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اهداف مطالعات سنتزپژوهی ،راهی برای بازیابی ،مرور ،ترکیب ،تحلیل و یکپارچهکردن نتایج مطالعات اصیل است.
مطالعة حاضر بهمعرفی انواه روشهای ای نوه مطالعات میپردازد .سپس ،وضعیت مقاالت منتشرشده در PubMed
بررسی شده است.
مواد و روشها در بخش نخ ست ،از روش کتابخانه ای ا ستفاده شد .در برر سی و ضعیت تولید مقاالت ،دادهها از
 PubMedاستخراج و سپس با نرمافزار اکسل تحلیل شد.
یافتهها برر سیها ن شان داد که همة مطالعات سنتزپژوهی طی سالهای اخیر روند رو به ر شدی دا شته ا ست و
پژوهشگران اهمیت آن را درك کردهاند.
نتیجهگیری با تواه به افزایش حجم و تعداد اطالعات تخ ی ،آگاهی و ا ستفاده از نتایج مطالعات سنتزپژوهی
در ت اامیمگیری های بالینی مبتنی بر شااواهد بساایار م ثر اساات .با تواه به اینکه در ایران بیشااتر مطالعات به
سیستماتیک و متاآنالیز محدود شده است ،مقالة حاضر دید ادیدی را به مطالعات سنتزپژوهی ایجاد میکند.

مقدمه
با افزایش حجم انتشااارات ،مرور مطالعات قبلی ،بهخ ااوص در
حوزة پزشکی سخت و ناممک شده است ،در صورتی که گاهی
مطالعات مشااابه نتایج متضااادی دارد که بر ت اامیمگیریهای
بالینی بسااایار اثرگذار اسااات .ای مسااائله ساااببسااااز رواج
سااانتزپژوهی ( )research synthesisشاااده اسااات که در آن
پژوهشاااگران در پی ترکیب ،تلفیق ،تحلیل و تفسااایر تازهای از
پژوهشهای قبلی ه ستند .در ای نوه پژوهش ،فر ضیهها آزمون
و اعتبار سنجی می شود تا پژوهشهای آینده بهتر طراحی شود
[.]1
هاادف پژوهش حاااضااار معرفی روشهااای مختلف
سنتزپژوهی و بررسی وضعیت آنها در  PubMedاست.

مواد و روشها
در معرفی مطالعات ،روش مرور متون (کتابخانهای) ا ستفاده شد
و در تعیی وضاااع یت PubMed ،با پرسواو های م ناساااب
( )Queriesبررساای گردید .یافتهها با اسااتفاده از نرمافزار Excel

تجزیهوتحلیل شد.

انواع سنتزپژوهی
دو رهیافت عمده در ساانتزپژوهی عبارت اساات از رهیافتهای
امعی ( )aggregative approaches to synthesisو رهیافتهای
غیرامعی (.]2[ )non-Aggregative approaches to synthesis
همچنی  ،میتوان آنها را به ساااه گروه سااانتز مطالعات کمّی،
کیفی و کمّی -کیفی تقسیم کرد.
مرور م تون ( )literature reviewیا مرور ن ق لی

( narrative

)review

معمولتری نوه سنتز عبارت ا ست از مقای سه و مقابلة دیدگاه
نویسااندگان مختلف در مورد یک موضااوه ،دسااتهبندیکردن
نویساااندگان با نتایج مشاااابه ،نقد انبههای روششاااناسااای
پژوهش ها ،تو اه به حوزه هایی که مورد توافق نویسااا ند گان
نی ستند ،برا ستهکردن مطالعات نمونه و شکافهای پژوه شی،
نشاااان دادن ارتباط پژوهش شاااما با مطالعات دیگر و با متون
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نادی راوندی

بررسااای  PubMedبا پرسواوی [ ]2نشاااان داد که
نخستی مطالعة مرور سیستماتیک در سال  1948منتشر شده
و  65درصد مقاالت مربوط به پنج سال اخیر است .شکل  1روند
تولید مقاالت را نشان میدهد.

