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  مقدمھ
بدلیل رشد بسیار سریع علمي، ارائھ دھندگان خدمات 

با حجم سیاستگزاران سالمتو محققین ،داشتي درمانيھب
در مواجھ با این . عظیمي از اطالعات روبروھستند

،براي استخراج سریع و دقیق اطالعاتانفجار علمي و 

systematic)ساختار یافتھ افراد بصورتالزم است  review)
جستجوي ساختار یافتھ كمك .نمایندجستجومنابع موجود 

ھا بھ حداقل ممكن برسد و خطاھاي وگیريسكند تا يم
بدین دلیل اطالعات استخراج .دفي نیز كاھش یابدتصا

را (validity)و اعتبار (reliability)ي یشترین پایایب،شده
.خواھدداشت

از عبارت است(meta-analysis)ز یمتاآنالاز طرف دیگر، 
براي خالصھ نمودن نتایج خاص بكارگیري روش ھاي آماري 
باط بین شكل ارتدقیقترین مطالعات مستقل براي یافتن

كنند این روشھاي آماري كمك مي.متغیرھاي مورد بررسي
بندي اطالعات مقاالت مختلف و خالصھ نمودن آنھا تا جمع

د و نظرات شخصي نصورت پذیر) objective(بصورت عیني 
.باشدتاثیر خاص در این فرآیند نداشتھ

عمده مقاالت مروري توسط افراد ١٩٧٠تا قبل از دھھ 
شد و در بھترین شكل توسط یك گروه يمش نگارصاحب نظر 

بھ ١٩٧٠در دھھ . شدانجام مينھایيمشخص ویرایش 
تدریج محققین علوم اجتماعي و روانشناسي خصوصیات یك 
جستجوي ساختار یافتھ را شرح دادند و دالیل بھتر بودن 
این نوع جستجو را در كاھش خطاھاي تصادفي بیان 
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ت علمي ایرادات مقاالت بصور١٩٨٠در اواخر دھھ .نموند
شد و بدین شكل مروري رایج توسط چندین محقق شرح داده

گرایش جامعھ عملي بھ سمت جستجو و مرور ساختار یافتھ 
،با ایجاد گروھھاي تخصصي١٩٩٠دھھ در.افزایش یافت

ایجاد با و رایج شد دنیا جستجوي ساختار یافتھ در

شتاب آن (Cochrane)بانك ھاي اطالعاتي خاص مانند ككراین
.فزوني یافت
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كلمھ متاآنالیز در عنوان مقالھ آورده شده است مطالعھ بھ عنوان متاآنالیز ثبت شده

الیز واردتعداد مقاالت: ١نمودار ات متاآن وان مطالع ھ عن دالین ب الیز را ي كھ در م ھ متاآن ود كلم وان خ ا در عن و ی
د ال .دارن ھ در س ین مقال رح داده١٩٧٧اول الیز را ش ام متاآن ول انج ھ اص ده ك ت وارد ش  .Smith ML et(اس

al.(  
  

كتاب و مقاالت بسیار زیادي در خصوص اگرچھ تا كنون
ولوژي جستجو ساختار یافتھ و متاآنالیز بھ چاپ دمت

در این ھاي آماري جدید رسیده و سرعت كشف و ارائھ روش
در منابع تاكنون با این وجود،قابل توجھ استزمینھ 

ھ ھمین ب.شده استنپرداختھ چندان فارسي بھ این مطلب 
كمك است تا بھ عالقمنداندلیل كتاب حاضر تدوین شده

یافتھ متون بھتر متدلوژي بررسي ساختارنماید با
در این .ھاي متاآنالیز را فرا گیرندآشنا شده و روش

است و نحوه كتاب كمتر بھ مباحث آماري پرداختھ شده
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آن بگونھ اي است كھ افراد با كمترین آگاھي تنظیم
.آماري نیز بتوانند از مطالب این كتاب بھره ببرند

از آنجایي كھ احتماال خوانندگان این كتاب طیف وسیعي 
پزشكان و متخصصین بالیني تا (دھند يمرا تشكیل 

لذا سعي ،)پیدمیولوژياكارشناسان و متخصصین آمار و 
اي تنظیم شود كھ ھر بگونھشده است كھ محتواي كتاب

تي و بدون اتالف وقت بتوانند بھ مطالب گروه بھ راح
پایھ و يبدین جھت قسمتھا.مورد نیاز خود دست یابند

مفاھیم اولیھ در فصل ھاي خاصي متمركز شده اند كھ 
- سریع این فصلتوانند با مرور بافراد آشنا با مباني 

ین مطالب ھمچن. وقت كمتري را صرف آن بنمایند،ھا
كادرھاي درست اكھ جنبھ آماري آن بیشتر رتتخصصي

مار آخاكستري گذاشتھ شده است و افراد غیر متخصص در 
ھا را نادیده گرفتھ و بدون گم این قسمتتواننديم

.مطالب كتاب را دنبال نمایند،نمودن سر نخ

:كنديماین كتاب دو ھدف اصلي را دنبال 

با مفاھیم اصلي جستجوآشنا نمودن خوانندگان .١
براي درك ؛نقد مقاالت متاآنالیزوساختاریافتھ

بھتر و عمیق تر مقاالت چاپ شده در این زمینھ

نمودن خوانندگان براي انجام جستجوي توانمند.٢
يآنالیزمروري و متانشر و ساختار یافتھ 

لذا .سطح دوم بسیار عمیقتر از سطح اول استمسلماً 
از دستیابي بھ این سطح رايمندان بتوصیھ میشود عالق

ضمن مطالعھ این كتاب دركارگاھھایي كھ فراگیري، 
.مایندنشود نیز شركت يمدراین راستا برگزار 

Stataین كتاب از نرم افزار ابراي محاسبات در 
است كھ توانمندي بسیار زیادي در انجام استفاده شده

ھمچنین بصورت گذرا سایر نرم.درمتاآنالیز دا
–يمدر مراحل مختلف معرفي ،افزارھاي قابل استفاده

.وندش
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براي )Cochrane(بر اساس تقسیم بندي سایت ككراین
قالھ متاآنالیز حداقل شش مرحلھ بھ شرح منگارش یك 

:زیر نیاز است

تعریف دقیق موضوع و سوال پژوھش.١

انتخاب اولیھ مقاالت در قالب یك بررسي .٢
اولیھیافتھساختار

بررسي اعتبار علمي مقاالت و منابع.٣

استخراج اطالعات.٤

تحلیل آماري و ارائھ آن.٥

تفسیر و بحث و نتایج.٦

این كتاب نیز بھ ، عناوین فصول مختلف بر این اساس
.ھمین شكل نظم یافتھ است
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اولفصل

دقیق موضوع تحقیق و سوال تعریف.١
پژوھش

در این فصل شما با جایگاه سوال پژوھش در مطالعات 
ھ یابید كمروري و متاآنالیز آشنا خواھید شد و در مي

توانند در مراحل بعدي كار چگونھ سوال پژوھش مي
ھمچنین با ویژگیھاي سوال صحیح آشنا . تاثیرگذار باشد

.خواھید شد

ھدف از مرور ساختاریافتھ و انجام متاآنالیز پاسخ بھ 
بر . یك سوال خاص مبتني بر نتایج تحقیقات مختلف است

این اساس باید نتایج تحقیقات مختلف قابل تركیب 
دن باشند؛ چراكھ در غیر این صورت، بدلیل نمو

گیري دقیقي صورت تفاوتھاي اساسي بین تحقیقات، نتیجھ
.نخواھد گرفت

پرواضح است كھ اگر سوال مورد پژوھش بدقت طراحي نشود 
. اي ایجاد خواھد شد مشكالت عدیده،در گزینش مقاالت
محقق بایست بھ دقت ،شروع ھر كاريبنابراین قبل از

تحقیق را مشخص و سوال تحقیق خود را بیان دامنھ 
خواھید در خصوص اید بعنوان مثال فرض نماید كھ مينم

ري عروق كرونر و ورزش یك بررسي رابطھ بین بیما
ساختاریافتھ انجام داده و نتایج را متاآنالیز 

از آنجایي كھ ھدف مطالعھ خالصھ نمودن نتایج .نمایید

لذا بایست ،است(Quantitative)ي تحقیقات بصورت كمّ 
ھاي مورد بررسي گیري شده و جامعھمتغیرھاي اندازه

- از تنگيراري عروق كرونمیب. قابل تركیب شدن باشند
تواند شدن ميدارعد از عالمتبعالمت شروع شده و ھاي بي
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نماھاي بالیني متفاوتي داشتھ باشد كھ مھمترین آنھا 
حملھ حاد ،آنژین صدري ناپایدار،آنژین صدري پایدار

ھمچنین ورزش .باشندسكتھ و حتي مرگ ناگھاني مي،قلبي
.دھنديمعي را تشكیل ییت ھاي بدني نیز طیف وسلو فعا

راري عروق كرونمینچھ واضح است این است كھ تعریف بآ
لذا جمع بندي .و ورزش در تحقیقات مختلف یكسان نیست

ا این شم.این نتایج ممكن است خالي از اشكال نباشد
ھستید كھ با توجھ بھ موضوع تحقیق بایست تصمیم 
بگیرید تا چھ حد تعاریف این متغیرھا را باز نموده و 

.امكان ورود مطالعات بیشتر را فراھم آورید

ھاي حیطھ،بعد از این مثال ساده سعي میشود در ادامھ
نھا بپردازد آرا كھ سوال پژوھش بایست بھ يمختلف

.بیان گردد

جامعھ مورد مطالعھ.١-١
محقق بایست بھ دقت خصوصیات با اھمیت جامعھ مورد 

ھايشدت بیماري و معیار.مطالعھ را تعیین و شرح دھد
مسلماً .تشخیصي آن در بسیاري موارد با اھمیت ھستند

و ختلف بیماري یكسان نیست تاثیر داروھا در مراحل م
.در تشخیص ندارنديدقت یكسانمعیارھاي تشخیصي معموالً 

ھمچنین یك بیماري ممكن است تظاھرات بالیني متفاوت 
تفاوت بر مرات یشناختھ شده تاثيھاباشد و درمانداشتھ

بھ ھمین دلیل جمع زدن .باشنداین تظاھرات داشتھ
ممكن است داراي نتایج تحقیقات مختلف در بعضي موارد

.ایراد باشد

مانند سن، جنس، نژاد، اياز طرف دیگر متغیرھاي زمینھ
نیز ممكن است بر پاسخ ھا نمونھوضعیت تحصیل واجتماعي 

بعنوان مثال .افراد تاثیرات قابل مالحظھ اي بگذارد
ھاي تشخیص مراحل اولیھ بدخیميتاثیر ماموگرافي در

ركیب نتایج مختلف لذا ت.پستان بستگي بھ سن دارد
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قات مختلف با جمعیت مورد مطالعھ متفاوت از نظر یتحق
.خالي از اشكال نیستي سن

محدود نمودن معیارھاي گزینش مطالعات دیگر، از طرف 
شود و باعث كم شدن تعداد مطالعات مورد پذیرش مياوالً 

از طرف دیگر تعمیم پذیري نتایج بھ كل جامعھ را كاھش 
تعریف جامعھ ھدف در دلیل محقق بایست بھ ھمین .دھدمي

لھ قابل دفاع بنا خود را با دقت زیاد و مبتني بر اد
.نماید

متغیر مستقل مورد مطالعھ.٢-١
است كھ (Intervention)داخلي تنوع تغیر عمدتاً ماین 

بعنوان مثال اگر ھدف بررسي اثر مصرف .شوديبررسي م
سیگار بر بدخیمي مثانھ است تعریف سیگاري بودن و 

.ن بسیار با اھمیت استآاندازه گیري شدت 

مھمترین ،ھاي بالیني بر روي داروھادر كارآزمایي
،مدت مصرف،شیوه مصرف،وردادزفاكتورھاي قابل توجھ 

و ) رد و یا پالسیبورمان استانداد(مقایسھ دداروي مور
.باشدساخت دارو ميكیفیتحتي 

تعریف متغیر مستقل ،البتھ در مقایسھ با سایر مداخالت
تر ساني بالیني بر روي تاثیرات داروھا آدر كارآزمای

اسب براي نمثال ارائھ تعریف مبعنوان.باشدمي
شود گاه ھ بھ شكل آموزش بھ جامعھ داده ميمداخالتي ك

چرا كھ محتوي شیوه ارائھ آموزش ،باشديمبسیار دشوار 
ت اوفتواند بسیار متيماز یك تحقیق بھ تحقیق دیگر 

.باشد



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011١٣

مطالعھمتغیر وابستھ مورد.٣-١
ھاي عروق ھاي تعریف بیماريیدگيدر ابتداي بحث پیچ

در عمل ارائھ تعریف دقیق و در عین .ان شدبیرونرك
نتیجھ مداخلھ حال گسترده از متغیر وابستھ كھ عمدتاً 

(outcome)روالبعنوان یك .باشد بسیار دشوار استمي
وابستھ شامل متغیر،ككراینكلي در مطالعات مروري 

باشد كھ افراد ھاي ممكن از یك پدیده ميتمامي حالت
ھاي خود براي گزینش بھترین روشصاحب نظر در تصمیمات 

.دھنديمقرار آنھا را مد نظر،با آن پدیدهھمقابل
بعنوان مثال از آنجایي كھ كلیھ تظاھرات بالیني 

ساز توانند خطريمرونر بصورت بالقوه نارسایي عروق ك
.باشند در این تعریف بایست وارد شوند

-ميحل اگرچھ این تعریف بھ ظاھر بسیاري از مشكالت را
وردآتواند مشكالت جدیدي نیز بوجود كند ولي در عمل مي

.باعث ناھمگوني بسیار زیاد مطالعات گزینش شده شودو
،داروي ضد سرطانبعنوان مثال براي بررسي اثرات یك

بعضي مطالعات ممكن است میزان بقا را بعنوان متغیر 
شند و بعضي دیگر عوارض باوابستھ خود در نظر گرفتھ

زندگي بیماران را كیفیتمان را و عده اي ردو بیماري 
وارد نمودن كل این مطالعات و جمع پرواضح است كھ .

.استآفرین مشكلبندي كمي نتایج 

انواع مطالعات.٤-١
- عات موردتوان مطالبراي بررسي رابطھ متغیرھا مي

حال این سوال .اي انجام دادیا مداخلھكوھرت و ،شاھد
آنالیز نتایج این آیا میتوان در متامطرح است كھ 

دقت مسلماً .مطالعات را روي ھم ریخت و جمع بندي نمود
بخصوص و این مطالعات یكسان نیست و خطاھاي تصادفي 

.تكمتر اساي اكثراً در مطالعات مداخلھ(Bias)ھا سرگیري
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مطالعات كوھرت بھ جھت ،عوض در بعضي موارداما در
ھمچنین شاید .باشدپیگیري ارزشمند ميبیشتر زمان مدت 

ھاي نادر جز مطالعات براي شناسایي عوامل خطر بیماري
.باشدشاھدي جایگزین دیگري وجود نداشتھ-مورد

اي نیز خود انواع مختلفي دارند و حتي مطالعات مداخلھ

.باشدميھایك نوع آن(clinical trial)الیني زمایي بآكار
اي بدون بعنوان مثال ثابت شده است كھ مطالعات مداخلھ

رد نمودن نمونھ ھا در گروھھا ارعایت تصادفي و

(Randomization) ًاز حد بیشترھا رااثرات مداخلھمعموال
ھاي ھمچنین خطاھاي كار آزمایي.كنندواقعي گزارش مي

داري گروھھاي مداخلھ و (كالسیك ني بھ روشیبال

انجام Cross.overھایي كھ بھ روش كارآزمایيبا)پالسیبو
.شود یكسان نیستيم

بسیار اھمیت دارد كھ محقق در ،توجھ بھ این نكاتبا
ابتدا مشخص نماید كھ چھ نوع مطالعاتي را گزینش و 

اگر چھ .نتایج آنھا را وارد متاآنالیز خواھد نمود
ھاي حدود نمودن مطالعات بھ كارآزمایيم،وميتمایل عم

مشكالت وجود ھمانند ،بالیني است ولي در بعضي موارد
كم و نھحجم نمواي، در انجام مطالعات مداخلھاخالقي 

وارد نمودن نتایج سایر انواع در آنھا، مشكالت اجرایي 
.پذیرفتھ استنیز مطالعات 

اھمیت سوال پژوھش در مراحل .٥-١
بعدي

ستراتژي جستجوي منابع اطالعاتي وابستھ بھ امسلماً 
باید بھ شكلي يانتخابي ھاكلید واژه.سوال پژوھش است

.كھ موضوع مورد پژوھش را بھ خوبي پوشش دھندباشند
بالیني است بایست ھاي اگر قصد وارد نمودن كارآزمایي
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بیشترین توجھ بھ بانك ھاي اطالعاتي اختصاصي براي این 
ھاي زیاد ھمچنین گذاشتن كلید واژه.نوع مطالعات باشد

باعث محدود شدن " and"با تركیب در كنار یكدیگر
. گردددامنھ جستجو و حذف تعدادي از مقاالت مرتبط مي

ش تعدادباعث گزینباز گذاشتن دامنھ جستجو ،در مقابل
بنابر این بھترین .شودزیاد مقاالت غیر مرتبط مي

.گیردھا بر اساس سوال پژوھش شكل ميتركیب كلید واژه

استخراج مرحلھدر و بعد از جستجوي بانك ھاي اطالعاتي 
بعنوان .ھمیت استاار با یسسوال پژوھش ب،نتایج نیز

ھا با اھمیت تشخیص سن نمونھايمثال اگر در مطالعھ
این متغیر نیز ،باشد بایست در ثبت اطالعاتشدهادهد

.بدقت استخراج شود

مرحلھ تحلیل نتایج نیز وابستھ بھ سوال مورد پژوھش 
موثر در ناھمگون لمبعنوان مثال در ارزیابي عوا،است

مچون فاكتورھایي ھ(Heterogeneity١)بودن نتایج مطالعات 
جمعیت مورد مطالعھ ،رھاي مستقل و وابستھتعریف متغی

ھا وارد در تحلیلتواند مھم بوده و مطالعات مينوع و 
.شوند

حجم كار را زیاد نموده و باعث سواالت گسترده معموالً 
شود در عوض سواالت ناھمگوني بیشتر نتایج مطالعات مي

محدود باعث كم شدن تعداد مطالعات گزینش شده و كاھش 
.شوندپذیري نتایج بھ كل جامعھ ميتعمیم

منابع براي بررسي اثرات فاكتورھاي استراتژي جستجوي 
تواند وابستھ بھ شكل ایجاد كننده ناھمگوني نیز مي

بعضي موارد ممكن است محقق از در.سوال پژوھش باشد
ابتدا سوال را گسترده طراحي نموده و سپس جستجوي خود 

؛ ولي در بعضي موارد ممكن را بصورت باز انجام دھد

                                                
قیقـات منظور عواملي است كھ باعث بھ وجود آمـدن تفـاوت در نتـایج تح١

بھ واقع متاآنالیز دو عملكرد متفاوت دارد، عملكـرد اول . شودمختلف مي
سایي  كرد دوم آن شنا ست و عمل لف ا قات مخت تایج تحقی مودن ن یب ن آن ترك

عوامل ایجاد كننده ناھمگوني نتایج مطالعات مختلف
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محدود طراحي ل كامالً سواجیح برآن باشد كھ چنداست تر
شده و براي ھر سوال بصورت جداگانھ جستجویي صورت 

در بررسي بیماري عروق كرونر تركیب نتایج مثالً .پذیرد
اوتفچند جستجوي جداگانھ برروي تظاھرات بالیني مت

در عوض در بررسي ؛روش بھتري استاحتماالً ،این بیماري
ھاي نھ میوهجستجوي جداگا،وستیبر مصرف میوه بر یتاث

مختلف كار سنگین است و بكار بردن كلید واژه ھاي 
البتھ شرط .باشدتر ميمناسب"میوه"عمومي ھمچون 

استفاده از این روش آن است كھ ھدف اصلي پژوھش پاسخ 
ن یماده غذایي و یا ویتامبھ یك سوال كلي باشد و مثالً 

با این نگاه در بعضي مطالعات .خاصي مدنظر نباشد
ھایي میوهروي خواص است بتوان نتایج تحقیقات برممكن
،ال را تركیب و در بعضي مطالعاتقسیب و پرتمثًال 

.غیر قابل توجیھ باشندكامالً ھاتركیب نمودن نتایج آن

حین مطالعھ درسوال پژوھشامكان تغییر،آخرین نكتھ
بندي در بین كار ممكن است محقق بھ این جمع.باشدمي

ل مورد تحقیق كامل و یا دقیق نبوده و برسد كھ سوا
اگر چھ با یك توجیھ قوي این .نیاز بھ تصحیح دارد

امكان وجود دارد ولي بایست توجھ داشت كھ سواالت 
داراي سوگیري بیشتري تغییر یافتھ در حین كار عموماً 

بھ و در مقایسھ با سواالت از پیش تعریف شده ھستند 
ست محقق بھ سواالت زیر ھمین دلیل قبل از ھر تغییر بای

.بھ دقت پاسخ دھد

انگیزه اصلي تصحیح چیست؟.١

-آیا تحت تاثیر نتایج بعضي ازمطالعات قرار گرفتھ.٢
ابتدا بھ اید كھ درحین كار متوجھ شدهاید یا در

اید؟كلیھ جوانب و عوامل موثر اشراف نداشتھ

اخذ شده براي استراتژي ،آیا بعد از تغییر سوال.٣
؟ول ھستندھاي اطالعاتي كماكان قابل قبوي بانكجستج
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كماكان شیوه استخراج ،آیا بعد از تغییر سوال.٤
قابل قبول میباشد؟
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فصل دوم

جستجوي مطالعات مرتبط بھ سوال .٢
پژوھش

كند تا بھ شكل صحیحي این فصل بھ شما كمك مي
استراتژي جستجوي خود را تنظیم نموده و از منابع 

این فصل شما را تنھا با . موجود استفاده نمایید
جستجوي بانكھاي اطالعاتي الكترونیك و ھمچنین اصول

كند و در صورتي كھ شما با غیر الكترونیك آشنا مي
نحوه جستجو آشنا نیستید باید از منابع آموزشي 

.مربوطھ استفاده نمایید

مورد یافتن مطالعات مرتبط بھ موضوع و جستجو 
.گیرترین مراحل استیكي از حساسترین و وقتمطالعھ 
اثر يبررسبرايافتھیجستجوھاي ساختاردر اكثر

شكل زمایي بالیني بعنوان تنھاآبخشي مداخالت كار
ولي باید .شوندمطالعات پذیرفتھ شده گزینش مي

مواردي خاص بایست سایر انواع در توجھ داشت كھ 
اوقات يگاھيحت.نیز وارد نمودمطالعات را

يز در جستجوھاینيمقطعيفیمطالعات توص
بھ عنوان مثال اگر ھدف . شونديافتھ وارد میساختار

خون در کشور يزان پرفشارین مییک مطالعھ تعی
يد تنھا بھ دنبال مطالعاتی، محقق باران باشدیا

ف فشار خون افراد جامعھ یباشد کھ ھدف آنھا توص
.استبوده

اند كھ یك جستجو سریع مدالین مطالعات نشان داده
ي بالیني مرتبط را درصد كارآزمای٨٠الي ٣٠تنھا 

بنابراین الزم است از ھمان ابتدا .كندشناسایي مي
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استراتژي دقیقي براي جستجوي منابع و بانك ھاي 
بعنوان مثال جستجوي بانك .اطالعاتي تعیین شود

تواند ین بعنوان تنھا منبع اطالعات مياطالعاتي مدال

چرا .(Publication bias and language bias)باعث سوگیري شود 
مقاالت ایندكس شده در مدالین بھ زبان كھ معموالً 

انگلیسي ھستند و در این مقاالت احتمال گزارش شدن 
دار آماري بیشتر از مقاالت غیر یك اختالف معني

.انگلیسي است

شود بھ مفاھیم اصلي شیوه يمدر این فصل سعي 
جستجوي ساختار یافتھ اشاره و نكات ارزشمندي براي 

.شودميبیاندقت جستجو باال بردن

حساسیت و اختصاصي بودن جستجو.١-٢
ن است كھ آیك جستجو بیان كننده (sensitivity)حساسیت 

.اندكشف و گزینش شده،چند درصد مقاالت مرتبط
محققین تمایل دارند تا حساسیت جستجوي خود لماً مس

بھ ھمین دلیل توصیھ .را تا حد امكان باال ببرند
ھاي شود چندین بانك اطالعات ھمزمان با كلیھ واژهمي

مقاالت بھ زبانھاي مختلف شود وعام جستجو نسبتاً 
تعداد افتنیھمچنین با افزایش .بررسي شوند

حساسیت جستجو بھتر احتماالً ،سالھاي مورد بررسي
.میشود

مبین آن است كھ (specificity)در مقابل اختصاصي بودن 
.اندتا چھ میزان مقاالت غیر مرتبط گزینش شده

وارد شدن تعداد بسیار زیاد مقاالت غیر مسلماً 
دقت در کاھش مرتبط باعث افزایش حجم كار و حتي 

.مطالعھ آنھا میشود

شاخص فوق نسبت بھ سادگي قابل تصور است كھ دو
ھاي معكوس دارند یعني با استفاده از كلید واژه
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یابد ولي در مقابل تر حساسیت جستجو افزایش ميعام
اختصاصي بودن ،بدلیل بیشتر شدن مقاالت غیر مرتبط

.یابديمجستجو كاھش 

بھ ھر شكل محقق بایست در ابتدا با دقت و صرف 
تجو را استراتژي جسنیبھترسعي نماید يکافزمان 

تعیین نماید تامیزان اختصاصي بودن و حساسیت 
.جستجوي خود را بھ حداكثر برساند

بانك ھاي اطالعاتي الكترونیك.٢-٢
-اكثر جستجوھا از منابع الكترونیك شروع ميمعموالً 

در ک یالکتروناطالعاتي يانكھاخوشبختانھ ب.شود
اند و حیطھ علوم پزشكي بھ خوبي گسترش پیدا كرده

.استیل جستجو براي محققین آسانتر شدهبھ ھمین دل

Embaseو (Medline)مھمترین بانكھاي اطالعاتي مدالین 
البتھ بجز این دو بانك دھھا بانك .باشندمي

محقق اطالعاتي دیگر وجود دارد كھ بستھ بھ موضوع 
.نھا را انتخاب و جستجو نمایدآباید مھمترین 

:بعضي از مھمترین این بانك ھا عبارتند از

 Australasian Medical Index

 Chinese Biomedical Literature Database

 Japan Informatien of Science and Technology File on Science

 Latin American Caribbean Health Science Literature (LILACS)

 Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL)

 AIDSLINE

 CAB Health

 SciSearch
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ھمچنین ككراین بھ تازگي بانك اختصاصي براي 

،(CENTRAL)است ھاي بالیني تشكیل دادهكارآزمایي
نیھمچن. مدآآن در ادامھ خواھدشتر یبكھ توضیحات 

قمندان براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع عال
توانند بھ يمبانك ھاي اطالعاتي و محتویات آنھا 

:آدرس اینترنتي زیر مراجعھ نمایند

http://www.dialog.com

 , CENTERAL،با توجھ بھ اھمیت بانك ھاي مدالین

Embase تر مبسوطبصورت در ادامھ خصوصیات آنھا
.ارائھ خواھد شد

Embaseومدالین

توسط كتابخانھ ملي (Index Medicus)ایندكس مدیكوس 
شود و فرم الكترونیكي آن پزشكي آمریكا تھیھ مي

Elsevierتوسط Excerpta Medicaدر مقابل .باشدمدالین مي

.باشديمEmbaseك آن شود و فرم الكترونیتھیھ مي
كشور دنیا ٧٠ز آمریكا و ژورنال را ا٤٦٠٠،مدالین

١٤داراي بیش از ٢٠٠٥یھ دھد و تا فورپوشش مي
١٩٦٦از سال این بانك.كورد بوده استمیلیون ر

تعدادي از منابع قبل از تشكیل شده ولي اخیراً 
در حال حاضر امكان .استنیز بھ آن اضافھ شده١٩٦٦

مجاني این بانك از طریق جستجوي 

.باشديممھیا  http://www.ncbi.nlm.nih.govآدرس

Embaseبیشتر از مدالین پوشش ميرا ت اروپایي المج-
كشور ٧٠ازعنوان مجلھ را ٤٠٠٠دھد و تقریباً 
میالدي بالغ ٢٠٠٤شود و تا آخر سال جھان شامل مي

.استمیلیون ركورد داشتھ١١بر 
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باشد مي% ٣٤بانك اطالعاتي تقریبا دو ھم پوششي این
ال بین این ھمپوشاني معموموضوع جستجوولي بستھ بھ 

.استدرصد گزارش شده٧٤الي ١٠

ھایي دارد بھ تفاوتEmbaseشیوه جستجو مدالین و 
-ھمین دلیل براي جستجو آنھا بایست محقق كلید واژه

بعنوان مثال .ھاي متفاوت برگزینداستراتژيھا و
امكان جستجوي جدیدي بھ ،بھ بعد١٩٩١از سال

تواند عبارت يمست و محقق امدالین اضافھ شده 

Randomized-Controlled-Trial را در نوع انتشار(Publication 

type) وارد نماید و بدین شكل محدوده جستجو خود را
در حالي كھ این امكان براي ركوردھاي ،مشخص نماید

Embaseمچنین در كل بانك در مدالین و ھ١٩٩١قبل از 
با توجھ بھ مجاني بودن جستجوي مدالین .وجود ندارد

ي از دو ھمچنین تحت پوشش قرار گرفتن تعداد زیا
اكثر محققین معموالً ،نآدر ھامجالت سایر بانك
ھمچنین .كننديممدالین شروع باجستجوي خود را 

بانك جدیدي راً یاخمریكا آكتابخانھ ملي پزشكي 

-ن ميآاست كھ در راه اندازي نمودهGatewayبنام 
:جستجو نموداھاي زیر رتوان ھمزمان بانك

1- Pubmed

2- old medline

3- locator puls

4- Medline plus

5- Dirline

6- AIDS Meetings

7- Health Services Research Meetings

8- Space Life Sciences Meetings

9- HSRProj
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نترنت یدر اGatewayآدرس 

http://gateway.nlm.nih.gov/gw/cmdباشديم.

