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مقدمه
 فراتحليــل می توانــد گزارش های گوناگون و متنوع پژوهشــی، 
نوشــته های بالتكليف و بدون استفاده ي آرشــيو كتابخانه ها، مراكز 
پژوهشــی ســازمان ها و دانشگاه ها را از ســرگردانی نجات دهد. در 
این امر نيز تردید نيســت كه تركيب نتایج و استفاده از پژوهش های 
انجام شده ي پيشين به عنوان واحد تحليل برای كسب تصویری كلی 
و شفاف از یك موضوع پژوهشی به مراتب مؤثرتر و مفيدتر از تعریف 

طرح های پژوهشی جدید در آن موضوع است.
 فراتحليل پژوهشــگر را از اتكاء به نتایج یك مطالعه ي انفرادی و 
یا اتكاء به بازنگری های غيركّمی ســنتی و روایتی مصون می دارد و 
فرصتی ارزنده برای او فراهم می كند تا بتواند تشابهات و تفاوت های 
روش شــناختی را در نتایــج چندین مطالعه درک كنــد و با یك دید 
تراكمــی، تصویری كلی از یك فعاليت پژوهشــی ارائه دهد. به بيان 
دیگر فراتحليل به پژوهشــگران امكان می دهد كه داده های حاصل 
از چندین بررسی و مطالعه را با هم تركيب كنند.)هومن، 1387، 27(

این مقاله تالش دارد ضمن بيان تاریخچه و خاســتگاه این روش 
تحقيق، به تعاریف مختلف از آن اشاره كرده، هدف و ضرورت منطقی 
برای انجام آن را مطرح نماید. در ادامه ویژگی ها، قابليت ها، ظرفيت ها 
و نيز خألها و انتقاداتی كه بر آن وارد است مورد بررسی قرار می گيرد؛ 
مفروضه های اصلی و مراحل مختلف اجرای آن و بسته های نرم افزاری 
كه به این منظور توليد و عرضه شــده اند، معرفی می شود و درنهایت 

نحوه ي ارائه ي گزارش و تفسير نتایج فراتحليل و معيارهای ارزشيابی 
آن پس از تدوین و ارائه، مورد بررسی قرار می گيرد.

سيمای تاريخی
 فراتحليــل یا روش های كّمــی نتایج پژوهش های انجام شــده، 
زایيــده ي یك بحران روش شــناختی در علوم اجتماعــی و رفتاری 
اســت و به گفته ي »روزنتــال2«)1991، 199( درواقــع، رویكردی 
كه »جين گالس3« برای نخســتين بار در ســال 1976 آن را تحت 
عنوان فراتحليل ناميد، واكنشــی به بحران با شــرایط نااميدكننده ي 
روش شــناختی در پژوهش های اجتماعی و رفتاری نيمه ي دوم قرن 

بيستم، به ویژه ي دهه های 70 و 80 ميالدی است. 
 تا ســال 1976 هيچ مطلبی در زمينه ي روش شناســی فراتحليل 
نوشــته نشــده بود. گالس در اولين مقاله در این حــوزه با عنوان: 
»تحليل اوليه، ثانوی و فراتحليل پژوهش«، بسياری از اصول منطقی 
و فرآیندهای آماری اساســی فراتحليل را معرفی كرد. او با طرح این 
اصطالح، بسياری از روش های پيشنهادی خود برای فراتحليل را در 
قالــب یك مثال كاربردی از پژوهش های شــخصی خود ارائه نمود. 
مقاله ي گالس نه تنها اولين انتشار علمی در این حوزه بود، بلكه اولين 
منبع علمی اســت كه بر این روش به عنــوان یك مجموعه ي كامل 
از روش های یكپارچه ســازی پيشينه های پژوهش در همه ي حوزه ها 

تأكيد دارد.)گالس، 1976(
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رویکاد فااتحلیلی: ظافیت هخ و خألهخ

