج استخراج شد
:وجود دارد

خطاهای انسانی به خصوص در ارزیابی کیفیت مطالعات. 1

خطاهای مربوط به متن مورد مطالعه . رج به عنوان مثال تناقض بین نتایج د)2
(شده در چکیده و بخش یافته های یک مقاله



پایایی. 3-2
روش های افزایش پایایی اطالعات استخراج شده. 3-2-1

ایجاد فرم های اولیه برای جمع آوری اطالعات و استفاده آزمایشی از آنها . 1
قبل از شروع مطالعه اصلی

آموزش کامل و دقیق افرادی که مسوول استخراج اطالعات هستند. 2

تعیین میزان هم خوانی نتایج ثبت شده توسط افراد استخراج کننده . 3
اطالعات به عنوان شاخصی از پایایی

تعیین راهکارهای اجرایی برای وارد کردن افراد جدید برای استخراج . 4
اطالعات

ترغیب افراد استخراج کننده اطالعات به شرکت فعال در بحث ها و تصمی. م 5
گیری های مربوط به ابزار گردآوری اطالعات



چگونگی ارزیابی کیفیت مقاالت. 3-3

به طور کلی دو دسته از روش ها برای ارزیابی کیفیت مقاالت
(Critical appraisal)وجود دارد.

تقسیم مقاالت به سه گروه. ا تمامی که در این مقاالت تقریب)کیفیت باال : 1
حداقل یکی از معیارها تا )، کیفیت متوسط (معیارها رعایت شده است

حداقل یکی از معیارها رعایت)، کیفیت پایین (حدودی رعایت نشده است
(.نشده است

ه ب)تدوین مقیاس عددی بر اساس دستورالعمل های مختلف پیشنهادی 2.
Moherعنوان مثال  Beroبرای ارزیابی کیفیت مطالعات بالینی و (1995-6)

(برای مطالعات مشاهده ای(1999)



استخراج نتایج. 4

شیوه جمع آوری اطالعات در مطالعات مرور نظام مندو فراتحلیل 
عمدتا از طریق استخراج اطالعات نتایج مطالعات دیگران و ثبت

.  در فرم های مربوط است

در برخی موارد محقق ناچار است بعضی اطالعات را از طریق 
ی تماس با محققین، نویسندگان مقاالت و یا مراکز تحقیقات

.کسب و ثبت نماید

اطالعات استخراج شده ممکن است در فرم هایی به صورت 
یا الکترونیک انجام ( معموال برای نمونه های محدود)کاغذی 

.  شود



بخش های مختلف فرم گردآوری اطالعات. 4-1

:یک فرم گردآوری اطالعات شامل بخش های اصلی زیر است

 مشخصات مربوط به فرد گردآورنده اطالعات

اطالعات مربوط به مطالعه

 نوع مطالعه، حجم نمونه، نحوه )اطالعات مربوط به کیفیت مطالعه
...(تصادفی کردن و 

 نوع مطالعه، مدت پیگیری )اطالعات مربوط به ویژگی های مطالعه
...(بیماران، نوع مداخالت، گروه سنی و 

ه ضروری است پیش از به کارگیری یک فرم، آن را در یک مطالع
به صورت تجربی حجم . مقدماتی مورد ارزیابی دقیق قرار داد

.درصد نمونه نهایی است10تا 5نمونه در این مطالعات 



آماده سازی اطالعات برای تحلیل . 5

در مرحله آماده سازی اطالعات، اطالعات استخراج شده تا حد 
های امکان یکسان شده و امکان ترکیب آنها با استفاده از شیوه

.آماری فراتحلیل فراهم می گردد

صه برای انجام فراتحلیل محقق باید شاخص یکسانی برای خال
.کردن نتایج کلی مطالعات تولید نماید



شاخص های مورد استفاده در فراتحلیل. 5-1

ل عبارت است از شاخص های مربوط به توزیع یک متغیر در ک: پارامتر
جامعه نظیر میانگین و واریانس

عبارت است از شاخص های برآورد شده از یک پارامتر جامعه : آماره
به کمک یک نمونه 

در مطالعات توصیفی عموما شاخص هایی نظیر میانگین و انحراف 
معیار در مورد متغیرهای کمی و شاخص هایی نظیر فراوانی یا درصد