بهصااورت عام و نتیجهگیری از خالصااهکردن متون [ .]3از نظر
محتوا ب سیار تو صیفی ا ست .ا ستجوی منابع در آنها نظاممند
انجام نمیشاود و اغلب روی گروههای فرعی مطالعات یک حوزه
بر ا ساس د سترسپذیری به پژوهشها یا یک نوی سندة م شخ
تمرکز دارد و با اینکه ب سیار آگاهکننده ا ست سوگیری هم دارد
[ .]4ا ستجوی زیر در  Pubmedبرای برر سی و ضعیت مطالعات
انجام شد.

متاآنالیز ()meta-analysis
متاآنالیز یک مرحله باالتر از مرور ساایسااتماتیک اساات و خود
ممک ا ست مروری سی ستماتیک با شد ،اما عکس آن صادق
نی ست .متاآنالیز ،مطالعهای کمّی ،ر سمی و اپیدمیولوژیکی ا ست
که سااایسااات مات یک ،پژوهش های قبلی را ارز یابی و ن تایج را
اساااتخراج میکند .نتایج شاااامل تخمی دقیقتر آثار درمان،
فاکتورهای خطر بیماری یا هر نتیجة دیگری ا ست که به تحلیل
ترکیبی ( )pooled analysisکمااک می کنااد [ .]7هاادف آن
خالصااهکردن حجم زیادی از دادهها برای درك آسااان ،تعیی
واود اثر و بزرگی آن ،افزایش قاادرت و دقاات مطااالعااات ،و
حلوف اال تضاااد میان گزارشهای مختلف اساات [ .]8تعداد
مطالعات در متاآنالیز ن سبت به مرور سی ستماتیک کمتر ا ست،
چون باید امعیت و آمارهای آنها کامالً قابلمقای سه با شد [.]2
تفاوت آن با مرور سی ستماتیک همگ تربودن امعیت مطالعات
منتخب در متاآنالیز اساات .همچنی  ،روش انجام و تحلیل نتایج
مطالعات و بهطور کلی مقیاسهای اثر [ ]9در آن بسااایار مهمتر
است.

Search Query (1): literature review [Title] NOT
]Systematic [Title

برر سی ن شان داد نخ ستی مقاله در سال  1945و 44
درصد مقاالت در پنج سال اخیر منتشر شده است (شکل .)1
مرور سیستماتیک ()systematic review

هدف آن امعآوری بهتری پژوهشها با یک ساا ال مشااخ
ا ست و از پژوهشهای مرتبال برای یافت  ،ارزیابی و تلفیق نتایج
حاصااال اسااات فاده میک ند [ .]5ای نوه م طال عه با طرح و
برنامهریزی دقیق و اامع و با اساااتفاده از راهبرد اساااتجوی
مشخ انجام میشود تا سوگیری با شناسایی ،ارزیابی و ترکیب
تمام مطالعات مرتبال در موضاااوعی خاص کاهش مییابد [.]4
پنج گام اساسی آن عبارت است از قالببندی پرسش ،شناسایی
کارهای مرتبال ،ارزیابی کیفیت مطالعات ،خال صهکردن شواهد،
و تفسیر یافتهها [.]6
Search Query (2): (systematic review [Title]) NOT
)]((meta analysis [Title]) AND meta-analysis [Title

Search Query (3): meta analysis [Title] AND meta]analysis [Title

44712
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literature review
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34409
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شکل  .1روند تولید مقاالت مرور متون ،مرور سیستماتیک و متاآنالیز در  Pubmedبین سالهای 2016-1945
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قبل فرضااایه یا ساا الی در ذه واود دارد .ساااپس ،مجموعة
دادهها برر سی می شود تا به س ال پا سخ داده شود .در رهیافت
دوم ،نخ ست مجموعة دادة مواود برر سی می شود تا م شخ
شود ای دادهها به چه س الی پا سخ میدهد [ .]11سه شکل از
تحلیل ثانویة دادههای اولیه واود دارد:
 .1تحل یل عمیق اضاااافی (.)additional in-depth analysis
محقق تمرکز زیادی بر یک یافته یا انبة خاصااای از کار
اولیه دارد.
 .2تحلیل گروه فرعی اضافی (.)Additional sub-set analysis
پژوهشگر به صورت گزینشی روی یک گروه فرعی از نمونة
مطالعة (یا مطالعات) اصلی تمرکز میکند.
 .3چشاااام انااداز ااادیااد  /تااماارکااز ماافااهااوماای ( New
 .)perspective/conceptual focusتحل یل گذشااا تهنگر کل یا
بخشااای از یک مجموعه داده با دیدگاهی مت فاوت اسااات تا
مفاهیمی برر سی شود که در مطالعة ا صلی مورد تواه نبوده یا
در پژوهش اولیه اصل نبوده است [.]12