 البتــه برخــی از محققان، اصطالحات دیگــری را برای این نوع 
روش شناسی مورد اســتفاده قرار می دهند از جمله: پژوهش تلفيقی، 
پژوهش تركيبی، مرور كّمی، مــرور نظام مند و تركيب اطالعات. اما 
هيچ یك به اندازه ي فراتحليل متداول نشــده است.)كاليك4، 1989( 
به نظر می رسد كه در متون و منابع مربوط به روش تحقيق، اصطالح 

فراتحليل به نسبت اصطالح پذیرفته شده و جاافتاده تری است.
 فراتحليل با یك مشكل پزشــكی آغاز شد و نخستين فراتحليل 
در سال 1904 توســط »كارل پيرسون« انجام گرفت. پيرسون برای 
نخســتين بار نتایج همبستگی بين واكسيناســيون عليه تب روده و 
ميــزان مرگ و مير ناشــی از آن را در پنج مطالعه ي مســتقل مورد 
بررســی قرار داد.)هانت5، 1997( در دو دهه ي پایانی قرن بيستم بود 
كه فراتحليل در حوزه های پزشــكی، علوم رفتاری و وجه مشــترک 
آن ها یعنی حوزه ي روانشناســی سالمت، روانشناسی پزشكی و طب 

رفتاری و سایر رشته ها رایج شد.

تعاريف
 فراتحليل ریشــه در حوزه ي پزشــكی دارد كه در آن پاســخ به 
ســؤاالت پيچيده و چندالیه، بر مبنای یافته های نسبتًا پراكنده انجام 
می گيرد.)روزنتال و دی ماتئو6، 2001( تعریف گالس به عنوان مبدع 
ایــن اصطالح از فراتحليل، »تحليل آمــاری یك مجموعه بزرگ از 
نتایــج آماری مربوط به مطالعات مختلف به منظور یكپارچه ســازی 

نتایج آن ها« بود.)گالس، 1977(
 فرآیند تركيب آماری نتایج پژوهش های مستقل و جداگانه، برای 
رســيدن به نتایج كلی درباره ي حجم اندازه ي نمونه فراتحليل ناميده 
شــده اســت. به بيان دیگر، این تكنيك خالصه ای از پژوهش های 
پيشين اســت كه برای مقایسه ي پيامدها در طول دامنه ي وسيعی از 

مطالعات، روش های كّمی را به كار می برد. 
 فراتحليل به مجموعه روش های آماری گفته می شود كه به منظور 
تركيب نتایج مطالعات مســتقل آزمایشــی و همبســتگی كه دارای 
پرسش های پژوهشی یكسانی درباره ي یك موضوع واحد باشد، انجام 
و به یك برآورد و نتيجه ي واحد منجر می شود)هومن، 1387( به اعتقاد 
»مریام و سيمپسون7«)2000( مرور ادبيات، بيشتر توصيفی و نقلی است 
ولی فراتحليل، جنبه ي اســتنباطی و جامــع دارد و به مدد بهره گيری 
از روش های پيشــرفته آماری از مرور صرف ادبيات و پيشينه ها فراتر 

می رود؛ بنابراین فراتحليل چيزی بيش از مرور نقلی ادبيات است.

به گفته ي  گالس)1976، 3( فراتحليل، »تحليل تحليل هاست« با 
سه مشخصه ي زیر:

1. فراتحليل كّمی است و با بهره گيری از اعداد و روش های آماری، 
اطالعات ارزشــمندی را كه با روش های دیگر قابل فهم نيست، ارائه 

می كند.
2. فراتحليــل كيفيــت پژوهش های موجــود را ارزیابی نمی كند، 
بلكه تالش می كند جنبه های مختلف روش شناســی های پژوهش در 
مطالعــات موجود را ثبت كند تا رابطــه ي آن را با یافته های تحقيق 