باید مجدد بیان نمود كھ تكیھ كردن صرف بھ منابع 
الكترونیكي براي جستجو ناكافي بوده و ممكن است 

مراجعھ شود بھ بخش (باعث كاھش حساسیت جستجو شود 
١-٢.(

مدالین جستجوي ز و تعدادي كھ در یھاي بالیني وارده شده در دو متاآنالمایيزآتعداد كارمقایسھ بین : ١جدول
  .اندبودهانتخاب شده

موضوع 
متاآنالیز

تعداد مقاالت 
وارد شده در 
بانك اطالعات 

prenatal

تعداد مقاالت یافت شده در مدالین

فردجستجوي 
باتجربھ

جستجوي فرد كم 
تجربھ

Neonatal 

hyperbilirubinemia
٨٨٢٨١٧

Interaventricular 

hemorrhage
٢٩١٩١١

Source: Dickersin et. al. (1985) +page 52

  

بالینيھايكارآزمایياطالعاتبانك

(CENTRAL)ككراین

Control TrialThe Cochraneنآنك كھ اسم كامل این با

Central Registerدرحال حاضر كاملترین سایت ،باشدمي
بالغ بر ٢٠٠٤باشد و تا پایان سال نوع خود ميدر

كار اتاین سایت مطالع.استنیم میلیون ركورد بوده
-آزمایي بالیني و مقاالت مروري ككراین را پوشش مي

.شودبھ زبانھاي مختلف یافت ميدھد و در آن مقاالت
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،استرالیا،انگلستان،مراكز ككراین درآمریكا
روز نمودن ھبرزیل و چند كشور دیگر مسئول ب،چین

پرونیكل جستجوي آنھا .اطالعات این بانك ھستند
راھنماي جستجوي این بانك اطالعاتي و باشد یكسان مي

- يمقابل دسترس  http://www.cochrane.us/manage.htmدر سایت
.باشد

ر یمنابع غجستجوي دستي.٣-٢
يکیالکترون

از جستجوي منابع الكترونیك معموال نیاز است تا بعد
محقق بھ صورت دستي عناوین مقاالت مجالت مرتبط را 

كمك این نوع جستجو اوالً .بھ صورت دستي مرورنماید
مقاالتي كھ در جستجوي الكترونیك انتخاب تا كند مي

بعضي منابع اند وارد مطالعھ شوند و ثانیاً نشده

اند نیز ر مدالین ایندكس شدهكھ دsupplementsمانند 

conferenceھمچنین خالصھ مقاالت كنفرانسھا . بررسي شود

proceeding ازمنابع بسیار مھمي است كھ محقق باید بھ
١٠بھ صورت متوسط .صورت دستي آنھا را جستجو كند

درصد منابع در مقاالت مروري ككراین از خالصھ مقاالت 
ند اهدادیقات نشان شوند و تحقكنفرانسھا انتخاب مي

ھاي ارائھ شده در كنفرانسھا خالصھدرصد ٥٠كھ حدود 
لذا جستجو در شوند وھرگز بھ مقالھ تبدیل نمي

.دتواند آنھا را كشف نماینميEmbaseمدالین و یا 
شود يمبھ عنوان راھنما براي جستجو دستي توصیھ 

:مطالعھ مندرج در آدرس زیر مطالعھ شود

http://www.cohrane.us/hsmain.htm

ولي بایست توجھ داشت كھ تنھا تكیھ نمودن بھ این 

publicationاست باعث روش بسیار خطرناك است و ممكن 

biasشودھاو انواع دیگر سوگیري.
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سایرمقاالت مروري مرتبطجستجوي.٤-٢
كنـد كـھ يمـاین شیوه نیز بسیار مفید است و كمـك 

از محقق با صرف زمان كم بھ تعداد قابل مالحظھ اي 
بد ست یا نابع د مل .م بھ ع قت الزم  ست د تھ بای الب

مقاالت مـروري باكیفیـت بـاال تا تنھا ازشوددهآور
.استفاده شود

بانكھاي اطالعات كاغذي.٥-٢
بـھ كند كھشیوه جستجو بھ محقق كمك مين یانیھمچن

قبل از ایجاد بانكھاي کھ دست یابد يمقاالت مرتبط
بـراي جسـتجوي مسـلماً .انـدمنتشر شـدهالكترونیك 

منابع متعلق بھ دوره قبل ازایجاد بانكھاي اطالعات 
الكترونیكي تنھا راه ممكن مراجعھ بھ منابع كاغذي 

.است

Index Medicus و١٨٧٩از ســالExcerpat Medica  ــال از س

كـھ IndexScience Citationھمچنـین .انـددهچاپ ش١٩٤٨

ایجاد ١٩٧٤باشد از سال یمSciSearchتري از فرم كامل
.استو بھ چاپ رسیده

شناسایي منابع چاپ نشده.٦-٢
ا كھ چر. باشدیمترین نوع جستجو این قسمت سخت

اي براي تعیین محقق ھیچ روش تعریف شدهاً اكثر
یكي از روشھاي .استرانژي جستجوي خود ندارد

مكاتبھ ،پیشنھاد شده براي این قسمت از جستجو
مورد تحقیق و ھا اشخاص سرشناس در حیطبنمودن

لیست محققین صاحب نام را .باشدمراكز مربوطھ مي
تبط استخراج توان از بین نویسندگان مقاالت مريم

توان با يمھمچنین مراكز تحقیقاتي را نیز . نمود
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ھمچنین .یك جستجوي نظامند اینترنت بھ دست آورد
است كھ تشكیل شدهيل حاضر بانكھا اطالعاتدر حا

ثبت را ھاي بالیني در حال انجام زمایيآكارمشخصات 
این از آنجایي كھ تعداد قابل توجھي از. كننديم

شوند لذا يماي منجر نید ھیچ مقالھتحقیقات بھ تول
بعضي .باشدبسیار با اھمیتتواند يمجستجوي آنھا

:عبارتند ازبانکھا از مھمترین این 

www.controlled-trial.com

www.trailsCentral.org

www.clinicalTrial.gov

ھاي ت مربوط بھ عوارض داروھا در سایتھمچنین اطالعا
:موارد زیر قابل دستیابي استھمچونخاص 

www.health.gov.au

www.open.gov.uk/mca

توانند يمالبتھ سایتھاي شركتھاي بزرگ دارویي نیز 
.اختیار محققین قرار دھنداطالعات ارزشمندي در 

گزارشات دولتي و سازمانھاي ،بجز موارد ذكر شده
ز ممکن ینالمللي مانند سازمان بھداشت جھانيبین

.باشندياطالعات ارزشمندياست حاو

ژي جستجوتتدوین استرا.٧-٢
شد مھمترین ھدف جستجو شرح دادهانطور كھ قبالً ھم

باشد ولي Sensttivieyبایست بھ حداكثر رساندن حساسیت 
پولي و ،بھ دلیل محدودیتھاي زمانيمسلماً 

درصد ١٠٠امكان دستیابي بھ حساسیت ،اطالعاتي
درصد مقاالت و نتایج تحقیقات ١٠٠یعني گزینش (

.غیر ممكن استتقریباً ) مرتبط 
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العمل جستجو براي منابع طرف دیگر دستوراز 
حتي این . یكسال نیستالكترونیك و دستي دقیقاً 

دستورالعمل براي بانكھاي اطالعاتي الكترونیك نیز 
توان یك الگوي كلي بھ يمتفاوت دارد ولي در كل 

.شكل زیر ارائھ نمود

مركب از سھ جزاست كھ با عبارت كامل جستجو معموالً 

این سھ جز .شونديمدیگر متصل بھ یكandتركیب 
:عبارتند از

سم ابھ بیماري مورد نظر مانند عبارت مربوط-الف
در .یا ناراحتي مورد تحقیقعلمي بدخیمي و

بسیاري از موارد چندین اسم براي بیماري قابل 
مثالً .تظاھرات بالیني متعدد داردیاتصور است و

مختلف ھايتواند با عبارتيمرنارسایي عروق كرون
در این موارد كلیھ اسامي قابل تصور .بیان شود

بھ یكدیگر orابتدا لیست شده و سپس با تركیب 
شود تا كلیھ يمشكل سعي نبدی. شونديممتصل 

بیماري مورد نظر را اسممقاالتي كھ بھ ھر 
.اند وارد مطالعھ شوندمطالعھ نموده

عبارت مورد نظر براي متغیر مستقل كھ عموماً -ب
ھاي بالیني زمایيآكارمان تداخل انجام شده درھ

این قسمت نیز ھمانند قسمت قبل ممكن است .ھستند
مختلف متغیر مستقل با يمو اساتركیبي باشد

.بھ یكدیگر متصل شوندorتركیب 

بھ عنوان مثال اگر محقق در نظر ، نوع تحقیق-ج
دارد فقط مطالعات كارآزمایي بالیني را وارد 

اي تنظیم را بھ گونھسومعبارت دانتويمنماید 
.كند كھ فقط این دستھ از مطالعات انتخاب شوند

اصلي بیان شده گاه نیاز قسمتسھ ن یاالبتھ بھ جز 
است جمعیت ھدف را نیز منطبق بر سوال پژوھش محدود 

ر گروه یسوال پژوھش در ز،بعضي از موارددر. نمود
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ت و یا از باردار یا كودكان اسيخانمھاخاص مانند
لذا ممكن است ،نظر سني محدودیتھایي وجود دارد

ژي جستجوي خود این موارد را نیز راتمحقق در است
از موارد بسیار مھمي كھ اكثراً .مد نظر قرار دھد

ن است كھ سال یا زبان مقاالت بھ آشود يمتوصیھ 
عنوان فاكتور محدود كننده از ابتدا در نظر گرفتھ 

این کھ اند نشان دادهات متعددنشوند چرا كھ تحقیق
از موارد . توانند باعث سوگیري شونديممحدودیتھا 

محققین سعي نمایند دو دیگر توصیھ شده آن است كھ
گر مستقل تشكیل دھند و تیمھا بھ صورت تیم جستجو

جداگانھ منابع را جستجو نمایند تا بدین شكل 
مطمئن شوند كھ نتایج بھ اندازه كافي پایاني 

)Reliabitily (است كھ بھ صورت تجربي ثابت شده.دارند
نتایج جستجوي افراد صاحب نظر با افراد كم تجربھ 

،موارداز بعضيدر متفاوت است و جالب آن است كھ 
این .دھنديمافراد كم تجربھ جستجوي بھتري انجام 

تفاوت شاید بھ دلیل اعمال نظرھاي شخصي باشد كھ 
.دھنديمخرج افراد با تجربھ در كار بھ 

بعد از جستجوي بانكھاي اطالعاتي و گزینش اولیھ 
رسد كھ با مرور اجمالي خالصھ يممقاالت نوبت بھ آن 

تنھا گروھي كھ مرتبط ھستند حفظ شده و ،مقاالت
البتھ در این مرحلھ .مقاالت غیر مرتبط حذف شدند

تعداد قابل مالحظھ اي از مقاالت ھستند كھ معموالً 
نھا بر اساس خالصھ مقالھ ممكن آر خصوصتصمیم گیري د

شود تا براي باال بردن حساسیت يمتوصیھ لذا .نیست
این دستھ ازمقاالت نیز نگھ داشتھ شده و ،جستجو

با موضوع تحقیق بر تصمیم درخصوص ارتباط آنھا
.اساس كل مقالھ صورت گیرد

در این مرحلھ نیز داشتن دو تیم مستقیم باعث 
،ھا بھ صورت مستقلتیممعموالً . شدارتقا دقت خواھد 

در .كننديمبندي مطالعھ و دستھرا خالصھ مقاالت 
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گروه باشدتیم اختالف مواردي كھ بین نظریات دو
دھد و تصمیم گیري از طریق بحث انجام يموم نظر س

ھاي در این مرحلھ بعضي معتقدند كھ تیم.خواھد شد
سند و اسم كننده باید مقاالت را با كد بشنابررسي

ژورنال و اسامي نویسندگان نباید در دسترس آنھا 

ي، چراکھ اسم ژورنال و حت(Blindness).قرار گیرد
رگذار یسنده در صورت مشھور بودن ممکن است تاثینو

.باشد

اغذي تواند بھ صورت كيممراحل ذكر شده اگر چھ 
بر بودن و ھمچنین انجام شود ولي بھ دلیل زمان

شود با استفاده از برنامھ يموصیھ خطاھاي انساني ت

Procite, Referenceكامپیوتري ھمچون  manager و یاEndnote
كنند تا بھ يمھا كمك این برنامھ.صورت پذیرد

كلیھ و راحتي مقاالت تكراري شناسایي و حذف شوند 
نھا ذخیره شده و سرعت آمراحل انجام شده و نتایج 

.رودكار باال

MS-Accessنرم افزارھاي درنوشتھ ھاي البتھ برنامھ

Foxو  pro نیز وجوددارند كھ یك نمونھ آنMeerkat
ھاي اختصاصي بسیار خوبي براي انجام بوده و قابلیت

اطالعات بیشتر در .جستجوي ساختار یافتھ دارند
-يمدرس زیر قابل دسترس آافزار در خصوص این نرم

:باشد

www.update-softwore.com/meerkat

طراحي شده Accessم افزار مذكور كھ با برنامھ نر
در حال حاضر توسط بسیاري از گروھھاي ككراین مورد 

.استفاده قرار میگیرد
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در مدالین و تعداد مقاالت كارآزمایي ھاي بالیني متخصصتعداد مقاالت یافت شده در جستجوي افراد : 2جدول
  زوارده شده در متا آنالی

تعداد مقاالت وارد 
شده در متاآنالیز

تعداد مقاالت 
گزینش شده در 
جستجوي اولیھ

موضوع منبع

19 36
Inkerauenticadar  

hemorrhaye Dickerson(1985)

18 39 Hyperbiliubinemia

155 9643 Liver disease Benskein(1988)

10 125 pregnancy Ohlsson(1989)

128 738 rheumatoidathrities Cotzsche(1991)

18 52 Homeopothy

Kleijner(1992)22 81 Vitamin c

14 46 cingko

193 1520 ophyhalmoloyy Dickerrin(1994)

8 21 newborn Lacy(unpubished)

61 721
Interaction between 

P.faciparum and P.vivax
Haghdoost(2004)

Moherنشان دادند كھ كیفیت مقاالت ) ١٩٩٦(ان و ھمكار
يان انگلیسي وآلمانبكار ازمایي بالیني چاپ شده بھ ز

در چند موضوع متاآنالیز تفاوت معني داري وجود 
.نداشتھ است

)publication bias(شارتدر انگیريسو.٨-٢
،الح براي نشان دادن احتمال بیشتر نوشتنطاین اص
دار شانس چاپ مقاالت با نتایج معنيو ھمچنین ارسال 

ارزیابي مقاالت چاپ ممكن است بنابراین .اري استآم
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كل تحقیقات انجام شده در ھر گرنمایانتواندشده ن
-این امكان وجود داشتھبھ عبارت دیگر.موضوع باشد

دار باشد كھ بدلیل چاپ نشدن مقاالت با نتایج غیر معني
دار جلوه دادن گیري نھایي بھ سمت معنيآماري، نتیجھ

.)٣جدول(ارتباطات بین متغیرھا باشد

  ١٩٨٤الي ١٩٨٧بین فوردسمركز تحقیقات اكالق اخمطالعھ ثبت شده در كمیتھ ٢٨٥وضعیت چاپ : ٣جدول

وضعیت چاپ

مطالعات با نتایج 
١دار آماريمعني

مطالعات با نتایج غیر 
١دار آماريمعني

درصدتعداددرصدتعداد

٩٣٤/٦٠٤٥٣/٣٤چاپ شده

ارائھ شده 
دركنفرانس

٣٨٧/٢٤٣١٧/٢٣

نھ چاپ شده و 
نھ ارائھ شده

٢٣٩/١٤٥٥٤٢

١٥٤١٠٠١٣١١٠٠كل

  .است٠.٠٥كمتر از p-valueمنظور . ١
  .Easterbrook et. al)١٩٩١(: منبع

سالھاي دھد نشان ميالبتھ مداركي در دسترس است كھ در 
البتھ . باشديمار در حال كاھش نتشاخیر روند سوگیري ا
اطمینان این خطا را قابل اغماض تا زمانیكھ بتوان با

. ھا فاصلھ است ا و حتي دھھسالھت احتماالً نسدا
ن زمان براي حل این مشكل سھ راه حل آبنابراین تا 

:وجود دارد

- این ساده: نادیده گرفتن سوگیري انتشار-الف

ترین روش ممكن است كھ تعداد قابل مالحظھ اي از 
شده از این راه حل استفاده چاپ ينالیزھاآمتا

خطااین نكتھ كھاینبھ با توجھ .اندنموده
در بسیاري از جستجوھاي ساختاریافتھ وجود قطعاً 
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ن شاید قابل توجیھ آدارد لذا نادیده گرفتن 
.نباشد

اي ھلداساني آتوان بھ يممواردي نیز البتھ در 
مطالعھ این خطا مورد ارائھ نمود كھ در موضوع 

نالیز آمتابھ عنوان مثال در.قابل اغماض است
سي راي بربر) ٢٠٠٤(انجام شده توسط حقدوست 

رسد كھ يمتداخل بین سوش ھاي ماالریا بھ نظر 
نتایج تحقیقات ارتباطي بھ نتایج احتمال چاپ

البتھ براي توجیھ عدم وجود . عھ نداردمطال
ماري نیز وجود آروش ھاي ،ارشسوگیري در انت

نھا آسوط بھ بدارد كھ در فصول بعدي بھ صورت م
.پرداختھ خواھدشد

این :العات غیر منتشر شدهتالش براي یافتن اط-ب
حل است ولي در عمل بسیار روش اگرچھ بھترین راه

ھاي مفید براي چرا كھ یافتن سر نخ.باشديممشكل 
شده در سطح دنیا بسیار دشوار نكشف مطالعات چاپ 

البتھ امید است با روند سریع گسترش .است
-بینامكان تشكیل بانكھاي ،ارتباطات الكتروني

ثبت عناوین تحقیقات و آدرس المللي براي 
و هدكز تحقیقات و محققین آسان شارالكترونیك م

ولي . وي آنھا فراھم شودبھ این شكل امكان جستج
سالھا زمان ق این آرزو نیز احتماالً براي تحق
.نیاز دارد

براي شناسایي استفاده از تكنیك ھاي آماري-ج
در :احتمال سوگیري در انتشار و كاھش اثر آن

توان با كمك بعضي از انو اع يمحاضر حال
نمودارھا و حتي آزمون ھاي آماري احتمال وجود 

حتي سعي كرد تا ر را تعیین ونتشاسوگیري در ا
با توجھ بھ .حد امكان آنرا كاھش داد

ھاي دو روش دیگر این شیوه كاربرد وسیعي تمحدودی
در تراست كھ در فصول بعدي بھ صورت مبسوطیافتھ
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تنھا نكتھ .تكنیكھا بحث خواھد شدخصوص این
است كھ این روشھا نیاز بھ بعضي آن قابل ذكر 

تاپیش فرضھا دارند كھ گاھي اوقات این مفروض

(Power)ھمچنین قدرت .باشندميغیر قابل قبول 
مقاالت دارد و در این آزمونھا بستگي بھ تعداد

صورت كم بودن تعداد مطالعات وارد شده درآنالیز 
.سخ آنھا زیر سوال خواھد رفتدقت پا

دقت نمود كھ سوگیري باید با توجھ بھ این توضیحات 
انتشار یكي از محدودیتھاي اصلي براي تعمیم نتایج 

تاثیر آنالیز بھ كل جامعھ بوده و عمدتاً متامطالعات 
اثر فاكتورھاي مورد مطالعھ و زیادتر جلوه دادن آن 

.استارتباطات بین متغیرھا
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فصل سوم

سنجش كیفیت مطالعات.٣
چرا شوید كھ ميشما در این فصل با این مفھوم آشنا 

سنجش كیفیت متدلوژیك مطالعات وارد شده در جستجوي 
با اھمیت است و براي این ارزیابي باید ساختاریافتھ 

بھ شما كمك این فصل ھمچنین . بھ چھ نكاتي توجھ داشت
اطالعات مورد نیاز خود ،اي استانداركند تا بھ شیوهمي

را از گزارشات و یا مقاالت استخراج نموده و براي 
.یز آماده نماییدمتاآنال

بعد از جستجوي بانك ھاي اطالعاتي و منابع قابل دسترس 
نوبت بھ مقاالت و گزارشات مورد قبول، و گزینش اولیھ 

استخراج نتایج مطالعاتي است كھ در راستاي سوال 
.پژوھش ھستند

اطالعات استخراج شده از مقاالت بھ دو دستھ قابل تقسیم 
تند كھ براي ارزیابي ھسيدستھ اول اطالعات:ھستند

و ) quality assessment(روند يمكیفیت مطالعات بھ كار 
در راستاي سوال دستھ دوم  اطالعاتي ھستند كھ مستقیماً 

مورد مطالعھ میزان تاثیر فاكتورپژوھش بوده و معموالً 
ن را نشان آو میزان واریانس یا دامنھ اطمینان 

.میدھد

خراج اطالعات با است،قسمت از كاراین ھدف اصلي 

.باشديم) validity(و اعتبار ) reliability(باالترین پایایي 
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پایایي.١-٣
اختصاصًا در ي بھ معني میزان ثبات نتایج است و یپایا

ت شده استخراج نتایج بھ معني میزان ثبات نتایج ثب
.نالیز در میان كل نتایج ارائھ شده استآبراي متا

ي یتوان دو علت را براي كاھش پایايمبھ صورت كلي 
ي ھادستھ اول خطا. نتایج استخراج شده بیان نمود

این خطا بھ خصوص در ارزیابي كیفیت ؛انساني است
چرا كھ بسیاري از این ،مطالعات بیشتر مشھود است

شوند و بھ يماشت شخصي تعیین اساس بردمتغیرھا بر
در آن مقاالتكھ يشرایطويھمین دلیل دیدگاه فرد

.تاثیر گذار باشد،توان در نتایجيمد شويممطالعھ 
بھ .مربوط بھ متن مورد مطالعھ استخطاھا دستھ دوم 

عنوان مثال ممكن است بین نتایج مندرج در خالصھ مقالھ 
باشد و ھمچنین تفاوتھایي وجود داشتھ،و اصل نتایج

ممكن است بین توضیحات یك مقالھ در خصوص روش كار با 
ن تفاوت وجود داشتھ آبسوط مدر گزارش ھتوضیحات مربوط

بنابراین اھمیت دارد كھ مشخص شود منبع . باشد
.استخراج نتایج چھ بوده است

ي اطالعات استخراج شده شاید بھترین یبراي افزایش پایا
الب موارد ارائھ شده توسط پیشنھاد را بتوان در ق

Stock يمخالصھ نمود كھ بھ شرح زیر ) ١٩٨٢(و ھمكاران-
:باشد

وري اطالعات و آھاي اولیھ براي جمعایجاد فرم.١
شروع مطالعھ نھا قبل ازآزمایشي از آاستفاده 

قوي براي يبھ عبارت دیگر بایست ابزار.اصلي
.استخراج اطالعات طراحي شود

ط و وسباي راھنما با توضیحات مھتھیھ كتابچھ.٢
ارائھ مثال براي نحوه استفاده از فرمتھا در

.استخراج اطالعات
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ولیت استخراج ئموزش كامل و دقیق افرادي كھ مسآ.٣
و نحوه دارند براي استفاده از فرمھااطالعات را

.ھااستفاده از كتابچھ

تعیین میزان ھمخواني نتایج استخراج شده توسط .٤
از شاخصيستخراج كننده اطالعات بھ عنوانافراد ا
.پایایي

يھاھا و كتابچھاعمال ھر گونھ تغییري در فرم.٥
.مده از بند چھارمآراھنما براساس اطالعات بدست 

تبیین راھكارھاي اجرایي براي وارد نمودن افراد .٦
.جدید براي استخراج اطالعات

كت غیب افراد استخراج كننده اطالعات بھ شررت.٧
گیریھاي مربوطھ بھ ابزار تصمیمھا وفعال در بحث

ھاي العملروري اطالعات و قوانین و دستوآجمع 
.مربوطھ

اعتبار.٢-٣
رت نالیز عباھ و متاآاعتبار در جستجوي ساختاریافت

ممكن حاصل در مطالعات تا چھ حد از اینكھ نتایج است
مطالعات انتخاب شده و ژیكت متدلوابدلیل ایراداست 

شده نھا از واقعیت دورآي ییا شیوه اجرا

نتایج مطالعات دقیقتر بھ مسلماً .)١٩٩٥- Moher(باشند
بي ر است و لذا بایست در مرحلھ ارزیاتحقیقت نزدیك

لعات مطامتدلوژينگاھي انتقادي بھ ،ت مطالعاتیكیف
بایست بھ البتھ در كنار این مورد.وجود داشتھ باشد

بھ . نقش افراد استخراج كننده اطالعات نیز توجھ نمود
سنجیده ينجایي كھ بعضي از متغیرھاآعبارت دیگر از

نیستند لذا عینيشده در مطالعات بھ صورت صد درصد 
تواند بھ صورت تاثیر گذار يمفرد استخراج كننده نظر
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ین دلیل مبھ ھ.طالعات را تحت شعاع قرار دھدنتایج م
عده اي معتقدند كھ افراد استخراج كننده بایست 
اطالعات مربوط بھ نام نویسندگان و ژورنال را نداشتھ 

.)blindness(باشد

Berline نشان دادند كھ چگونگي مخفي) ١٩٩٧(و ھمكاران
گیري افراد و ژورنال در نتیجھنمودن اسم نویسندگان 

البتھ عالوه بر این .گذارديمخراج كننده تاثیر است
شود از جملھ يمروش ھاي دیگري نیز توصیھ ،راھكار

اینكھ افراد ارزیابي كننده كیفیت متدلوژي مقاالت با 
اطالعات مربوط بھ متاآنالیز افراد استخراج كننده 

متفاوت باشند و یا حداقل افراد در دو زمان مختلف و 
كیفیت متدلوژي مقاالت و نتایج رم متفاوت فبا دو 

.)task separation(دنتحقیقات را استخراج نمای

اما بھ صورت كلي شاید بتوان چھار منبع اصلي خطا در 
البتھ این .عنوان نمودمتدلوژي مقاالت را بھ شرح زیر

زمایي بالیني آمطالعات كاربیشتر با تاكید برھاخطا
- يمطالعات نیز بھ سایر انواع مريتسّ است كھ قابل 

.باشند

Selection):ھاسوگیري در گزینش نمونھ.١ bias) این خطا
زمایي بالیني زماني آبا مطالعات كارھدر رابط
قبل از ورود محققھا و یا ید كھ نمونھآيمبوجود 
بتوانند در مطالعھگروھھاي درمانيھا بھ نمونھ

بھ عبارت . نحوه تقسیم آنھا تاثیرگذار باشند
افراد بعد از موافقت براي ورود بھ مطالعھ دیگر

بایست بصورت تصادفي در دو یا چند گروه مداخلھ 
در غیر .وارد شوند) اصطالحًا بازوھاي مطالعھ(

این صورت احتمال بروز این نوع سوگیري بسیار 
.زیاد است

براي حل این معضل راھكارھاي اجرایي متعددي 
د براي ننتوايماست كھ عالقھ مندان شدهبیان 
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مطالعھ بھ كتابھا و مقاالت مربوط بھ نحوه 
ھاي بالیني مراجعھ زمایيآتصادفي نمودن در كار

.كنند

ذف یا كاھش اثر این خطا در مطالعات كوھرت با ح
شاھدي -كننده و در مطالعات موردفاكتورھاي مخدوش

قابل (Matching)شاھدو ان سازي مورد سبا انجام ھم
.اصالح است

ھا در گروھھاي در نحوه مراقبت از نمونھسوگیري.٢

این رتمعني واضح): Performance bias(مورد مطالعھ 
زمایي بالیني ارائھ خدمات آخطا در مطالعات كار

. مراقبتي متفاوت دربازوھاي مختلف درماني است
خل در این موضوع با مخفي نگھ داشتن نوع تدا

در . تقابل كاھش اس(Blindness)كنندهافراد شركت
مطالعات كوھرت و مورد شاھدي نیز بایست دقت 

(Exposure)كافي در نحوه اندازه گیري متغیر مستقل
.صورت پذیرد

بھ معني (Attrition bias):ھاسوگیري در ریزش نمونھ.٣
ھا در حین تفاوت قابل مالحظھ در حذف شدن نمونھ

ياھدر گروھ(follow up)انجام مداخلھ و یا پیگیري
اي ھدر صورتي كھ نمونھ. ورد مطالعھ استمختلف م

Missing data or loss to follow)حذف شده up)اثر يبدلیل ب
-شده از مطالعات خارج شدهبودن درمان دریافت 

دقیق مبینھاي باقیمانده اطالعات نمونھ،دنباش
.د بودنگروھھا نخواھ

بھ معني :(Detection bias)سوگیري در تشخیص نتیجھ.٤
بھ . گیري متغیر وابستھ استي در اندازهسوگیر

در زمان ثبت نتایج عنوان مثال اگر محقق 
-كھ ھر فرد چھ دارویي را دریافتدرمانھا بداند 

دار گزارش نموده اثر داروھا مقنموده ممكن است 
را بھ شكلي كھ مورد نظر اوست تغییر دھد این 
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در ھر نمونھ نمودن نوع تداخل خفيخطا را با م
زمایي بالیني و كوھرت میتوان كاھش آكارمطالعات

شاھدي نیز بایست دقت -در مطالعات مورد. داد
نمونھدقیق و استاندارد اي براي تعریف ویژه

(Case definition)ارائھ داد.

سنجش كیفیت مطالعات.٣-٣
توان انتظار داشت كھ نتایج گونھ كھ بیان شد ميھمان

مطالعات دقیقتر بھ واقعیت نزدیكتر باشد، لذا بایست 
این . گیري شودبھ شیوه مناسبي كیفیت مطالعات اندازه

باشد و مطالب بسیار سنجش از كار بسیار بااھمیت مي
در منابع مربوط بھ .استشدهزیادي در خصوص آن نگاشتھ

evidence based medicine این قسمت تحت عنوانcritical appraisal
با این وجود متاسفانھ بایست اقرار . شودميآورده

نمود كھ ھنوز شیوه استاندارد و جامعي براي سنجش 
. اعتبار نتایج مقاالت وجود ندارد

توان روشھاي موجود را بھ دو دستھ تقسیم بصورت كلي مي
:نمود

با احتمال كم، : ھ سھ گروهتقسیم نمودن مقاالت ب.١
.متوسط و زیاد سوگیري
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  بندي مقاالت بر اساس میزان احتمال سوگیري در نتایج آنھاراھنماي ساده تقسیم4جدول

ارتباط با معیارھاي 
ارزیابي مقاالت

تفسیر خطر 
سوگیري

تقریبًا تمام معیارھا 
استرعایت شده

احتمال انحراف نتایج
بر اثر سوگیري كم است كم

حداقل یكي از معیارھا 
استتا حدودي رعایت شده

بھ دلیل احتمال انحراف 
نتایج بر اثر سوگیري 
بایست نتایج با احتیاط 

تفسیر شوند

متوسط

حداقل یكي از معیارھا 
استرعایت نشده

بھ احتمال زیاد نتایج 
بر اثر سوگیري از 

اندنحرف شدهمواقعیت 
زیاد

باشد ولي در عمل مشكل ساده ميچھن روش اگرای
چراكھ معموًال معیارھاي ارزیابي . استآفرین 

ھمچنین در صورتي . كیفیت مقاالت ھم ارزش نیستند
كھ تعداد معیارھا زیاد شود استفاده از این روش 

.گردددشوار مي

مقیاسھاي زیاد با : تدوین مقیاس عددي.٢
اند تا كیفیت دستورالعملھاي متفاوت طراحي شده

بعنوان . مقاالت را بصورت عددي تعیین نمایند

براي سنجش كیفیت مطالعات Moher(1995-6)مثال 
چك لیست ٩مقیاس و ٢۵ھاي بالیني كارآزمایي

تا ٣معموالً این چك لیستھا بین . اندتدوین نموده
گزینھ دارند و پر نمودن آنھا بین ده دقیقھ ۵٧

ھمچنین ھدف آنھا نیز . گیرندتا یك ساعت وقت مي
بعضي از این مقیاسھا براي . دقیقًا یكسان نیست

ارزیابي مقاالت ارسالي براي چاپ در مجالت است در 
حالي كھ بعضي از آنھا براي ارزیابي مقاالت براي 

.ورود بھ مطالعات مروري ھستند
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نتیجھ تقریبًا تمامي این چك لیستھا تعیین امتیاز 
است و براي این كار امتیاز تك عددي از كیفیت مقاالت

البتھ در بعضي از . شودتك سواالت با یكدیگر جمع مي
این مقیاسھا بھ امتیازات سواالت قبل از جمع زدن وزن 

نشان داد كھ دقت Jüni(1999)با این وجود . شودميداده
بعضي از مقیاسھاي پیچیده چندان بیشتر از مقیاسھاي 

.ساده نیست

شھا آن است كھ بر اساس اطالعات مشكل عمده این رو
طالعات ارزیابي ممندرج در مقالھ یا گزارش، كیفیت 

باشد فرض بر شود و اگر موضوعي در آنھا نوشتھ نشدهمي
این نكتھ گاه باعث . شودميعدم رعایت آن مورد گذاشتھ

بدین معني كھ ممكن است در اصل مطالعھ . شودانحراف مي
ي در مقالھ و یا گزارش است ولبھ آن نكات توجھ شده
بنابراین متاسفانھ . باشدنشدهبصورت كامل شرح داده

بایست ابراز نمود كھ روش مناسبتر براي سنجش كیفیت 
.اكثر مقاالت وجود ندارد

آزمایي البتھ مشكل ارزیابي كیفیت مطالعات غیر كار
چراكھ در این مطالعات تصادفي . تر استبالیني پیچیده

سازي اثرات فاكتورھاي اي یكساننمودن گروھھا بر

معنایي ندارد و از آنجایي ) randomization(كننده مخدوش
كننده در مطالعات كھ معموًال تمامي فاكتورھاي مخدوش
گیري آنھا سخت است، قابل شناسایي نیستند و یا اندازه

لذا با روشھاي متدلوژیك و یا آماري امكان از بین 
دگي در مطالعات نیمھ تجربي كننبردن كامل اثرات مخدوش

و ممكن نیست) شاھدي و كوھرت-مورد(اي و یا مشاھده
گاه این اثرات از مقدار ارتباط مشاھده شده بین 

).Kunz-1995(متغیرھا بیشتر است 

ولي بھ ھر شكل نتایج اینگونھ مطالعات در صورت صحیح 
انجام شده حاوي نكات ارزشمندي است كھ بایست در 

بھ ھمین دلیل تاكنون . ا مد نظر قرارگیردھگیريتصمیم
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معیارھاي بسیار زیادي براي سنجش اعتبار مطالعات 

 Horwitz 1979; Feinstein 1982; Levine(است اي طراحي شدهمشاھده

1994, and Bero 1999.(

در شیوه سنجش كیفیت مطالعات .۴-٣
عمل

بحث اساسي در این قسمت آن است كھ چند نفر و معموًال 
مقاالت و گزارشات را مطالعھ كنند و این افراد ،چگونھ

معموًال با افزایش . باشندچھ خصوصیاتي باید داشتھ
یابد و احتماًال پایایي افراد، دقت ارزیابي افزایش مي

ض حجم كار زیاد شده و اما در عو. آیدبھتري بدست مي

تواند مشكل ميdisagreement)(عدم ھمخواني نظرات افراد 
شود كھ ھر بھ ھمین دلیل عمومًا توصیھ مي. آفرین شود

. نمایندمقالھ و یا گزارش را حداقل دو نفر مطالعھ 
ولي قبل از آن بایست دقت نمود كھ افراد تیم كامالً 

مقالھ با توجیھ شده باشند و بعنوان تمرین، چند
طالعھ و كیفیتھاي خوب، متوسط و بد را بصورت گروھي م

نین دستورالعمل شیوه ھمچ. باشندارزیابي نموده
ارزیابي، بایست كامالً روشن تدوین شده و براي مواردي 

.باشدآید راه حل ارایھ دادهكھ اختالف نظر بوجود مي

-مسلمًا اعضا تیم باید با متدلوژي تحقیق آشنا بوده
ھاي آموزشي خاص را ند و در صورت لزوم دورهباش

بگذرانند و از نظر علمي نیز با موضوع مورد بررسي 
است كھ ختلف نشان دادهمولي تحقیقات . بیگانھ نباشند