.در مورد متغیرهای کیفی گزارش می شود

در مطالعات تحلیلی شاخص هایی که نشان دهنده معناداری آماری 
نظیر، نسبت )یا شدت اثر مداخله یا مواجهه ( نظیر، مقدار احتمال)

مورد نظر هستند به وسیله محققین گزارش ( بختها و خطر نسبی
.می شوند



معناداری آماری

بینشدهمشاهدهارتباطکهدهدمینشانآماریمعناداری
قابلتصادفیاوشانسباتنهاهاگروهبیناختالفیاومتغیرها

.خیریااستتوجیه

دادهنشان(p-value)احتمالمقدارتوسطاحتمالاین

کمتراثردهندهنشاناحتمالمقداراینبودنکوچک.می شود
یاارتباطکهاستاینکنندهبیانواستتصادفوشانس
اساسبروبودهذاتیمتغیرهابیندرشدهمشاهدهاختالف
.نیستشانس



شدت اثر

تارتباطاشدتیاواختالفهامیزاناستالزممعناداریبرعالوه
ینا.شوندتبییندقتبههاییشاخصکمکبهمتغیرهابین

توصیفراارتباطاتیااختالفهااینکمیصورتبههاشاخص
.کنندمی

وجودارتباطمعمولطوربهاثرشدتوآماریمعناداریبین
معناداریشاخصاثرشدتافزایشباکهمعنااینبهدارد،

.یابدمیکاهش(p-value)آماری

آزمون های معمول آماری نظیر تی، کای دو، تحلیل واریانس و 
.  غیره همگی معناداری ارتباطات و اختالف ها را نشان می دهند

سیر بنابراین در کنار آنها باید با گزارش شاخص های شدت اثر تف
.نتایج را تکمیل نمود



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته. 5-2-1

 خطر نسبی(Relative Risk/Risk Ratio: RR :) این شاخص

در ( یا نتیجه مورد مطالعه)نشان می دهد که خطر بروز بیماری 
گروه مواجهه یافته با عامل خطر چند برابر خطر بروز در گروه 

.  مواجهه نیافته است

به عنوان مثال اگر خطر نسبی بین مصرف سیگار و سرطان 
ز باشد به این مفهوم است که در گروه سیگاری خطر برو2معده 

.این بیماری دو برابر گروه غیر سیگاری است



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته. 5-2-1

(:Relative Risk/Risk Ratio: RR)خطر نسبی 

کل
بیماری

عامل خطر
دارد ندارد

A+B B A ندارد

C+D D C دارد

N=A+B+C+D B+D A+C کل



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته. 5-2-1

خطرتفاوت(Risk Difference: RD):بروزخطربینتفاوتشاخصاین
گروهباداشتهمواجههنظرموردخطرعاملباکهگروهیدررابیماری

.دهدمینشانغیرمواجهه

یامستقیمرابطهدهندهنشانشاخصاینبودنمنفییامثبت
ایناطمیناندامنهاگرهمچنین.استخطرعاملوبیماریبینمعکوس
آماریرابطهانهابینکهدهدمینشانبربگیرددرراصفرعددشاخص

.نداردوجودمعناداری



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته. 5-2-1

شانسنسبت(Odds Ratio: OR):وجودشانسدهندهنشانشاخصاین

.است(شاهد)غیربیمارگروهبهنسبت(مورد)بیمارگروهدرخطرعامل

ومواجههبودنخطرعاملدهندهنشانشاخصاینبودنیکازبزرگتر
نظرموردمواجههمحافظتینقشدهندهنشانآنبودنیکازکوچکتر

.است



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته. 5-2-1

راشاخصدواین،(مقطعیمطالعات)دهداجازهمطالعهنوعاگر:توجه
.نمودتبدیلیکدیگربهزیرهایفرمولطریقازتوانمی



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای کمی. 5-2-2

جهتوشدتتوصیفبرایشاخصی:پیرسونهمبستگیضریب
.استمتغیر1و-1بینآنمقدارکهاستکمیمتغیردوبینهمبستگی