شناسایی كند.
3. هدف این رویكرد، مقایســه ي تحقيقات موجود و دریافت نتایج 

عمومی از ميان آن هاست.
 فراتحليل روشي است كه به كمك آن مي توان تفاوت های موجود 
در تحقيقات انجام شده را اســتنتاج كرده و در رسيدن به نتایج كلي 
و كاربردي از آن بهره جســت. در این روش ابتدا از طریق شكســتن 
اجزاي كل به ماوراء و فراتر از كل اوليه مي رسيم و سپس تحليل اوليه 
را به نحوي منتقل یا تبدیــل مي كنيم كه یافته ها در چارچوبي قابل 
قبول قرار گيرند و سرانجام تحليل های تركيب شده اطالعاتي را نشان 
دهند كه اطالعات اوليه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطالعات از 
منابع اوليه اســتخراج و سپس با یكدیگر تركيب مي شوند و سرانجام 
یك كل جدید را تشكيل مي دهند. گالس فراتحليلي را مطابق شرح 

زیر توضيح داده است:
رویكردي كه به ادغام و تركيب تحقيقات تحت عنوان فراتحليلي 
توجه دارد، چيزي بيش از روشــي براي تحليل داده ها نيســت كه در 
آن داده هاي متعلق به تجارب افراد به صورت كّمي خالصه مي شــود. 
در تحقيق فراتحليلي، محقق با ثبت ویژگی ها و یافته هاي توده اي از 
تحقيقات در قالب مفاهيم كّمي، آن ها را جهت اســتفاده از روش های 

آماري آماده مي كند)دالور، 1384(.
در فراتحليــل این امــكان وجود دارد كه در مقایســه با یك 
روش مطالعه ي واحد، شــناخت بيشتري از پدیده ها به دست آید. 
انجــام فراتحليــل اقتضا دارد كه تعداد قابــل اتكایي از كارهاي 
پژوهشــي در موضوعي واحد وجود داشــته باشــد تا به واسطه ي 
انباشــت نتایــج، خميرمایه ي دانــش بومي شــكل گيرد.)ازكيا؛ 

)1385 توكلي، 
فراتحليل با مرور نظا م مند منابع براي پيدا كردن، ارزشيابي، تركيب 
و در صورت نيــاز، جمع بندي آماري، به تحقيقاتي می پردازد كه قباًل 

فراتحليل به مجموعه روش های آماری گفته می شود كه به منظور تركيب 
نتايج مطالعات مستقل آزمايشی و همبستگی كه دارای پرسش های 
پژوهشی يکسانی درباره ي يک موضوع واحد باشد، انجام و به يک 

برآورد و نتيجه ي واحد منجر می شود.
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پيرامون یك موضوع خاص به رشــته ي تحریر درآمده اند. مهم ترین 
مزیت مطالعات فراتحليل این است كه با ادغام كردن نتایج مطالعات 
مختلــف، قدرت مطالعــه را در جهت یافتن نتایــج معني دار افزایش 
مي دهند. همين خصوصيت سبب شــده است كه در سال هاي اخير، 
تعــداد مقاالت مربوط به فراتحليل ها افزایش چشــمگيري را تجربه 

كند)رضائيان، 1384(.

هدف فراتحليل
 هدف روش فراتحليل نشــان دادن شيوه ي تفكر در مورد تركيب 
نتایج قبلی براســاس روش آماری اســت. در اینجــا واحد تجزیه و 
تحليل از پژوهش ها گرفته می شود نه آزمودنی ها. در فراتحليل نتایج 
تحقيقات مختلف تركيب می شــوند تا اینكه نتایج جدید و منسجمی 
استخراج شود و آنچه كه موجب سوگيری در نتایج نهایی شده حذف 
شــوند. در مجموع می تــوان گفت فراتحليل تركيــب داده های چند 
تحقيق برای یك برآورد واحد است؛ و از نظر آماری فراتحليل كاربرد 

مستقيم روش های چندعاملی است.)خلعتبری، 1387، ص 157(
درواقع كارایی یك فراتحليل و نقش آن در پاسخ به سؤال تحقيق، 
بســتگی به عوامل متعددی دارد، ولــی به صورت كلی می توان چهار 

نقش برای آن قائل شد كه عبارتند از:
1. افزایش توان آماری: از آنجا كه در فراتحليل، نتيجه گيری آماری 

براساس تركيب مطالعات اوليه است، توان آماری افزایش می یابد.
2. افزایش دقت: به دليل اینكــه تخمين ميزان اثر با حجم نمونه 
ارتباط دارد، دامنه ي اطمينان حاصل از مطالعات فراتحليل هميشــه 