ضرورت ندارد كھ ایشان از بین متخصصین و صاحب نظران 
.آن رشتھ باشند

در خصوص مخفي نمودن اسامي نویسندگان و اسم ژورنال 

نشان داد كھ Jadad (1996). افق كلي وجود نداردنیز تو
دھد در مخفي نمودن اسامي اعتبار نتایج را افزایش مي
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نتیجھ كامالً متفاوتي بدست آورد و Berlin (1997)حالي كھ  
نشان داد كھ این كار تنھا حجم كارھاي اجرایي را 

رسد بھترین توصیھ بنظر مي،بھ ھر شكل. دھدافزایش مي
كھ محقق بر اساس شرایط و موضوع كار تصمیم آن باشد 

بگیرد كھ آیا میزان خطاي مذكور ارزش افزایش حجم كار 
.و مخفي نمودن اسامي را دارد یا خیر

مسئلھ مھم دیگر نحوه برخورد با امتیاز كیفیت 
توان بصورت كلي مي. گیري نھایي استمطالعات در نتیجھ

متیازات مقاالت توان با ابیان نمود كھ بھ چھار روش مي
:برخورد نمود

تعیین امتیاز مشخصي براي ورود مقاالت بھ .١
بھ عبارت دیگر تنھا مقاالتي وارد : مطالعھ

مطالعھ شوند كھ حداقل امتیاز ممكن را كسب 
.باشندنموده

بندي مقاالت بھ زیر گروھھایي بر اساس تقسیم.٢
در بعضي مطالعات مروري و :كیفیت آنھا
قاالت را بر اساس كیفیتشان بھ زیر متاآنالیز، م

كنند و سپس در ھر زیر گروه ي تقسیم ميیگروھھا
دھند جداگانھ آنالیزھاي مربوطھ را انجام مي

)sub-group analysis.(

تعیین ارتباط بین امتیاز كیفیت مقاالت و نتایج .٣
بھ عبارت دیگر تعیین اینكھ آیا نتایج :آنھا

اطي با كیفیت آنھا ارتب،گزارش شده در مقاالت
دارد یا خیر؟ براي پاسخ بھ این سوال معموالً 
عالوه بر استفاده از نمودارھاي ساده ھمچون 

از روشھاي آماري نیز ) scatter plot(نمودار پراكنش 
-استفاده خواھد شد كھ در فصلھاي بعدي شرح داده

.خواھند شد
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در روش :وزن دادن مقاالت بر اساس كیفیت آنھا.۴
ل در متاآنالیز وزن مقاالت بر اساس واریانس معمو

بھ عبارت دیگر . شودشاخص مورد نظر محاسبھ مي
دامنھ مطالعاتي كھ شاخص مورد مطالعھ را با 

باشد وزن بیشتري اطمینان باریكتري تعیین نموده
گردد كھ معیار وزن در این روش بیان مي. گیردمي

ت نیز دھي تنھا واریانس نباشد بلكھ امتیاز كیفی
.باشددر تعیین وزن مطالعات دخالت داشتھ

ھر یك از این روشھا داراي امتیازات و محدودیتھاي 
در دو روش اول، تعداد مقاالت وارد . باشندخاصي مي

شده در آنالیز محدود شده و گاه بدلیل كم بودن 
. رودمقاالت امكان ھر گونھ  كار آماري از بین مي

طرح است كھ آیا انتظار در روش سوم نیز این سوال م
رابطھ خطي داشتن بین نتایج مقاالت و كیفیت آنھا 

در روش چھارم نیز مشكل اصلي . فرض صحیحي است
یافتن روش آماري مناسبي براي تركیب نمودن امتیاز 

.كیفیت مقاالت با واریانس شاخص مورد مطالعھ است

بھ ھر شكل بستھ بھ موضوع، تعداد مقاالت، و كیفیت 
محقق بایست یك یا تركیبي از روشھاي فوق را آنھا، 

البتھ در فصھاي بعدي بھ مباحث آماري . بكار گیرد
.خواھد شدآن بیشتر پرداختھ

مقالھ انتشار احتمالرابطھ بین .۵-٣
و كیفیت مطالعھ

مقاالت با از انتظار نباشد كھ شاید چندان دور
معموالً . باشندكیفیت باالتر شانس چاپ بیشتري داشتھ

-براي كارھاي با كیفیت باال ھزینھ بیشتري صرف مي
شود و تیم تحقیقاتي توان بیشتري در انجام پژوھش 
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رود كھ نتایج تحقیقات با لذا انتظار مي. دارد
.كیفیت بھتر بیشتر منتشر شوند

. ن میان عوامل دیگري نیز نقش دارندالبتھ در ای
مجالت در قبول و بین بسیار زیاد با توجھ بھ تفاوت 

چاپ مقاالت، شاید چندان دور از انتظار نباشد كھ 
تر نیز بتوانند براي خود مقاالت با كیفیت پایین

اي نمونھ.مجوز انتشار بعضي از مجالت را اخذ نمایند
.ر یافتتوان در جدول زیاز این حالت را مي

  
اند بصورت كامل بھ چاپ تعداد و درصدي از مطالعات كارآزمایي بالیني با كیفیتھاي مختلف كھ توانستھ  5جدول
  برسند

امتیاز كیفیت 
مطالعھ

تعداد مطالعھ 
انجام شده

تعداد مطالعھ چاپ شده 
بصورت كامل

درصدتعداد

كیفیت خوب 
)۶(+

١٠٣٣٠

یت كیف
)٣-۵(متوسط

١١۴۴٣٣٧.٧

كیفیت 
)-٣(پایین

۵٢١٨٣۴.۶

Source: Chalmers et al. (1990)

توان از زاویھ دیگري نیز بررسي این فرض را مي
شد سوگیري شرح داده٨-٢ھمانگونھ كھ در قسمت. نمود

تواند نتایج متاآنالیز را منحرف در انتشار مي
والً مطالعاتي كھ در آن قسمت بیان شد كھ معم. نماید

دھند شانس داري را نشان ميارتباط آماري معني
- اما در این قسمت بیان مي. انتشار بیشتري دارند

شود كھ احتمال چاپ مقاالت با كیفیت باال بیشتر 
- لذا در مواردي كھ مقاالت با كیفیت پایین، ھم. است

باشند داري را نشان ندادهزمان نتایج آماري معني
این فرضیھ . ندبیاكمتري براي چاپ ميشانس بسیار
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آوري اطالعات و ھنگام آنالیز توان بعد از جمعرا مي
.نتایج بررسي نمود
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چھارمفصل 

استخراج نتایج.۴
این فصل در خصوص روش مناسبي براي استخراج نتایج 
مقاالتي است كھ از حداقل اعتبار برخوردار ھستند و در 

ظیم فرمھاي مناسب استخراج نتایج شرح نآن نحوه ت
.خواھد شدداده

والً نمونھ در تحقیقات رایج در حیطھ علوم پزشكي ، معم
انساني، حیواني و یا آزمایشگاھي واحد تحقیق را 

دھند و اطالعات مربوط بھ تك تك واحدھا از تشكیل مي
طریق مشاھده، مصاحبھ، پرسشگري و یا استخراج از 

بھ ھر شكل حجم . شودآوري ميجمعاطالعات بایگاني شده 
ھایي كھ اطالعاتشان نمونھ عبارت است از تعداد نمونھ

.شودوري ميآجمع

این مفھوم در مطالعات مروري ساختاریافتھ و 
متاآنالیز متفاوت است و گزارشات و مقاالتي كھ واجد 
شرایط ھستند بھ عنوان نمونھ وارد مطالعھ شده و 

بھ عبارت دیگر حجم نمونھ . شوداطالعاتشان استخراج مي
اي است كھ در این گونھ مطالعات برابر با تعداد مقالھ

.استدهگزینش ش

آوري اطالعات در مطالعات مروري ساختاریافتھ عشیوه جم
استخراج اطالعات نتایج عمدتًا از طریق ،و متاآنالیز

و ثبت در فرمھاي )گزارشات و مقاالت(دیگران مطالعھ 
اگرچھ در بعضي موارد محقق مجبور است . باشدمربوطھ مي

حتي بعضي از اطالعات را از طریق تماس با نویسندگان و 
موسسات تحقیقاتي كسب و ثبت كند، چرا كھ ممكن است 
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ھمھ اطالعات الزم بھ صورت مكتوب در مقاالت موجود 
.نباشد

آوري با این توضیح روشن است كھ قبل از مرحلھ جمع
آوري اطالعات را محقق موظف است فرم مخصوص جمع،اطالعات

این فرم بایست جامع بوده و كلیھ اطالعات . تنظیم كند
رزشمند و الزم براي پاسخ بھ اھداف تحقیق را پوشش ا

آوري اما از طرف دیگر بایست توجھ داشت كھ جمع.دھد
اطالعات اضافي باعث افزایش حجم كار و دشواري كار 
افراد استخراج كننده اطالعات خواھد شد و از طرف دیگر 
ممكن است باعث افزایش حجم اطالعات ناقص گردد چرا كھ 

خ تمامي سواالت در ھمھ مقاالت و گزارشھا ممكن است پاس
حتي اطالعات اضافھ در مرحلھ تحلیل نتایج . یافت نشود

شود كھ دقت و تمركز نیز دردسر آفرین بوده و باعث مي
.در پاسخگویي بھ سوال پژوھش كم شود

بر این اساس الزم است تا محقق در ابتداي كار و قبل 
ت و دقت كافي را وق،آوري اطالعاتاز شروع مرحلھ جمع

.آوري اطالعات مبذول داردبراي تنظیم فرم مناسب جمع

آوري قسمتھاي اصلي فرم جمع.١-۴
اطالعات

آوري اطالعات اختالفات اساسي جمعاگرچھ بین فرمھاي 
توان راھنماي كلي ميوجود دارد ولي بعنوان یك 

عنوان داشت كھ یك فرم خوب باید داراي قسمتھاي 
.زیر باشد
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آوريجمعفردومطالعھبھمربوطاطالعات
اطالعاتكننده

یك شد، ممكن است اطالعات ھمانطور كھ قبالً نیز شرح داده
گزارش و یا مقالھ توسط چند نفر و جداگانھ استخراج 

آوري اطالعات مشخص باشد لذا بھتر است در فرم جمع. شود
.استكھ چھ كسي اطالعات مذكور را استخراج كرده

ھمچنین بھتر است روشن باشد كھ دقیقًا این اطالعات از 
بھ ھمین دلیل . استآوري شدهچھ مقالھ و گزارشي جمع

مقالھ و بعضي از مشخصات اصلي آن مانند اسم ذكر نام 
.نویسنده اول، نام ژورنال و سال انتشار ثبت شود

از آنجایي كھ ممكن است تمامي اطالعات الزم در گزارشات 
براي بدست آوردن آنھا باشد و و یا مقاالت وجود نداشتھ

از روشھاي دیگر ھمچون تماس مستقیم با نویسنده و یا 
باشد، بایست جایي براي ثبت فاده شدهموسسھ پژوھشي است

.شودمنبع اطالعات نیز در نظر گرفتھ

مطالعھگزینششرایطبھمربوطاطالعات

:باشنداین دستھ از اطالعات شامل دو قسمت مي

كھ در فصل قبل ،لھاطالعات مربوط بھ كیفیت مقا.١
این اطالعات باید در. شدندبصورت مبسوط شرح داده

تمامي معیارھا ھمراه باآوري اطالعات فرم جمع
البتھ بعضي مواقع براي آسانتر شدن . شوندآورده

-اي ثبت ميكار، اطالعات مربوطھ در فرم جداگانھ
در باشدكیفیت مطالعھامتیاز كلي شود و تنھا

.گرددياین فرم وارد م

در اطالعات مربوط بھ مشخصات خاصي از مقالھ كھ .٢
مثالھایي از این دستھ . استگزینش دخالت داشتھ

تواند نوع مطالعھ، مدت پیگیري بیماران، نوع مي
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مداخالت و درمانھاي مورد مقایسھ و گروه سني 
-ثبت این دستھ از اطالعات كمك مي. ھا باشدنمونھ

صورت نیاز امكان كند كھ در مراحل بعد و در
.تغییر بعضي از این شرایط ممكن باشد

مطالعھمشخصات

در خصوص روش سواالتياین دستھ از اطالعات شامل 
ھاي وارد شده در ھر مطالعھ، مطالعھ، مشخصات نمونھ
نوع و نحوه سنجش متغیر و ، نوع تداخل انجام شده

از آنجایي كھ متدلوژي ھمھ . باشدمي) outcome(وابستھ 
مطالعات دقیقًا یكسان نیست و بعضي از این تفاوتھا 

شده در مطالعات ممكن است توجیھ كننده تفاوتھاي دیده
.مختلف باشند، ثبت این اطالعات بسیار با اھمیت است

سني، جنسي و مانند گروه(گروه ھدف مورد مطالعھ 
و ھمچنین نحوه شناسایي و حذف متغیرھاي ) نژادي
ند بر نتواكھ ميھستنداز مسایل مھمي كننده مخدوش

. دننتایج تحقیق تاثیرگذار باش

ورود نباشد و محقق ھايمعیاراز جملھ اگر نوع مطالعھ 
حدود بھ نوع خاصي از مطالعات ھمچون مخود را 

در این مھماطالعاتكارآزمایي بالیني نداند، سایر 
بعنوان . بر اساس نوع مطالعھ متفاوت خواھد بودقسمت

گزینش نحوهشاھدي -مثال نكات اساسي در مطالعھ مورد
ھا و گروه كنترل است در حالي كھ در مطالعھ نمونھ
ھا و مدت مطالعھ نحوه دنبال نمودن نمونھ،كوھرت

)follow up (آوريبدین جھت فرم جمع. با اھمیت است
اطالعات بایست این امكان را فراھم نماید كھ اطالعات 

.نمایدآوري متناسب با نوع مطالعھ جمعرا 

بھ نوع مداخلھ نیز بسیار با اھمیت اطالعات مربوط
دز داروي تجویز شده، نحوه مصرف، مدت مصرف و . است
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ھمراھي آن با سایر داروھا در میزان تاثیر داروھا 
از این تفاوتھا ممكن است لذا بعضي. استموثربسیار 

موثري تفاوتھاي مشاھده شده در بین بصورت كامًال 
.مطالعات را توجیھ نماید

گیري شده نیز از اھمیت زیادي متغیر وابستھ اندازه
ھمانگونھ كھ در فصل اول ذكر شد، . برخوردار است

تواند دامنھ وسیعي داشتھ باشد ميعروقي-قلبيي ارگرفت
بدون عالمت تا مرگ ناگھاني تغییر ھاييیو از گرفتار

دراثر مصرف آسپرین اگر ھدف مطالعھ تعیین نماید و 
یعني عروقي است، متغیر وابستھ -كاھش خطر حمالت قلبي

ممكن است در مطالعات مختلف بسیار عروقي -حمالت قلبي
بھ ھمین دلیل بایست محقق منطبق بر . متفاوت باشد

ھ حد تنوع در متغیر سوال پژوھش تصمیم بگیرد كھ تا چ
وابستھ قابل قبول است و نوع آن را نیز دقیقًا ثبت 

.نماید

فرمھاي الكترونیك و كاغذي.٢-۴
سزایي در كاغذي و یا الكترونیك بودن فرم تاثیر بھ

بھ ھمین دلیل بھتر است با .آوري اطالعات داردروش جمع
.دقت مزایا و معایب ھر یك از آنھا را دانست

شوند و استخراج كننده فرمھاي كاغذي آسانتر پر مي
ھمچنین . بھ آشنایي با كامپیوتر نداردياطالعات نیاز

در تمام شرایط و بدون امكانات اضافي و تنھا با یك 
وجھ اما بایست ت. قابل پر نمودن ھستندقلم و كاغذ 

داشت كھ نھایتًا براي تجزیھ و تحلیل باید اطالعات 
وارد كامپیوتر شوند و در صورت استفاده از فرمھاي 
كاغذي، یك مرحلھ ورود اطالعات نیز بایست در نظر 

.شودگرفتھ
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در مقابل فرمھاي الكترونیكي، گاه پیچیده بوده و 
براي پر كردن آنھا افراد باید آموزشھاي بیشتري 

نویسي مچنین فرد متخصص و آشنا بھ برنامھھ. ببینند
باید فرمھا را طراحي و ارتباط آنھا با بانكھاي 

.برقرار نمایدرا اطالعاتي مربوطھ 

اما بایست توجھ داشت كھ بدلیل قابلیتھاي بیشتري كھ 
در فرمھاي الكترونیكي است، سرعت پركردن آنھا بیشتر 

اي تنظیم نھتوان فرم را بھ گوبعنوان مثال مي. باشدمي
نمود كھ با وارد نمودن یك كد، بصورت اتوماتیك 
مشخصات مقالھ و با كدي دیگر مشخصات فرد پر كننده در 
فرم وارد شوند و یا با انتخاب نوع مطالعھ بصورت 
اتوماتیك تنھا سواالت مربوط بھ ھمان نوع مطالعھ 

.پرسیده شود

ان امكدیگري كھ باید مد نظر باشدموارد مھم از یكي 
مقایسھ نمودن فرمھایي است كھ اطالعات یك مقالھ و یا 

ھمانگونھ كھ قبًال نیز شرح . اندگزارش را ثبت نموده
شد براي باال بردن دقت و پایایي نتایج بھتر است داده

حداقل دو نفر بصورت مستقل ھر مقالھ را مطالعھ و 
آید حال این سوال پیش مي. اطالعات را استخراج نمایند

ترل فرمھاي متفاوت كاغذي آسانتر است یا كھ كن
الكترونیكي؟

اگر تعداد فرمھا محدود باشد معموًال كنترل فرمھاي 
كاغذي چندان دشوار نیست ولي با زیاد شدن فرمھا و یا 
تعداد افراد ثبت كننده اطالعات، كار با فرمھاي كاغذي 

بھ ھمین . شوددشوارتر شده و خطاھاي مربوطھ بیشتر مي
.شودميكترونیك ترجیح دادهلتفاده از فرمھاي ادلیل اس
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انجام پیش مطالعھ براي .٣-۴
شناسایي مشكالت فرمھا

مسلمًا در تنظیم فرمھا بایست از مشاوره افراد متخصص 
فرمھا را ھ، ستفاده نمود و بر اساس اھداف مطالعا

شود حداقل یك نفر در این تیم توصیھ مي. تنظیم نمود
آشنا با مراحل بعدي كار یعني تجزیھ و تحلیل نتایج و 

توان ین وجود نميابا. باشدمباحث آماري وجود داشتھ
جوابگوي تمام مطمئن بود كھ فرم اولیھ تھیھ شده

نیازھا باشد و در عمل ممكن است نقایص آن روشنتر 

pilot(بھ ھمین دلیل انجام یك پیش مطالعھ .شود study (
شود كھ محقق در این قسمت پیشنھاد مي. بسیار مفید است

اصلي و یكي از افراد تیم جداگانھ اطالعات چند مقالھ 
وارد نمایند و سعي را استخراج و در فرمھاي تھیھ شده

. ن مرحلھ ایرادات فرمھا را شناسایي كنندآنمایند در 
-ھاي الزم براي پیش مطالعھ نميتعداد نمونھدر مورد

توان عدد دقیقي بیان كرد ولي مسلمًا ھرچھ حجم آن 
بیشتر باشد بھتر است و معموالً بصورت تجربي حجم نمونھ 

.گیرندنمونھ نھایي در نظر مي% ١٠تا ۵آن را برابر 

. از موارد مھم دیگر كنترل فرمھاي الكترونیكي است
بسیاري از موارد این فرمھا داراي چراكھ متاسفانھ در 

اي ایراداتي است كھ در عمل باعث ایجاد دردسرھا عدیده
نحوه كار كردن ،لذا بھتر است با حوصلھ. شوندمي

.برنامھ و فرمھا در حالتھاي مختلف  كنترل شوند
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فصل پنجم

سازي اطالعات براي آماده.۵
متاآنالیز

چگونھ بایست خواھد شد كھ در این فصل توضیح داده
مطالعات اولیھ را یك دست از عات استخراج شده اطال

-ھمچنین سعي مي. نموده و براي متاآنالیز آماده نمود
شود بھ صورت مختصر بھ نكات آماري و ھمچنین متدلوژیك 

.دگردمھم در تفسیر نتایج مطالعات اولیھ اشاره

ھمانگونھ كھ بیان شد در تحقیقات رایج علوم پزشكي، 
ساني و یا نمونھ مورد مطالعھ عمدتًا انسان، بافت ان

ولي در متاآنالیز، نتایج ھر . حیوان آزمایشگاھي است
بھ عبارت . شودمطالعھ بھ عنوان یك نمونھ محسوب مي

توان متاآنالیز را آنالیز تجمعي نتایج دیگر مي
بھ ھمین دلیل مطالعات بر روي . مطالعات دیگر دانست

انسانھا، بافتھاي انساني و یا حیوانات آزمایشگاھي 

و متاآنالیز را گاه ) primary(ات اولیھ را مطالع

البتھ در خصوص . نامندمي) secondary(مطالعات ثانویھ 
اختالف نظر وجود دارد و بعضي " مطالعات ثانویھ"كلمھ 

كنند كھ این كلمھ را براي مطالعاتي استفاده مي
اطالعات یك مطالعھ اولیھ را مجدد و با یك تكنیك جدید 

یا بھ دنبال روابط جدیدي در كند و آماري تحلیل مي
در ،بھ دلیل این اختالف نظر. گردداطالعات گذشتھ مي

مطالعات "این كتاب از كلمھ متاآنالیز بجاي لفظ 
.استفاده خواھد شد" ثانویھ

سازي اطالعات مطالعات اولیھ براي در مرحلھ آماده
،متاآنالیز، بایست بر روي اطالعات استخراج شده
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شود اگرچھ در متاآنالیز سعي مي. ردعملیاتي صورت پذی
مقاالت مشابھ گزینش شوند، ولي حتي در صورت یكسان 
بودن متدولوژي مطالعات، ممكن است شیوه تجزیھ و 
تحلیل نتایج و نحوه ارایھ آنھا، یكسان نباشد و یا 
- شاخصھاي متفاوتي را براي ارایھ نتایج خود برگزیده

.باشند

شود اطالعات سازي، سعي ميبھ ھمین دلیل در مرحلھ آماده
استخراج شده تا حد امكان یكسان شده و امكان تركیب 

ھاي آماري متاآنالیز فراھم آنھا با استفاده از شیوه
.گردد

براي انجام متاآنالیز، محقق بایست شاخص یكساني براي 
. خالصھ نمودن نتایج كلیھ مطالعات اولیھ تولید نماید

است نتایج خود را بھ بعضي از مطالعات اولیھ ممكن
باشند ولي شیوه یكسان و با شاخص مشتركي گزارش نموده

در اكثر اوقات محقق باید خود یك شاخص را تعیین و 
.براي ھمھ مطالعات اولیھ محاسبھ نماید

و یا (عالوه بر آن، بایست میزان انحراف معیار 
. گرددتعیینشاخص محاسبھ شده نیز ) استانداردانحراف 
معیار مذكور براي وزن دادن نتایج مطالعات در انحراف

.باشدمتاآنالیز الزم مي

ترین شود مھمترین و پر مصرفدر ادامھ این فصل سعي مي
شده و شاخصھاي مورد استفاده در متاآنالیز شرح داده

.كاربردھاي آنھا بیان گردد

شاخص و پارامتر.١-۵
بھ مقدار یك متغیر در كل جامعھ ) Parameter(پارامتر 

بھ مقدار آن ) Index(شود در حالي كھ شاخص ميگفتھ
بعنوان . گرددمتغیر در نمونھ مورد بررسي اطالق مي

یك ،مثال میانگین وزن ھنگام تولد نوزادان ایراني
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شده این میانگین حاسبھپارامتر محسوب شود و مقدار م
.باشدشاخص مي،در نمونھ نوزادان مورد بررسي

تعیین پارامترھا است، ولي در عمل تحقیقات، ھدف اصلي 
از طریق (گیري پارامترھا بدلیل عدم امكان اندازه

شوند و از روي ، شاخصھا محاسبھ مي)مطالعھ كل جامعھ
دف، یك براي این ھ. شوندميآنھا، پارامترھا تخمین زده

شده و مقدار متغیر مورد نمونھ تصادفي از جامعھ گرفتھ
سپس با . شودگیري و توصیف ميھا اندازهنظر در نمونھ

) statistical estimation(استفاده از روشھاي برآورد آماري 
.شودميمقدار پارامتر تخمین زده

گیري دردازهي قابل انشاخصھا.٢-۵
مطالعات توصیفي

در مطالعات توصیفي، ھدف صرفًا برآورد یك پارامتر 
ترینرایجتوان بیان داشت كھ بصورت كلي مي. ساده است

پارامترھاي مورد سنجش در مطالعات توصیفي دو دستھ 
:ھستند

) كمي(براي توصیف متغیرھاي عددي : میانگین.١
. رودھمچون وزن، قد، فشارخون و قند خون بكار مي

تر، براي توصیف متغیرھاي عددي بھ عبارت ساده
میانگین بھ شود و معموالً از میانگین استفاده مي

شاخص و میانگین واقعي آن ،محاسبھ شده در نمونھ
، )كھ معموًال نامشخص است(متغیر در كل جامعھ 

. شودپارامتر گفتھ مي

براي توصیف متغیرھاي كیفي : درصدراواني یا ف.٢
از ) ايچند حالتھ و حتي بعضي متغیرھاي رتبھ(

شود، مانند فراواني و یا درصد استفاده مي
فراواني پرفشاري خون، فراواني كمردرد، فراواني 
ناھنجاري مادرزادي در نوزادان و فراواني گروه 
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توان تمام تحقیقات با كمي اغماض مي. ABخوني 
اپیدمیولوژیكي را كھ بھ دنبال تعیین شیوع و 

.بروز بیماریھا ھستند را در این گروه قرار داد

قابل محاسبھ در يشاخصھا.٣-۵
مطالعات تحلیلي

صدد نشان دادن در مطالعات تحلیلي، محقق یا در
رابطھ فشارخون با (اط بین متغیرھا است ارتب

) متغیرھایي مانند سن، سطح خوني كلسترول، مصرف سیگار
نماید تا اختالفات بین گروھي را نشان دھد و یا سعي مي

).مانند اختالف فشارخون مردان و زنان(

در تفسیر نتایج مطالعات تحلیلي باید دو مفھوم را 
داري آماري نيمع: كامًال درك نمود كھ عبارتند از

)statistical significance ( و شدت اثر)effect size or clinical 

importance difference .(

آماريداريمعني

دھد كھ آیا ارتباط و یا داري آماري نشان ميمعني
شانس و تصادف تنھا باشده بین متغیرھا اختالف مشاھده

بعنوان مثال اگر میانگین . قابل توجیھ است یا خیر
ھاي مرد و گیري شده در نمونھفشارخون سیستولیك اندازه

میلیمتر جیوه باشد، این سوال ١١٨و ١٢١زن بھ ترتیب 
میلیمتر جیوه ٣تواند مطرح شود كھ آیا مشاھده مي

- ستولیك مردان و زنان ميتفاوت در بین فشارخون سی
تواند مبین تفاوت واقعي در بین كل مردان و زنان 
جامعھ مورد بررسي باشد؟ بھ زبان دیگر آیا این امكان 

میانگین فشارخون ،وجود دارد كھ در كل جامعھ
باشد و صرفًا سیستولیك مردان و زنان دقیقًا یكسان بوده
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،ھ شدهھاي وارد مطالعبدلیل شانس و تصادف در نمونھ

-pباشد؟ این احتمال توسط شدهمیلیمتري دیده٣تفاوت 

valueشود و معني آن این است كھ تفاوتھا مينشان داده
تواند صرفًا شده تا چھ میزان ميو یا ارتباطات مشاھده

p-valueباشد؛ لذا كوچك بودن بر اثر شانس و تصادف بوده
- یان مينشان دھنده اثر كمتر تصادف بوده و تلویحًا ب

شده در بین كند كھ ارتباطات و یا اختالفات مشاھده
بھ این . و بر اساس شانس نیستاستمتغیرھا ذاتي 

- ميگفتھ) significance(داري مفھوم در آمار، اصطالحًا معني
.شود

دھد كھ در گردد نشان مي٠.٠١، p-valueدر مثال فوق اگر 
مردان و ساوي فشارخون سیستولیك كل فرض نمودن تصورت 

٣زنان جامعھ، فقط یك درصد امكان مشاھده تفاوت 
ھاي اي بین فشارخون سیستولیك نمونھمیلیمتر جیوه

از . بدلیل شانس و تصادف استصرفاً مردان و زنان 
توان نتیجھ گرفت كھ آنجایي كھ این احتمال كم است، مي

.فشار خون مردان و زنان در جامعھ مساوي نیست

اثرشدت

داري آماري، الزم است كھ میزان اختالفات و یا بجز معني
بعنوان . شدت ارتباطات بین متغیرھا نیز مد نظر باشد

اند كھ سیگار كشیدن مثال، تحقیقات متعدد نشان داده
ھد و این دخطر سرطان ریھ و معده را افزایش مي

با این وجود، . دار استارتباطات از نظر آماري معني

توان تعیین نمود بھ راحتي نميp-valueبر اساس مقدار 
كھ سیگار كشیدن چھ میزان احتمال بروز این سرطانھا 

دھد و كدام یك از این دو سرطان با شدت را افزایش مي
.بیشتري با سیگار كشیدن مرتبط است



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011٥٩

شاخصھاي دیگري ،تباطات و اختالفاتبراي بیان شدت ار
بھ مھمترین آنھا اشاره خواھد ادامھوجود دارد كھ در 

این شاخصھا بصورت كمي شدت ارتباطات و اختالفات . شد
آورند تا دھند و این امكان را فراھم ميرا نشان مي

.خواننده بھ راحتي روابط بین متغیرھا را درك نماید

داري آماري ت كھ بین معنيالبتھ ذكر این نكتھ الزم اس
در صورت زیاد شدن شدت . و شدت اثر ارتباط وجود دارد

دھد كھ یابد و نشان ميكاھش ميp-valueاثر، مقدار 
. احتماالً روابط مشاھده شده بر اثر شانس و تصادف نیست

البتھ بایست مد نظر داشت كھ در این بین، حجم نمونھ 
بعنوان مثال در . دكننیز نقش بسیار مھمي را ایفا مي

اثر زندگي در ارتفاعات بر خطر بروز گرفتگي "بررسي 
نفري، صرفًا ٢٠، در یك نمونھ كوچك مثًال "عروق كرونر

در افرادي كھ در است بدلیل شانس و تصادف ممكن 
شوددیھدو برابركنند این خطر حدود ارتفاع زندگي مي

. نشوددار از نظر آماري معني٢و بھ عبارتي شدت اثر 
نفر، شدت ٢٠٠در مقابل با یك حجم نمونھ باال مانند 

دار ممكن است از نظر آماري معني٢كمتر از اثر حتي 
.شود

صرف ،توان بیان نمود كھ در مطالعات تحلیليميلذا
بلكھ . دار آماري كافي نیستدیده شدن یك ارتباط معني

در صورتي كھ این. بایست میزان ارتباط نیز تعیین شود
توان ارتباط بسیار قوي باشد، با حجم كم نمونھ نیز مي

p-valueدار یافت ولي در صورتي كھ شدت اثر كم معني
- باشد بایست حجم نمونھ بیشتري داشت تا بھ سطح معني

.داري دست یافت

آزمونھاي ساده مورد استفاده در اكثر مقاالت مانند 

داري معنيتوانند ، تنھا مي t-test ANOVAدو،-آزمون كاي
ارتباطات و اختالفات را نشان دھند و براي تعیین شدت 

ياثر بایست از روشھاي كاملتر اپیدمیولوژیك و آمار
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نمود بھ ھمین دلیل مفھوم شدت اثر كمتر در استفاده
اما با توجھ بھ اھمیت این . استذھن محققین نقش گرفتھ

در ھا و ھمچنین گیريمفھوم و تاثیر آن بر تصمیم
آنالیز، در فصل بصورت مشروح در این خصوص بحث متا

.خواھدشد

اثرشدتدھندهنشانشاخصھاي

شاخصھاي مذكور بر اساس نوع متغیرھاي مورد بررسي 
یعني بایست بر اساس نوع متغیر تعیین . متفاوت ھستند

كھ بھترین شاخص نشان دھنده ارتباط بین متغیرھا نمود
،در ادامھ بھ صورت مختصر این شاخصھا. باشدھ ميچ

.شوندميجداگانھ شرح داده

)dichotomous(حالتھدومتغیرھاي 

از مطالعات تحلیلي، ھدف بررسي ارتباط بین يدر بسیار
ھستند، بیماریھا و عوامل خطري است كھ دو حالتھ

ھ با ابطھ بین خطر بروز بدخیمي و مواجل ربعنوان مثا
در این گونھ مطالعات ھر دو . بعضي مواد شیمیایي

حتي در صورت . متغیر وابستھ و مستقل دو حالتھ ھستند
ن یدو حالتھ نبودن متغیر مستقل، بسیاري از محقق

دھند كھ آن را بصورت دو حالتھ در آورده و ترجیح مي
ر مطالعھ بین رابطھ دمثًال . تجزیھ و تحلیل نمایند
ھا، با وجود آنكھ مقدار مصرف مصرف سیگار با بدخیمي

سیگار بھ خودي خود متغیر عددي است، ولي در بسیاري 
بھ متغیر آن را مشخص، از مطالعات بر اساس تعاریفي 

و یا چند حالتھ ) غیر سیگاري/سیگاري(دو حالتھ 
.نمایندميتبدیل ) ترك كرده/ غیر سیگاري/ سیگاري(
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شاخصھاي مورد استفاده براي نشان دادن ارتباط بین 
توان براي نشان دادن رابطھ ميرا متغیرھاي دو حالتھ 
) مانند وجود یا عدم وجود بیماري(یك متغیر دوحالتھ 