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای دو حالته و کمی. 5-2-3

هاییدادهرویبرفراتحلیلکههنگامی:گروهدودرهامیانگینتفاوت
هگرودودرکمیصفتیکمیانگینتفاوتدهندهنشانکهشودمیانجام

درراگروهدودرمتغیرمعیارانحرافومیانگینمقادیربایداست،مستقل
دریرمتغمعیارانحرافمقدارانتخابیمقاالتدرچنانچه.باشیمداشتهاختیار

ازاستفادهباتوانمیباشد،نشدهگزارشمستقیمطوربهگروهدو
.نمودتبدیلمعیارانحرافبهراشدهگزارشهایشاخصزیرفرمول های



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای شمارشی       . 5-2-4

بررسیموردهایگروهدرپیشامدیکوقوعمواردتعدادمطالعاتبرخیدر
در.(درمانیگروهدودرتشنجمواردتعداد:مثالعنوانبه)استنظرمورد
نسبتونسبیخطرهایشاخصازتواننمیدیگرمطالعاتگونهاین

.نموداستفادههاشانس

میزان(Rate):شدهمشاهدهحوادثتعدادازعبارتمیزانتعریفبهبنا
.استبررسیموردزمان-شخصبرتقسیم



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای شمارشی       . 5-2-4

میزاننسبت(Rate Ratio)هامیزانتفاوتو(Rate Difference):حاصل

آنهافاختالونسبیمیزانبابرابرگروه،دودرپدیدهیکبروزمیزانتقسیم
بیهشجهاتبسیاریازهاشاخصاینتفسیر.استهامیزانتفاوتبابرابر
.استنسبیخطر

دروپیگیریماه-نفر100درتشنج15مداخلهگروهدراگرمثالعنوانبه
نتیجهتوانمیشود،گزارشپیگیریماه-نفر100درتشنج30شاهدگروه

.بودخواهد0.5بابرابرتشنجمیزاننسبتکهگرفت



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به متغیرهای شمارشی       . 5-2-4

اساسبرتوانمیرانسبیمیزانفراتحلیلبراینیازموردمعیارخطای
دودرشدهمشاهدهحوادثتعدادBوAآندرکهنمود،محاسبهفرمولاین

.دهندمینشانرامطالعهموردگروه

اگرهمچنینXوYوددرهانمونهپیگیریزمانمدتدهندهنشانترتیببه

محاسبهراهامیزانتفاوتمعیارخطایتوانمیزیرفرمولازباشند،گروه
.نمود



شاخص های شدت اثر. 5-2
شاخص های مربوط به زمان تا وقوع یک پدیده. 5-2-5

مخاطرهنسبت(Hazard Ratio: HR):(بقامطالعات)مطالعاتبرخیدر

پیشامدیکوقوعتامطالعهبهورودلحظهازشدهسپریزمانثبتهدف
نامبهشاخصیازاثرشدتتوصیفبرایمطالعاتایندر.استنظرمورد

میزانتفاوتدهندهنشانشاخصاین.شودمیاستفادهمخاطرهنسبت
.استمطالعهموردهایگروهدرپیشامدبروزخطر

امااستپیچیدهمعموالهادادهرویازمخاطرهنسبتشاخصمحاسبه
Cox)کاکسرگرسیونروشنظیربقاتحلیلهایروشازراآنتوانمی

Regression)رتبهلگاریتمآزمونیا(Log Rank test)مستقیمغیرطوربه

.نمودمحاسبه



تذکر نهایی

دروخامصورتبههاشاخصاولیهمطالعاتازبرخیدراستممکن
.دباشنشدهگزارشکنندهمخدوشمتغیرهایرویبرتعدیلبادیگربرخی
لکدر.نیستصحیحمطالعاتازدستهدوایننتایجترکیباستبدیهی
صشاخآنهادرکهشوندواردفراتحلیلدرمطالعاتیکهاستاینبرتوصیه
.باشندشدهگزارشکنندهمخدوشمتغیرهایتعدیلبانظرموردهای