دقيق تر از دامنه ي اطمينان مطالعات اوليه است. 
3. پاسخگویی به پرسش هایی كه مطالعات اوليه قادر به جوابگویی 
به آن ها نيســتند: ممكن است برخی از متغيرها نظير گروه سنی ثابت 
باشــند، اما در فراتحليل به دليل تنوع بين متغيرها در مطالعات اوليه، 

می توان به نقش و تأثير آن ها پرداخت.
4. ارزیابی دقيق تر تفاوت بين یافته های مطالعات مختلف: فراوان 
پيش می آید كه مطالعات به طور كامل مشــابه پاســخی متفاوت به 
یك ســؤال پژوهش می دهند. برای جمع بندی بهتر و دقيق تر نتایج 
مطالعات مختلف و بررسی آماری دالیل تفاوت آن ها، فراتحليل یكی 

از كارآمدترین روش هاست.)حق دوست، 1386(

ضرورت منطقی فراتحليل
 انتشــار روزافزون مقاالت، طرح های پژوهشــی و پایان نامه های 
دانشگاهی از شرایط موجود در جوامع علمی است. اما آنچه مهم است، 
عدم امكان مطالعه ي همه ي این پژوهش ها و اســتخراج اطالعات از 
آن هاست. به این ترتيب نياز به ابزارها و راهكارهایی پيش می آید كه 

بتواند بر این شرایط غلبه كند.
تفــاوت در حجــم نمونــه، ابزارهــای اندازه گيــری، روش ها و 
موقعيت های پژوهشی، مقایسه ي یافته ها را دشوارتر می كند. بنابراین 

كاربرد نتایج متناقض پژوهش ها، انتشار، تفسير و ارزیابی آن ها نيازمند 
راه حلی است كه بر بازنگری و تحليل صحيح پيشينه های مطالعاتی، 
به كارگيری شواهد و استفاده از یك روش تركيبی تمركز داشته باشد. 
در فراتحليــل كه در واقع تركيب كّمی گزارش های تجربی مشــابه 
اســت، مطالعات پژوهشی گردآوری، كدگذاری و با روش های آماری 
تفسير می شود. این نتایج حاصل بررسی یكپارچه ي یافته هایی است 

كه نسبت به بررسی های روایتی دقيق تر است.)هومن، 1387، 11(
از طــرف دیگــر تردیدی نيســت كه مطالعــه ي یك پژوهش 
انجام گرفته با اســتفاده از این رویكرد كه گستره ای از پژوهش ها 
را خالصــه می كنــد، بســيار ســاده تر از خوانــدن همــه ي آن 
پژوهش هاســت. فراتحليل راهی اســت برای تركيب آماری نتایج 
مجموعــه ای از مطالعات پژوهشــی درباره ي یــك موضوع كلی 
به منظور كســب یك نتيجه گيری كلی درباره ي آنچه پيشينه های 

می دهند.  نشان  پژوهشی 
روش هــای كّمی فراتحليل كمك می كند تــا برخی از چالش های 
ناشــی از وجود پاســخ های متعدد به یك پرسش پژوهشی واحد مورد 
استفاده قرار گيرد. فراتحليل تركيب نتایج عددی حاصل از چند تحقيق، 
برآورد دقيق مشخصه های توصيفی و تبيين ناهماهنگی ها و نيز كشف 
متغيرهای تعدیل كننده و ميانجی را در ميان یافته های پژوهشی ممكن 
می سازد. فراتحليل پژوهشگران را قادر می سازد تناقض ها و تفاوت های 
موجود در پژوهش های انجام شــده را توجيه كنند و نسبت به آنچه در 
یك یا چند مطالعه ي مقدماتی یا حتی در بازنگری های غيركّمی، سنتی 
و روایتی دیده می شود به نتيجه گيری های ملموس، دقيق تر و معتبرتری 

دست یابند.)روزنتال، 1991(
فراتحليــل می تواند در طرح مطالعات جدید نقش كليدی داشــته 
باشد و به تشخيص این مطلب كمك كند كه به كدام پرسش ها قباٌل 
جواب داده شده و به كدام پرسش ها باید جواب داده شود، چه حجمی 
از نمونه یا جامعه بيشتر احتمال دارد كه به نتایج معناداری منجر شود 
و كدام یك از مداخله های طرح ریزی شــده، توانمندتر است.)هومن، 

1387، 14 و 15(
به طور كلی اســتفاده از فراتحليل را در چند مورد می توان خالصه 

كرد: 
1- حجم زیاد و روزافزون تحقيقات و نياز به تلخيص و تركيب آن ها.