یا ، )مانند گروه خوني(یك متغیر اسمي چند حالتھ با 
با یك و حتي ) مانند سطح سواد(اي متغیر رتبھبا یك 

ھمچنین با . نیز استفاده كرد) مانند سن(متغیر عددي 
توان رابطھ یك حتي مي،تراستفاده از روشھاي پیشرفتھ

اي را با سایر انواع متغیرھا با شاخصھایي متغیر رتبھ
.شد سنجیدكھ در ادامھ این قسمت آورده خواھند

تباط بین متغیرھاي دو ربراي نشان دادن ابصورت كلي 
اپیدمیولوژیك وجود دارد حالتھ چندین شاخص آماري و 

:كھ مھمترین آنھا عبارت ھستند از

RR-Relative Risk(خطر نسبي  or Risk Ratio٢(

یا نتیجھ (دھد كھ خطر بروز بیماري این شاخص نشان مي
یافتھ با عامل خطر چند در گروه مواجھ) مورد مطالعھ

بھ عنوان . استر بروز در گروه مواجھ نیافتھبرابر خط

باشد ٢صرف سیگار و بدخیمي معده مبین RRمثال اگر 
گاري خطر بروز این بیماري دو ییعني آنكھ در گروه س

.برابر گروه غیر سیگاري است

تر این شاخص و نشان دادن نحوه محاسبھ براي درك ساده
:آن میتوان از جدول زیر كمك گرفت

بیماري
مل خطرعا

كلبليخیر

ABA+Bمنفي

CDC+Dمثبت

                                                
٢RRي تفاده م ھ اس وم جداگان ا دو مفھ دمیولوژي ب اي اپی وددر كتابھ ایي . ش ون آمریك والً در مت ادل RRمعم مع

Relative Risk  ادل ي مع يRisk Ratioو در متون انگلیس ار م وارد . رودبك ي م ادل RRدر بعض  Rateمع
Ratioھ . استشدهنیز بكار برده ود ك ت ش ھ، دق ورد مطالع ارت RRلذا بھتر است در متن م دام عب ق ك ادل دقی مع

.استشدهبكار برده
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A+CB+DA+B+C+Dكل

در جدول فوق ھر خانھ نشان دھنده تعداد افرادي است 

نشان Dبھ عنوان مثال . گیرندكھ در آن گروه قرار مي
دھنده تعداد بیماراني است كھ با عامل خطر مذكور 

ست كھ نشان دھنده افراد سالمي اAاند، و مواجھ داشتھ
.اندبا عامل خطر مورد نظر برخورد نداشتھ

ھایي كھ با بر این اساس خطر بروز بیماري در گروه
اند بھ ترتیب اند و نداشتھعامل خطر برخورد داشتھ

:برابر است با

CD

D
grouposedindiseaseofRisk


exp

BA

B
grouposedNonindiseaseofRisk


 exp

:برابر خواھد بود باخطر نسبيو نھایتًا مقدار 

AB

B
CD

D

groupousedNonindiseaseofrisk

groupousedindiseaseofrisk
RR







exp

exp

نشان دھنده رابطھ مثبت بـین ،بیشتر از یكRRمقدار 

RRعامل خطر مورد نظر و بیماري است و در صورتي كـھ 

كمتر از یك باشد رابطھ بین عامل خطر و بیماري منفي 

خطر ،است و بھ عبارت دیگر مواجھ با عامل مورد نظر

RRبر ایـن اسـاس اگـر . دھداري را كاھش ميبروز بیم

دھد كھ عامـل خطـر مـورد نظـر برابر یك باشد نشان مي

.اي با بیماري نداردرابطھ
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توان دامنـھ مي،محاسبھ شدهRRداري براي بررسي معني

نان  مورد % ٩۵اطمی نھ  گر در دام مود، ا ساب ن آن را ح

امل دھد كھ رابطھ بین عنظر عدد یك قرار گیرد نشان مي

RRبعنـوان مثـال اگـر . دار نیستخطر و بیماري معني

بر  بدخیمي روده برا سبزي و  صرف  نھ ٠.٧۵بین م و دام

دھد كھ مصرف سبزي خطـر شود نشان مي٠.۵٧-٠.٩اطمینان 

دھـد و دامنـھ كاھش مـي% ٢۵بروز این بدخیمي را حدود 

بھ عبارت دیگر اگر . گیرداطمینان آن یك را در بر نمي

سبزي صرف  طر را م مال % ٢۵خ بھ احت ھد  % ٩۵كاھش ند

دھد و از نظر آمـاري كاھش مي% ۴٣و حداكثر % ١٠حداقل 

بـین مصـرف قـرص آھـن در RRحال اگـر . دار استمعني

با ١.٢دوران بارداري و خطر بروز زردي نوزادي برابر 

نان  نھ اطمی نھ ١.۴تا ٠.٩دام ین دام چون در ا شود، 

ن نتیجھ گرفـت كـھ رابطـھ تواگیرد، ميعدد یك قرار مي

.دار نیستبین این دو از نظر آماري معني

)Risk Difference-RD(تفاوت خطر 

این شاخص تفاوت بین خطر بروز بیماري را در گروھي كھ 
است با گروه غیر با عامل خطر مورد نظر مواجھ داشتھ

بھ عبارت دیگر این مقدار برابر . دھدمواجھ نشان مي
:است

RD

groupousedNonindiseaseofRiskGorupousedindiseaseofRisk expexp 

AB

B

CD

D
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تـوان در خصـوص مـيRDبر اساس مثبت یا منفـي بـودن 
. رابطھ مثبت یا منفي بین بیماري و عامل خطر نظر داد

ھمچنین اگر دامنھ اطمینان این شاخص عدد صفر را در 
-دھد كھ بین آنھا رابطھ آماري معنيبر گیرد، نشان مي
.داري وجود ندارد

)Odds Ratio-OR(نسبت شانس 

بندیھا مورد استفاده این شاخص در ابتدا بیشتر در شرط
گرفت ولي بھ تدریج بدلیل خصوصیات ممتاز قرار مي

حیاتي و مورد توجھ زیاد متخصصین آمار،ریشآما
.اپیدمیولوژي قرار گرفت

Odds یا شانس بنا بھ تعریف عبارت است از نسبت
وان مثال بھ عن. احتمال موفقیت بھ احتمال عدم موفقیت

شانس عدد شش آمدن یك تاس برابر 
5

1
است، چرا كھ 

احتمال عدد شش آمدن 
6

1
و احتمال عدد غیر شش آمدن 

6

5

است و نسبت این دو مقدار برابر 
5

1
.خواھد بود

حال اگر شانس بروز بیماري در گروه مواجھ با عامل 
واجھ با مخطر را بر شانس بروز بیماري در گروه عدم 

خواھد ORعامل خطر تقسیم نماییم مقدار حاصل برابر 

برابر است با ORبھ عبارت دیگر . شد

BC

AD

A

B
C

D

groupousedNonindiseaseofOdds

groupousedindiseaseofOdds
OR 




exp

exp
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متفاوت است RRاز نظر مقدار و مفھوم با ORاگرچھ 

یعني مقدار . استRRبسیار شبیھ ORولي تفسیر مقدار 
ر محافظتي و مقدار بیشتر نشان دھنده اث،كمتر از یك

OR. زایي عامل خطر استاز یك نشان دھنده اثر بیماري
برابر یك نشان دھنده عدم ارتباط عامل خطر با بیماري 

عدد ORاست و اگر دامنھ اطمینان محاسبھ شده براي 
دار یك را در بر گیرد نشان دھنده عدم ارتباط معني

.بین آنھا است

ھمیشھ از یك RRمقایسھ با در ORاز نظر مقدار نیز 
یعني در صورت ارتباط مثبت بین . داردبیشتري فاصلھ 

است RRبیشتر از ORمقدار عددي ،عامل خطر و بیماري

خواھد RRكمتر از ORمقدار ،و در صورت ارتباط منفي
ھرچھ شیوع بیماري مورد نظر بیشتر شود این . بود

.شتر خواھد شدیتفاوت نیز ب

-ميRRوسیعتر از ORر دامنھ اطمینان ولي از طرف دیگ
براي شیوع باالي ،ھاي اطمینانباشد و این تفاوت دامنھ

.بیشتر است،بیماري مورد نظر

با استفاده و اگر نوع مطالعھ اجازه دھد، بھ راحتي 
توان این دو شاخص را بھ یكدیگر از فرمولھاي زیر مي

.تبدیل نمود

).(1

)1(

)1.((1 RRBR

BRRR
ORand

ORBR

OR
RR









groupousedNoninRiskorRiskBaselineBR exp

ORآن اسـت كـھ RRدر مقایسھ بـا ORیكي از مزایاي 
خاصیت جابجایي دارد یعني اگر جاي عامل خطر و بیماري 

یابد، در حالیكھ تغییر نميORجابجا شود مقدار عددي 

RRتوان مقـدار این خصوصیت را ندارد و بھ راحتي نمي

RR با جابجا نمودن متغیر وابستھ و مستقل تعیـین را



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011٦٦

مصـرف مـواد مخـدر بـھ ORبھ عنوان مثال اگـر . كرد
٣.۵برابر ،عنوان عامل خطر براي سطح اقتصادي پایین

سطح اقتصادي پایین بھ عنـوان عامـل ORباشد، مقدار 
.خواھد بود٣.۵مخدر نیز دخطر مصرف موا

متغیرھاي عددي

یرھاي وابستھ، مستقل و یا ھر در بسیاري از موارد متغ
بستھ بھ نوع این متغیرھا. باشنددو از نوع عددي مي

ھاي ممكن است مطالعات اولیھ اطالعات خود را بھ شیوه
. مختلف آماري تجزیھ و تحلیل نموده و گزارش نمایند

.شوددر ادامھ بھ مھمترین روشھا اشاره مي

ضریب ھمبستگي

- با ضریب ھمبستگي ميرابطھ متغیرھاي عددي را معموالً 
ضریب بھترین ،در صورت وجود شرایط الزم. سنجند

rھمبستگي ضریب پیرسن است كھ بھ صورت اختصاري با 

+ ١تا -١بین rاز نظر عددي مقدار . شودمينمایش داده
عدد صفر نشان دھنده عدم وجود ارتباط . كندتغییر مي

ن دو است و عالمت مثبت نشان دھنده ارتباط مثبت بی
توان بر مقدار این شاخص را مي. نظر استمتغیر مورد 

:اساس فرمول زیر محاسبھ نمود
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مقادیر متغیرھاي مورد yو  xدر فرمول فوق مقدار 
.باشدبررسي در ھر نمونھ مي

در بعضي مطالعات ممكن است یك متغیر را در قبل و بعد 
باشند و بجاي ضریب گیري نمودهاز یك مداخلھ اندازه
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از مداخلھ، مقدار مقادیر قبل و بعدبین ھمبستگي 
در . باشندمیانگین و انحراف معیار آن را گزارش نموده

این گونھ موارد و براي انجام متاآنالیز بایست مقدار 
را بر اساس اطالعات اعالم شده در مقالھ ضریب ھمبستگي 

توان با استفاده از این محاسبات را مي. حساب نمود
:فرمولھاي زیر انجام داد

)().(.2

)()()( 222

ASDBSD

CSDASDBSD
r




برابر با مقدار SD(C)و SD(A), SD(B)در فرمول فوق 
انحراف معیار متغیر مورد نظر قبل از مداخلھ 

)baseline( بعد از مداخلھ ،)after ( و انحراف معیار

.است) changes(تغییرات 

با استفاده از بین متغیر دو حالتھ و عدديرابطھ
تفاوت میانگینھا

ھاي بالیني ھدف بسیاري از مطالعات و كارآزمایي
. است) حتي چند گروه(مقایسھ یك متغیر عددي در دو 

بررسي اثربخشي یك داروي جدید در بعنوان مثال براي 
بالیني، میزان تاثیر ھايكاھش فشارخون، در كارآزمایي

. شودور با داروي استاندارد مقایسھ ميداروي مذك
ھا، رخون دو گروه بعد از دریافت دارومیزان تفاوت فشا

تواند نشان دھد كھ میزان اثر بخشي داروي جدید در مي
.استمقایسھ با داروي استاندارد چگونھ بوده

میانگین و ،براي متاآنالیز اطالعات اینگونھ مطالعات
در ) مثال فوق فشارخوندر(انحراف معیار متغیر عددي 

معموًال اكثر مقاالت این . الزم استمختلفگروھھاي 
ولي در صورت عدم گزارش . كنندشاخصھا را بیان مي

توان آن را بر اساس سایر شاخصھاي انحراف معیار، مي
ان از توبھ عنوان مثال مي. شده محاسبھ نمودگزارش
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نحراف فرمولھاي زیر استفاده نمود و با استفاده از ا

، دامنھ اطمینان، ویا فاصلھ بین صدك )Se(داستاندار
- مي) بھ شرط متقارن بودن توزیع متغیر(ام ٧۵و ام٢۵

. توان مقدار انحراف معیار را محاسبھ نمود

nSeSD .

92.3

)(
.

LLUL
nSD




35.1

IQR
SD 

UL and LL are Upper and Lower Limits of 95% Confidence Interval

IQR is Inter Quartile Range

را p-valueھمچنین در بعضي مطالعات ممكـن اسـت مقـدار 

را zو یـا  tتوان مقدار عدد باشند كھ ميگزارش نموده

.را محاسبھ نمودSDاز جداول مربوطھ استخراج و سپس 

شود و با كم بھ راحتي حساب ميتفاوت میانگینھا شاخص 
عھ در دو گروه بدست كردن میانگین متغیر مورد مطال

توان بھ جاي محاسبھ میانگین ساده از البتھ مي. آیدمي
با این . داده شده نیز استفاده نمودمیانگین وزن

:تعریف تفاوت میانگینھا برابر است با

DifferenceMean

groupscontrolanderventiontinmeansarexandxwherexx cici 

رابطھ بین متغیر دو حالتھ و عددي با استفاده از 

)SMD(استاندارد شده میانگینھاتفاوت 

براي محاسبھ این شاخص، تفاوت میانگینھاي محاسبھ شده 
شود و از نظر يبر انحراف معیار تفاوتھا تقسیم م
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تفسیر نمود كھ در z-scoreتوان آن را شبیھ مي،مفھوم
.آمار، كاربردھاي فراوان دارد

تفاوت استاندارد شده میانگینھا این امكان را فراھم 
كند تا تفاوتھاي ایجاد شده در متغیرھاي مختلف را مي

بعنوان مثال اگر بخواھیم . مورد مقایسھ قرار داد

، كلسترول  ,LDL, HDLارو را در كاھش میزان تاثیر یك د
ت ھمزمان بسنجیم، طبیعتًا تفاوت رگلیسرید بصوو تري

با استاندارد توان ميساده میانگینھا ارزشمند نیست و 
.ھاي مذكور را انجام دادھمقایس،نمودن این تفاوتھا

گاھي اوقات بعضي مقاالت ممكن است یك متغیر عددي را 

-را محاسبھ نمودهORه و بصورت دو حالتھ در آورد
تفاده از ساو بعضي از مقاالت تفاوتھا را با باشند 

SMDبراي یكسان سازي نتایج این . گزارش نموده باشند
توان از فرمولھاي زیر گونھ مقاالت براي متاآنالیز مي

:اندشدهشرح دادهChinn (2000)استفاده نمود كھ توسط 

ORSMD log
3




)(log
3

)( ORSeSMDSe




تعداد وقوع یك پدیده

تعداد بھ وقوع پیوستن ،در بعضي موارد متغیر وابستھ
نھ صرفًا وجود یا عدم وجود یك حادثھ و یا اتفاق است 

بھ عنوان مثال ممكن است ھدف یك مطالعھ بررسي . آن
در این . اثر یك داروي جدید در تعداد حمالت تشنج باشد

بیش از یك حملھ را استھا ممكن حالت بعضي از نمونھ
اي ھاي درون نمونھبھ دلیل ھمبستگي. تجربھ نمایند

)within subject corrolation ( و تحلیل این نتایج بھ تجزیھ
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و ORتوان بھ راحتي از نیست و نمييراحتي موارد قبل

بھترین شاخصھا براي توصیف و . استفاده نمودRRیا 

 Ralative Rate or Rate(میزان نسبي ،تحلیل اینگونھ نتایج

Ratio ( و یا تفاوت میزانھا)Rate Difference (است.

ست از تعداد عبارت ا) Rate(میزان ،بنا بھ تعریف
. زمان مورد بررسي-شده تقسیم بر شخصحوادث مشاھده

حاصل تقسیم میزان بروز یك پدیده در دو گروه برابر 
ان نسبي و اختالف آنھا برابر با تفاوت میزانھا زبا می

.باشدمي

ماه -نفر١٠٠حملھ تشنج در ١۵بعنوان مثال اگر 
٣٠و مصرف كننده یك داروي جدیدپیگیري بیماران گروه 

ماه پیگیري بیماران گروه مصرف -نفر١٠٠حملھ تشنج در 
توان گفت كھ ، ميباشدثبت شدهكننده داروي استاندارد 

تشنج در گروه مصرف كننده داوري جدید میزان نسبي 
.است٠.۵سبت بھ داروي استاندارد ن

-ميRRتفسیر این شاخص از بسیاري جھات بسیار شبیھ 
.استشدهرح دادهباشد كھ در قسمتھاي قبل ش

انحراف استاندارد مورد Whiteheel (1991)بر اساس فرمول 
توان بر اساس نیاز براي متاآنالیز میزان نسبي را مي

:این فرمول محاسبھ نمود

CA
ratiorateSe

11
)(log 

برابـر اسـت بـا تعـداد حـوادث BوAدر این فرمـول
.شده در دو گروه مورد مقایسھمشاھده

فرمـول زیـر را بـراي محاسـبھ Hasselblad (1995)ھمچنـین 
انحراف استاندارد تفاوت میزانھا بیان نموده است
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زمـان پیگیـري -نفـر، yوxدر این فرمول منظـور از 
.باشدھا در دو گروه مينمونھ

پدیدهزمان تا وقوع یك 

تا زمان وقوع یك حادثھ ،گاھي افراد مورد مطالعھ
در این . شودد و مدت زمان مذكور ثبت مينشوپیگیري مي

مدت پیگیري افراد اكثرًا یكسان نیست و ،گونھ مطالعات
راد ممكن است بھ مدت بسیار طوالني و بعضي بعضي از اف

ھمچنین ممكن . باشندوارد شده،بھ مدت كمتر در مطالعھ
بھ دالیل مختلف از مطالعھ ،است افراد مورد مطالعھ

بھترین شیوه ،در این گونھ مطالعات. باشندخارج شده
تجزیھ و تحلیل نتایج استفاده از روشھاي تحلیل بقا 

)survival analysis (نسبت مخاطره .باشدمي)Hazard Ratio-HR (
تواند تفاوت بین میزان خطر بروز مھمترین شاخصي كھ مي

یك پدیده را در دو یا چند گروه با لحاظ كردن زمان 
تفسیر این شاخص بسیار . وقوع آن حادثھ را نشان دھد

مقدار آن Cox modelشبیھ میزان نسبي است و روش آماري 
در . كنداستاندار محاسبھ ميرا ھمراه با انحراف 

براي تجزیھ و تحلیل logRank Analysisمواردي كھ از روش 
توان با استفاده از فرمولھاي باشد، مياستفاده شده

و انحراف استاندارد آن را محاسبھ HRزیر مقدار 
:نمود

iance

eventsectofNumbereventsObservedofNumber
HR

var

exp


ance
HRSe

var

1
)( 
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مقیاس شاخصھا در متاآنالیز.٤- ٥

شده در قسمتھاي قبل نسبي تعدادي از شاخصھاي شرح داده
س تقسیم دو شاخص توصیفي بوده و محاسبھ آنھا بر اسا

، OddsRatioدر این دستھ، مھمترین شاخصھا . باشندمي

Risk Ratio وHazard Ratio وRate Ratioباشندمي.

بھ . دامنھ اطمینان این دستھ از شاخصھا متقارن نیست
مقدار محاسبھ شده شاخص با عبارت دیگر فاصلھ بین 

ORثال اگر بعنوان م. مساوي نیستپایین ودامنھ باال
محاسبھ شده باشد، دامنھ اطمینان آن مثالً ١.۴برابر 

بھ این دلیل و البتھ بھ دلیل . است١.٧۵و ١.٢بین 
بعضي از خصوصیات ذاتي این شاخصھا، براي متاآنالیز 

آنھا ) natural logarithm(بایست ابتدا لگاریتم طبیعي 
بر روي آنھا صورت گیردمحاسبھ شده و تجزیھ و تحلیل 

.)استشدهھاي بعد آوردهشرح بیشتر در فصل(

این تغییرات در مورد سایر شاخصھا الزم نیست و 
توان آنھا را بھ ھمراه انحراف معیارشان مستقیمًا مي

.در متاآنالیز وارد نمود

شاخصھاي خام و تصحیح شده.۵-۵
شاخصھاي شرح توان از براي سنجش روابط بین متغیرھا مي

ولي در محاسبھ این شاخصھا در . شده استفاده نمودداده
مطالعات اولیھ، ممكن است با اثر متغیرھاي مخدوش 

.باشدكننده یكسان برخورد نشده
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در خصوص نحوه تاثیر فاكتورھاي مخدوش كننده بر نتایج 
مطالعات اولیھ و خطاھاي حاصل مطالب بسیار زیادي 

اثرات در نتایج مطالعات است ولي اینشدهنوشتھ
ولي آنچھ مسلم . استنشدهمتاآنالیزي چندان شرح داده

شده صحیح است آن است كھ تركیب شاخصھاي خام و تصحیح
نبوده و باعث زیر سوال رفتن نتایج مطالعات 

.شودمتاآنالیز مي

براي حل این مشكل بعضي از متخصصین تاكید دارند كھ 
كننده چھ بھ یرھاي مخدوشدر صورت مشھود بودن اثر متغ
نتایج خام بھ بیولوژیك، لحاظ آماري و چھ بھ لحاظ 

شاید یكي از . نباید در متاآنالیز وارد شودھیچ وجھ 
ھاي دالیلي كھ اكثر متاآنالیز بر روي نایج كارآزمایي

گیرد نیز ھمین موضوع باشد چراكھ بالیني صورت مي
في نمودن، رود با اعمال صحیح روشھاي تصادانتظار مي

اثرات متغیرھاي مخدوش كننده بھ شدت كاھش و حتي حذف 
.شود

بھ ھر شكل بایست دقت نمود تا حد امكان از وارد 
نمودن نتایج خام و یا تركیب نتایج مقاالتي كھ نتایج 

.اند اجتناب نمودخام و تصحیح شده را ارایھ نموده

توان البتھ روشھاي نیز وجود دارد كھ بر آن اساس مي
تا حدودي و بدون داشتن ریز اطالعات مقاالت اولیھ، 
نتایج خام را بھ نتایج تصحیح شده تبدیل نمود، ولي 
با توجھ بھ محدویتھاي این روشھا و پیش فرضھاي آنھا، 

-شدهكمتر از این روشھا در مقاالت متاآنالیز استفاده
.است

-آخرین نكتھ آن است كھ حتي نتایج مطالعات كارآزمایي
ھاي خارج لیني مشابھ نیز گاه بدلیل اثر نمونھھاي با

. شده از مطالعھ بھ راحتي قابل تركیب نمودن نیستند
چراكھ روشھاي متفاوت آماري براي كاھش سوگیري حاصل 

ھا در تحلیل نتایج این مطالعات وجود از حذف نمونھ
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و Intention to treatment (ITT)دارد كھ مھمترین آنھا روشھاي 
.استبیني اطالعات حذف شدهبراي پیشمدل سازي 

بدین لحاظ براي تركیب نمودن نتایج اینگونھ مطالعات 
بایست از نظر متدلوژي و آماري مطالعات بھ دقت بررسي 

.شوند

آخرین حربھ براي متاآنالیز .۵-۶
مطالعات غیر متجانس

ان یكسان گاه بھ ھیچ شكل امك،با توجھ بھ مطالب فوق
سازي نتایج مطالعات اولیھ براي نمودن و آماده

اي متاآنالیز وجود ندارد و بدلیل تفاوتھاي پایھ
بندي آنھا بیشتر محقق بھ توصیف نتایج مطالعات و دستھ

.پردازدمي

در این گونھ موارد صرفًا بھ جھت بیان آماري جھت 
توانمي،ارتباط و بدون امكان كمي نمودن شدت ارتباط

 Cooper (1980)استفاده نمود كھ توسط Vote Countingاز روش 

and Antman (1992)در این روش، تعداد . استشرح داده شده
اي مثبت در بین متغیرھاي مورد نظر مقاالتي كھ رابط

اند را بر تعداد مقاالتي كھ رابطھ منفي نشان داده
غیر سپس بھ وسیلھ آزمون . كننداند تقسیم مينشان داده

دار بودن این نسبت را معني) sign test(پارامتریك عالمت 
.سنجندمي

تر این روش، بھ جاي تقسیم ساده در فرمھاي پیچیده
شده آنھا را دادهتعداد مقاالت مثبت و منفي، تعداد وزن

بر اساس حجم نمونھ، میزان دقت آماري و یا شدت اثر 
.كنندشده تعیین ميگزارش
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ششمفصل 

مفاھیم اولیھ متاآنالیز.۶

- ابتدا بھ بعضي از خصوصیات متاآنالیز ميین فصلا
و محدودیتھاي آن هپردازد و كاربردھاي آن را شرح داد

مباني آماري متاآنالیز سپس بھ . شماردرا بر مي
ح مراحل انجام یپرداختھ و بھ زبان ساده بھ تشر

در این فصل سعي .پردازدمتاآنالیز از زاویھ آماري مي
ھمانند مدلھاي فیكس و تصادفي و ايشود مفاھیم پایھمي

.روشھاي استاندارد متاآنالیز بھ تفضیل بیان شوند

متاآنالیز بر روي نتایج مطالعات تحلیلي اً اگرچھ اكثر
تواند نتایج مطالعات ميولي این شیوهگیرد، رت ميوص

روي ھم ریختھ و یك نتیجھ كلي ارایھ نیز توصیفي را 
دھاي متاآنالیز در در ادامھ ابتدا بھ كاربر.دھد

.شودمطالعات توصیفي و تحلیلي اشاره مي

مطالعات توصیفيدر متاآنالیز .١-۶
شود كھ میانگین و یا در مطالعات توصیفي سعي مي

عنوان ب. گیري شودفراواني یك متغیر در جامعھ اندازه
مثال ممكن است ھدف تعیین میانگین فشارخون در یك 
منطقھ باشد و یا ھدف تعیین فراواني پرفشاري خون 

ان شاخص ند دامنھ اطمینتوانمطالعات اولیھ مي. باشد
د، مثًال اگر ھدف مطالعھ نتعیین كننیز مورد نظر را 

تعیین شیوع پرفشاري خون در شھر كرمان باشد، و از 
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شود، نفر مبتال دیده١۶٠شده، ھ گرفتھنمون١٠٠٠بین 
توان گفت كھ فراواني پرفشاري خون در این نھایتًا مي

این ،%٩۵درصد بوده و دامنھ اطمینان % ١۶جامعھ 
این دامنھ .خواھد بود% ١٨.٣الي % ١٣.٧فراواني از 

دھد كھ شیوع پرفشاري خون در اطمینان تلویحًا نشان مي
عددي % ٩۵نباشد بھ احتمال % ١۶این منطقھ اگر دقیقًا 

.خواھد بود% ١٨.٣الي % ١٣.٧بین 

اي از فراواني پرفشاري خون در حال اگر اطالعات مشابھ
توان این نتایج را سایر نقاط كشور در دسترس باشد، مي

با یكدیگر تركیب نموده و در قالب یك متاآنالیز 
تعیین نمود كھ بھترین تخمین از پرفشاري خون در سطح 

شده در چقدر است و ھمچنین آیا تفاوتھاي دیدهكشور
و یا نشان است٣مطالعات مختلف در حد قابل قبول

.یكسان نیستدھنده آن است كھ این شاخص در سطح كشور 
رسي نمود كھ توان برھمچنین در صورت مشاھده تفاوت، مي

اي كھ در شدهآیا این تفاوت بھ دلیل فاكتورھاي شناختھ
یا دلیل دیگري باشدمياند گیري شدهمطالعات اندازه

.دارد

در توان بیان نمود كھ مي،با توجھ بھ مثال فوق
متاآنالیز مطالعات توصیفي كھ بر روي شاخصھاي متناظر 

ھدف سھد، گیرمطالعات متفاوت صورت مياستخراج شده از 
:ازشود كھ عبارت ھستند عمده دنبال مي

تخمین بھترین عدد از شاخص مورد نظر بعد از .١
طالعات اولیھمتركیب نتایج 

نتایج مطالعات ) consistency(تعیین میزان توافق .٢
اولیھ

تعیین فاكتورھاي احتمالي ایجاد كننده اختالف .٣
بین نتایج مطالعات اولیھ

                                                
.منظور از حد قابل قبول، حدي است كھ تنھا بر اساس شانش و تصادف قابل توجیھ است٣
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يمطالعات تحلیلدر متاآنالیز .٢-۶
با ھدف از متاآنالیز نتایج مطالعات تحلیلي 

و در آن سعي متفاوت است متاآنالیز مطالعات توصیفي 
شود كھ رابطھ بین متغیرھا مورد بررسي و تحلیل قرر مي

.گیرد

تحلیليعاتلمطامتاآنالیزاھداف

. براي روشنتر شدن این بخش، بھ این مثال توجھ كنید

كاھش خطر ابتال بھ درBCGدر خصوص اثر بخشي واكسن 
سل تحقیقات مختلفي صورت گرفتھ كھ نتایج آنھا بسیار 

يمتاآنالیز.Colditz et al، ١٩٩۴در سال . باشدميمتفاوت
اي منتشر شده انجام بر روي نتایج مطالعات مداخلھ

این متاآنالیز نشان داد كھ احتماًال تلقیح . دادند
شدت اثر ولي . دھدكاھش مي% ۵٠خطر را حدود ،واكسن

، بسیار مطالعھ انتخاب شده١٣مشاھده شده در بین 
مطالعات این اثربخشي را بھ عبارتي بعضي. متفاوت بود

در بررسي علت . بودندنمودهزیاد و بعضي كم مشاھده
محققین دریافتند كھ بین شدت اثر ،شدن این تفاوتدیده

دار آماري وجود واكسن و عرض جغرافیایي رابطھ معني
ن دارد و با افزایش عرض جغرافیایي میزان اثر واكس

این رابطھ یابد و سپس سعي نمودند كھنیز افزایش مي
ھاي با مایكوباكتریمرا با فراواني میزان آلودگي

.آتیپیك توجیھ نمایند

توان بیان داشت كھ متاآنالیز ميمثال،ن بر اساس ای
سوال اصلي پنجكنند تا بھ مطالعات تحلیلي سعي مي

:پاسخ دھند كھ این سواالت عبارتند ھستند از

اثر چگونھ است؟و میزان جھت .١

؟دار استثر مذكور از نظر آماري معنيآیا ا.٢
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آیا شدت اثر در بین مطالعات مختلف ھمخواني .٣
دارد؟

در صورت عدم ھمخواني شدت اثر در بین مطالعات .۴
توان دلیلي براي توجیھ تفاوتھا مختلف، آیا مي

یافت؟

آیا مستندات كافي براي قبول اثر مذكور وجود .۵
دارد؟

ھ پاسخ بھ سوال آخر تنھا از البتھ بایست توجھ داشت ك
ھا از جنبھ آماري مقدور نیست و بایست بھ سایر جنبھ
كننده جملھ كیفیت مطالعات و تاثیر فاكتورھاي مخدوش

.نیز توجھ داشت

بررسيموردرابطھگستردگي

در مطالعات بین متغیرھا، رابطھگي از نظر گسترد
را مورد و مشخص ممكن است یك رابطھ ساده متاآنالیزي 

ارزیابي قرار دھند و یا ممكن است بسیار گسترده بوده 
بر . باشندتركیبي داشتھو متغیرھاي مستقل و وابستھ 
ارتوان چھبصورت كلي مياین اساس و از این زاویھ نیز 

:توصیف نمودح زیر را شرمتاآنالیز نوع مشخص 

اكثر مطالعات متاآنالیزي رابطھ بین دو متغیر .١
-مستقل و وابستھ مشخص را مورد ارزیابي قرار مي

دھند و یا اثربخشي دو درمان مشخص را مقایسھ 
بعنوان مثال بھ دنبال آن ھستند كھ . كنندمي

رابطھ پر فشاري خون را بر خطر مرگ در اثر 
میزان تاثیر دو نارسایي قلبي بسنجند و یا

درمان دارویي مشخص را در كنترل فشارخون مورد 
در این مثالھا، تعریف متغیر .مقایسھ قرار دھند

.باشدمستقل و وابستھ كامالً مشخص و محدود مي
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در بعضي متاآنالیزھا بیش از چند نوع درمان را .٢
دھند و ھدف آنھا تعیین مورد مقایسھ قرار مي
بعنوان مثال بھ دنبال . تبھترین نوع درمان اس

براي را آن ھستند كھ بھترین درمان موضعي 
.قارچھاي انگشتان و ناخنھاي پا تعیین نمایند

عمدتًا محقق باید تمام ،براي پاسخ بھ این سوال
تركیبھاي دوبھ دو ممكن را با یكدیگر مقایسھ 

بعنوان مثال اگر سھ درمان رایج وجود . نماید
مقایسھ را انجام دھد ٣ت باشد، محقق بایسداشتھ