بررسااای  PubMedبا پرسواوی [ ]3نشاااان داد که
نخسااتی مطالعه در  1977منتشاار شااده و  68درصااد موارد
مربوط به پنج سال اخیر بوده است.
بر ا ساس شکل  ،1مطالعات مرور متون ،سی ستماتیک و
متاآنالیز طی سااالها ،روند روبهرشاادی داشااته و همانطور که
میبینیم طی سااالهای  2016-2005شااتاب بیشااتری گرفته
است.
فراقوم نگاری ()meta-ethnography

فراقومنگاری یکی از روشهای تف سیرگرایانه در ترکیب مطالعات
کیفی ا ست [ ]9و با تعیی کلمات کلیدی ،عبارتها ،ا ستعارهها
و عقاید مواود در مطالعات ،بهاای خال صهکردن نتایج ،آنها را
تف سیر و رابطة بی مطالعات را م شخ میکند .تعداد مطالعات
مورد بررسی آن اندك است و به «معنا در بافت» ( meaning in
 )contextتو اه میک ند .ای نوه پژوهش کیف یت تفسااایری
( )interpretive qualitative researchو زمینة ااتماعی و نظری
( )social and theoretical contextرا در ن ظر می گ یرد کااه
یافتههای ا صلی در آن بافت ظاهر می شود و تالش میکند ای
بافت را بهبود بخشد و آن را مقایسه کند [ .]2در ای روش ،بعد
از انتخاب مطالعات مرتبال ،فهرساااتی از کلیدواژه ها ،مفاهیم و
اسااتعارهها اسااتخراج میشااود .سااپس ،پژوهشااگر در مورد
شباهتها ،تناقضها و ارتباط آنها از انبههای مختلف ق ضاوت
میکند .ای رویکرد شامل هفت گام است.
در شاااکل  ،2فاکتورهای م ثر در ارزیابی کیفی مطالعات
نیز مشخ شده است ،شامل انتخابهای کاربردی ،منابعی که
مطالعات از آنها بهدساات آمدهاند ،فرهنگ پژوهشاای غالب در
زمان انجام پژوهش و معرفتشناسی در پژوهش [.]10

Search Query (5): Secondary Analysis of Primary Data
][Title/Abstract

اولی مطالعة آن در سااال  1982در  PubMedمنتشاار
شد 50 .درصد آن در پنج سال اخیر بوده است.
مقایسة موردی متقاطع ()cross-case comparison

مطالعة موردی م حدودیت های بالقوهای در تحل یل شاااواهد و
گزارش اهداف دارد و تعمیمپذیر هم نیسااات .مطالعة مقایساااة
موردی متقاطع ای مشاکالت و کاساتیها را ندارد [ ]13و روی
مطالعات کمّی و کیفی انجام میشود ،هر چند روشهای مقایسة
آن تقریباً همیشه کمّی است [ .]2ای مطالعه استجوی الگوها،
شااباهتها و تفاوتهای موارد متقاطع در متغیرها و اندازهگیری
نتایج مشاااابه اسااات [ .]13یکی از فنون آن انتخاب طبقات یا
ابعادی در مطالعات منتخب بر اسااااس سااا ال پژوهش ،متون
مواود یا به انتخاب پژوهشاااگر اسااات .ساااپس ،شاااباهتهای
درونگروهی و تفاوتهای بی گروهی ای طبقات موضاااوعی را
مقایسااه میکند .برای ای کار میتوان با اسااتفاده از ماتریس ای
 2*2چندی طبقه یا بعد را یکاا مقایساااه کرد یا میتوان از
مقیاس اندازهگیری پیوسته و سپس نمودار استفاده کرد [.]14
Search
Query
)6): Cross-case Comparison

Search Query (4): Meta-Ethnography OR MetaEthnographic

پرسواوی [ ]4در  PubMedنشاااان میدهد  267مقاله
از  2016-1998منتشاار شااده که  70درصااد آن در پنج سااال
اخیر بوده است.