2- وجود تناقضات و ناســازگاری ها در نتایج پژوهش ها و نياز به 
حل آن ها.

3- تعيين اندازه ي كلی اثر متغير مستقل بر متغير وابسته براساس 
تحقيقات موجود در هر موضوع خاص.

4- تشــخيص متغيرهــای تعدیل كننده كه بر ارتبــاط بين متغير 
وابسته و مستقل تأثيرگذارند.

5- تشخيص حوزه های پژوهشی مسأله دار.
6- تعيين زمينه های پژوهشــی كه كمتر به آن ها پرداخته شــده 

است.)روزنتال، 1991(

هدف روش 
فراتحليل نشان 
دادن شيوه ي 
تفکر در مورد 
تركيب نتايج قبلی 
براساس روش 
آماری است. در 
اينجا واحد تجزيه و 
تحليل از پژوهش ها 
گرفته می شود. در 
فراتحليل نتايج 
تحقيقات مختلف 
تركيب می شوند 
تا نتايج جديد و 
منسجمی استخراج 
شود و آنچه كه 
موجب سوگيری در 
نتايج نهايی شده 
حذف شوند.
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ويژگی های فراتحليل
مشخصه و ویژگی های فراتحليل را می توان در موارد ذیل خالصه 

كرد:
1. فراتحليل در واقع نوعی تركيب اســت نــه تحليل؛ چرا كه 
بــر تركيب و ادغــام اجزائی چون داده ها، اطالعــات، مفاهيم و 
نظریه هــا در جهــت تكوین یــك چيز )كل( جدیــد تأكيد دارد.

)وگت8، 1993، 138(
2. استفاده از مطالعات چندگانه و مستقل به فراتحليلگر این امكان 
را می دهد تا به بررسی همگرایی نتایج مطالعات مورد بررسی بپردازد. 
چنين همگرایی در مقایســه با یك مطالعه ي مقطعی، تعميم پذیری 
بيشتری داشته و اعتبار نتيجه گيری های مربوط به اثربخشی برنامه را 

افزایش دهد.)كوک و لویتون9، 1980(
3. در فراتحليــل درباره ي كيفيت پژوهش ها قضاوت نمی شــود. 
درواقع واحد تحليل آن، مطالعات انفرادی پژوهشــگرانی اســت كه 
در ارتباط با یك موضوع انجام شــده اســت. ایــن رویكرد فرآیندی 
چندمرحله ای و چندسطحی اســت كه در آن ابتدا اطالعات از منابع 
پژوهشــی اوليه استخراج، سپس با یكدیگر تركيب و ادغام می شود و 

سرانجام یك كل جدید حاصل می شود.)ویل10، 1997، 84(
4. فراتحليــل مقيد به یك روش خاص آماری نيســت و در واقع 
ماهيتی كّمی و چندروشی دارد. عالوه بر آن شامل روش یا روش هایی 
نيست كه بتوان با آن چيزی را اثبات كرد. در حقيقت فراتحليل هدف 
نيســت، بلكه تدبيری اســت برای نيل به اهداف ویژه ي پژوهشگر.