ایهگروهبهافرادانتسابمعموالبالینیکارآزماییمطالعاتدرکهآنجااز
نایدربنابراینشود،میانجامسازیتصادفیرایجهایروشباآزمایشی
هشدتعدیلهاگروهدرخودکارطوربهکنندهمخدوشمتغیرهایاثرمطالعات

لفراتحلیدراستفادهبرایمناسبیهایانتخابمطالعاتایننتیجهدرو
.هستند



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
فراتحلیل در مطالعات توصیفی. 6-1

: مثال

ترکیب شاخص های مربوط به شیوع دیابت در استان های مختلف کشور

:اهداف

برآورد بهترین عدد از شاخص مورد نظر بعد از ترکیب نتایج مطالعات اولیه. 1

تعیین میزان سازگاری . 2(Consistency )نتایج مطالعات اولیه

تعیین عوامل احتمالی ایجاد کننده اختالف بین نتایج مطالعات اولیه. 3



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
فراتحلیل در مطالعات تحلیلی. 6-2

: مثال

تاثیر مصرف آسپرین بر بیماری های قلبی عروقی

:اهداف

تعیین جهت و میزان اثر1.

ارزیابی معناداری اثر2.

بررسی میزان همخوانی شدت اثر در مطالعات مختلف3.

توجیه عدم همخوانی شدت اثر در مطالعات مختلف4.

گردآوری مستندات کافی برای پذیرش اثر5.



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
مزایای فراتحلیل. 6-3

افزایش توان آماری. 1

افزایش دقت2.

نوان به ع)پاسخ به سواالتی که سایر مطالعات نمی توانند به آنها پاسخ دهند 3.
ر مثال در مطالعه شیوع دیابت در استان کشور، با انجام فراتحلیل می توان اث

(منطقه جغرافیایی را بر شیوع این بیماری بررسی نمود

ارزیابی دقیق تر تفاوت های بین یافته های مطالعات4.



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
تحلیل های آماری. 6-4

مراحل مورد نیاز برای انجام یک فراتحلیل

محاسبه یک شاخص مشترک در تمامی مطالعات اولیه. 1

به عنوان مثال محاسبه)ترکیب شاخص های محاسبه شده در مطالعات اولیه 2.
(میانگین موزون شاخص هایی نظیر نسبت خطر

بررسی میزان عدم تجانس نتایج مطالعات اولیه3.

ت اصالح روش های به کار برده شده بر اساس میزان عدم تجانس نتایج مطالعا4.
اولیه به کمک روش های آماری

ارایه نتایج به صورت روشن و صریح5.



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
مدل های اثر ثابت در برابر مدل های اثرات تصادفی. 6-5

ت ممکن است با تکرار یک مطالعه در یک جمعیت خاص به نتایج متفاوتی دس
:به طور کلی دو دیدگاه متفاوت برای توجیه این تفاوت ها وجود دارد. یابیم

طالعات در این دیدگاه فرض بر این است که تفاوت بین نتایج م: دیدگاه اثر ثابت
.صرفا به دلیل خطاهای تصادفی ناشی از نمونه گیری های مختلف است

ایج در این دیدگاه فرض بر این است که تفاوت بین نت: دیدگاه اثرات تصادفی
ر به عبارت دیگ. مطالعات ناشی از تصادفی بودن پارامتر مورد نظر در جامعه است

ع طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که پارامترهای مورد نظر خود از یک توزی
.  آماری با پارامترهای خاص تبعیت می کنند



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات ثابت برای ترکیب شاخص ه. 6-6

(:  Inverse Variance Weighted Method)روش وارون واریانس موزون 

معمول ترین روش برای ترکیب شاخص های حاصل از مطالعات اولیه محاسبه 
.میانگین موزون شاخص ها است

مشهورترین انتخاب برای وزن دهی شاخص ها عبارت است از وارون واریانس 
:  یعنی. براورد شده برای شاخص های مورد نظر در مطالعه



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات ثابت برای ترکیب شاخص ه. 6-6

(:  Woolf)روش وولف 

در این . این روش برای محاسبه واریانس نسبت شانس ها استفاده می شود
:  روش برای ترکیب نسبت شانس های حاصل از مطالعات مختلف داریم