). ٣با ١و ٣با ٢، ٢با ١درمانھاي مقایسھ (
،از آنجایي كھ با زیاد شدن تعداد درمانھا

یابد و ھمچنین ھا بھ شدت افزایش ميتعداد مقایسھ
یابد، در عمل امكان یافتن مقاالت مربوطھ كاھش مي
.شودنتایج اینگونھ متاآنالیز ضعیفتر مي

ممكن است تعریف متغیرھاي ،گراي دیدر دستھ.٣
مثًال ھدف . مستقل و وابستھ بسیار وسیع باشد

ھاي آموزش تلویزیوني بر بررسي نقش برنامھ
در این مثال، . اختالالت رفتاري كودكان باشد

ھاي تلویزیوني است كھ خود متغیر مستقل، برنامھ
تواند حالتھاي بسیار زیادي بھ خود بگیرد و مي

نین از وتاه تا بلند، و ھمچھاي كاز برنامھ
آموزشھاي مستقیم تا آموزشھاي غیر مستقیم تغییر 

از طرف دیگر اختالالت رفتاري نیز بسیار .یابد
- گسترده بوده و شامل تعداد زیادي از مشكالت مي

تركیب نمودن ھمھ این حالتھا در یك . شود
متاآنالیز بسیار سوال برانگیز بوده و ممكن است 

بھ ھمین . انحراف خواننده شودبھ راحتي باعث 
دلیل در این گونھ مطالعات، محقق بایست بھ صورت 
- مستند توجیھ نماید كھ چرا و بھ چھ علت گزینھ

ھاي مختلف را با یكدیگر تركیب نموده و نتیجھ 
.حاصل چگونھ بایست تفسیر شود
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ھدف بعضي متاآنالیزھا، بررسي رابطھ بین شدت .۴
. باشدعات اولیھ مياثر و بعضي متغیرھاي مطال

بعنوان مثال محقق بھ دنبال آن است كھ دز مناسب 
در درمان آسم داروھاي استروئیدي استنشاقي را 

تعیین نماید و بھ ھمین دلیل اطالعات مطالعات 
البتھ باید بیان . نمایداولیھ را متاآنالیز مي

نمود كھ تعداد محدودي متاآنالیز با ھدف اصلي 
د ولي در بسیار از شونمذكور تدوین مي

متاآنالیزھا، در كنار ھدف اصلي، نگاھي مشابھ 
.شودبھ اطالعات مي

نقش متاآنالیز.٣-۶
بھ واقع كارآیي یك متاآنالیز و نقش آن در پاسخ بھ 

ي دارد كھ در فصول سوال تحقیق بستگي بھ عوامل متعد
توان چھار نقش ولي بھ صورت كلي مي. شدقبل شرح داده

:اصلي براي متاآنالیز قائل شد

بصورت ):statistical power(افزایش توان آماري .١
، توان آماري عبارت است از احتمال كشف یك مختصر

. دار در صورت وجود آن رابطھرابطھ آماري معني
مي با حجم نمونھ دارد و توان آماري رابطھ مستقی

احتمال كشف رابطھ بیشتر حجم نمونھبا افزایش 
بھ عبارت دیگر در صورت پایین بودن حجم . شودمي

نمونھ ممكن است مطالعھ نتواند رابطھ بین 
بدین لحاظ ممكن است ھیچ . متغیرھا را كشف نماید

یك از مطالعات اولیھ بھ اندازه كافي حجم نمونھ 
ھ ھمین دلیل توان آماري آنھا باشند و بنداشتھ

-ولي در متاآنالیز، چون نتیجھ. زیر سوال باشد
گیري آماري بر اساس تركیب نتایج مطالعات اولیھ 

.یابداست، توان آماري افزایش مي
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چون دقت تخمین میزان اثر نیز با :افزایش دقت.٢
حجم نمونھ رابطھ دارد، لذا دامنھ اطمینان حاصل 

از دامنھ ٤لیز ھمیشھ دقیقتراز مطالعات متاآنا
.اطمینان مطالعات اولیھ است

توانند بھ پاسخ بھ سواالتي كھ مطالعات اولیھ نمي.٣
در مطالعات اولیھ ممكن است :آنھا پاسخ دھند

-بعضي متغیرھا مانند گروه سني و یا جنسي نمونھ
بھ ھمین . ثابت باشندھا، و یا دز داروي مصرفي

-دلیل ھر یك از مطالعات اولیھ بھ تنھایي نمي
اند توانند بھ تاثیر متغیرھایي كھ ثابت بوده

پاسخ دھند، این در حالي است كھ در متاآنالیز 
توان بھ بدلیل تفاوتھاي بین مطالعات اولیھ، مي

نمونھ اینگونھ .نقش و تاثیر آنھا پرداخت
ر خصوص اثر عرض ارتباطات، در مثال قبل د

-آوردهBCGجغرافیایي بر میزان اثر بخشي واكسن 
.شد

ھاي ارزیابي دقیقتر تفاوتھاي بین یافتھ.۴
وجود پاسخھاي متفاوت و حتي متناقض : مطالعات

امر چندان ناشایعي ھاي مطالعات مختلفبین یافتھ
افتد كھ مطالعات كامالً بسیار اتفاق مي. نیست

. دھندھش متفاوت پاسخ ميمشابھ بھ یك سوال پژو
بندي بھتر و دقیتر نتایج مطالعات براي جمع

و حتي بررسي آماري دالیل تفاوتھاي بین ،مختلف
یكي از كارآمدترین انجام متاآنالیز،مطالعات

.روشھا است

                                                
تمنظور از دقت در دامنھ اطمینان، فاصلھ بین حد پایین یا باال دامنھ با تخمین نقطھ٤ ر . اي اس ال اگ وان مث ھ عن ب

ون  اري خ یوع پرفش ھ% (١۵ش ین نقط ونتخم اري خ ان ) اي پرفش ھ اطمین ین % ٩۵و دامن ا % ١٢آن ب % ١٨ت
ي% ٣توان بیان نمود كھ دقت تخمین تعیین شود، مي ھ م كل است چرا ك ھ ش ان را ب ھ اطمین وان دامن % ١۵±%٣ت

.نیز نوشت
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استفاده از بجا موارد نا.۶-۴
متاآنالیز

،از موارديتواند در بسیاراگرچھ انجام متاآنالیز مي
پاسخھاي دقیقي بھ سواالت پژوھشگران بدھد ولي داراي 

تواند باشد كھ عدم توجھ بھ آنھا مينقاط ضعفي نیز مي
از جملھ مھمترین این . گیري غلط شودمنجر بھ نتیجھ

د كھ محقق نتایج توان بھ حالتي اشاره نمومي،موارد
تحقیقاتي كھ با یكدیگر تفاوت بسیار دارند را تركیب 

شود كھ تركیب مطالعات متنوع اولیھ باعث مي. استنموده
محقق نتواند سوال پژوھش خود را بھ درستي شكل دھد و 

. لذا پاسخھاي ارایھ شده نیز دقیق نخواھند بود
-ميبعنوان مثال اگر محقق بخواھد عوامل خطر ھمھ بدخی

ھاي پوستي را در یك متاآنالیز بررسي نماید، بدلیل 
ھاي و ھمچنین داشتن عوامل خطر تنوع انواع بدخیمي

تواند ھمھ آنھا را در یك ظرف متفاوت، بھ راحتي نمي
ریخت و بصورت كلي عوامل خطر ھمھ را یك جا لیست 

توان سیب و پرتقال را با بھ عبارت دیگر نمي. نمود
.د و با ھم وزن كردیكدیگر مخلوط نمو

- از موارد دیگري كھ گاه در متاآنالیز مشكل آفرین مي
تنوع روشھاي اجرا و تجزیھ و تحلیل نتایج ،شود

بھ عنوان مثال بعضي مطالعات . یھ استلمطالعات او
روش اجرا و یا تجزیھ در تاباشند ممكن است سعي نموده

و تحلیل آماري اثر بعضي عوامل مخدوش كننده را حذف
باشند این كنند؛ در مقابل بعضي از مطالعات نتوانستھ

بدیھي . عوامل را شناسایي و اثرشان را حذف نمایند
است كھ تركیب نتایج این مطالعات خالي از اشكال نیست 

اي مستدل در تركیب نتایج آنھا دقت و بایست بھ گونھ
.نمود

تاثیر كیفیت پایین ،از جملھ مشكالت دیگر متاآنالیز
اگر یك یا چند . مطالعات اولیھ بر كل نتایج استبعضي
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،مطالعھ در مقایسھ با بقیھ از نظر متدلوژي تحقیق
شود تا نتیجھ كل باشند باعث ميدقت كافي را نداشتھ

.متاآنالیز زیر سوال رود

سوگیري در انتشار و یا حذف تعدادي از ،ھایتاً نو 
مخدوش تواند نتایج را مطالعات بدلیل زبان مقالھ مي

.استاین ایراد در فصول قبل بھ تفضیل بحث شده. كند

متاآنالیزآماري مقدمات .۶-۵
كند تا متاآنالیز سعي ميتوان گفت كھ ميبھ صورت ساده 

بھ عبارت دیگر . یھ را تركیب نمایدنتایج مطالعات اول
بھ . برآیند نتایج تحقیقات اولیھ مختلف را نشان دھد

رابطھ بین اولیھ،مطالعھ ١٠عنوان مثال فرض كنید كھ
. اندسنجیدهرا میزان مصرف سبزي بر بروز بدخیمي معده 

مشاھده كمترین و بیشترین اثر محافظتي فرض كنید كھ 
حال . باشد% ۶٠تا ١٠%بین در این مطالعات مصرف سبزي 

سوال این است كھ برآیند نتایج این مطالعات چگونھ 
بایست محاسبھ شود؟

ترین پاسخ بھ این سوال، میانگین درصدھاي احتماالً ساده
اگر پاسخ شما این . مطالعھ اولیھ است١٠مذكور در 

اصلي متاآنالیز را درك باشد بایست گفت كھ شما مفھوم 
!ایدنموده

. گذارید كمي دقیقتر موضوع را دنبال نماییمحال ب
تواند مطالعھ اولیھ مي١٠درست است كھ میانگین نتایج 

آیا . ارزشمند باشد ولي خوب یك نقطھ ضعف نیز دارد
مسلمًا این چنین ؟نتایج ھمھ مطالعات ھم ارزش ھستند

بعضي مطالعات وسیعتر بوده و بعضي كوچكتر . نیست
ست بھ نتایج مطالعات بزرگتر طبیعي است كھ بای. ھستند

چاره این مشكل نیز ساده است؛ بھتر . بیشتر توجھ نمود
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شده است بجاي میانگین ساده، میانگین وزن داده

)weighted mean (را محاسبھ نمود.

شاید ،شدهبراي درك آسانتر میانگین وزن داده
مثال براي افراد دانشگاھي در ایران، نحوه ملموسترین

در آن ه كنكور ورود بھ دانشگاه باشد كھ محاسبھ نمر
در اینجا . دنشوبراي دروس مھمتر ضریب بیشتري قایل مي

) و یا دقیقتر(نتایج مطالعات بزرگتر ينیز بایست برا
.دشقائل يوزن بیشتر

حال اگر بخواھیم این مفھوم را بھ زبان ریاضي نشان 
:توان فرمول آن را بھ شرح زیر درآورددھیم مي




i

ii

W

WT

weightsofsum

weightestimateofsum
meanweighted

)*(

برابر میـزان اثـر مشـاھده شـده در Tiدر این فرمول 

در این مثال میـزان اثـر محـافظتي مصـرف (  iمطالعھ 

-وزن آن مطالعھ ميWiو ) سبزي بھ درصد در ھر مطالعھ
فوق اگر ھمھ مطالعات ھم وزن باشند، در معادلھ . باشد

ین ساده شده دقیقًا برابر میانگدادهمقدار میانگین وزن
ھد سبھ خوا ھم ارزش محا عات  تایج مطال گر ن لي ا بود، و

با  عات  تایج مطال بھ ن شده  سبھ  یانگین محا شند، م نبا
.وزن بیشتر نزدیكتر خواھدبود

ست  عدي بای حل ب ست و در مرا كار ا شروع  ین  تھ ا الب
ــایج دا ــانس نت ــدم تج ــزان ع ــا می ــان و ی ــھ اطمین من

)heterogeneity ( را نیز بررسي نمود كھ در مراحل بعد بـھ
.تفضیل بیان خواھند شد

توان انجام مراحل یك متاآنـالیز بر اساس مثال فوق مي
:را بھ شرح زیر خالصھ نمود

.  محاسبھ یك شاخص مشترك در تمام مطالعات اولیھ.١
فو ثال  شاخص در م ین  بروز ا طر  كاھش خ صد  ق در
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بایـد .اسـتبدخیمي معده در اثر مصرف سبزي بوده
كھ شاخص محاسبھ شده در تمام مطالعات ددقت نمو

شد سان با ضریب . یك مودن  یب ن ثال ترك نوان م بع

با ضریب خطر تصحیح شده بـراي ) crude RR(خطرخام 

مسـلمًا ) adjusted RR(كننـده بعضي متغیرھاي مخـدوش
س یراد ا یر داراي ا نالیز را ز تایج متاآ ت و ن

-توضیحت بیشتر در فصول قبـل آورده(بردسوال مي
.)استشده

تركیب شاخص محاسبھ شده بر اساس نتایج مطالعات .٢
در ایـن . شـدهدادهاولیھ و محاسبھ میـانگین وزن

ماري  شیوه آ ترین  كھ دقیق شود  قت  ست د سمت بای ق
یرد قرار گ ستفاده  شتر درمورد ا ضیحات بی كھ تو

.واھد شدخادامھ آورده

یھ.٣ عات اول تایج مطال جانس ن عدم ت یزان  سي م . برر
كي و  شھاي گرافی ستفاده از رو با ا سي  ین برر ا

. آزمونھاي آماري ممكن است

شده بر اساس میزان عـدم اصالح روشھاي بكار گرفتھ.۴
تجــانس نتــایج مطالعــات اولیــھ و بررســي علــل 

شھاي آمارياحتمالي ایجاد كننده آن از طریق رو

صحیح از .۵ ستفاده  شن و ا صورت رو تایج ب یھ ن ارا
نمودارھاي مربوطھ

مدل فیكس در مقایسھ با مدل .۶-۶
٥تصادفي

مورد بررسي ٦در مدل فیكس، فرض بر آن است كھ پارامتر
در تمام مطالعات اولیھ مقدار حقیقي ثابتي داشتھ و 

                                                
5  ّ◌fixed versus random models
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،تفاوت بین مقادیر محاسبھ شده در مطالعات مختلف
ھاي مكرر گیريتنھا بدلیل تصادف حاصل از نمونھ

)sampling variation (در حالي كھ در مدل تصادفي . استبوده
خود گیري شده پارامتر اندازهفرض بر این است كھ 

توزیع نرمالي داشتھ و ھر مطالعھ مقداري از آن را 
-لذا در مدل تصادفي، تفاوتھاي دیده. استگرفتھاندازه

شده در بین نتایج مطالعات اولیھ دو ریشھ دارند؛ یكي 
گیریھاي مكرر و دیگري بھ دلیل تصادف حاصل از نمونھ

بھ دلیل تغییرات تصادفي مقدار واقعي پارامتر در 
.ختلفمطالعات م

ت مدلھاي فیكس و تصادفي شاید تفاوبراي روشنتر شدن
فرض نمایید ھدف یك مطالعھ تعیین . یك مثال الزم باشد

طبیعي است كھ مقدار . فشار خون مردم شھر كرمان باشد
براي . نامشخص است) پارامتر(این متغیر در كل جامعھ 

شود و مينفري گرفتھ١٠٠برآورد آن یك نمونھ تصادفي 
در . گرددگین فشار خون سیستولیك آنھا محاسبھ ميمیان

میلیمتر جیوه بدست ١٢۴مقدار این شاخص این مطالعھ 
در قدم بعد با استفاده از روشھاي ساده . آیدمي

اي از پارامتر مورد نظر توان برآورد فاصلھمي،آماري
.را بدست آورد

اي تكرار شود پرواضح است كھ حال اگر چنین مطالعھ
میانگین محاسبھ شده در مطالعات مختلف دقیقًا مقدار

ھا كامالً تصادفي از اگر ھمھ نمونھ. یكسان نخواھد بود
توان بیان نمود كھ باشند ميكل جامعھ گزینش شده

بدلیل شانس و تصادف و بھ ، صرفًا شدهتفاوتھاي مشاھده
- ھاي متعدد بودهگیريتاثیر نمونھزبان آماري بدلیل 

                                                                                                                       
اخص ميھ مقدار یك متغیر در كل جامعھ گفتھب) Parameter(پارامتر ٦ ھ ش الي ك دار ) Index(شود در ح ھ مق ب

ي. گرددآن متغیر در نمونھ مورد بررسي اطالق مي ي م وزادان ایران د بعنوان مثال میانگین وزن ھنگام تولد ن توان
يیك پارامتر محسوب شود و مقدار محاسبھ ورد بررس وزادان م يشده این میانگین در نمونھ ن اخص م دش در . باش

دازه ان ان دم امك دلیل ع ل ب ي در عم ت، ول ا اس ین پارامترھ لي تعی دف اص ات، ھ ھا تحقیق ا، شاخص ري پارامترھ گی

.شودندميمحاسبھ و از روي آنھا، پارامترھا تخمین زده
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توان اطالعات مطالعات مختلف را لت ميدر این حا. است
. بھ روش فیكس با یكدیگر تركیب نمود

شده دقیقًا از یك ھاي گرفتھدر مثال فوق اگر نمونھ
باشند و بعنوان مثال بعضي از نشدهجمعیت ثابت گرفتھ

مطالعات بر روي خانمھا و بعضي بر روي آقایان؛ و 
كار گروھي بر روي جوانان و گروھي بر روي پیران

باشند، طبیعي است كھ بھ راحتي قابل قبول نیست كرده
شده صرفًا بدلیل شانس و كھ بگوییم تفاوتھاي دیده

لذا تفاوتھاي . گیریھاي مختلف استتصادف در نمونھ
شده بایست بھ شكل دیگري و با استفاده از مدلھاي دیده

این اصل را الزم است البتھ . تصادفي  تركیب شوند
طر داشت كھ آیا مطالعات از نظر علمي ھمیشھ بھ خا

در پارامتر مورد نظرقابل تركیب كردن ھستند و یا 
اتي با یكدیگر متفاوت بصورت ذ،جمعیتھاي مورد مطالعھ

؟ھستند

) subjective(ذھني فوق اگرچھ بصورت كلي پاسخ بھ سوال 
تواند كمك كننده باشد و آن ولي یك اصل كلي مي،است

توان تفاوتھاي بین پارامتر مذكور این است كھ آیا مي
را در جمعیتھاي مختلف با استفاده از یك توزیع نرمال 

فرض نمود كھ توان ميبھ عبارت دیگر د؟كالن توجیھ نمو
ھاي مختلف خود از یك پارامترھاي مذكور در جامعھ

در صورتي كھ پاسخ بھ كنند؟ توزیع نرمال پیروي مي
ویحًا برداشت نمود كھ توان تلسوال فوق منفي باشد مي

تركیب نمودن نتایج این مطالعات خالي از اشكال نیست، 
در غیر این صورت استفاده از مدل تصادفي قابل دفاع 

.خواھدبود

توان بھ زبان ریاضي ميو این توضیحاتبا توجھ بھ 
:مدلھاي فیكس و تصادفي را بھ شكل زیر نوشت
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iŷ= شاخص محاسبھ شده در مطالعھ مقدارi

iv = واریانس شاخص در مطالعھi

ŷ = شاخص بعد از تركیب اي نقطھمقدار برآورد

نتایج مطالعات اولیھ

فرمول فوق نشان میدھد كھ مقدار شاخص برآورد شده 
ھاي محاسبھ شده در شده شاخصبرابر مقدار وزن داده

در،وزن اعمال شده ھر مطالعھ. مطالعات مختلف است
این فرمول نسبت معكوس با مقدار واریانس شاخص در آن 

 inverseالبتھ در صورت استفاده از روش . مطالعھ دارد

variane تساوي تبدیل شده و وزن ھر بھاین تناسب
.مطالعھ دقیقًا برابر معكوس واریانس خواھدبود

از یك توزیع iŷدر مدل فیكس فرض بر این است كھ 

كند بھ عبارت دیگرنرمال پیروي مي

),(ˆ ii vyNy 

ع ھر مطالعھ، از توزیدر مشاھده شده شاخص یعني مقدار 
بت  یانگین ثا قدار م با م مالي  كل (نر پارامتر در 

.كندپیروي ميivو واریانسي برابر ) yجامعھ، 

توان بیان نمود كھدر مدل تصادفي مي

),(),(ˆ 2yNyandvyNy iiii 

یع  عھ از توز ھر مطال شاخص در  شاھده  قدار م ني م یع
پارامتر با كند كھ میانگین آن برابر نرمالي پیروي مي

است و پارمترھاي مـذكور در ) yi(مذكور در ھمان جامعھ
كننـد ھاي مختلف خود از توزیع نرمالي پیروي مـيجامعھ
انگین آن برابر با پارمتر مذكور در كل جوامع كھ می

)y ( 2و واریانسي برابر) با تلفظTau(در . باشـدمي

و vi(شـده داراي دو منشـا نتیجھ میزان تفاوتھاي دیده
2(در قسمتھاي بعد ذكر خواھد شد كھ چگونھ مي. است-

.درا برآورد نمو2توان مقدار 
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آماري رایج براي تركیب روشھاي.٧-٦
نمودن شاخصھا

متناسب با نوع شاخص مد نظر متا آنالیز، روش ھاي 
متفاوتي براي تركیب و تخمین شاخص تجمعي و دامنھ 

آن وجود دارد كھ در ادامھ بھ مھمترین % ٩٥اطمینان 
رح داده آنھا اشاره و نقاط قوت و ضعف این روش ھا ش

. خواھد شد

 Inverse Variance Weighted)واریانسمعكوسروش

Method)

است یكي شدهشرح داده٦-٦و٥-٦ھمانگونھ كھ در قسمت 
ھا  براي تركیب شاخص ھاي میانگین ترین شیوهاز ساده

شده آنھاست و آسانترین شیوة وزن دادن بھ وزن داده
-آنھا، معكوس واریانس شاخص ھا در مطالعات مختلف مي

در صورتي كھ در یك مطالعھ ،گربھ عبارت دی. باشد
١٠و در مطالعھ دوم برابر ٥واریانس محاسبھ شده 

باشد وزن مطالعھ اول دو برابر وزن مطالعھ دوم خواھد 
این شیوه براي ). یک دھمدر مقایسھ بایک پنجم (بود 

محاسبھ واریانس شاخص تجمعي نھایي و تعیین دامنھ 
محاسبھ آن در اطمینان آن نیز كاربرد دارد كھ فرمول 

. بیان شده است٦-٦قسمت 

-درك آسان و محاسبھ راحت آن مياز محاسن این شیوه،
بھ شكلي كھ حتي با استفاده از برنامھ ھاي . باشد

-MSاي مانند ساده excelتوان محاسبات مذكور را نیز مي
ھمچنین این شیوه قابل . در مدلھاي فیكس تعیین نمود

بھ . باشدمياستفاده براي تركیب كلیھ انواع شاخصھا 
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توان در مطالعات توصیفي و تحلیلي از آن عبارتي مي
توان از این روش ھمچنین با كمي تعدیل مي.بھره جست

. در مدلھاي تصادفي نیز استفاده نمود

اي ادهمحاسبھ واریانس و ھمچنین محاسبھ شاخصھاي سروش 
مانند میانگین، فرمول مشخص و ثابت دارند ولي در 

و نسبت خطر) Risk ratio(خصوص شاخصھایي مانند ضریب خطر 

)Odds Ratio( دارد كھ در ، فرمول ھاي متفاوتي وجود
توان نسبت خطر شود كھ مياره ميھایي اشادامھ بھ شیوه

. و واریانس آن را محاسبھ نمود) ضریب خطر(

Woolfروش 

استفاده (OR)این روش براي محاسبھ واریانس نسبت خطر
،در این روش.شود و كاربرد آن بسیار وسیع استمي

فرمول و جدول واریانس نسبت خطر ھر مطالعھ، بر اساس 
. زیر مربوطھ محاسبھ مي شود

            

ii

ii
i cb

da
OR






عامل خطر
نتیجھ یمنفمثبت

biaiیمنف
diciمثبت
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برابر است با iمطالعھ یدر فرمول باال نسبت خطر برا
یو مثبت برایمنفیھاتعداد افراد خانھحاصل ضرب 

م بر حاصل ضرب یج بھ صورت ھمزمان تقسیعامل خطر و نت
ا یاز عوامل خطر و یکییکھ تنھا برایتعداد افراد

.اندثبت بودهجھ مینت

توان از یب نسبت خطرھا در مطالعات مختلف میترکیبرا
.ر استفاده نمودیفرمول ز

i

ii

w

ORw
OR
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باشد یمiشماره برابر وزن مطالعھwiن فرمول یکھ در ا
یبرا. باشدیانس ھر مطالعھ میو برابر معکوس وار

ر استفاده یتوان از فرمول زیمحاسبھ وزن ھر مطالعھ م
.نمود
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ORVar
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البتھ ایراداتي نیز بھ این شیوه وارد است كھ شاید 
شد كھ حجم نمونھ یك یا چند مھمترین آنھا در زماني با

مطالعھ وارد شده در متاآنالیز كم باشد و یا بعضي از 
مثالً اگر براي تعیین نسبت خطر بین . ھا صفر باشندخانھ

مصرف ھروئین و سرطان معده، تعداد مبتالیان بھ سرطان 

در یك یا چند مطالعھ ) dخانھ (در گروه مصرف كننده 

در آن مطالعات غیر (OR)محاسبھ نسبت خطر صفر باشد،
توان نتایج آنھا را در ممكن است و لذا بھ سادگي نمي
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یبعضالبتھ در اینگونھ موارد، . متاآنالیز وارد كرد
بھ تمام ٥/٠یك عدد كوچك مانند کنند کھ یھ میتوص

امكان محاسبات فراھم اضافھ شود تاخانھ ھاي جدول 
حتي بعضي از نرم افزار ھاي آماري مانند. گردد

Rev.Manد ھاي داراي صفر عدبھ صورت اتوماتیك بھ خانھ
ھاي بعد این تكنیك بھ در قسمت. (را اضافھ مي كند٥/٠

ن وجود اگرچھ اضافھ یبا ا).تفصیل شرح داده خواھد شد
یکند ولیک عدد ثابت امکان محاسبھ را فراھم مینمودن 
ن یلذا در ا. ر سوال استیموارد دقت آن زیدر بعض

ن یگزیجایشود تا از روشھایھ میارد توصگونھ مو
.استفاده گردد

– Mantehروش  Haenzel

این شیوه تنھا براي متاآنالیز متغیرھاي وابستھ دو 

بھ عنوان مثال این .كاربرد دارد(Dichotomous)حالتھ 
تواند در تركیب نتایج مطالعاتي كھ بر روي ميرا شیوه 

. بکار بردبودمرگ و زندگي و یا بھبود و عدم بھ

از محاسن این شیوه آن است كھ مي تواند حتي در 
مطالعات كم ھستند و یا بعضي مواردي كھ حجم نمونھ 

الباشند نیز با دقت نسبتًا باھاي جداول صفر ميخانھ
. استفاده نمود

،ن روشیبر اساس امقدار نسبت خطر حاصل از متاآنالیز 
برابر خواھد بود آن یاست و فرمول کلیمشابھ روش قبل

با 
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ن وزن ییدر تعیآن با روش قبلیتفاوت اصلیول
عبارت است ازیمطالعات است و فرمول کل
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و روش محاسبھ آن یعني حجم نمونھ ھر مطالعھ Niكھ 
برابر است با 

Ni =ai+bi+ci+di

توان بھ دن فرمولھاي فوق ميوخالصھ نمب و یترکاز 
: فرمول زیر دست یافت
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چھ استفاده از روش مذكور در اكثر موارد براي اگر

توان این روش را براي رود، ولي ميبكار ميORتركیب 

. نیز بكار برد(RR)تركیب نمودن ضریب خطر 

أسفانھ فقط براي از نقاط ضعف این روش آن است كھ مت
توان از آن بھره جست و استفاده از مدل ھاي فیكس مي

.آن براي مدل ھاي تصادفي ممكن نیست
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 Petoروش 

این شیوه نیز مانند قبل فقط براي مواردي كاربرد 
دارد كھ متغیر وابستھ دو حالتھ است و ھدف، تركیب 

بر ORدر این شیوه مقدار . باشدمي(OR)نسبت خطر 

و مورد (Observed)اساس تفاوت مقادیر مشاھده شده 

. شودتخمین زده مي(expected)انتظار 

)(

)exp(
)log(

i

i
i aVar

aa
OR i




برابر aiدر این فرمول مقدار مورد انتظار براي 

i

iiii
i N

caba
a

))((
)exp(




برابر aiو مقدار واریانس 

i

iiiiiiii
i N

cdbdcaba
aVar
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با توجھ بھ فرمول ھاي فوق مقدار نسبت خطر برآورد 
:شده كل مطالعات برابر خواھد بود با 
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))(log(
)log(

)log(

حالتھایي كھ حجم نمونھ كم است و برايpetoالبتھ روش 
ھاي جدول صفر ھستند نیز كاربرد دارد یا بعضي خانھ
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با فرمول (OR)ولي در اكثر اوقات تخمین نسبت خطر 
پیشنھادي داراي سوگیري است و نتایج آن قابل اعتماد 

محاسبھ شده از یك، فاصلھ ORنیست بخصوص اگر مقدار 
ن یبیه ارتباط قونشان دھندیو بھ عبارتداشتھ باشد

بھ ھمین دلیل . ر مستقل و وابستھ نشان دھندیمتغ
است و كاربرد این شیوه در متاآنالیز بسیار محدود شده

لذا از توضیحات بیشتر در مورد این روش خودداري مي 
الزم بھ ذكر است كھ این روش نیز فقط در مدل ھاي . شود

. فیكس كاربرد دارد

ن روش براي تحلیل و تركیب اید ذکر شود کھیباالبتھ

نیز قابل استفاده (Survival analysis)نتایج مطالعات بقاء 
.ن کتاب فراتر استیکھ شرح آن از حوزه ااست

ماري رایج براي تركیب روشھاي آ.٨-٦
ھا در مدلھاي تصادفينمودن شاخص

ت مختلف ھاي مطالعادر مواردي كھ تفاوتھاي بین یافتھ
بیشتر از حدي باشد كھ توسط احتمال شانس و تصادف 

گیري ھاي مكرر قابل توجیھ گردد، تركیب حاصل از نمونھ
راد ھاي یاد شده فوق داراي اینتایج مطالعات با شیوه

تصادفي استفاده ھاي است و بھ عبارتي باید از مدل
دھند تا مقدار پارامتر مورد نظر در نمود كھ اجازه مي

لطفًا بھ توضیحات مدل ھاي (عات مختلف تغییر كند مطال
). مراجعھ شود٦-٦تصادفي در قسمت 

ھاي یاد شده فوق، مقدار وزن مطالعات بر اساس در روش
در این آمد در حالي كھ معكوس واریانس آنھا بدست مي

، میزان تفاوت شاخص محاسبھ روش عالوه بر عكس واریانس
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كلي شاخص نیز بھ شده در مطالعھ از مقدار برآورد
بھ . عنوان جزیي از وزن مطالعھ مد نظر خواھد بود

بھ شده دامنھ اطمینان با این ھمین دلیل مقدار محاس
ھاي قبلي كھ در روشھا از مقادیر محاسبھ شده در روش

.واقع روش ھاي فیكس بودند وسیعتر خواھد بود

با توجھ بھ این توضیحات مي توان بھ صورت كلي نوشت 

برابر بود با Yرد نھایي شاخص كھ برآو
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یعني وزن ھر مطالعھ*
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یعني واریانس τ2در این روشھا، سعي مي شود مقدار 
افزایش . شاخص مذكور در بین مطالعات تخمین زده شود

، نشان دھنده افزایش تفاوتھاي بین مطالعات و τ2مقدار

(Heterogeneity)بھ عبارتي افزایش عدم تجانس مطالعات 
. بودخواھد

در واقع تفاوت بین روشھاي مختلف مدلھاي تصادفي، در 

باشد كھ در ادامھ بھ بیان ميτ2روش تخمین مقدار 
ھا بھ صورت مختصر و بدون پرداختن مھمترین این شیوه

. بھ روشھاي آماري پیچیده، خواھیم پرداخت
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Der Simonian and Lairdروش

بوسیلھ حل مطالعات نسبتًا پیچیده τ2ش مقداردر این رو
بھ جھت .  شود و روش نسبتًا رایجي استتخمین زده مي

-یمیات خوداریتن بھ جزئخساده نمودن موضوع از پردا
-شود و در فصل آخر روش محاسبھ با استفاده از نرم

.خواھد شدآموزش دادهstataافزار 

رگرسیون-متاروش

رود بكارميτ2كاربرد این روش نھ تنھا در تخمین  
- دالیل ایجاد عدم تجانس بین یافتھكند تا بلكھ كمك مي

مباني ذھني . ھاي تحقیقات نیز مورد بررسي قرار گیرند
بھ عبارتي . این شیوه، كامالً شبیھ رگرسیون معمولي است

ص آماري قع ھمان شاخبایست متغیر وابستھ را كھ در وا

,RRمانند(شود تك مطالعات محاسبھ مياست كھ در تك OR 
رگرسیون -در صورتي كھ مدل متا. برگزید) و یا میانگین