)بالالک11، 1983، 7(
5. فراتحليل بر اندازه ي اثر متغير مســتقل بر متغير وابسته و روابط 

بين ویژگی های تحقيق، نتایج و پيامدهای آن تأكيد دارد.
6. فراتحليل بين نتایج متعارض و ناسازگار تحقيقات، یكپارچگی و 

مصالحه ایجاد می كند.
7. فراتحليل، كل پژوهش های انجام شــده را شامل می شود و به 
این ترتيب به پژوهشگران این امكان را می دهد كه به جای استفاده و 
اعتماد به یك مطالعه، دیدگاه جامع تری شامل همه ي تحقيقات قبلی 

دریافت و عرضه كنند.)ایزانلو و حبيبی، 1389، 73(

قابليت ها و ظرفيت های فراتحليل
 مزیــت اصلی فراتحليل، در كمك به محققان برای دســتيابی به 
نتيجه گيری های صحيح و معتبر نهفته اســت كه در دیگر رویكردها 
امكان پذیر نيســت. با این حال این رویكــرد مزایای دیگری نيز دارد 

به شرح زیر:
- ظرفيت تلفيق و یكپارچه ســازی مطالعات تجربی در مورد یك 

موضوع خاص را دارد. 
- از طریق تحليل دقيق شــباهت ها و تفاوت های روش شناسی ها 
و یافته هــای تعدادی از پژوهش ها، مرور جامع یك موضوع را ممكن 

می سازد.

- فراتحليل نه تنها نتایج مطالعات انفرادی را تجميع می كند، بلكه 
می تواند نظریه های پيچيده دارای چندین متغير را نيز آزمون كند.

- فراتحليل رهنمودهایی برای انتخاب متغير و طرح پژوهش برای 
مطالعات آتی به پژوهشــگران عرضه می كند. در واقع »اســتراتژی 
پژوهش آنگاه نظریــه« را در نظریه پردازی دنبال می كند.)رینولدز12، 

)1971
- روش فراتحليل عينی تر از روش بازنگری ســنتی است. محققی 
كه با این روش پژوهش های یك زمينه ي خاص را بررســی می كند، 

كمتر به پيشداوری های ذهنی دچار می شود.
- در ایــن روش پيشــينه های پژوهــش به شــكل نظام مندی 
خالصه بندی شــده و با كدبندی آن ها به راحتی توصيف، خالصه و 

تجزیه و تحليل می شود.
- فراتحليلگر عالوه بر توجه به شــاخص های آماری، به اندازه ي 

اثرها نيز توجه دارد.
- در نهایت اینكه خأل زمينه های پژوهش های بعدی را به محقق 
نشان می دهد و مشخص می كند كه تا چه اندازه موضوع را شناخته ایم 
و تا چه اندازه به بحث و بررســی بيشــتر نيازمندیم.)ایزانلو و حبيبی، 

)72 ،1389

انتقادات وارده بر فراتحليل
عليرغم مزایایی كه بر رویكرد فراتحليلی برای انجام پژوهش مترتب 
است، انتقاداتی برای این روش مطرح است كه به آن ها اشاره می شود:

 1. در فراتحليل امكان اینكه همه ي مطالعات انتخاب شــده از نظر 
روش ها، تعاریف عملياتي، وسایل سنجش آزمودنی ها و... به هم شبيه 

و یك دست باشند، وجود ندارد. 
2. فراتحليل معمواًل از نتایج مطالعاتي كه به لحاظ آماري معني دار 
باشند، استفاده مي كند و مطالعاتي با نتایج غيرمعني دار را مورد غفلت 

قرار مي دهد. 
3. این روش یك روش مشــاهده اي است نه آزمایشي. ارزش آن 
صرفًا توليد فرضيه اســت و نه آزمون فرضيه. در واقع مي توان گفت 

یك تحليل اكتشافي است. 
4.این روش نتایج تحقيقات را بيش از حد ســاده مي كند و به طور 
معمــول این كار را با تمركز بر اندازه هاي اثر و كاهش اهميت تعامل 

و روابط می-انجامد.)ایزانلو و حبيبی، 1389(
5. در این روش، احتمال سوگيری شخصی در انتخاب و استخراج 

مطالعات وجود دارد.
6. فراتحليل به طــور نظام مند تنها روابط مــرزی بين متغيرهای 
مستقل و وابســته را ارزیابی می كند و نمی تواند تصویر وسيعی ارائه 
دهد. درواقع به اثرات انفرادی مجموعه ای از پيش بينی كننده ها بر یك 