:که در آن وزن هر مطالعه عبارت است از وارون واریانس آن مطالعه، یعنی

مقادیر مورد استفاده در مخرج فرمول باال را می توان از جدول دو در دو مربوط به 
.ارتباط عامل خطر با پیامد مورد نظر استخراج نمود



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات ثابت برای ترکیب شاخص ه. 6-6

-Mantel)هنزل -روش منتل Haenszel :)

این روش همانند روش وولف برای فراتحلیل متغیرهای مستقل و وابسته دو 
از مزایای این روش می توان به کاربرد آن در جداول دو در دو با . حالته کاربرد دارد

از در این حالت برای ترکیب مقادیر نسبت شانس. حجم نمونه اندک اشاره نمود
.فرمول زیر استفاده می شود

:که در آن



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات ثابت برای ترکیب شاخص ه. 6-6

(:  Peto)روش پتو 

ه دو این روش همانند روش های قبل برای فراتحلیل متغیرهای مستقل و وابست
این روش را نیز می توان برای مطالعاتی با حجم نمونه اندک. حالته کاربرد دارد

از در این حالت برای ترکیب مقادیر نسبت شانس. در خانه های جدول به کار برد
.فرمول های زیر استفاده می شود



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات تصادفی برای ترکیب شاخص ه. 6-6

ه در حالت کلی در روش های مبتنی بر اثرات تصادفی نیز شاخص ترکیب شد
نهایی را می توان از فرمولی مشابه حالت اثرات ثابت به صورت زیر محاسبه 

.نمود

که در آن     نشان دهنده واریانس شاخص در مطالعات مختلف و     نشان 
دهنده میزان ناهمگنی یا عدم تجانس برآوردهای به دست آمده در مطالعات 

.مختلف است

برای برآورد مقدار     روش های مختلفی مبتنی بر مدل های اثرات تصادفی 
.  پیشنهاد شده است که به برخی از آنها در بخش های بعدی اشاره خواهد شد



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
ا روش های مبتنی بر اثرات تصادفی برای ترکیب شاخص ه. 6-6

 روش در سیمونیان و لیرد(Der Simonian and Laird)

رگرسیون -روش متا(Meta-Regression)

 روش گشتاوری(Moment based)

 روش حداکثر درستنمایی(Maximum Likelihood)

 روش درستنمایی محدود(Restricted Likelihood)

 روش بیزی(Bayesian)



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
(  HETEROGENEITY)مفهوم عدم تجانس . 6-7

هرگونه عدم یکنواختی در مطالعات اولیه وارد شده در فراتحلیل اصطالحا عدم 
ر عدم تجانس ممکن است به دلیل یکی از دو منشا زی. تجانس خوانده می شود

:باشد

 یری دالیلی نظیر تفاوت نمونه ها، درمان ها و یا تفاوت در اندازه گ)منشا بالینی
(متغیر وابسته

 (دالیلی نظیر نوع مطالعه و یا مداخله مورد بررسی)منشا متدولوژیک

نی و چه به دالیل بالی)بدیهی است باال بودن میزان عدم تجانس مطالعات اولیه 
.  بردمی تواند نتایج حاصل از فراتحلیل را به طور جدی زیر سوال ب( چه متولوژیک



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
نحوه بررسی عدم تجانس. 6-7

برای بررسی میزان عدم تجانس مطالعات اولیه می توان از یک آزمون کای 
.دو با آماره زیر استفاده نمود

پس از محاسبه شاخص مقدار احتمال برای آماره فوق، در صورتی که این 
ل به دلیل کم بودن حجم نمونه در غالب مطالعات فراتحلی)باشد 0/1مقدار کمتر از 

، فرض صفر رد شده و (اندک است0/05احتمال رد شدن فرض تجانس در سطح 
.نتیجه می گیریم که مطالعات اولیه عدم تجانس معناداری داشته اند



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
نحوه بررسی عدم تجانس. 6-7

توسط 2003یک شاخص مفید دیگر برای سنجش عدم تجانس در سال 
:  معرفی شده است( Higgins)هیگینز 