تخمین τ2بدون ھر گونھ متغیر دیگري تنظیم شود مقدار

 Der Simonianاست كھ در روش τ2زده شده دقیقًا ھمان 

&Laird آن رگرسیون-ولي حسن روش متا. تعیین مي شود
ھاي مستقل، توان با وارد نمودن بعضي متغیراست كھ مي

بھ عبارتي در صورتي كھ . را سنجیدτ2میزان تغییرات

دھد كاھشτ2وارد نمودن بعضي مشخصات مطالعات بتواند
ھاي ھا را عامل عدم تجانس یافتھتوان آن شاخصمي

بھ عنوان مثال اگر در خصوص تأثیر . مطالعات دانست
ز بر كاھش خطر مرگ در اثر حملھ حاد قلبي استرپتوكینا

محاسبھ شده τ2قصد متاآنالیز داشتھ باشیم و مقدار  
ھاي مطالعات با دھد كھ یافتھ، نشان ميباشد٥/٢برابر 

از مثًال در بعضي. اندیكدیگر ھمخواني كافي نداشتھ
% ١٠حتي مطالعات مؤثر و بعضي % ٤٠این درمان قات یتحق
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توان در مدل متارگرسیوني حال مي. ستاشدهمضر دانستھ
متغیرھایي را وارد نمود و بررسي كرد كھ آیا این 

را كاھش دھند یا خیر؟ فرض τ2متغیر ھا مي توانند
ھا در مطالعات كنید با وارد نمودن میانگین سني نمونھ

گیري شما چھ كاھش یابد، نتیجھ٢/١بھ τ2مختلف، مقدار
خواھد بود؟

دھد كھ اثر بخشي ، نشان ميبلھ درست فھمیدید
استرپتوكیاز وابستھ بھ سن است چرا كھ با حذف اثر 

كاھش قابل مالحظھ ) τ2(میزان عدم تجانس مطالعات ،سن
حتي با نگاه كردن بھ نتایج جدول . اي یافتھ است

متارگرسیوني و دیدن عالمت ضریب رگرسیوني مربوط بھ 
ثیر سن میانگین سني مي توان قضاوت نمود كھ جھت تأ

چگونھ بوده است ؟ در صورتي كھ این ضریب مثبت باشد 

افزایش ORنشان مي دھد كھ با افزایش میانگین سني، 
مي یابد و بھ عبارتي اثر درماني استرپتوكیناز زیاد 
خواھد شد و در مقابل، عالمت منفي این ضریب مبین اثر 

استرپتوكیناز در سنین ) ORكوچكتر شدن (بخشي كمتر 
. استباالتر

با این تكنیك حتي مي توان در خصوص تفاوت ھاي بین 
اگر تمام (مثالً اگر گذاشتن جنس . گروھي نیز قضاوت كرد

و ) نمونھ ھاي مطالعات وارد شده فقط از یك جنس باشند

را τ2یا درصد مرد بودن نمونھ در ھر مطالعھ، مقدار
اي ندھد مي توان نتیجھ گرفت كھ جنس، تغییر قابل توجھ

نیست كھ تلویجًا Heterogeneityك فاكتور مؤثر در ایجاد ی
نشان مي دھد كھ اثر درماني استوپتوكیناز در دو جنس 

. احتماالً متفاوت نیست

در مدل ھاي متا رگرسیوني چھار تكنیك τ2براي محاسبھ
:متفاوت وجود دارد كھ عبارت ھستند از 
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ریق حل كھ سعي مي كند از ط(Moment base)روش گشتاوري 
معادلھ بھ جواب برسد و بھ ھمین دلیل در بعضي موارد 

محاسبھ شده τ2از نظر عددي. نمي تواند بھ جواب برسد

Der Simonian Lairnروش   τ2بھ این شیوه، دقیقًا برابر 
. است

Maximumروش  Likelihood كھ منطبق بر نام این روش، بھ

روش تقریبًا برآورد مي شود این τ2مقدارLikelihoodروش 
در اكثر موارد بھ جواب مي رسد ولي گاه بدلیل شكل 

بسیار كوچك و τ2توزیع متغیرھا عدد محاسبھ شده براي
. یا بسیار بزرگ است

Restrictedروش  Likelihood : شبیھ بھ روش فوق است ولي براي

بر روي توزیع Likelihoodمحاسبھ شده، معادلھ τ2اصالح

.رسم مي شود(trimmed)پردازش شده 

در این روش منطبق بر تئوري :(Bayesian)روش بیزین 

و ھمچنین شاخص τ2براي (Prior)بیزین، مقدار اولیھ 
مورد نظر تعیین مي شود و سپس بر اساس نتایج و منحني 

Likelihood آن مقدار تصحیح شده ،(Posterior) محاسبھ مي
. گردد

ھ خصوص در اگر چھ تفاوت ھاي بین نتایج این روش ب

قابل مالحظھ است ولي متأسفانھ مطالب نوشتھ τ2تخمین
شده در خصوص مزایا و یا معایب این شیوه ھا بسیار 

بھ اعتقاد نگارنده، شاید در اكثر موارد . محدود است

Restricted)و روش سوم ) گشتاوري(روش اول  likelihood)
. روشھاي ارجح باشند
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اري متناسب با نوع شاخص خالصھ روش ھاي آم-٩-٦

احتماالً در قسمت ھاي قبلي با اسامي متعدد و روش ھاي 
آماري مختلف آشنا شده اید ولي بھ جھت مرور و ھمچنین 
ارایھ یك خالصھ از توضیحات قبلي سعي شده است، اھم 
كاربرد روش ھاي مختلف متاآنالیز در جدول زیر خالصھ 

.   شود

نوع 
داده

نوعماريروش آشاخص آماري

دوحالتھ

(Odds Ratio)نسبت خطر

Woolfفیكس
Mantel-Haenzelفیكس
Petoفیكس
Der simonian-Lairdتصادفي
Meta-Regressionتصادفي

(Risk Ratio)ضریب خطر

Mantel-Haenzelفیكس
Inverse Varianceفیكس
Der Simonian-lairdتصادفي
Meta-Regressionتصادفي

(Risk Difference)تفاضل خطر

Mantel-Haenzelفیكس
Inverse Varianceفیكس
Der Simonian-lairdتصادفي
Meta-Regressionتصادفي

عددي
تفاضل میانگین ھا و یا 

تفاضل میانگین ھاي 
استاندارد

Inverse Varianceفیكس
Der Simonian-lairdتصادفي
Meta-Regressionتصادفي
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(Heterogeneity)مفھوم عدم تجانس .٩-٦

ھرگونھ عدم یكنواختي در مطالعات وارد شده در 

عدم . اصطالحًا عدم تجانس خوانده مي شودτ2)(متاآنالیز
یكنواختي ممكن است منشا بالیني داشتھ باشد كھ 
مھمترین دالیل آن، تفاوت در نمونھ ھاي مورد مطالعھ، 
تفاوت در نوع درمانھا و تفاوت در متغیرھاي وابستھ 

مثًال ممكن است كھ نمونھ ھاي وارد شده در . است
مطالعات از نظر سني و جنسي و یا شدت بیماري مورد 
مطالعھ متفاوت بوده باشند و یا دوز دارو یا نحوه 

فاوت بوده باشد و یا متغیر تجویز در مطالعات مت
وابستھ با روش ھا و دستگاه ھاي مختلف سنجیده شده 

. باشد

دلیل دوم عدم تجانس ممكن است منشا متدلوژیك داشتھ 
باشد و بدلیل شیوه ھاي مختلف مطالعھ ایجاد شده 

طبیعتًا مطالعات مشاھده اي و یا مداخلھ اي از . باشند
. باشندمتفاوت ت نظر مقدار، شاخصھاي نھایي ممكن اس

ھمچنین طول مدت متفاوت پیگیري و یا شیوه حذف اثر 
تواند منشا عدم تجانس فاكتورھاي مخدوش كننده مي

. باشد

بھ ھر شكل ھرگونھ عدم تجانس چھ بھ شكل متدلوژیك و 
چھ بھ شكل بالیني، باعث بروز عدم تجانس آماري 

(Statistical heterogeneity)مي شود .

ر صورتي كھ میزان عدم تجانس زیاد باشد و بھ ھر شكل د
بھ عبارتي مشخصات بالیني و متدلوژیك مطالعات بسیار 
متفاوت باشند، انجام متاآنالیز و تركیب نتایج آنھا 

. خالي از اشكال نیست
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تجانسعدممیزانگیرياندازهنحوه

دو -كايبراي محاسبھ میزان عدم تجانس آزمون ساده
مقدار این آماده با استفاده از فرمول . انجام مي شود

آنالیز -الزم بھ ذكر است كھ درمتا. زیر محاسبھ مي شود

. نشان داده مي شودQدو با عالمت –كاي 

)
2

( ywiQ y
i


df=k-1

باید تفاضل مقدار Qھ عبارتي دیگر براي محاسبھ ب
شاخص محاسبھ شده در ھر مطالعھ از برآورد كلي آن 

بھ توان دو رسیده و در وزن مطالعھ ) حاصل متاآنالیز(

خواھد Qحاصل جمع این مقادیر برابر. مذكور ضرب شود
برابر تعداد مطالعات هبود و درجھ آزادي این آمار

. منھاي یك مي باشد

دو، –ر این اساس مي توان با كمك از جدول كاي ب

P-valueكوچك بودن مقدار. ا محاسبھ نمودرP-valueمقدار 
مبین تفاوت معني دار نتایج مطالعات و بھ عبارتي 

. ھتروژنیتي است

البتھ با توجھ بھ اینكھ معموًال تعداد مطالعات وارد 

(Power)شده در یك متآنالیز كم و محدود است لذا توان
این آزمون نیز زیاد نمي باشد و بھ ھمین دلیل در 

در نظر گرفتھ مي شود ١/٠اكثر موارد سطح معني داري، 
٠٥/٠نھ 
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شاخص دیگري كھ در اینجا مورد استفاده قرار مي گیرد 

I
2

. ت كھ بھ این شكل محاسبھ مي شوداس

100)(
2 




Q

dfQ
I

معرفي شده و بیان Higginsتوسط ٢٠٠٣این شاخص در سال 
مي كند كھ چند درصد تفاوتھاي مشاھده شده بین 

عدم تجانس مطالعات شاخصھاي مطالعات متفاوت بھ دلیل 

 Sampling)است تا بھ دلیل اثر نمونھ گیري ھاي مكرر 

error) مبین وجود عدم تجانس % ٥٠بھ صورت كلي عدد باالي
. قابل مالحظھ در بین مطالعات است

البتھ با نگاه كردن بھ نمودار مربوط بھ دامنھ 
توان اطمینان شاخص مورد نظر در مطالعات مختلف نیز مي

عدم ھمپوشاني قابل . ھتروژنیستي نظر داددر خصوص 
شاخص مطالعات مختلف، % ٩٥ھاي اطمینان مالحظھ دامنھ

.خود دلیلي بر وجود عدم تجانس بین مطالعات است

آماريتجانسعدمبابرخوردشیوه
مطالعات

در صورت مشاھده عدم تجانس قابل مالحظھ، در بین نتایج 
مختلف باید یكي از استراتژي ھاي زیر را مطالعات

. اتخاذ نمود

بررسي مجدد مطالعات براي كسب اطمینان از صحت .١
نتایج و اصالح ھر گونھ ایراد و یا خطا در ھنگام 

استخراج، ثبت و یا ورود اطالعات بھ رایانھ
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ھمانگونھ كھ قبالً :صرف نظر كردن از متاآنالیز.٢
ود عدم تجانس بسیار نیز بیان شد در صورت وج

زیاد مطالعات انجام متاآنالیز غیر قابل قبول 
است و بایست حداكثر بھ توصیف نتایج و اخذ روش 

. اكتفا كردmeta-Synthesisھاي كیفي یعني 

بررسي ریشھ ایجاد كننده عدم تجانس از طریق .٣
براي این امر : ھاانجام تحلیل در زیر گروه
س بعضي از فاكتورھاي بایست مطالعات را بر اسا

احتمالي ایجاد كننده عدم تجانس تقسیم نمود و 
مثالً . در ھر دستھ تحلیل آماري مجزا انجام داد

مشاھده (ھاتوان مطالعات را بر اساس نوع آنمي
و یا بر اساس گروه سني ) اي و یا مداخلھ اي

ھا تقسیم نمود و سپس در ھر زیر گروه نمونھ
در صورتي كھ در ھر . ادمتاآنالیز مجزا انجام د

-اي یافتھزیر گروه عدم تجانس كاھش قابل مالحظھ
كھ عامل ایجاد كننده عدم مبین آن است ، شود

این روش در عین . تجانس، فاكتور مذكور بوده است
سادگي یك ایراد اساسي دارد و آن مشكل حجم 

آنالیزھا تعداد -چرا كھ در اكثر متا. نمونھ است
بندي باشد و دستھي كم ميمطالعات قابل دسترس

. ھمین تعداد محدود مشكل ساز خواھد بود

عدم توجھ بھ وجود عدم تجانس و انجام متاآنالیز .٤
اصًال این منابعبھ روش فیكس كھ البتھ در این 

. شیوه توصیھ نمي شود

اگرچھ در : انجام متاآنالیز بھ روش تصادفي.٥
-مك ميدامنھ اطمینان كتعدیل برآورد مربوطھ و

كند ولي بدلیل عدم كارایي این روش در تعیین 
دلیل احتمالي ایجاد كننده عدم تجانس در بسیاري 

.از مواقع بھترین شیوه نیست
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گاھي اوقات با تغییر شاخص :تغییر مبناي شاخص.٦
مثالً . توان عدم تجانس را كاھش دادمورد نظر مي

ي توان بررسي كرد كھ آیا میزان عدم تجانس برامي
ضریب خطر و نسبت خطر و یا تفاضل میانگین ھا و 

تفاضل استاندارد میانگین برابر است؟ 

حذف بعضي از مطالعاتي كھ بیشترین عدم تجانس را .٧
البتھ از این روش نباید بھ : با بقیھ دارند

ابتدا بایست با دقت دلیل . راحتي استفاده نمود
احتمالي تفاوت یك یا چند مطالعھ با بقیھ را

بھ واقع حذف بعضي مطالعات بدون دلیل و .  سنجید
در یا شناخت علت تفاوتھا باعث ایجاد سوگیري 

نتایج شده و یافتھ ھاي متاآنالیز را زیر سؤال 
بھ عنوان مثال فرض كنید؛ ھفت . خواھد برد

مطالعھ نشان دھند كھ استوپتوكیناز میزان بقاي 

عكس مطالعھ دورا افزایش مي دھد ولي MIبعد از 
طبیعي است این دو مطالعھ . آن را نشان دھند

باعث افزایش عدم تجانس بھ میزان زیاد خواھد 
ولي بدون دانستن دلیل عدم ھمساني نتایج . شد

این دو مقالھ با بقیھ اصالًٌ◌ صحیح نیست تا این 
مطالعھ باقیمانده ٧مطالعات را حذف و بر روي 

. متآنالیز انجام داد

در این شیوه ھمانگونھ كھ : نانجام متارگرسیو.٨
قبًال نیز شرح داده شد؛ نھ تنھا امكان بررسي 
وجود عدم تجانس بین یافتھ ھاي مطالعات است 

كند تا بدانیم دلیل ایجاد عدم بلكھ كمك مي
تحلیل زیر (تجانس چیست؟ یعني ھمانند روش سوم 

- نھ تنھا ریشھ عدم تجانس را بررسي مي)ھاگروه
را تا حدود نمونھ بودن حجم كند بلكھ مشكل كم 

نموده و میزان و جھت اثر زیادي برطرف
بھ . كندگذار را نیز روشن ميھاي تأثیرفاكتور
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ھاي ھمین دلیل این روش یكي از بھترین شیوه
. برخورد با عدم تجانس است
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فصل ھفتم   

نمودار ھاي اصلي در متاآنالیز .٧
مرتبطآماري آزمونھاي و 

نمودارھا در متاآنالیز ھمانند كاربرد آنھا در سایر 
كند و بھ سادگي تر نتایج كمك ميھا بھ بیان سادهتحلیل

كاربرد این . مفاھیم پیچیده را بھ نمایش مي گذارند
نمودارھا بھ حدي است كھ تقریبًا در تمامي مقاالت 

ز نمودارھاي اصلي نمایش دادهمتاآنالیزي حداقل یكي ا
در این فصل سعي خواھد شد سھ نمودار اصلي و . اندشده

رایج در متاآنالیز شرح داده شوندو در فصل نھم با 

. آشنا خواھید شدStataنحوه رسم آنھا در برنامھ 

(Forest Plot)انباشتنمودار .١-٧

این نمودار رایج ترین نوع نمودار در متاآنالیز است 
اطالعات تك تك مطالعات و برآیند نھایي آنھا را بھ كھ

شكل كلي این نمودار در ذیل نمایش . نمایش مي گذارد
در این نمودار فراواني دیابت بھ . داده شده است

ھر . تفكیك استان ھاي كشور بھ نمایش گذاشتھ شده است
مربع مقدار فراواني دیابت را در ھر استان نمایش مي 

متناسب با وزني است كھ آن مطالعھ دھد و اندازه آن 
خط افقي اطراف ھر مربع نیز . در متاآنالیز داشتھ است

. را نشان مي دھد% ٩٥دامنھ اطمینان 

یكي از این . گاھي اوقات دو خط عمودي نیز رسم مي شود
خطوط منطبق بر محور عمودي لوزي است و نشان مي دھد 
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چقدر كھ در كل مقدار اثر بیان شده در متاآنالیز 
است؟ 

خط عمودي دوم معموالً بر روي عددي رسم مي شود كھ نشان 
دھنده مقدار فرضیھ صفر است، مثًال براي مواردي كھ 
نسبت خطر و یا ضریب خطر نمایش داده شده است عدد 
مذكور یك مي باشد یعني عددي كھ مبین عدم ارتباط 

عدد مذكور براي تفاضل . متغیر مستقل و وابستھ است
برابر صفر است و نشان مي دھد كھ بر اساس خطرات 

فرضیھ صفر خطر در گروه ھاي مختلف مورد مطالعھ برابر 
. فرض شده است

Prevalence Using WHO Scale
2 28

Combined

Booshehr (02)

Zanjan

Sanandaj

Esfahan

Booshehr (98)

Tehran(03)

Tehran(02)

Sabzevar

Eslamshahr

Rafsanjan

Lorestan

Ghazvin

Khark

Tehran(02)

Yazd

Tehran(96)

نمودار انباشت میزان شیوع دیابت بر اساس معیار : ٢نمودار
ان بھداشت جھاني در استانھاي مختلف ایران؛ لوزي پایین سازم

.دھدبیني شده بر اساس مدل تصادفي را نشان مينمودار میزان پیش
  

یك لوزي رسم مي شود كھ در انباشتدر پایین نمودار 
قطر . یند وزن داده شده مربع ھا استآواقع مقدار بر

ند برآی%٩٥افقي لوزي نیز نشان دھنده دامنھ اطمینان 
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در این شكل مقدار متناظر با . شاخص مورد مطالعھ است
است كھ نشان مي دھد تخمین كلي %٤.٦مركز لوزي برابر 

دامنھ ودیابت در كشور برابر با عدد مذكور است 
. باشدمي%٥.٦تا %٤آن نیز از % ٩٥اطمینان 

الزم بھ ذكر است كھ محور افقي در زماني كھ شاخص مورد 

 Hazard Ratio , Rate Ratio, Riskمانند (است مطالعھ یك نسبت 

Ratio, Odds Ratio(بھ صورت لگاریتمي نمایش داده مي شود.

آنالیزي را نشان -نمودار انباشت مربوط بھ متادر زیر 
دھد كھ بر روي اطالعات مربوط بھ تاثیر مصرف مي

- اكالمپسي انجام شدهدیورتیك بر پیشگیري از بروز پره

را ) OR(مودار محور افقي نسبت خطر در این ن. است
در كنار اسم . مقیاس آن لگاریتمي استدھد و نمایش مي

ھر مطالعھ اسم نویسنده اول؛ نسبت خطر مشاھده شده و 
. وزن مطالعھ بر است روش تصادفي نمایش داده شده است

شود بر روي عدد نسبت خطر یك، ھمان گونھ كھ مالحظھ مي
است تا بھ خواننده كمك دهاي كشیده شخط عمودي تیره

اگر خط افقي . دار استكند كھ نتایج كدام مطالعھ معني
اي این خط را قطع كند مربوط بھ دامنھ اطمینان مطالعھ

. دار نیستبدین معني است كھ از نظر آماري معني
ھمچنین بر روي محور عمودي لوزي پائین نمودار نیز خط 

بیني نسبت خطر پیشدھداست كھ نشان ميعمودي كشیده شده
٠.٦آنالیز بھ روش تصادفي برابر با -شده بر اساس متا

-است و دامنھ اطمینان آن نیز عدد یك را در بر نمي
مصرف دیورتیكھا بھ توان نتیجھ گرفت كھ گیرید پس مي

.دھداكالمپسي را كاھش ميداري بروز پرهصورت معني
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Odds ratio
.066368 1 15.0675

Study  % Weight
 Odds ratio
 (95% CI)

 1.04 (0.48,2.28) Weseley  10.7

 0.40 (0.20,0.78) Flowers  11.9

 0.33 (0.14,0.74) Menzier  10.2

 0.23 (0.08,0.67) Fallis   7.9

 0.25 (0.13,0.48) Cuadros  12.1

 0.74 (0.59,0.94) Landesman  17.0

 0.77 (0.39,1.52) Krans  11.8

 2.97 (0.59,15.07) Tervila   4.5

 1.14 (0.69,1.91) Campbel  13.9

 0.60 (0.40,0.89) Overall (95% CI)

- نمودار انباشت نسبت خطر مصرف دیورتیك بر بروز پره:3نمودار
اكالمپسي

در محور عمودي نمودار انباشت ترتیب اطالعات مطالعات 
قابل تنظیم است و بھتر است یك روند منطقي داشتھ 

تشار گاھي اوقات مطالعات را بر اساس سال ان. باشد
بھ ھر .كنند و گاھي اوقات بر اساس حجم نمونھمرتب مي

شكل بھترین معیار مرتب كردن، معیاري است كھ احتماالً 
در . بیشترین تأثیر را در ایجاد ھتروژنیتي داشتھ است

صورت مؤثر بودن متغیر مرتب كننده در ایجاد عدم 
تجانس انتظار مي رود كھ از باال بھ پایین مربع ھا 

تقریبًا در یك روند مشخصدر نمودار داده شده نمایش 
بھ .از راست بھ چپ و یا برعكس تغییر مكان دھند

آنالیز نسبت خطر مصرف دیورتیك -در متاعنوان نمونھ 
اكالمپسي، در صورتي كھ در پیشگیري از ابتال بھ پره

مطاالعت بر اساس سال تحقیق مرتبط شوند، بھ وضوح یك 
شود ميبر اساس سال تحقیق دیدهروند در نتایج تحقیقات 
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بر اثربخشي دیورتیكھا و مطالعات جدید تاثیر بیشتري 
.دھدنشان مي

Odds ratio
.066368 1 15.0675

Study

 1984

 1987

 1988

 1989

 1990

 1990

 1991

 1992

 1994

 Overall (95% CI)

-نمودار انباشت نسبت خطر مصرف دیورتیك بر بـروز پـره:4نمودار
سي فااكالمپ كھ ، ت ست  بل در آن ا مودار ق با ن مودار  ین ن وت ا

دھـد كـھ انـد و نشـان مـيمطالعات بر اساس سال تحقیق مرتبط شده
مطالعات سالھاي اخیر اثربخشي بیشتري از مصرف دیورتیكھا نشان 

.دھدمي
  

- بر اساس نتایج بدست آمده از نمودار انباشت فوق مي
درصد قابل تواند توان دریافت كھ احتماالً سال تحقیق مي

اي از ھتروژنیتي بین نتایج مطالعات را توجیھ توجھ
كند و بھتر است این متغیر را بھ عنوان یك متغیر مي

.رگرسیون وارد نمود-تاثیرگذار در متا
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Funnel)نمودار قیفي.٢-٧ Plot)براي
شانس بروز سوگیري در بررسي

انتشار نتایج

كھ دقت مطالعات بزرگتر در برآورد پر واضح است 
بھ . پارامتر مورد نظر بیشتر از مطالعات كوچكتر است

خطاھاي تصادفي در مطالعات بزرگتر كمتر وجود عبارتي 
و لذا احتماًال برآورد پارامتر مورد نظر در دارند

بھ زبان دیگر . بھ یكدیگر نزدیكتر استمطالعات بزرگ 
گیري در مطالعات دازهرود كھ شاخص مورد انانتظار مي

.بزرگ نزدیك یكدیگر باشد

، جھت برآورد رابطھ بین مصرف بھ عنوان مثال فرض كنید
-اكالمپسي چندین تحقیق صوت گرفتھپرهو خطر دیورتیك 

مشخص است كھ ھدف اصلي تمام این مطالعات یافتن.باشد

Odds)خطرمثًال نسبتمورد نظر پارامتر  Ratio) واقعي بین
واقعیت آن است كھ . استاكالمپسي پرهو رتیك دیومصرف 

تقریبًا ھمیشھ مقدار این پارامتر براي ما یك مجھول 
اما فرض . است و براي تخمین زدن آن تحقیق مي كنیم

باشد،٦/٠دقیقًا برابركنید كھ ما مقدار این پارامتر 
دیورتیك، خطر اكالمپسي را بھ عبارت دیگر واقعًا مصرف 

انتظار داریم تك تك بنابراین .دكم كن% ٤٠حدوداً 
. را برآورد نمایند٦/٠مطالعات انجام شده این عدد 

بدست آمده دقیقًا نسبت خطرمسلمًا در اكثر تحقیقات 
نیست ولي در صورتي كھ مطالعات از نظر متدلوژي ٦/٠

نسبتتقریبًا صحیح انجام شده باشند؛ انتظار داریم 
٦/٠بھ عدد مطالعات بزرگتردرخطر محاسبھ شده 

خطر نسبتنزدیكتر بوده و بھ عبارتي پراكندگي تصادفي 
ولي در مقابل تنھا بھ . مطالعات بزرگتر كمتر باشد

مطالعات بدست آمده دردلیل شانس و تصادف تخمین 
. بیشتري خواھند داشتفاصلھ٦/٠كوچكتر از 
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حال براي نمایش این واقعیت سعي كنید نموداري را رسم 

)Yمعموًال محور(ر یكي از محورھاي خود نمائید كھ د
چون مدل از نوع مدلھاي (مقدار شاخص مورد نظر مانند 

multiplicative خطر باید لگاریتم است پس بجاي خود نسبت
و در محور دیگر انحراف استاندارد )آن استفاده شود

باز دقت شود كھ در این مثال باید از (شاخص مذكور 
را نمایش مي ) ستفاده شودلگاریتم انحراف معیار ا

سپس با توجھ بھ شاخص مورد نظر و انحراف . دھد
استاندارد آن در ھر مطالعھ، نقطھ متناظر در نمودار 

مطالعات دقیقتر در این نمودار . شودنمایش داده مي
داراي انحراف استاندارد كمتري بوده و لذا بر روي 

خود كوچكتري را بھ دھد عدد را نشان ميSeكھXمحور
دھند و در سمت چپ نمودار و نزدیك صفر محور اختصاص مي

در مقابل مقادیر مربوط بھ .عمودي قرار خواھند داشت
مطالعات كوچكتر كھ خطاي معیار بیشتري دارند در سمت 

.راست نمودار واقع خواھند شد

بر اساس توضیحات فوق، انتظار بر آن است كھ تخمینھاي 
تر و بادقت بیشتر بھ ارایھ شده از مطالعات بزرگ

یكدیگر نزدیكتر و در مقابل تخمینھاي مطالعات كوچكتر 
. از یكدیگر بیشتر فاصلھ بگیرند

رسد كھ پراكندگي نقاط باید در این در نتیجھ بنظر مي
نمودار شكل قیف خوابیده را بھ خود بگیرد و دھانھ 
تنگ قیف در سمت چپ یعني محل استقرار نقاط مربوط بھ 

قیقتر و دھانھ گشادتر قیف در سمت راست مطالعات د
نقاط مربوط بھ مطالعات كوچكتر یعني محل استقرار 

.باشد
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Begg's funnel plot w ith pseudo 95% confidence limits
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نمودار قیفي نتایج مربوط بـھ نسـبت خطـر بـین مصـرف : ٥نمودار
اكالمپسي در دوران بارداري؛ ایـن نمـودار پرهدیورتیك و ابتال بھ

شان دادن  براي ن موالً  شار مع سوگیري در انت بروز  مال  یزان احت م
.رودنتایج بكار مي

در صورت وجود سوگیر در چاپ، انتظار بر آن است كھ 
- امكان دستیابي بھ نتایج بعضي تحقیقات وجود نداشتھ

این باشد و در نتیجھ امكان وارد نمودن اطالعات
بھ عبارتي بعضي . مطالعات در نمودار قیفي ممكن نیست

نقاط نمودار قیفي، بھ عنوان نقاط سانسور شده از نظر 
.دور خواھند ماند

نتایج بیني نمود كھ توان پیشميبا این پیش فرضھا،
و البتھ بعضي مطالعات شانس كمتري براي چاپ دارند، 

چاپ خیلي دور از ذھن نیست كھ بھ پذیریم شانس
مطالعات كوچكتر بھ مراتب كمتر از مطالعات بزرگتر 
-است كھ احتماًال از نظر نوع طراحي نیز دقیقتر بوده

. اند



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011١١٥

رود كھ پس در صورت وجود سوگیري در انتشار، انتظار مي
تجمع نقاط سانسور شده در سمت راست نمودار كھ داراي 

اما در. انحراف استاندارد بیشتري ھستند باالتر باشد
این قسمت نمودار، احتماالً قرار گیري نقاط سانسور شده 

- شانس چاپ مقاالتي كھ یافتھ. یك وضعیت خاص وجود دارد

 positive(دھند ھاي مثبت داشتھ و اثربخشي را نشان مي

results (بیشتر از نتایج تحقیقاتي است كھ ارتباط معني-
بھ عبارتي نتایج تحقیقات . اندداري را پیدا نكرده

كنند كھ چك معموًال در شرایط امكان چاپ را پیدا ميكو
دار را پیدا نمایند و در صورت عدم یك ارتباط معني

مشاھده ھر گونھ ارتباطي، معموالً نھ محققین و نھ مجالت 
.تمایل زیادي بھ چاپ نتایج ندارند

توان انتظار داشت كھ در صورت ميپس با این پیش فرضھا 
نتایج نمودار قیفي ترسیم شده وجود سوگیري در انتشار 

در قسمت گشادتر قیف حالت نامتقارن بھ خود گرفتھ و 
اي از نقاط سانسور شده احتمالي در تعداد مقابل مالحظھ

براي .باشنددر یك سمت قسمت گشاد قیف متمركز شده
.استروشنتر شدن مطلب نمودار شماتیكي رسم شده
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نتایج مطالعات كشف شده نتایج مطالعات سانسور شده

دھد احتماالً در شكل شماتیكي از نمودار قیفي كھ نشان مي:6نمودار
مودار در  ین ن قاطي از ا چھ ن تایج  شار ن سوگیري در انت ثر  ا

.جستجوھاي سیستماتیك قابل كشف نیستند

كاربرد توان بیان نمود كھ فوق ميبر اساس توضیحات
نشان دادن میزان احتمال سوگیري در قیفي اصلي نمودار 

Publication)چاپ  Bias)البتھ باید بیان نمود كھ از . است
نظرظاھري این نمودار در مقاالت مختلف ممكن است 
متفاوت باشد و در بعضي مقاالت محورھاي افقي و عمودي 

كلي و اصول ترسیم آنھا متفاوت باشند ولي مفھوم 
. تقریبًا یكسان است
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آزمونھاي آماري مرتبط بھ .٣-٧
سوگیري در انتشار نتایج

از نمودار قیفي براي شناسایي اگر چھ این تفسیر 
بھ نظر ساده و آسان مي میزان بروز سوگیري در انتشار 

تي نمي آید ولي در عمل و تنھا با نگاه چشمي بھ راح
توان بھ وجود و یا عدم وجود سوگیري در چاپ اذعان 

بھ ھمین دلیل سعي شده است ھمین تفسیر و نتیجھ . نمود
در . چشمي با آزمون ھاي آماري مناسب نیز تحلیل شوند

ادامھ بھ دو آزمون اصلي براي بررسي میزان شانس بروز 
.سوگیري در انتشار نتایج اشاره خواھد شد

Begg and Manzumdarآماريزمونآ

 Begg and Manzumdar adjusted rankاسم كامل این آزمون 

correlationدراین آزمون ھمبستگي غیر پارامتریك . است

Kendall)كندال  tau) بین شاخص مورد مطالعھ و انحراف
.شودمحاسبھ ميدر مطالعات مختلف استاندارد آن 

دار بودن این ضریب و فاصلھ گرفتن آن در صورت معني 
توان برداشت نمود كھ بین مقدار شاخص از صفر مي

یعني حجم نمونھ كھ بھ ( برآورد شده و اندازه مطالعھ
صورت معكوس روي انحراف استاندارد تاثیر دارد و با 
- افزایش حجم نمونھ مقدار انحراف استاندارد كاھش مي

بھ عبارت دیگر ، ارتباط وجود داشتھ و یا )یابد
اي مطالعات بزرگ و كوچك یكسان نبوده برآورد نقطھ