متغير مستقل متكی است.
7. در نهایــت عيب این روش، ظرفيت محــدود برای دربرگرفتن 
متغيرهای جدیدی اســت كه به نحو چشمگيری از نظریه ي موجود 
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متفاوت انــد و محققان نمی توانند ایده هــای جدید فراتر از متغيرهای 
موجود را در مطالعات را عملياتی كنند.)دانائی فرد، 1389، 20(

مفروضه های فراتحليل
 در روش فراتحليل، به معنی كالســيك آن، پژوهشــگر با ثبت 
ویژگی ها و یافته های پژوهش ها در قالب مفاهيم كّمی، آن ها را برای 
اســتفاده از روش های قدرتمند آماری مهيا می ســازد. در فراتحليل 
روش های مختلف اندازه گيری و آماری به كار برده می شــود.)دالور، 
1384، 287-286( بنابراین ایــن پژوهش ها باید پيش فرض هایی را 

داشته باشند تا بتوانند مبنای تحليل قرار گيرند.
مطالعاتی كه با روش فراتحليل مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد باید:

• همه در ارتباط با یك موضوع واحد باشد.
• از نوع علّی- مقایسه ای، آزمایشی، شبه آزمایشی یا همبستگی باشد.

• همه دارای یك فرضيه ي واحد باشد.
• از ابزارها و آزمون های یكسانی برای اندازه گيری استفاده كرده باشد.
• توزیع آن در جامعه هایی كه پژوهش ها در آن انجام شده، نرمال باشد.

• مستقل از یكدیگر باشد.
• اندازه ي اثر بيانگر اندازه و جهت رابطه ي موردنظر باشد.

• اندازه ي اثر مستقل از حجم گروه نمونه باشد.
• نوع اندازه ي اثر باید در سراســر مطالعات مورد بررســی، قابل 

مقایسه باشد.
• محاسبه خطای استاندارد برای اندازه ي اثر امكان پذیر باشد.

• تمامی تحليل ها وزن داده شود.)هومن، 1386، 99(

اجرای فراتحليل
 همان طور كه مطرح شــد فراتحليل نوعی استراتژی است كه به 
كمك آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شــده را 
استنتاج كرد و در دستيابی به نتایج كلی و كاربردی از آن بهره جست.

)دالور، 1384، 286( از ایــن رو كتاب ها و مقاالت متعددی وجود دارد 
كه گام های مشابهی برای انجام این رویكرد مطرح كرده اند.

اگرچه هيــچ راه واحدی برای انجام فراتحليــل وجود ندارد، ولی 
رویه هــای خاص بــرای پژوهش فراتحليل، اساســی اند. برای مثال 
دالور)1384، 288-287( مراحل اجرای فراتحليل را شامل موارد زیر 

می داند:
1. شناسایی مآخذ و ارزشيابی نتایج پژوهش ها.

2. تركيب نتایج پژوهش های انتخاب شــده و مقایســه ي آن ها با 
یكدیگر.

3. ارزشيابی فراتحليل به منظور كاهش خطا.
قاضی طباطبائی و ودادهير)1389، 75-74( حداقل هفت مرحله ي 
اساسی زیر را برای انجام فراتحليل ضروری دانسته اند كه عبارتست از:

1- مشخص كردن موضوع یا حيطه ي فراتحليل و تعيين و تعریف 
متغيرهای مستقل و وابسته.

مطالعــات  نظام منــد  تلخيــص  و  گــردآوری  شناســایی،   -2
پژوهشی)مأخذشناسی و بازنگری(.

3- ارزیابــی و بازآفرینی نتایج مطالعات پژوهشــی یا مداخله ای 
پيشين.

4- آزمون های معطوف به تركيب احتماالت با لحاظ كردن تفاوت 
آزمون های آماری و تنوع فرضيه های موردنظر فراتحليلگر.

5- تعریف و تركيب نتایج مطالعات پژوهشی یا مداخله ای.
6- تطبيق و تلفيق نتایج مطالعات پژوهشی یا مداخله ای.