این شاخص نشان می دهد که چند درصد از تفاوت های مشاهده شده بین 
شاخص های مطالعات اولیه به دلیل عدم تجانس مطالعات است تا به دلیل اثر 

درصد مبین وجود عدم تجانس قابل 50میزان شاخص باالی . نمونه گیری مکرر
.مالحظه در بین مطالعات است



مفاهیم اولیه فراتحلیل. 6
شیوه برخورد با عدم تجانس. 6-8

عدم توجه به وجود عدم تجانس و انجام فراتحلیل. 1

صرف نظر کردن از فراتحلیل. 2

بررسی مجدد مطالعات اولیه برای کسب اطمینان از صحت نتایج. 3

بررسی ریشه ایجاد کننده عدم تجانس از طریق انجام تحلیل در زیر گروه ها. 4

انجام فراتحلیل با روش های مبتنی بر اثرات تصادفی . (رگرسیون-متا )5

تغییر شاخص. 6

حذف برخی از مطالعاتی که عدم تجانس بیشتری با سایرین دارند. 7



نمودارها و آزمون های فراتحلیل. 7
(FOREST PLOT)نمودار انباشت . 7-1

این نمودار رایج ترین نوع نمودار در فراتحلیل است که در آن شاخص های حاصل از 
محور . تک تک مطالعات به همراه برآیند کلی آنها به نمایش گذاشته می شود

می توان مطالعات را بر حسب سال )عمودی این نمودار نشان دهنده نام مطالعه 
ی و محور افقی نمایانگر میزان شاخص مورد بررس( انتشار یا حجم نمونه مرتب نمود

برای هر مطالعه یک نقطه مربع شکل که اندازه آن متناسب با وزن آن مطالعه. است
شاخص مورد % 95است رسم شده و در کنار این مربع خطی افقی فاصله  اطمینان 

.  نظر را نشان می دهد

خط اول که منطبق بر محور عمودی یک . گاهی دو خط عمودی نیز رسم می شوند
خط عمودی دوم که معموال بر . لوزی است، برآیند شاخص حاصل از فراتحلیل است

برای شاخص )روی یک عدد رسم می شود نشان دهنده مقدار فرض صفر است 
ظر نسبت شانس و ضریب خطر برابر با یک، برای تفاضل خطرات برابر با صفر در ن

(.گرفته می شود
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Generic_forest_plot.png
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وزبرشانسبررسیهمچنینومطالعاتتجانسمیزانبررسیبراینموداراین
دهندهنشانعمودیمحورآنرسمبرای.داردکاربردنتایجانتشاردرسوگیری
مینشانراشاخصمعیارخطایافقیمحورومطالعهدرشدهبرآوردشاخص

ازحاصل)جامعهدرشاخصبرآوردیمقداردهندهنشانافقیخطیک.دهد
مربوط%95اطمینانحدودنیزشکلقیقیموربخطدووشدهرسم(فراتحلیل

وشدهمشخصمطالعههربهمربوطنقطه.دهدمینشانراهاشاخصاینبه
میزانباالترنمونهحجمبامطالعاتدرکهگرفتنتیجهتوانمیسادگیبه

درمطالعاتایننتیجهدروشدهحاصلشاخصبرایتریپایینمعیارخطای
پاییننمونهحجمبامطالعاتعکسبر.شوندمیمتراکمنمودارچپقسمت

نمودارراستسمتدروداشتههاشاخصبرایباالترمعیارخطایبهتمایل
.گیرندمیقرار

یناتوانمیباشیم،داشتهدسترسینرسیدهچاپبهمطالعاتنتایجبهاگر
اینبهونمودمشخصرسیدهچاپبهمطالعاتازمتفاوتشکلبارامطالعات

.دادنشانشهودیطوربهرانتایجانتشاردرسوگیریشکلترتیب
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در این نمودار محور . این نمودار روش ساده برای تبیین عدم تجانس است
و محور افقی مقدار وزن هر ( Z-Score)عمودی مقدار شاخص استاندارد شده 

مطابق معمول این نمودارها در صورتی که شاخص . مطالعه را نشان می دهد
ز ، ابتدا ا...(مثال نسبت شانس، نسبت خطر و )مورد نظر از جنس نسبت باشد 