تحلیل ثانویة دادههای اولیه (

secondary analysis of primary

)data

اگر پژوهشاااگران داده های مورد نیاز خود را از طریق دادههایی
بهدساااات آور ند که قبالً دیگران در م طال عات کمّی و کیفی
امعآوری کردهاند و آن را تحلیل کنند ،مطالعة تحلیل ثانویة
داده های اول یه ان جام دادها ند .دو ره یا فت سااا المحور (data-
 )drivenو دادهمحور ( )data-drivenدارد .در رهیافت نخ ست ،از

][Title/Abstract

در سال  ،1982نخستی مطالعة آن در  Pubmedمنتشر
شد و  45درصد آن در بی سالهای  2016- 2011بوده است.
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 .1شروه به
کار

آیا ترکیب
کیفی
معتبر
است؟

آیا نیازی
به ترکیب
در ای
موضوه
هست؟

اعضای
تیم
درست
هستند؟

نادی راوندی

اسااا ت جوی
سیستماتیک؟

ترکیب
کلی یا
مفهومی

 .2ت ااامیم گیری در مورد
مطالعات مربوط

راهااااباااارد
جستجو ؟

ارزیاااااباااای
کیفی؟

 .3خواندن مطالعات:
چه دادههایی و چگونه باید استخراج شوند

معرفتشناسی
فرهنگ
پژوهشی
غالب

 .4چگونه مطالعات مرتبال میشوند؟
چگونه میتوانم یک مفهوم را از یک توصیف کشف کنم؟

منابع

 .5چگونه مطالعات مرتبال میشوند؟
چگونه میتوان یک مفهوم را از یک توصیف کشف کنم؟

انتخابهای
کاربردی

 .6ترکیب ترامهها و تفسیرها
چگونه تفسیرها را به چالش بکشیم؟

 .6بیان ترکیب؟
چگونه تأثیر یافتهها را به حداکثر برسانیم؟

شکل  .2هفت گام در مطالعات فراقومنگاری و عوامل مؤثر بر تصمیمگیری []10

میشاااود .ساااپس ،تعداد چهار یا پنج مطالعة متضااااد انتخاب
میشاااود .روی ای مطالعات تحلیل بافتی و موضاااوعی انجام
می شود .در طول ای تحلیل ممک ا ست که برخی مو ضوعات
پدیدار شوند که حکم به خروج برخی مطالعات دهند .همچنی ،
دامنة و سیعی از مو ضوعات برای برر سی ظاهر شود .ای روند
بههمی شکل ادامه مییابد تا به حالت اشباه برسد و در نهایت
به توساااعة نظریه و ارائة یافتهها میانجامد .هی مطالعهای در
 PubMedبا ای رویکرد نمایه نشده است.

فراتفسیر ()meta Interpretation

در سال  2005روش دیگری از سنتز مطالعات کیفی پی شنهاد
گردید که فراتفساایر نام دارد [ .]2از ویژگیهای آن ،اسااتفاده از
رهیااافتی اناادیشااااهنگااار ( )ideographicبااهاااای رهیااافتی
ازپیشتعیی شده برای تعیی معیارهای خروج از مطالعه ا ست.
ای مطالعه نیز بر معنا در بافت تمرکز دارد و رهیافتی قابلتکرار
برای نمونهگیری نظری مطالعات و سنتز آنهاست.
مطابق شکل  ،3ای رهیافت با یک حوزة پژوهشی شروه
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بررسی و معرفی انواع مطالعات سنتزی /ترکیبی... /

شکل  .3شیوة بالقوه برای فراتفسیر []2

فرامطالعه ()meta study

اساات .شاااید دلیل آن رشااد نگاه ااتماعی در بی پژوهشااگران
بوده است.