انطباق این مفھوم با نمودار قیفي بھ این شكل . است
است كھ حالت تقارن نقاط حول خط افقي در قسمت چي و 

نموداررجوع بھ شكل (راست نمودار قیفي یكسان نیست 

اي احتماًال بدلیل عدم دستیابي بھ چنین یافتھ). 6
مطالعات كوچكتر است كھ اصطالح تعدادي از نتایج 
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در مورد آن بكار گرفتھ مي در انتشار نتایجسوگیري 
. شود

و آزمون بگ آن است كھ ينكتھ مھم در نمودار قیف
یتم شاخصھایي كھ بصورت نسبت ھستند را بایست لگار

اي ھمچنین معموًال تمام نرم افزارھاي حرفھ. بكار برد
قبل از محاسبھ ضریب ھمبستگي، مقدار شاخص را 

. نمایند تا جلوي بعضي خطاھا گرفتھ شوداستاندارد مي

(Z-Score)بدین شكل میانگین مقدار شاخص استاندارد شده 
.برابر صفر خواھد شد

تًا بر اساس نتایج این آزمون معموالً ضریب ھمبستگي نھای
از آنجایي كھ . شودداري آماري آن گزارش ميو معني

آنالیز تعداد مقاالت محدود است و ضریب -معموالً در متا
شده در این آزمون غیر ھمبستگي بھ كار گرفتھ

این روش عمومًا پائین ) power(پارامتریك است لذا توان 
- شود سطح معنيدر اثر موارد توصیھ ميبدین جھت. است

.شوددر نظر گرفتھ% ١٠افزایش یافتھ و % ٥داري از 

Egger regression asymmetryآماريآزمون test

روش دیگري كھ براي بررسي میزان احتمال بروز سوگیري 
انتشار نتایج وجود دارد از مدل رگرسیون خطي در 

در این روش مقدار استاندارد شده .كندمياستفاده

را بھ عنوان متغیر وابستھ در ) Z-score(شاخص مورد نظر 
نظر گرفتھ و مقدار آن را از روي میزان انحراف 

. مطالعات پیش بیني مي كند(se)استاندارد 

SeeffecttheofscoreZ  
0
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(Publication Bias)در صورت عدم وجود سوگیري در چاپ 

بھ عنوان عدد ثابت معادلھ رگرسیون باید بھ 0βمقدار

عبارت است از میانگین 0βصفر نزدیك باشد چرا كھ 
رد انحراف استاندازماني كھ استاندارد شده براي شاخص 

آنجایي كھ میانگین شاخص زبھ سمت صفر میل نماید و ا

، لذا انتظار برابر صفر است) Z-score(استاندارد شده 
رود در صورت عدم وجود سوگیري در انتشار نتایج، مي

. صفر باشد0βمقدار 

(Power)مطالعات مختلف نشان داده اند كھ میزان قدرت 

و سریعتر است Beggبیشتر از آزمون Eggerآزمون 
بھ ھمین . دھدمال وجود سوگیري در چاپ را نمایش ميتاح

ھاي كم، ترجیح داده مي شود كھ از دلیل در حجم نمونھ

. استفاده شودEggerروش 

! یك سؤال آسان ولي دشوار 

توانید حدس بزنید دلیل اصلي توان بیشتر آزمون آیا مي

Eggerچیست؟

آزمونھاي كھ باپاسخ دادن بھ این سؤال براي كساني 
خواھد پارامتریك و غیر پارامتریك آشنا ھستند آسانتر 

البتھ پاسخ این سوال در متن آزمونھا نیز .  بود
اگر پاسخ سوال را نبافتید، یكبار دیگر . نھفتھ است

.دو سھ صفحھ قبل را مطالعھ نمائید
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Galbraithنمودار .٤-٧

براي نشان دادن میزان احتمالي عدم تجانس این نمودار 
بین مطالعات استفاده مي شود و بھ صورت گرافیكي نشان 

دھد كھ احتماًال نتایج كدام مطالعھ نسبت بھ بقیھ مي
. عدم ھمخواني دارد

شرح داده شده است، آزمون ٩-٦ھمانگونھ كھ در قسمت 
عدم تجانس معموالً بررسيآماري مورد استفاده براي 

آماري پائین در كشف میزان عدم (Power)داراي توان 
چرا كھ تعداد مطالعات واردشده در . تجانس است

متاآنالیز كم بوده و لذا حجم نمونھ این آزمون آماري 

شرح داده ١٩٨٨كھ در سال Galbraithنمودار . پائین است
شد یك روش نسبتًا آسان و دقیق براي كشف عدم تجانس 

در این نمودار مقدار استاندارد شاخص مورد نظر . است

)Z-score (بر روي محورy و مقدار وزن مطالعات یعني

. نمایش داده مي شودXمعكوس واریانس بر روي محور 
اي قبلي، در الزم بھ ذكر است كھ ھمانند نمودار ھ

RR, OR(صورتي كھ شاخص مورد نظر از نوع نسبت باشد 

ابتدا باید از آن لگاریتم گرفت و سپس ) HRویا
شود در مرحلھ بعد خط رگرسیوني رسم مي. استاندارد كرد

را در مبدأ یعني عدد صفر قطع نماید و Yكھ محور 
پارامتربرابر مقدار ) یعني شیب خط(آن زاویھ ضریب 
+ ٢و -٢سپس از نقاط . شده در مدل فیكس استبرآورد

دو قطع موازي با خط رگرسیون رسم مي yبر روي محور
حال انتظار . را نمایش دھد% ٩٥شود تا دامنھ اطمینان 

در (Heterogeneity)رود كھ در صورت نبودن عدم تجانس مي
+ ٢نتایج، تمام نقاط مربوط بھ مطالعات در بین دو خط 

در . گیرندقرار % ٩٥امنھ اطمینان یعني در د-٢و 
صورتي كھ بعضي نقاط خارج از این دامنھ قرار گیرد 
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با بقیھ مطالعات آن نشان دھنده عدم تجانس نتایج 
.است

b/
se

(b
)

1/se(b)

 b/se(b)  Fitted values

0 2 4 6 8

-2-2

0

2
2.24071

شان دادن میزان عدم تجانس بـین براي نGalbraithنمودار : ٧نمودار
آنالیز مربوط بھ نسبت خطر مصرف -نتایج مطالعات وارد شده در متا

فرماییـد یـك ھمانگونھ كھ مالحظھ مي. اكالمپسيدیورتیك و بروز پره
قرار % ٩٥نقطھ در پائین و دو نقطھ در باالي خطوط دامنھ اطمینان 

ز عدم تجانس بـین اند و بنابراین بیشترین تاثیر را در بروگرفتھ
.نتایج مطالعات دارند

توان دریافت كھ نقاط مربوط بھ در این روش حتي مي
كدام مطالعات خارج دامنھ مورد نظر قرار دارند كھ 

شود و سپس با شناسایي این مطالعات باعث عدم تجانس مي
توان با دقت بیشتر علت عدم تجانس این مطالعات را مي

. كشف نمودبا بقیھ 
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ھمانند شكل قبلي، فقط در این شكل نام Galbraithنمودار : ٨نمودار
تـوان است و لذا مـيمطالعات بر اساس اسم نویسنده اول تعیین شده

  اندنتایج شدهراحتتر دریافت كھ كدام مطالعات باعث عدم تجانس

L'Abbeنمودار .٥-٧
این نمودار فقط زماني كاربرد دارد كھ متغیر مورد 

گیري در گروھھاي مورد و شاھد یك متغیر دو اندازه
حالتھ مانند بھبود و عدم بھبود و یا مرگ و زندگي 

) درصد و یا میزان(در این نمودار فراواني . باشد
د در گروھھاي مورد و شاھد در محورھاي افقي وقوع پیام

شود و سپس مقادیر متناظر ھر ميو عمودي نمایش داده
معموالً نقاط نشان . شودميمطالعھ در نمودار نشان داده

دھنده اطالعات ھر مطالعھ بھ صورت دایره و یا 
مربعھایي ھستند كھ مساحت آنھا متناسب با وزن آنھا 

شكل معموًال خط متناظر با ھمچنین در این. باشدمي
گروھھاي عدم اختالف میزان وقوع پیامد در (فرضیھ صفر 
.شودنیز رسم مي)مورد و شاھد
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؛ ایـن نمـودار درصـد وقـوع پیامـد در L'Abbeنمـودار : ٩نمودار
دھـد و مسـاحت وھھاي مورد و شاھد را بھ تفكیك مطالعھ نشان ميگر

.ھر مربع متناسب با وزن مطالعھ مورد نظر است

توان ميL'Abbeبا مشاھد اطالعات موجود در نمودار 
دریافت كھ فراواني وقوع پیامد مورد مطالعھ در كدام 
مطالعات بیشتر است و آیا فراواني وقوع پیامد بھ 

ھایي مطالعھ مرتبط است یا خیر؟گیري ننتیجھ

شود نكتھ مھمي كھ در رسم این نمودار بھ آن تاكید مي
آن است كھ بھتر است در این نمودار خط رگرسیون كھ 

بھ عبارتي (نشان دھنده برآیند مقادیر اثر مداخلھ 
را رسم ) نسبت وقوع پیامد در گروه مورد و شاھد است

در رگرسیون خطي، دلیلي اصلي آن این است كھ . ننماییم
وزن مطالعات و ھمچنین انحراف استاندارد مقادیر بدست 

گیرد و بھ آمده در گروه مورد و شاھد را در نظر نمي
ھمین دلیل نتایج آن ممكن است منحرف كننده بوده و با 

البتھ اگر شما . آنالیز متفاوت باشد-نتایج متا
نظر توانید با درعالقمند بھ رسم خط رگرسیون باشید مي
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گرفتن موارد فوق، خط رگرسیون را نیز بھ نمودار خود 
.اضافھ نمایید

-نیز ھمانند نمودرا قیفي تا حدودي ميL'Abbeنمودار 
تواند احتمال بروز سوگیري در انتشار نتایج را نشان 

بدین معني كھ اگر نقاط متناظر با مطالعات . دھد
- ميكوچكتر كھ با مربعھاي كوچكتر در شكل نمایش داده

در یك طرف خط متمركز بیش از مربعھاي بزرگ شوند 
. كندسوگیري در انتشار را مطرح ميباشند احتمال 

گیري بر اساس البتھ پر واضح است كھ تفسیر و نتیجھ
نمودار قیفي آسانتر است و بھ ھمین جھت میزان 

.بسیار محدودتر استL'Abbeاستفاده از نمودار 
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فصل ھشتم

موضوعات ویژه در متاآنالیز.٨

در فصول قبل، كلیات متاآنالیز و مباني آماري آن شرح 
داده شد و سعي گردید با كمترین گرایش بھ فرمول ھاي 
آماري مربوط، مفاھیم تا حد امكان آسان و روان شرح 

ولي عالوه بر موضوعات مطرح شده مذكور، در . داده شود
جدیدتري نیز در مباحث متاآنالیز حال حاضر مفاھیم 

وجود دارد كھ دانستن این مفاھیم براي محققین و 
در این فصل بھ مھمترین . دانشجویان بسیار مفید است

. موضوعات در این زمینھ اشاره خواھد شد

Cumulativeمتاآنالیز تجمعي .١-٨ Meta-
Analysis

شود اطالعات مطالعات با سعي ميدر متاآنالیز معمولي
تركیب شود و برآیند آنھا و در یك مرحلھ یكدیگر 

در متاآنالیز معمولي ترتیب مطالعات . تعیین گردد
و تركیب نھایي آنھا با ھر ترتیبي اھمیتي ندارد 

ولي در متاآنالیز تجمعي ترتیب مطالعات . یكسان است
اصلي مرتب معموالً سال چاپ، عاملوكنداھمیت پیدا مي

. نمودن اطالعات در نظر گرفتھ مي شود

ترین منبع بھ بدین شكل كھ بھ ترتیب اطالعات قدیمي
و سپس اطالعات شودعنوان پایھ در نظر گرفتھ مي
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مطالعات بعدي بھ آن اضافھ مي شود و بھ ھمین شكل 
-اطالعات مطالعات جدیدتر بھ مطالعات قبلي اضافھ مي

شدن مطالعات، بھ تدریج دقت طبیعتًا با اضافھ. شوند
متاآنالیز افزایش یافتھ و در نتیجھ دامنھ اطمینان 

.شودمحاسبھ شده كوچكتر و كوچكتر مي

اضافھ شدن نتایج یك مطالعھ ممكن است ،در مراحل اول
كندبھ صورت قابل مالحظھ اي جابجا را ايبرآورد نقطھ

چرا كھ وزن مطالعھ جدید در مقابل مطالعات محدود 
قبلي قابل مالحظھ است ولي در مراحل آخر، برآورد بدست 
آمده حاصل تركیب اطالعات تعداد بیشتري مطالعھ است و 
لذا وزن زیاد خواھد داشت و اضافھ شدن مطالعات جدید 

اي در جابجایي برآورد تواند تأثیر قابل مالحظھكمتر مي
. اعمال نمایداينقطھ

نالیز تجمعي، زماني كاربرد این دستھ از مطالعات متاآ
است كھ بخواھیم مشخص نمائیم كھ احتماالً از چھ زماني 
مستندات كافي براي رد یا قبول مثًال یك روش درماني 

.وجود داشتھ است

بھ عنوان مثال در نمودار زیر میزان نفوذ رنگ بعد از 
. استمقایسھ شدهمختلفترمیم ریشھ دندان در دو روش 

بررسي تفاوت میزان نفوذ رنگ در این تحقیق شاخص مورد
ھمانگونھ كھ مشاھده. استدر روش اول با روش دوم بوده

اختالف ١٩٩٢تركیب اطالعات تحقیقات تا سال كنید مي
دھند ولي از آن سال داري را بین دو روش نشان نميمعني

گیري نھایي مطالعات مختلف نتیجھبھ بعد تركیب اطالعات 
دھد كھ میزان نفوذ رنگ ان مينشاست و را تغییر نداده

.در روش اول كمتر از روش دوم است
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P-valuesآنالیز -متا.٢-٨
ھا مطالبي p-value، فیشر در خصوص تركیب ١٩٣٢در سال 

آنالیز -منشا متا) ١٩٩۵(را نگاشت كھ بھ نظر جونز
بھ ھر شكل، این ایده وجود دارد كھ با . استبوده

-ھا بتوان تصمیم كلي در خصوص معنيp-valueتركیب نمودن 
البتھ باید توجھ . داري نتایج كل مطالعات ارایھ نمود

داشت كھ این تركیب ممكن است بھ شدت گمراه كننده 

دودامنھ بیان p-valueچرا كھ معموًال در مقاالت . باشد
دھد كھ مثالً آیا میانگین در دو گروه گردد و نشان ميمي

بون داردار دارند یا خیر؟ در صورت معنيتفاوت معني

p-valueتوان گفت كھ میانگین در گروه اول بیشتر از نمي
در نتیجھ ممكن است در . است و یا بالعكسدوم بوده

شتر بودن دار بھ نفع بیمعنيp-valueبعضي مطالعات 
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.میانگین در گروه اول و در بعضي مطالعات برعكس باشد
در نتیجھ طبیعي است كھ تصور شود كھ این مطالعات 

-pولي در تركیب .باید اثرات یكدیگر را خنثي نمایند

value عمالً این نكتھ قابل اعمال نیست و بھ عبارتي فقط
كند و نھ جھت تفاوتھا قدر مطلق تفاوتھا را بیان مي

.را

را بھ روشھاي مختلف و p-valueاز طرف دیگر ممكن است 
باشند كھ این با آزمونھاي آماري متفاوتي محاسبھ شده

بھ عبارتي بھ . نكتھ نیز باید مد نظر قرار گیرد

ھا را از مقاالت p-valueتوان فقط و فقط راحتي نمي
گیري استخراج و در فرمولھاي مربوط وارد و نتیجھ

.نمود

p-valueآنالیز -كتھ قابل بحث آن این كھ متاآخرین ن
كند و شدت ارتباط و یا اختالف داري را بررسي ميمعني

توان با دیدن نتایج بھ ھمین دلیل نمي. سنجدرا نمي

بحث force of associationآنالیز در خصوص -این نوع متا
ھمچنین این نوع تحلیل اثرات عدم تجانس بین . نمود

.گیردرا در نظر نمي) heterogeneity(مطالعات 
توان بیان نمود كھ با توجھ بھ توضیحات فوق مي

در تركیب نتایج p-valueآنالیز -مھمترین كاربرد متا
براي تحلیل اطالعات خود از رود كھ مطالعاتي بكار مي

. اندروشھاي آماري غیرپارامتریك استفاده نموده
اربرد ھمانگونھ كھ احتماًال مستحضرید مھمترین ك

آزمونھاي آماري غیرپارامتریك زماني است كھ متغیرھاي 
.اي ھستندمورد تحلیل از نوع اسمي و عمدتًا رتبھ

سھ فرمول وجود دارد كھ در ادامھ p-valueبراي تركیب 
.بھ آنھا اشاره و محاسن و معایب ھریك بیان خواھد شد

فیشرفرمول

بھ صورت زیر استفرمول این تحلیل 
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ھایي است كھ p-valueنشان دھنده تعداد kدر این فرمول، 

Uبھ عبارتي براي بدست آمدن . شوندبا ھم تركیب مي

جمع رھا را با یكدیگp-valueباید لگایتم طبیعي مقادیر 

از توزیع Uمقدار . نمود و بعد در منھاي دو ضرب كرد

-مي2kكند و درجھ آزادي آن برابر دو پیروي مي-كاي

-pمقدار بایدUلذا بعد از بدست آمدن مقدار . باشد

valueالزم بھ .دو استخراج نمود-كل را از جدول كاي

ھاي بكار رفتھ در این فرمول باید p-valueذكر است كھ 
یك طرفھ باشند و در صورتي كھ در مقاالت بھ صورت دو 

اند باید قبل از استفاده بر دو تقسیم هطرفھ بیان شد
.شوند تا بھ صورت یك طرفھ در آیند

در صورتي كھ این فرمول بھ نظر بسیاري از متخصصان 
تعداد مطالعات زیاد باشد، حساسیت باال دارد و بیش از 

. كنددار بیان ميحد نتیجھ نھایي را معني

Edgingtonروش

ھا p-valueنشمند دو فرمول مجزا براي تركیب این دا
:است كھ بھ ترتیب عبارتند ازارایھ نموده

!

)(
1

k

p

p

k

j

k
j



ھا در چند مطالعھ p-valueاین روش بھ خصوص براي تركیب 
دھد ولي محدود كاربرد دارد و نتیجھ مطلوب ارایھ مي

اگر تعداد مقاالت تركیبي زیاد شود ممكن است جمع كل 
براي رفع این ایراد فرمول دیگري . از یك بیشتر شود

:ھ شده كھ بھ شكل زیر استارای
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را حساب نمود و pدر این فرمول ابتدا باید مقدار 

از توزیع نرمال پیروي U. را بدست آوردUبعد مقدار 

نھایي را p-valueتوان در جدول توزیع نرمال كند و ميمي

از تركیب p-valueاین فرمول در محاسبھ . بدست آورد
.مطالعھ كاربرد دارد۴حداقل 

انجام stataخوشبختانھ تمام این تحلیلھا توسط برنامھ 
.استشدهشود و توضیحات مربوطھ در فصل بعد آوردهمي

ھا تركیب اطالعات تك تك نمونھ.٣-٨
)(IPDمطالعات 

است در روشھاي شدهھمانگونھ كھ تا كنون شرح داده
آنالیز، اطالعات نھایي مطالعات كھ معموالً -معمول متا

در مقاالت و یا گزارشھاي تحقیقات وجود دارد با 
چرا كھ در . شودميیكدیگري تركیب و نتیجھ نھایي گرفتھ

اكثر اوقات امكان دسترسي بھ ریز اطالعات و بانك 
بھ ھمین دلیل نیز . طالعات خام مطالعات مقدور نیستا

ممكن است كھ aggregating biasبعضي خطاھا مانند خطاي 
بًال نیز توضیح قھمانگونھ كھ . نتیجھ را مخدوش نماید

شده این خطا عبارت است از تعمیم نتایج گروه بھ داده
ھاي گروھي براي افراد افراد؛ بھ عبارتي بعضي یافتھ

.یم نیستقابل تعم

براي حل این مشكل، روشھاي جدیدي بیان شده است كھ در 
ھاي اطالعات نھایي و نتیجھتركیب آنھا بھ جاي 

- با یكدیگر تركیب ميھاتك نمونھمطالعات، اطالعات تك
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 Individual Patient Data (IPD)این روش اصطالحًا روش . شوند
بھ نوعي توان بھ عبارتي این روش را مي.شودمينامیده

.آنالیز مجدد اطالعات خام مطالعات دانست

مزایاي دیگري نیز دارد كھ مھمترین IPDالبتھ انجام 
:آنھا بھ شرح زیر است

ھایي كھ در مطالعات قبلي بررسي توان فرضیھمي.١
-بھ عنوان مثال مي. اند را نیز آزمودبودهنشده

اي را نیز مطالعھ توان اثرات فاكتورھاي زمینھ
.دنمو

توان خطاھاي مخدوش كننده را بھ دقت و با یك مي.٢
روش یكسان در كلیھ مطالعات بررسي و بر طرف 

.نمود

مقادیر نامعلوم براي توان با دقت بیشتري مي.٣
.ھا را مدیریت نمودبعضي از نمونھ

.توان نھایي آزمون آماري باالتر خواھد بود.۴

المللي ھاي بینو نھایتًا باعث افزایش سطح ھمكاری.۵
.خواھد شد

پر واضح است كھ بزرگترین مشكل چنین تحلیلھایي 
ھمانگونھ كھ . ھا استتك نمونھدستیابي بھ اطالعات تك

است، در حال شدهدر فصلھاي قبل بھ تفضیل شرح داده
حاضر امكان دستیابي بھ اطالعات نھایي مقاالت و 

تشار تحقیقات بھ راحتي مقدور نیست و سوگیري در ان
نیز منتج از ھمین محدودیت است، حال تصور نمایید كھ 
شما عالقمند بھ انجام مطالعھ مروري ساختار یافتھ و 

تقریبًا شانس شما . باشیدIPDتركیب نتایج بھ شیوه 
ھاي وارد شده در براي یافتن ریز اطالعات نمونھ
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بھ ھمین لحاظ با . تر خواھد بودمطالعات بسیار پائین
اي قابل توجھ این روش، كاربرد آن ھنوز وجود مزیتھ
.محدود است

براي حل مشكل دستیابي بھ ریز اطالعات، مراكزي در سطح 
تك مطالعات آوري بانكھاي اطالعات تكدنیا بھ جمع

با این امید كھ با . پردازندكارآزمایي بالیني مي
گذشت زمان این بانكھا بھ محل غني و مناسبي براي 

البتھ با توجھ بھ .تبدیل شوندIPDانجام تحلیلھاي 
آنالیز، -اھمیت مطالعات كارآزماییھاي بالیني در متا

آوري اطالعات مربوط بھ این این بانكھا تنھا بھ جمع
.پردازنددستھ از مطالعات مي

نكتھ مھم دیگري باید بھ آن توجھ داشت آن است كھ در 
صورت دستیابي بھ كل اطالعات مطالعات مرتبط، انجام 

باید با اصول و متدھاي خاصي صورت پذیرد و IPDلیل تح
توان بھ راحتي تمام اطالعات را در یك بانك اطالعات نمي

كلي وارد نمود و با آزمونھاي آماري معمول بھ تحلیل 
مھمترین نكتھ در تحلیل چنین . نتایج پرداخت

بھ . استIntra-cluster correlationمطالعاتي، در نظر گرفتن 
باید از مدلھاي آماري استفاده نمود كھ عبارتي، 

ارتباطات درون گروھي را بھ عنوان یك فاكتور تعدیل 
-لذا بھ نوعي مي. كنندكننده واریانس در مدل وارد مي

توان بیان نمود كھ چنین تحلیلھایي شبیھ بھ تحلیل 

.است) multi-center trials(اطالعات مطالعات چند مركزي 

)sensitivity analysis(یل حساسیت تحل.۴-٨

آنالیز بررسي میزان -یكي از بحثھاي اصلي در متا
در صورتي . تاثیر تك تك مطالعات در نتیجھ نھایي است

كھ نتایج یك یا چند مطالعھ بھ صورت قابل توجھ باعث 
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گیري نھایي شود، اعتماد بھ پاسخ نھایي تغییر نتیجھ
والً زماني نتیجھ نھایي از اطالعات معم. كمتر خواھد شد

نتیجھ آن مطالعھ شود كھ متاثر ميیك مطالعھ بھ شدت
باشد و بھ از جمع نتایج بقیھ مطالعات فاصلھ گرفتھ

باشد و ھمچنین نسبت حجم آمیز داشتھعبارتي پاسخ اغراق
مطالعھ ) و یا بھ عبارت دقیقتر وزن مطالعھ(نمونھ 

.قابل توجھ باشدمذكور بھ وزن سایر مطالعات 

آنالیز براي نشان دادن اینكھ تاثیر -معموًال در متا
ھر مطالعھ بر روي نتیجھ نھایي چقدر است، روشھاي 

ترین روشھا آن است كھ یكي از ساده. مختلفي وجود دارد
تك مطالعات را از تحلیل خارج نمود و بھ ترتیب تك

ا نتیجھ بدست آماده با و بدون وجود مطالعھ مذكور ر
در صورتي كھ بین این دو تفاوت . با ھم مقایسھ نمود

قابل مالحظھ باشد، و بھ عبارتي، حساسیت نتیجھ نھایي 
بھ وارد شدن نتایج آن مطالعھ باال باشد، اصطالحًا 

مدل پایین ) robustness(شود كھ میزان ثبات عنوان مي
.است

طبیعًا با افزایش تعداد مطالعات حتي در صورت وجود 
اي متنوع و وجود عدم تجانس بسیار زیاد بین پاسخھ

یابد چرا كھ نسبت وزن مطالعات، میزان ثبات افزایش مي
تك مطالعات بھ جمع وزن سایر مطالعات كاھش خواھد تك

.یافت

تر سعي خواھد شد تا بھ جاي البتھ در روشھاي پیچیده
تك مطالعھ در ھر مرحلھ تركیبي از حذف صرفًا تك

از ٢تا ٢مثًال بھ صورت تصادفي . مطالعات حذف شود
آنالیز بر روي بقیھ مطالعات -نتایج مقاالت حذف و متا

پر واضح است كھ در این صورت تركیبات . انجام شود
بھ عنوان مثال . ي بھ وجود خواھد آمدبسیاردوتایي 

تواند باشیم تركیب دوتایي ميمطالعھ داشتھ٥اگر 
. باشد...... تركیب مطالعھ یك با دو، یك با سھ، 
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مشخص نمودن دستي این تركیبات و خارج نمودن آنھا در 
با دوتایي ھر مرحلھ و مقایسھ نتایج بدون آن تركیب 

ھاي كار بسیار زمانبري است و بدون برنامھ،نتیجھ كل
. آماري انجام آن تقریبًا غیر ممكن استكامپیوتري 

این توانایي را دارد و با stataخوشبختانھ برنامھ 
توان بھ نتیجھ مورد نیاز دست وشتن چند خط برنامھ مين

كھ در فصل بعدي بھ بعضي از این توانمندیھاي یافت
.اشاره خواھد شد

تر آماري نیز وجود دارد كھ سعي البتھ مدلھاي پیچیده
كند میزان تاثیر مطالعاتي كھ در یك سوي شاخص مي

نھایي قرار دارند و سنجش میزان سوگیري در انتشار 
نتایج، شاخص نھایي را تصحیح نماید و بھ عبارتي 

كھ تا حد امكان اثر كنداي را ارایھ میزان تعدیل شده
در این .سوگیري در انتشار نتایج را خنثي نماید

میزان احتمال بروز سوگیري در انتشار با شیوه، ابتدا
گردداستفاده از روشھایي كھ قبًال ذكر شد تعیین مي

با استفاده از مدلھاي سپس . )Eggerو یا Beggروش (
خطي و یا رگرسیون ایي مانند روشھاي شدهشناختھ

شود نقاط متناظري براي نقاط غیرپارامتریك سعي مي
بیني شده و سپس ایجاد كننده سوگیري در انتشار پیش

بیني شده با وارد نمودن نقاط پیشآنالیزي -مدل متا
. شوداجرا مي

مدل براي انجام این گونھ ترینشدهیكي از شناختھ

شود نیز از آن استفاده ميstataتحلیلھا كھ در برنامھ 

 "Duval and Tweedie nonparametric "trim and fillبھ نام 

توضیحات بیشتر در خصوص شیوه اجراي این . معروف است

.شدخواھددر فصل بعدي آوردهstataدستور در برنامھ 
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مره كیفیت مطالعات در تاثیر ن.٥-٨
آنالیز-شده در متاوزن داده

شد، بھ صورت كلي ھاي قبل شرح دادهھمانگونھ كھ در فصل
شده بھ مطالعات معكوس انحراف استاندارد وزن داده

مطالعات است؛ و انحراف استاندارد خود متاثر از حجم 
ر بنابراین، مھمترین فاكتور تاثیرگذار ب. نمونھ است

آنالیزي اندازه -وزن مطالعات در روشھاي كالسیك متا
مطالعھ است و چھ مطالعھ بزرگتر باشد و حجم نمونھ 

باشد وزن بیشتري را نیز بھ خود اختصاص بیشتري داشتھ
البتھ در فصلھاي قبل مفصل بیان شد كھ تاثیر . دھدمي

حجم نمونھ بر وزنھا در مدلھاي ثابت بسیار بیشتر از 
.باشددفي ميمدلھاي تصا

توان وزن اما سوالي كھ مطرح است این است كھ آیا مي
مطالعات را بر اساس كیفیت مطالعات نیز تعدیل نمود؟ 

اي كھ با دقت بیشتر انجام بھ عبارتي بھ نتایج مطالعھ
.شده وزن بیشتري تعلق بگیرد

اي را براي كیفیت بر این این تعدیل باید نمره
حال حاضر فرمولھاي متعددي در. مطالعات محاسبھ نمود

شود و در در خصوص محاسبھ چنین امتیازي پیشنھاد مي
سایت ككرین توضیحات مفصلي در این خصوص وجود دارد كھ 
از محدوده این كتاب خارج است ولي فقط براي نمونھ بھ 

:شودھا اشاره ميبعضي از گزینھ

آیا تحقیق توسط یك سازمان و یا دانشگاه معتبر .١
است؟ظر علمي و یا مالي پشتیباني شدهاز ن

آیا محقق اصلي تحقیق یك فرد كارپشتھ و محقق .٢
است؟برجستھ بوده
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impact factorآیا مقالھ در یك مجلھ معتبر و با .٣
است؟باال بھ چاپ رسیده

آیا در تیم تحقیق افراد متخصص با گرایشھاي .٤
مختلف در زمینھ رشتھ علمي مربوطھ، متدلوژي 

-حقیق، متخصص آمار و اپیدمیولوژي وجود داشتھت
است؟

اي را معموالً براي محاسبھ امتیاز كیفیت مطالعات، نمره
-دھند و سپس جمع ساده و یا جمع وزنبھ ھر گزینھ مي

ھا را محاسبھ و با ھم جمع شده امتیازات گزینھداده
.كنندمي

بھ صورت یك اصل كلي و مورد توافق تقریبًا البتھ 
اي دقت كافي ندارد نظران، اگر مطالعھي صاحبتمام

لذا اگر صحبت در . آنالیز وارد شود-نباید اصالً در متا
خصوص وزن دادن بھ مطالعات بر اساس كیفیت مطالعات 

شود، منظور مطالعاتي ھستند كھ حداقل كیفیت را مي
این امكان را فراھم توضیحات بعدي دارا ھستند و عمالً 

یم از نتایج مطالعات پر خطا و داراي كند كھ بتواننمي
.ایرادات اصلي متدولوژي استفاده نماییم

برخورد با امتیاز كیفیت مطالعاتي كھ حداقلھا را در 
در یكي از . دارا ھستند چند تكنیك قابل ارایھ است

شود نمره تعیین شده براي كیفیت این تكنیكھا سعي مي
-مدل متابھ عنوان یك متغیر مستقل درمطالعات را 

شود نھ تنھا در این مدل، سعي مي. رگرسیون وارد نمود
اثر كیفیت مطالعھ ارزیابي گردد بلكھ تاثیر آن حذف و 

این روش .نتیجھ نھایي تصحیح شده بیان خواھد شد
اگرچھ مزایاي بسیار دارد ولي یك ایراد اصلي بر آن 

كند امتیاز كیفیت وارد است و آن این است كھ فرض مي
بھ مطالعات یك امتیاز عددي واقعي است و این در داده 



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011١٣٧

حالي است كھ تقریبًا فرض عددي بودن این امتیاز، خالي 
.از اشكال نیست

شود كھ مطالعات را بر اساس در روش دیگر، سعي مي
امتیاز كیفیتشان، بھ چند زیر گروه تقسیم نمود و سپس 
در ھر زیر گروه تحلیلھاي مربوطھ را صورت جداگانھ در

این روش اگرچھ از نظر . زیر گروھھا انجام داد
متدلوژي قابل دفاعترین روش است ولي یك ایراد اصلي 

- معموًال در متا. دارد و آن محدودیت حجم نمونھ است
آنالیز تعداد مقاالت و مطالعات وارد شده محدود است و 
-تقسیم آنھا بھ چند زیر گروه مشكل را چند برابر مي

ات در ھر زیر گروه را بھ شدت كاھش كند و تعداد مطالع
.دھدمي

تكنیك آخر آن است كھ وزن مطالعات را با توجھ بھ 
در این روشھا وزن . امتیاز كیفیت آنھا تعدیل نمود