.  آن لگاریتم گرفته و سپس استاندارد می شود

در مرحله بعد خط رگرسیونی رسم می شود که محور عمودی را در نقطه صفر 
.  تقطع کرده و شیب آن برابر مقدار پارامتر برآورد شده در مدل با اثرات ثابت اس

بر روی محور عمودی دو خط موازی با این خط رگرسیون -2و 2سپس از نقاط 
در صورت وجود تجانس انتظار می رود که %(. 95بازه اطمینان )رسم می شود 

.تمامی نقاط در این بازه قرار گیرند
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این نمودار فقط زمانی کاربرد دارد که متغیر وابسته اندازه گیری شده در 
سپس شاخص مورد نظر در دو . گروه های مورد مطالعه از نوع دو حالته باشند

گروه مورد مطالعه مشخص شده و هر گروه در یکی از محورهای مختصات قرار 
ه نقطه مربوط به هر مطالعه به صورت یک مربع یا دایره که اندازه آن ب. می گیرد

همچنین در این شکل معموال خط . وزن آن مطالعه بستگی دارد رسم می شود
نیز رسم می( عدم اختالف میزان وقوع پیامد در دو گروه)متناظر با فرض صفر 

.  شود

ار این نمودار نیز همانند نمودار قیفی می تواند احتمال بروز سوگیری در انتش
ش از به این معنا که اگر نقاط متناظر با مطالعات کوچکتر بی. نتایج را نشان دهد

یری نتایج مربوط به مطالعات بزرگتر در یک طرف خط متمرکز باشند، احتمال سو گ
.در انتشار مطرح می شود
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HTTP://WWW.STATSDIRECT.COM/HELP/STATSDIRECT.HTM

http://pma.cochrane.org/

http://en.citizendium.org/wiki/Meta-analysis

همچنینوشدهگفتهنمودارهایوهاروشمورددربیشترتوضیحات
:تیافزیرلینک هایدرتوانمیرافراتحلیلانجامبرایمناسبنرم افزارهای

http://www.statsdirect.com/help/statsdirect.htm
http://pma.cochrane.org/
http://en.citizendium.org/wiki/Meta-analysis
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یبترکمرحلهیکدرویکدیگربااطالعاتشودمیسعیمعمولیفراتحلیلدر
یتیاهممطالعاتترتیبفراتحلیل،ازنوعایندر.گرددتعیینآنهابرآیندوشود
.بودخواهدیکسانترتیبیهربهآنهانهاییترکیبوندارد

هبچاپ،سالمعموالوبودهمهمبسیارمطالعاتترتیبتجمعیفراتحلیلدر
اطالعاتاصوال.شودمیگرفتهنظردراطالعاتکردنمرتباصلیعاملعنوان
عدیباطالعاتسایرسپسوشدهگرفتهنظردرپایهعنوانبهترقدیمیمنابع

.شوندمیافزودهآنبه

برآورداستممکنمطالعهیکشدناضافهاول،مراحلدرکهداشتتوجهباید
مقابلدرجدیدمطالعهوزن)کندجابجاایمالحظهقابلصورتبهرااینقطه

بهاینقطهبرآوردآخر،مراحلدرولی.استتوجهقابلقبلیمحدودمطالعات
شدنافزودهواستمطالعهبیشتریتعداداطالعاتترکیبحاصلآمده،دست

.کندجابجارااینقطهبرآوردتواندمیکمترجدید،مطالعات

مثال)قبولیاردبرایکافیمستنداتزمانیچهازبدانیمبخواهیمکههنگامی
.شودمیاستفادهتجمعیفراتحلیلازاست،داشتهوجود(درمانیروش
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VALUES)

فیشرروش:

2آزادیدرجهبادوکایتوزیعازآمارهاینkآندرکهکندمیپیرویkتعداد

.دهدمینشانرااولیهمطالعات

در.باشندطرفهیکنوعازبایدهمهفرمولایندرشدهوارداحتمالمقادیر
باشد،شدهگزارشطرفهدوصورتبهاحتمالمقدارمطالعهیکدرکهصورتی