فرامطالعه فرایند یا ف ترکیب نتایج پژوهش ها با اساااتفاده از
روشهای آماری برای بازیابی ،انتخاب و ترکیب نتایج از مطالعات
مجزا اما مرتبال قبلی اساات [ .]15بسیییاردقی تر از مرور متون

سنتزپژوهی آمیخته ()mixed research synthesis

مرور سااایساااتماتیکی اسااات که نتایج مطالعات کیفی و کمّی
حوزهای مشاااترك از پژوهش های تجربی را ترکیب میکند .در
مقای سه با دیگر روشهای پژوهش ترکیبی که مو ضوه مجموعه
دادههااای ترکیبی از دادههااای کمّی و کیفی (بااهطور مثااال،
م اااحبه و مانند آن) اساات دادههای آن از یافتههای مطالعات
کمّی و کیفی اولیه از پژوهشهای تجربی بهد ست میآید [.]18
نتایج آن دقیقتر از روشهای ترکیبی دیگر و هدف آن توساااعة
خالصااة شااواهد و نظریه و قضاااوت نظریههای رقیب و تعیی
عناصاار فعال ،اثربخشاای و پیوندهای ضااعیف در زنجیرة انجام
مداخالت ،برنامه و ساایاسااتهاساات [ .]29مطالعهای از آن در
 PubMedمنتشر نشده است.

ا ست که اغلب به شدت بر تف سیر شخ صی پژوه شگر متکی
اسییت .ساااه ساااطا تحلیل دارد :تحلیل فراداده

(meta-data-

 )analysisکه تحل یل م جدد داده ها از مطالعات اول یه اسااات؛
فراروش ( )meta-methodکه به کیفیت مطالعات اولیه و روش
و روششااناساای تواه دارد که هر کدام برای یافتهها اسااتفاده
کردها ند؛ و فرانظر یه ( )meta-theoryکه بر کشاااف ن قادا نة
چارچوبهای نظری مورد ا ستفاده و نظریهای تمرکز میکند که
از پژوهش آمده ا ست [ .]16اهمیت فرامطالعهها تا آنجا ست که
میتوان از آنها برای مدلسازی استفاده کرد [.]17
کل مطالعات فرامطالعة نمایهشاااده در  PubMedهفتاد
مورد است که  46در صد آن در پنج سال اخیر نمایه شده است.
نخستی مقاله در سال  1992منتشر شده است.

بحث
هدف از انجام ای مطالعه ،بررسی انواه مطالعات ترکیبی و سنتز
پژوهی و بررساای وضااعیت ای نوه مطالعات در  PubMedبود.
ی پز شکی مانند
برر سی اامالی در گوگل و پایگاههای تخ
 Medlibو  IranMedexدر ایران نشااااان داد که مطاالعاات
ساانتزپژوهی در ایران بهاز مرور متون ،مرور ساایسااتماتیک و
متاآنالیز مورد تواه قرارنگرفته اسااات .واردکردن نام ای نوه

Search Query (7): (metastudy [Title/Abstract] OR meta)]study [Title/Abstract

طبق شااکل  ،4روند رشااد مقاالت فراقومنگاری در پنج
سال اخیر نسبت به دو مطالعة دیگر بسیار بیشتر بوده است ،در
حالی که تحلیل ثانویة دادههای اولیه ن سبت به آن پی شگام بوده
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نادی راوندی

مطالعات متعدد میپردازد بساایار مفید اساات .از آنجا که قبل از
آنکه مفاهیم وارد کتب در سی و غیردر سی شود قبالً در مقاالت
وارد میشاااود و بهدل یل حجم کم آن ها بیشاااتر مورد تو اه
قرارمی گیرد ،نویساااندة مقاله بر آن شاااد تا به بررسااای انواه
مطالعات ساانترپژوهی بپردازد و ضاام معرفی آنها بهصااورت
کامل در یکاا ،زمینة آشااانایی پژوهشاااگران را با آنها فراهم
کند .بیان ویژگیها و نوه مطالعات مورد بررساای در ای مطالعه
نیز کمک میکند تا پژوهشاااگران همزمان بتوانند به مقایساااة
روشها بپردازند و برای مطالعات بی شتر متون مف ل را مطالعه
کنند و از انجام مطالعات ترکیبی و تلفیقی با چند روش محدود
پرهیز کنند.