:گرددمطالعھ بر اساس فرمول زیر محاسبھ مي

se

ScoreQuality
w 

بھ عبارتي وزن مطالعھ نسبت مستقیم با كیفیت مطالعھ 
و نسبت معكوس با انحراف استاندارد مطالعات خواھد 

.داشت
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فصل نھم

براي انجام stataدستورات برنامھ .٩
آنالیز-متا

       

ین بھ عنوان یكي از كاملترین و متداولترstataبرنامھ 
نرم افزارھاي آماري مورد استفاده در آمار حیاتي و 
اپیدمیولوژي مطرح است و توانمندیھاي این برنامھ بھ 

اي شدت مورد عالقھ متخصصاني است كھ براي كارھاي حرفھ
.خود نیاز بھ یك نرم افزار جامع دارند

یكي از قابلیتھاي بسیار ارزشمند این برنامھ 
آنالیزھاي -انجام متاتوانمندیھاي این برنامھ در 

از آنجایي كھ تقریبًا تمامي . ساده و پیچیده است
آنالیز در این برنامھ قابل اجر است -مدلھاي رایج متا

شود تا دستورات بھ ھمین جھت در این كتاب سعي مي
شود تا عالقمندان مربوطھ بھ صورت مختصر شرح داده

ند و بتوانند بحثھاي تئوري فصول قبل را عمالً بكار ببر
با استفاده از شخصًا ،آنالیز-در صورت انجام متا

.توانمندیھاي این برنامھ بھره ببرند

آنالیز شما باید با -طبیعي است كھ براي انجام متا
د كارھاي ار با برنامھ آشنا باشید و بتوانینحوه ك

از آنجایي . ساده آماري را در این برنامھ انجام دھید
- نمودن قابلیتھاي متاكھ این كتاب فقط براي آشنا

آنالیزي در این برنامھ است لذا از كاربردان محترم 
باید قبل از مطالعھ و اجراي دستورات این بخش یا در 

شركت نماید و یا با مراجعھ بھ stataكارگاھھاي آموزشي 



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011١٣٩

منابع موجود سعي نماید اطالعات كافي را در بكارگیري 
ذكر است كھ در الزم بھ . عمومي این برنامھ كسب نماید

اینترنت منابع آموزشي بسیار زیادي براي فراگیري كار 
براي كسب اطالعات بیشتر . با این نرم افزار وجود دارد

شود كاربران محترم بھ آدرس اینترنتي این توصیھ مي

.مراجعھ نمایند) www.stata.com(برنامھ 

شود كھ این فصل كتاب بھ عنوان در انتھا مجدد بیان مي
- یك جزوه آموزشي براي استفاده در كارگاھھاي متا

است و استفاده از آن بھ عنوان آنالیز تنظیم شده

stataي با برنامھ خودآموز بھ خصوص در صورت عدم آشنای
بسیار دشوار است و اگر شما قصد دارید با مطالعھ این 

در انجام stataفصل بھ توانمندي كافي براي استفاده از 
آنالیز برسید باید وقت زیادتري صرف نموده و -متا

.ھمگام با مطالعھ این فصل با برنامھ نیز كار نمایید

آنالیز-نحوه اجراي دستورات متا.١-٩

در این قسمت كاربران محترم باید بھ دو نكتھ توجھ 
آنالیز جز اصلي -اول آنكھ دستورات متا. نمایند

نیستند و باید از وب سایت برنامھ این stataبرنامھ 
نكتھ دوم آن است كھ با . دستورات دریافت و نصب شوند

stataوجود وارد شدن منوھاي اجراي دستورات در برنامھ 
-از ویرایش ھشتم بھ بعد، متاسفانھ دستورات متا

آنالیز باید در برنامھ تایپ شوند و در برنامھ منوي 
خودكاري براي انتخاب دستورات وجود ندارد كھ این 

البتھ . كندنكتھ باز خودآموزي این فصل را دشوراتر مي
آنالیز در برنامھ بھ -دستورات مرتبط متابا در ادامھ 

شود تا بھ شما ميو شیوه نگارش آنھا آوردهتفكیك بیان 

stataالزم بھ ذكر است كھ برنامھ .در آینده كمك نماید
این قابلیت را دارد كھ منوھاي جدیدي از جملھ منو 



  و متاآنالیزجستجوي ساختاریافتھ  

3/30/2011١٤٠

آنالیز را در آن وارد نمود ولي براي -مربوط بھ متا
مختصر نمودن بحث و خارج نشدن از حیطھ بحث از ذكر آن 

قمندان براي آشنایي با این موضوع عال. شودخودداري مي

را meta_dialogتوانند در قسمت جستجوي برنامھ عبارت مي
تایپ و از برنامھ بخواھند كھ تمام منابع را براي 

.یافتن این عبارت جستجو كند

راه حل اول آن . دو راه وجود داردنصب دستوراتبراي 

ل در حالي كھ بھ اینترنت وصstataاست كھ در برنامھ 

را اجرا نمایید و بھ برنامھ update allھستید دستور 
ھا و اجازه دھید كھ بھ صورت اتوماتیك تمام برنامھ

دستورات اضافھ را بخ صورت خودكار بر روي سیستم شما 
طبیعي است كھ در این حالت باید مطمئن . نصب كند

باشد و شما بھ originalباشید كھ برنامھ شما از نوع 
-وز دستیابي بھ این دستورات را داشتھصورت رسمي مج

.باشید

براي اینكھ باید در . راه حل دوم شاید آسانتر باشید

و كمك گرفتن از جستجوي آن stataوب سایت برنامھ 
فایلھاي دستورات را یك بھ یك جستجو نموده و بر روي 

از آنجایي كھ تعداد دستورات . دستگاه خود نصب كنید
آنالیز محدود است لذا بھ نظر -مورد استفاده براي متا

معموالً براي ھر .رسد این شیوه زیاد وقت گیر نباشدمي
یكي از این  . دستور باید بھ دنبال دو فایل باشید

فایلھا فایل اجرایي دستور مورد نظر است و فایل دیگر 
بھ عنوان مثال براي اجراي دستور . فایل راھنما است

metaاست نام كامل تري دستور كھ یكي از كلیدي
:فایلھاي مورد نیاز عبارتند از

meta.ado فایل اجرایي دستور است و با نصـب ایـن فایـل
.تواند كار خود را آغاز نمایدبرنامھ مي
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meta.hlpبـا نوشـتن ،فایل راھنما است و در صورت نصـب
یر ستور ز كاملي را ،د كافي و  سبتًا  ماي ن مھ راھن برنا

توانیـد در حـین شما مـيدھد ودر اختیار شما قرار مي
ید ستفاده نمای ما . كار از آن ا ست راھن حوه درخوا ن

عبارت است ازstataبراي ھر دستور 

help <command>      for example        help meta

ید  ھا، با ماي آن ستورات و راھن یل د فت فا عد از دریا ب

كھ بـھ صـورت ADOاي بنام این فایلھا را در یك شاخھ

سـاختھ :cدر ریشـھ stataھنگام نصب برنامھ خودكار در 
توجھ داشتھ باشید كھ ایـن فایلھـا . است كپي شوندشده

.نیاز بھ نصب ندارند و فقط باید كپي شوند

آنالیز-دستورات اصلي متا.٢-٩

ابتدا ساختار ،براي آسانتر شدن نحوه كار با برنامھ
كنیم كـھ اطالعـات مربـوط بـھ فایلي را با ھم مرور مي

-مطالعات اثر بخشي مصـرف دیورتیكھـا بـر بـروز پـره
متغیرھا و سطرھاي ایـن فایـل . دھداكالمپسي را شرح مي

:عبارت ھستند از
trial p_t p_c np_t np_c OR logOR VlogOR SElogOR
Menzier 14 24 43 24 0.33 -1.12 0.18 0.42
Fallis 6 18 32 22 0.23 -1.47 0.30 0.55
Cuadros 12 35 999 725 0.25 -1.39 0.11 0.34
Landesman 138 175 1232 1161 0.74 -0.30 0.01 0.12
Krans 15 20 491 504 0.77 -0.26 0.12 0.35
Tervila 6 2 102 101 2.97 1.09 0.69 0.83
Campbel 65 40 88 62 1.14 0.14 0.07 0.26

بھ ترتیـب عبـارت ھسـتند از p_t, p_c, np_t, np_cستونھاي 
اكالمپسي در گروه كنتـرل تعداد افراد غیر مبتال بھ پره

اكالمپسي در ایـن و مورد، و ھمچنین افراد مبتال بھ پره
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گروه طر، . دو  سبت خ یب ن بھ ترت عدي  ستونھاي ب در 
گا سبت ل یار ن حراف مع یانس و ان عي آن و وار ریتم طبی

ھر سطر ان . استخطر محاسبھ شده در مطالعات آورده شده
دھـد و اول جدول نیز اطالعات یك مطالعـھ را نشـان مـي

.كندستون نام نویسنده اول مقالھ را بیان مي

متناسب با ایـن stataدر قسمتھاي بعدي دستورات برنامھ 
و شما با فراگیـري كـار بـر روي خواھد شدفایل نوشتھ

توانید بـراي فایلھـاي دیگـر تنھـا اسـم این فایل مي
متغیرھا را عوض نموده و تحلیلھاي مورد نظر را انجام 

.دھید

metaدستور

این دستور شاید مھمترین و اولین دستوري باشد كھ شما 
این دستور . باشیدآنالیز بھ آن نیاز داشتھ-براي متا

- براي شما نتایج مطالعات را تركیب و مقدار وزن داده
شده شاخص مورد نظر را با دامنھ اطمینان مربوطھ حساب 
-نموده و شاخص مذكور با با عدد فرضیھ صفر مقایسھ مي

بھ صورت خودكار برنامھ این محاسبات را براي . كند

رار تك) random and fixed models(مدلھاي تصادفي و ثابت 

 heterogeneity(ھمچنین آزمون مربوط بھ عدم تجانس . كندمي

test ( نیز بھ صورت پیش فرض انجام و نتایج آن گزارش
شكل كلي دستور بھ این صورت است. خواھد شد

meta theta se_theta, gr(f|r) cline xline(value) id(varname)

ر یعني متغیري كھ مقدار آن برابthetaدر عبارت باال 
متناسب با فرمت فایل بیان شده .شاخص مورد نظر است

عبارتند از  thetaدر ابتداي این فصل نام واقعي متغیر

logOR . توجھ داشتھ باشید چون در اینجا از نسبت خطر
كنید باید مقدار شاخص و انحراف معیار آن استفاده مي
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ولي براي آنكھ جدول و . در مقیاس لگاریتمي باشند
نشوند جي در مقایس لگاریتمي نمایش دادهنمودرا خرو

. را اضافھ نمودeformتوان در انتھاي دستور عبارت مي
.این صورت خواھد بودلذا شكل نھایي دستور بھ 

meta logOR SElogOR, gr(r) cline xline(1) id(trial) eform

دھد كھ چھ نوع نموداري نمایش نشان ميgrبعد از كاما 

در داخل پرانتز بھ برنامھ fو یا rگذاردن. داده شود
گوید كھ نمودار حاصل از تحلیل تصادفي و یا ثابت مي

گوید كھ خط عمودي بھ برنامھ ميcline. را نمایش دھد
اي بر روي محور عمودي لوزي یعني مقدار برآورد نقطھ

گوید بھ برنامھ ميxline(1)شاخص مورد نظر رسم گردد و 
فر كھ در اینجا نسبت خطر كھ بر روي عدد فرضیھ ص

id(trail)عبارت . برابر یك است نیز خط عمودي رسم گردد
گوید كھ در نمودار و جدول ھر مطالعھ را بھ برنامھ مي

نیز eformبا اسم نویسنده اول مشخص كند و عبارت 
شد بھ ھمانگونھ كھ در پاراگرافھاي قبل شرح داده

عددي و نھ گوید كھ خروجھا را در مقیاس برنامھ مي
.لگاریتمي بھ نمایش بگذارد

-شدهخروجي برنامھ بعد از اجراي این خط در زیر آورده
:است

Pooled 95% CI Asymptotic No. of
Method Est Lower Upper z_value  p_value studies

Fixed 0.672 0.564 0.8 -4.455    0.000 9
Random 0.596 0.4 0.889 -2.537    0.011

Test for heterogeneity: Q= 27.265 on 8 degrees of freedom (p= 0.001)

Moment-based estimate of between studies variance =  0.230

باشید تفسیر اگر فصلھاي قبل را بھ دقت مطالعھ نموده
بر اساس نتایج . نتایج جدول فوق نباید مشكل باشد
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- ، تفاوت بین نتایج مطالعات زیاد ميheterogeneityآزمون 
باشد و بایست نسبت خطر مدل تصادفي را بھ عنوان جواب 

بوده و از نظر آماري /. ۵٩۶آخر دانست كھ برابر 

-نمودار انباشت این متا). p=0.011(دار است معني
.شودآنالیز نیز بھ شكل زیر توسط برنامھ رسم مي

logOR
.078481 15.0675

 Combined

 Campbel

 Tervila

 Krans

 Landesman

 Cuadros

 Fallis

 Menzier

 Flowers

 Weseley

نیز printالبتھ اگر در دستور فوق بعد از كاما كلمھ 
تایپ شود در خروجي یك جدول دیگر نیز اضافھ خواھد شد 

.و اطالعات تك تك مطالعات را نیز بیان خواھد كرد
Weights Study 95% CI

Study Fixed          Random Est Lower Upper

Weseley 6.27               2.57 1.04 0.48 2.28
Flowers 8.49               2.88 0.4 0.2 0.78
Menzier 5.62               2.45 0.33 0.14 0.74
Fallis 3.35               1.89 0.23 0.08 0.67
Cuadros 8.75               2.91 0.25 0.13 0.48
Landesman 68.34            4.09 0.74 0.59 0.94
Krans 8.29               2.85 0.77 0.39 1.52
Tervila 1.46               1.09 2.97 0.59 15.07
Campbel 14.73             3.36 1.14 0.69 1.91
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در این جدول عالوه بر مقدار نسبت خطر و دامنھ 
گرفتھ بھ ھر مطالعھ در مدلھاي اطمینان آن، وزن تعلق 

.شودميثابت و تصادفي نمایش داده

را نوشت تا sort(varname)توان عبارت بعد از كاما مي
برنامھ بر اساس متغیر تعیین شده در داخل پرانتز و 
بھ صورت صعودي مطالعات را مرتب و نمودار انباشت 

.مربوطھ را رسم كند

دار انحراف توان بجاي مق، ميmetaدر دستور 
استاندارد، واریانس و یا دامنھ اطمینان را نیز 

در صورتي كھ بخواھیم واریانس را در دستور . نوشت
شده بنویسیم، باید بھ برنامھ بگوییم كھ مقدار گذاشتھ

، براي اینكار باید انحراف استاندارداست نھ واریانس 

ھمچنین اگر قبل . را تایپ نمودvarبعد از كاما عبارت 

دھد، را نمایش ميthetaكاما و بعد از متغیري كھ از
را بنویسیم باید بعد از كاما % ٩۵دامنھ اطمینان 

را وارد كنیم كھ برنامھ بداند این اعداد چھ ciعبارت 
.باشندمي

نكتھ آخر در مورد این دستور آن است كھ تنھا براي 

باید Odds Ratio, Risk Ratio, Rate Ratio and Hazard Ratioشاخصھاي 
شود و مثالً براي بررسي تفاضل میانگینھا لگاریتم گرفتھ

توان تفاضل نیازي بھ ھیچ اقدامي نیست و بھ راحتي مي
میانگینھا و انحراف معیار آنھا را در دستور وارد 

.نمود

وارد شود در جدول ebayھمچنین اگر بعد از كاما عبارت 
حاسبھ شده توصیف نتایج تك تك مطالعات مقدار شاخص م

بھ (براي تك تك مطالعات بھ روش بیزین اصالح خواھد شد 
). توضیحات فصل قبل مراجعھ شود
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metanدستور

كند و این دستور نیز ھمانند دستور قبل عمل مي
شكل . خروجیھاي آن بسیار شبیھ بھ دستور قبل است

ھ بھ شكل زیر نگارش این دستور براي متغیرھاي دو حالت
است

metan a b c d, options 

ھاي جدول دو بھ ترتیب خانھa, b, c, dكھ در این دستور 
در دوي زیر است

گروه
شاھدمورد

/ نتیجھ
پاسخ

+ab
-cd

مثًال تفاضل (براي متغیرھاي عددي metanشكل دستور 
بھ شكل زیر است) میانگینھا

metan n1 m1 sd1 n2 m2 sd2, options 

بھ ترتیب انحراف معیار، میانگین و حجم n, m and sdكھ 
.نمونھ در گروھھاي مورد و شاھد خواھند بود

بر اساس این دستورات اگر بخواھیم براي فایل مثال 

:را بنویسیم بھ این شكل خواھد شدmetanدستور 

metan p_t p_c np_t np_c, or random

بسیار شباھت metaروجي این دستور با خروجي دستور خ
دارد و اگرچھ ظاھر نمودار انباشت آنھا كمي متفاوت 
است، اوالً اصول كلي آنھا یكسان است و ثانیًا با اضافھ 

توان خروجیھاي این دو دستور كردن چند عبارت كوچك مي
.را كامالً یكسان نمود

توان بعد از يمmetaدر این دستور نیز ھمانند دستور 

را نوشت تا برنامھ بر اساس sort(varname)كاما عبارت 
متغیر تعیین شده در داخل پرانتز و بھ صورت صعودي 
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مطالعات را مرتب و نمودار انباشت مربوطھ را رسم 
.كند

است نوشتھ شدهrandomو orدر این دستور بعد از كاما 

بوده Odds Ratioتا بھ برنامھ بگوید كھ شاخص مورد نظر 
بھ جاي این . خواھیم از مدل تصادفي استفاده كنیمو مي

توان عبارات زیر را بكار بردعبارات مي

  

metacumدستور

این دستور پلھ بھ پلھ اطالعات مطالعات جدیدتر را با 
نماید و نتیجھ را بیان اطالعات مطالعات قبلي تركیب مي

بھ ھمین دلیل و ھمانگونھ كھ در فصل قبل نیز . كندمي
ذكر شده، با اضافھ شدن مطالعات و افزایش حجم نمونھ 

نھ اطمینان برآورد پارامتر مورد نظر اوًال كم كم دام
رود و شود و ھمچنین پایداري آن نیز باال ميباریكتر مي

- بھ عبارتي كمتر از نتایج مطالعات جدیدتر متاثر مي
.شود

براي متغیرھاي دو حالتھ
fixedFixed model using  Mantel and Haenszel method
fixediFixed model using  inverse variance method 
randomRandom model using  Mantel and Haenszel method
randomiRandom model using  inverse variance method 
petoPeto method in estimation of OR
OROdds Ratio
RRRisk Ratio
RDRisk difference

براي متغیرھاي عددي
fixedspecifies a fixed effect model using the inverse variance method
randomspecifies a random effects model using the DerSimonian & Laird

method
cornfieldcomputes confidence intervals for odds ratios by Cornfield method 
Cohenpools standardized mean differences by the method of Cohen
hedgespools standardized mean differences by the method of Hedges
glasspools standardized mean differences by the method of Glass
nostandardpools unstandardized mean differences
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انجام این تحلیل باید ابتدا با استفاده از براي 

ترتیب مطالعات را بر اساس فاكتور مورد sortدستور 
. سال انتشار است مرتب نمودنظر كھ در اكثر اوقات 

:شكل دستورات بھ این صورت است

sort year

metacum logOR SElogOR, id(trial) effect(r) eform level(95) graph cline ltrunc(0.3) 

rtrunc(2)

ltrunc and rtruncعبارتھاي نا آشنا احتماالً در این دستور 
كھ محور گوینداین دو عبارت بھ برنامھ مي. باشندمي

افقي نمودار انباشت، در سمت چپ و راست بھ اعداد 
داخل پرانتز محدود شوند و اگر كمترین و بیشترین 

رود، ھاي اطمینان از اعداد فوق فراتر مياعداد دامنھ
بدین شكل نمودار رسم شده . در نمودار ظاھر نشوند

این عبارتھا را براي . زیباتر جلوه خواھد كرد
.توان استفاده كردات قبلي نیز مينمودارھاي دستور

خروجي برنامھ بھ stataبا اجراي این دستور در برنامھ 
شكل زیر بھ نمایش در خواھد آمد

  
Cumulative

estimate
95% CI

Trial Lower Upper z P-value

Weseley 1.043 0.477 2.282 0.105 0.917

Flowers 0.63 0.245 1.62 -0.959 0.337

Menzier 0.511 0.258 1.012 -1.926 0.054

Fallis 0.438 0.237 0.809 -2.637 0.008

Cuadros 0.385 0.228 0.651 -3.565 0.0001

Landesman 0.449 0.273 0.739 -3.15 0.002

Krans 0.49 0.321 0.75 -3.289 0.001

Tervila 0.537 0.348 0.829 -2.807 0.005

Campbel 0.596 0.4 0.889 -2.537 0.011
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logOR
.3 2

 Campbel

 Tervila

 Krans

 Landesman

 Cuadros

 Fal lis

 Menzier

 Flowers

 Weseley

تب  ماني مر ظر ز عات از ن یب مطال بھ ترت فوق  جدول  در 
اند و ھر سطر بھ صورت تجمعـي تركیـب اطالعـات ھـر شده

بـر . گـذاردمطالعھ را با مطالعات قبلي بھ نمایش مـي
توان دریافت كھ بـا تركیـب نتـایج اساس این نتایج مي

بنـدي انستیم بھ این جمعتوچھار مطالعھ اول تقریبًا مي
-برسیم كھ مصرف دیورتیكھا باعث كاھش خطر بـروز پـره

است و بقیھ مطالعات تـاثیر زیـادي بـر شدهاكالمپسي مي
ھمین موضـوع در نمـودار .اندگیري نھایي نداشتھنتیجھ

.استشدهمربوطھ نیز بھ نمایش گذاشتھ

metabiasدستور

براي بررسي احتمال وجود سوگیر در انتشار این دستور
رود و عالوه بر رسم نمودارھاي مربوطھ، نتایج بكار مي

.دھدرا انجام ميEggerو Beggآزمونھاي آماري 

:شكل كلي دستور بھ صورت زیر است

metabias logOR SElogOR, graph(begg|egger) gweight
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نقاط را با گوید اندازه بھ برنامھ ميgweightعبارت 
نتیجھ اجراي این دستور . توجھ بھ وزن آنھا رسم نماید

البتھ باید در داخل پرانتز . بھ شكل زیر خواھد بود

براي رسم نمودار مورد نظر eggerو یا beggیا كلمھ 
.استفاده نمود

Begg's Test

  adj. Kendall's Score (P-Q) =      -4
          Std. Dev. of Score =    9.59 
           Number of Studies =       9
                          z  =   -0.42
                    Pr > |z| =   0.677
                          z  =    0.31 (continuity corrected)
                    Pr > |z| =   0.754 (continuity corrected)

Egger's test
Std_Eff Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf.

Interval]

slope -0.2081 0.331336 -0.63 0.55 -0.99158 0.57539
bias -0.8271 1.236211 -0.67 0.525 -3.75028 2.096072

وجود سوگیري بر اساس p-valueبر اساس این نتایج 

و ۶٧٧/٠بھ ترتیب برابر eggerو beggھاي آزمون
- این اعداد در نتایج فوق مشخص شده. (مي باشند٠/۵٢۵
براي توضیحات بیشتر بھ فصل ھفتم مراجعھ . اند

باشید كھ زماني الزم است كھ توجھ داشتھ). نمایید

را گزارش دھیم كھ در بعضي از continuity correctedنتایج 
اي مورد و یا شاھد تعداد مطالعات در یكي از گروھھ

با توجھ بھ اینكھ . باشدپیامدھاي مورد نظر صفر بوده
آنالیز در تمام گروھھا و تمام مطالعات -در این متا

است لذا نیازي بھ شدهاكالمپسي دیدهبھ میزان كافي پره
.این اصالح وجود ندارد
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شود نوشتھbeggدر صورتي كھ در داخل پرانتز عبارت 
شكل بھ صورت زیر بھ نمایش در خواھد آمد نمودار قیفي

.استكھ تفسیر كامل آن در فصل ھفتم بیان شده

Begg's funnel plot w ith pseudo 95% confidence limits
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شود نوشتھeggerو صورتي كھ در داخل پرانتز عبارت 
شكل بھ صورت زیر بھ نمایش در خواھد مربوطھنمودار 

Eggerن نمودار خط رگرسیون مربوط بھ تحلیل در ای.آمد
دھد كھ آیا این خط محور عمودي را رسم شده و نشان مي

.كند یا نھدر نقطھ نزدیك بھ صفر قطع مي

Egger's publication bias plot
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metatrimدستور

كند كھ آزمونھاي اربرد پیدا مياین دستور زماني ك
باشند كھ سوگیري در انتشار نتایج قبلي نشان داده

دستور با استفاده از روش آمارياین . استوجود داشتھ

fill" methodDuval and Tweedie nonparametric "trim andكند سعي مي
تا تخمیني از نتایج مطالعات سانسور شده پیدا نموده 

.الیز را تصحیح نمایدآن-و نتیجھ متا

نظران با انجام الزم بھ ذكر است كھ بسیاري از صاحب
چنین تحلیلي موافق نیستند و معتقد ھستند كھ در صورت 
-بروز سوگیري در انتشارات، متدلوژي كار زیر سوال مي

آن با استفاده از این رود و انجام تحلیل و یا تصحیح
. كندكمك نميروشھاي آماري چندان بھ افزایش دقت كار 

در مقابل بعضي معتقد ھستند كھ وجود سوگیري در 
انتشارات متاسفانھ بھ صورت بارز و غیر قابل اجتنابي 

آنالیز وجود دارد و -در جستجوي ساختار یافتھ و متا
رسالت آمار تصحیح این خطاھا است و این دستور تا 

.كنداي این رسالت را محقق ميحدود قابل توجھ

تري نیز وجود دارد كھ با ي پیچیدهالبتھ روشھا
مدلسازي سعي بھ رفع خطاي سوگیري در استفاده از 

تكمیل این این روشھا در حال حاضر . انتشارات دارند
موضوع روز است و بھ ھمین دلیل بحث گسترده در این 

.زمینھ در حوصلھ این كتاب نیست

labbeدستور

كمك رود و بكار ميL'Abbeرسم نمودار این دستور براي 
كند تا با استفاده از آن بررسي نماییم كھ آیا مي

. استامكان بروز سوگیري در انتشار وجود داشتھ
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. استتوضیحات كامل این نمودار در فصل ھفتم بیان شده
:شكل كلي این دستور بھ شكل زیر است

labbe p_t p_c np_t np_c
E

ve
nt

 r
at

e 
gr

ou
p 

1

Event rate group 2
0 .25 .5 .75 1

0

.25

.5

.75

1

funnelدستور

از آنجایي كـھ . كنداین دستور نمودار قیفي را رسم مي
نمودار قیفي بھ صورت دقیقتر و كاملتر با استفاده از 

شود كھ از ایـن شود لذا توصیھ ميرسم ميmetabiasدستور 
س صورت م بھ  ستور  شودد ستفاده ن صورت . تقیم ا بھ  ما  ا

.شودكلي شكل این دستور این گونھ نوشتھ مي

funnel logOR SElogOR

metapدستور

كاربرد دارد p-valueآنالیز -این دستور براي انجام متا
و شكل كلي آن بھ این صورت است
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Metap pvar, e(#)

دھد م متغیري را نشان ميدر این دستور اولین عبارت اس

. استرا ذخیر نمودهp-valueكھ در بانك اطالعاتي مقادیر 

-pسپس باید نشان داد كھ از كدام فرمول براي تركیب 

valueبھ صورت پیش فرض و بدون ھر . ھا استفاده شود

-استفاده ميfisherاي بعد از كاما، فرمول عبارت اضافھ

استفاده  Edgingtonدر صورتي كھ بخواھیم فرمول. شود

شود و در داخل پرانتز نوشتھeشود باید بعد از كاما 

شود تا از متد میانگین استفاده شود نوشتھaیا حرف 

nو یا در داخل پرانتز حرف ) Edgingtonفرمول اول (
شود تا از روش توزیع  نرمال استفاده شود نوشتھ

).Edgingtonفرمول دوم (

دانستن كاربرد ھر یك از این و براي توضیحات بیشتر (
)توانید بھ فصل قبل مراجعھ نمایدميفرمولھا، 

metainfدستور

تك مطالعات بـر روي نتیجـھ این دستور میزان تاثیر تك
نھایي را ارزیابي نموده و بھ عبارتي یك تحلیل ساده 

كلـي ایـن شكل. دھدانجام مي) sensitivity analysis(حساسیت 
:دستور عبارت است از

metainf logOR SElogOR, eform random id(trial) print

شود تا نتایج نھایي ميدر این دستور از برنامھ خواستھ

، مــدل )eformعبــارت (از حالــت لگــاریتم خــارج شــود 

، نتـایج ھـر )randomعبارت (استفاده شده تصادفي باشد 
سنده  سم نوی بھ ا جھ  با تو عھ  سم مطال عھ ا اول مطال

-بھ برنامھ ميprintو عبارت ) id(trial)عبارت (گذاري شود 
.گوید كھ نتایج نھایي دستور بھ صورت جدول ارایھ شود
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-دستور جدول زیر توسط برنامھ تولید مياین با اجراي 

شود

دھد كھ در كـل نسـبت شـانس سطر آخر این جدول نشان مي

)OR ( در سطرھاي باالتر . استبوده۶/٠در كل برابر با
دھد كھ با حذف ھر مطالعھ میـزان نسـبت شـانس نشان مي

ھمانگونھ كھ مشاھده . بدست آمده چھ مقدار خواھد بود

باعث خواھد شد ) Weseley(شود مثالً حذف اولین مطالعھ مي
توان برسد و عمالً مي۵۶/٠كھ نسبت شانس محاسبھ شده بھ 

این عـدد را   ٠۴/٠كھ این مطالعھ بھ میزان حدود گفت 
بر اساس نتـایج فـوق مشـخص اسـت كـھ . استتغییر داده

اسـت و باعـث داشـتھCuadrosبیشترین تاثیر را مطالعھ 
. نسبت شانس بھ تغییر كند  ٠٨/٠است كھ بھ میزان شده

بھ  عات را  مین اطال مھ ھ مذكور برنا ستور  جراي د با ا
اگرچـھ ظـاھر ایـن . دھدیز نمایش ميصورت یك نمودار ن

وم آن متفاوت نمودار شبیھ نمودار انباشت است ولي مفھ
است و ھر سطر مقدار نسبت شانس تجمعي را بدون وارد 

Study ommited e^coef. [95%  Conf.

Weseley 0.56 0.36 0.86
Flowers 0.63 0.41 0.97
Menzier 0.64 0.42 0.97
Fallis 0.65 0.43 0.96
Cuadros 0.68 0.47 0.98
Landesman 0.57 0.34 0.97
Krans 0.58 0.37 0.90
Tervila 0.56 0.37 0.82
Campbel 0.54 0.35 0.83

Combined 0.60 0.40 0.89
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در ایـن .دھدنمودن اطالعات مطالعھ مذكور را نمایش مي
شده دامنھ اطمینـان و نمودار سھ خط عمودي نمایش داده

س اطالعات تمامي مطالعات مقدار نسبت شانس كل بر اسا
.دھندرا نشان مي

  0.34   0.60  0.40   0.89   0.98

 Weseley

 Flow ers

 Menzier

 Fallis

 Cuadros

 Landesman

 Krans

 Tervila

 Campbel

 Study ommited
 Meta-analysis random-effects estimates (exponential form)

metatrimدستور

كند مقدار سوگیري در انتشار را كمي این دستور سعي مي

 Duval and Tweedie nonparametricنموده و با استفاده از روش 

"trim and fill"  مقادیر متنـاظري بـراي اطالعـات مطالعـات
بیني نموده و نتایج نھایي را ایجاد كننده سوگیري پیش

:شكل كلي دستور بھ این شكل است. تعدیل كند
metatrim logOR SElogOR, reffect eform print funnel

وید كھ مدل مورد اسـتفاده گبھ برنامھ ميreffectعبارت 

شود كھ نتیجھ نھایي باعث ميeformعبارت . تصادفي باشد

از printاز حالت لگاریتمي خارج شود و با آوردن عبارت 

stataشود كھ نتایج تحلیـل در خروجـي برنامھ خواستھ مي

بـھ funnelدر انتھا دستور نیز عبارت . شودنمایش داده
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ر قیفي ترسیم نماید كھ در گوید كھ یك نمودابرنامھ مي
تك مطالعات وارد شـده آن عالوه بر اطالعات مربوط بھ تك

سوگیري  ثر  ظر در ا بھ ن كھ  قاطي  عات ن یق، اطال در تحق
.اند را نیز بھ نمایش بگذاردیافت نشده

از آنجایي كھ در این فایل، سوگیري در انتشار نتایج 

وجـود Beggو Eggerبا توجھ بھ نتایج آزمونھاي آماري 
اي در است لذا این دستور نیز تغییر قابل مالحظھنداشتھ
ولـي در صـورتي كـھ در . گیري ایجاد نخواھد كردنتیجھ

باشد، نتیجھ بدست آمـده در اطالعات سوگیري وجود داشتھ
این دستور با نتایج بدست آمده در اثر اجراي دستورات 

اي ایجـاد خواھـدتفاوت قابل مالحظـھmetaساده مانند 
.شد
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