.نمودتقسیمدوبرراآنابتداباید

یشرفروشباشد،زیادمطالعاتتعدادکهصورتیدرکهاندعقیدهاینبربرخی
.دهدمینشانمعنادارحدازبیشرانهایینتیجه
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VALUES)

ادگینگتونروش(Edgigngton):مطالعاتازحاصلاحتمالمقادیرروشایندر
الاحتممقداریکبهونمودهترکیبیکدیگربازیرفرمولازتوانمیرااولیه

.رسیدشدهترکیب

ممکن،(مطالعهچهارازبیش)باشندزیاداولیهمطالعاتتعدادکهصورتیدر
حاصالفرمولازصورتایندر.آیددستبهیکازبیشفوقاحتمالمقداراست
.شودمیاستفادهاحتمالمقادیرترکیببرایزیرشده

آمارهUرانهاییاحتمالمقدارنتیجهدروکردهپیرویاستانداردنرمالتوزیعاز
.نمودمحاسبهتوزیعاینکمکبهتوانمی
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ماوداردوجوداولیهمطالعاتتمامیاطالعاتیهایبانکبهدسترسیامکانمواردبرخیدر
روشنایکمکبه.کنیمتجمیعجدیدبانکیکدررامطالعاتاینتکتکفردیاطالعاتقادریم

.دادانجامخامهایدادهتمامیرویبرمجددتحلیلنوعیتوانمی

ازعبارتندروشاینمزایای:

آزمودنیزرااندنشدهبررسیقبالکهراهاییفرضیهتوانمی.

تمامیدریکسانمطالعهیکدرودقتبهراکنندهمخدوشخطاهایتوانمی
.نمودبرطرفوبررسیمطالعات

ودنممدیریتراهانمونهازبرخیبراینامعلوممقادیرتوانمیبیشتریدقتبا.

بودخواهدباالترآماریآزموننهاییتوان.

استاولیهمطالعاتهایدادهبهدستیابیروش،اینمشکلبزرگترین.

نمودروشاینواردتواننمینیزراایمطالعههرکهنمودتوجهبایدنیزنکتهاینبه.
ICCگروهیدرونارتباطکهبودخواهندمناسبآماریهایتحلیلبرایهاییروشهمچنین

.برندمیکاربهواریانسکنندهتعدیلعاملیکعنوانبهرا
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معکوسبابرابرفراتحلیلدرمطالعههربهشدهدادهکلیوزنمعمولطوربه
بهبرآوردمعیارانحرافکهآنجاییاز.استمطالعهازحاصلبرآوردمعیارانحراف
جمحافزایشباکهاستاینبرانتظاربنابرایناست،وابستهنمونهحجمبهشدت
.باشدداشتهفراتحلیلدربیشتریوزنمطالعهنمونه

بایدبیشتریهایشاخصاساسبررامطالعاتوزنکهاندعقیدهاینبربرخی
:نموداشارهزیرمواردبهتوانمیهاشاخصاینجملهاز.نمودتعدیلومحاسبه

پژوهشمجریدانشگاهیاسازماناعتبار
تحقیقتیمبودنبرجسته
استرسیدهچاپبهآندرتحقیقکهایمجلهاعتبار
قیقتحتیمدراپیدمیولوژیوآمارمشاورانومرتبطتخصصهایباافرادحضور

هایشاخصحسببرمطالعاتوزنتعدیلبرایهاییفرمولحاویکوکرانسایت
.استفوق
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رزیراهکارهایفراتحلیلیکدرمتفاوتکیفیتنمرهبامطالعاتبابرخورددر
.استموجود

پایینبسیارکیفیتنمرهبامطالعاتحذف

یونرگرس-متادرمستقلمتغیریکعنوانبهمطالعاتکیفیتنمرهکردنوارد

هردرلفراتحلیانجاموکیفیتنمرهحسببرگروهزیرچندبهمطالعاتتقسیم
(نمونهحجمبودنبزرگصورتدر)هاگروهزیرازیک

زیرفرمولبهتوجهباکیفیتنمرهحسببرمطالعاتوزنتعدیل:
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