مطالعات در گوگل نشاااان میدهد که تعدادی از آنها حتی در
ایران ترامة م شخ ی ندارد و در مورد برخی دیگر فقال در حد
تعریفی ساده وارد متون شده است.
شاااید یکی از دالیل مهم در اسااتفادهنکردن ای روشها
عدم آشنایی پژوهشگران است .بررسی کتابهای روش تحقیق،
چه در حوزة علوم ان سانی و چه در پز شکی ن شان داد که بهاز
چهار روش گفتهشاااده در باال در کتاب ها نیز ای روش ها زیاد
استفاده نشده است .همی عدمآشنایی ممک است باعث شود
که بساایاری از مطالعات اصاایل به دلیل آنکه ذینفعان فرصاات
مطالعة همة آنها را ندارند مورد تواه قرارنگیرد .چون مطالعات
ساانتز ترکیبی به خالصااهکردن نتایج یا ارائة تفساایر در مورد
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شکل  .4روند تولید مقاالت فراقوم نگاری تحلیل ثانویه دادههای اولیه و مقایسد موردی متقاطع و فرامطالعه  Pubmedبین سالهای 2016-1945
جدول  .2خالصد ویژگی مطالعات مورد بررسی
نام مطالعه
مرور متون
مرور سیستماتیک
متاآنالیز
فراقومنگاری
تحلیل ثانویة دادههای اولیه
مقایسه موردی متقاطع
فراتفسیر
فرامطالعه
سنتزپژوهی آمیخته

خالصه
عدم تمرکز بر پرسشی مشخ و بدون پرتکل است .استجوی آن غیرسیتماتیک است و ممک است سوگیری داشته باشد.
تمرکز بر پرسشی مشخ و دارای پرتکل و هدف دقیق است .ارائهکنندة خالصة دقیقی از مطالعات است.
تأکید بر مطالعات کمّی و استجوی سیستمایتک همچنی  ،تأکید بر همگ بودن امعیت و روش انجام پژوهشها ،حلوف ل
تضاد میان مطالعات و ارائهکنندة نتایج بهصورت تحلیلهای کمّی است.
انجام روی دادههای کیفی و پژوهش کیفی تفساایری با اسااتجوی ساایسااتماتیک اساات .ارائة تفساایر بر اساااس مفاهیم و
استعارههای فهرستشده از مطالعات با تعداد مطالعات اندك و تواه به معنا در بافت است.
مجموعه دادههای اولیهای که خود پژوهشگر مطالعة اولیة کمّی یا کیفی یا پژوهشگر دیگر است.
بر اساس دادههای امعآوری اولیه از مطالعات کیفی و کمّی انجام است با روشهای مقایسة کمّی.
تمرکز بر معنا در بافت و تعیی کنندة معیارهای خروای است با تحلیل بافتی و موضوعی مطالعات منتخب اندك.
فرایند یا ف ترکیب نتایج پژوهشهای کیفی با ا ستفاده از روشهای آماری و دقیقتر از مرور متون و کمتر واب سته بر تف سیر
شخ ی است.
تأکید بر نتایج کمّی و کیفی مطالعات تجربی و نتایج آن دقیقتر از روشهای ترکیبی دیگر است.
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 بررسیها نشان داد که در اکثر قریب. نیز بررسی شودPubMed
، روند فزایندهای در مقاالت نمایهشاااده،به اتفاق ای مطالعات
 واود داشته است که نشان از تواه به،بهویژه در پنج سال اخیر
 در پژوهش های آی نده میتوان برای هر ره یا فت.آن اساااات
معرفی شده در ای پژوهش مقالة ادید منتشرشدهای را انتخاب
 نتایج آن با مطالعات،کرد تا ضاام بررساای ویژگیهای مطالعه
.اولیه در آن حوزه نیز مقایسه شود

نتیجهگیری
مطالعات سااانتزپژوهی بهدلیل حجم زیاد انتشاااارات بهویژه در
 مطالعات ترکیبی با تلفیق.حوزة پزشاااکی اهمیت زیادی دارد
نتایج مطالعات کمّی و کیفی باعث آگاهی ساااریعتر و کاملتر
 در ای مقاله سعی شد تا با.افراد از و ضعیت پژوهش می شود
معرفی انواه مطالعة سنتزپژوهی و ضعیت ر شد ای مطالعات در
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