7- گزارش و تفســير نهایی نتایج فراتحليل و تالش برای ارتقاء 
ماهيت نقدپذیری فراتحليل انجام شــده و ایجاد شــرایط الزم برای 

ارزشيابی آن.
البته این دو محقق اشــاره كرده اند كه این مراحل نظام دار، حالت 
ثابت نداشــته و با توجه به موضوع یا حيطه ي مورد بررسی و اهداف 
خاص پژوهشــگر و رویه های اتخاذشده در فراتحليل می تواند تعدیل 
شود. برای مثال پژوهشگری ممكن است فقط یكی از مراحل چهار، 

پنج یا شش را دنبال كند و یا دو مورد از آن ها را.
آنچه به عنوان فراتحليل مدنظر یانگ)2000( است، پنج مرحله را 

دربرمی گيرد به شرح زیر:
1. تعریف متغيرهای مورد بررســی و تدوین ســؤال یا ســؤاالت 

پژوهش.
2. جستجوی ادبيات و شناسایی مطالعات تجربی كافی به طریقی 

نظام مند.
3. كدگذاری مطالعات پيشــين و انتخاب شاخص مناسب اندازه ي 

اثر.
4. تحليل داده های گردآوری شده از مطالعات تجربی گذشته.
5. تفسير نتایج و استخراج نتيجه گيری های پژوهشی مناسب.

بيان خالصه
محدودیت هــای  تعدیــل  به منظــور  »ولــف13«)1986(،   
فراتحليــل و بهره گيــری از امتيــازات آن و در نهایت اجرای 
یك فراتحليل موفقيت آميز به شــكل عملــی، رهنمودهای زیر 

است: كرده  پيشنهاد  را 
• تعریف و انتشــار معيارهای ورود یا حــذف مطالعات در فرآیند 

فراتحليل.
• كاوش برای مطالعات چاپ نشده به منظور كاهش سوگيری های 

انتشار.
• توســعه ي مقوله های كدگذاری برای انطباق آن با نسبت بزرگی 

از منابع مشخص شده و تأمين جامعيت طبقه بندی.
• بررســی و آزمون متغيرهای مستقل و وابسته چندگانه متمایز از 

هم، از طریق بلوک بندی و كنترل اثرات متغير تعدیل كننده.
• نمایــش توزیع نتایج و جســتجوی مقادیر پــرت برای آزمون 

نتایج. دقيق تر 
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• بازبينی و سنجش اعتبار نمره های داوران و ارزیابی ها.
• گــزارش آزمون های تركيبی و اندازه هــای اثر به صورت خام و 

وزنی.
• اســتفاده از تجربيــات دیگــران و مراجعه به منابــع مربوط به 

فراتحليل در مواردی كه فراتحليلگر دچار تردید می شود.
• تركيــب بازنگری كيفی بــا بازنگری كّمی، بررســی همتایی 
گروه هــای كنترل و آزمایش به گونه ای منظم از مطالعه ای به مطالعه 

دیگر.
• توصيف محدودیت های مربوط به بازنگری خود و تمهيد مقدمات 

الزم برای پژوهشگران آتی در رابطه با فرضيه های بررسی شده.

بسته نرم افزارهای تخصصی فراتحليل
 در دو دهه ي گذشــته، تهيه و توســعه ي برنامه هــای رایانه ای و 
نرم افزارهــای عمومی و تخصصی متنوعی بــرای انجام مطالعات و 
محاســبات فراتحليلی را شــاهد بوده ایم. امروزه این برنامه ها دیگر 
صرفًا ماهيت رایگان نداشــته و بسياری از آن ها به عنوان برنامه های 
حرفه ای، تجاری و غيررایگان روانه ي بازار شــده اند. از مهم ترین این 

برنامه ها و بسته ها به موارد زیر می توان اشاره كرد:
• D-Stat

این برنامه توســط »ب. ت. جانسون«)1989( نوشته شده و برای 
اولين بار توســط شــركت الرنس ارلبوم بازاریابی شده است. به طور 
خالصه این برنامه صرفًا به مدل های فراتحليلی با اثرات ثابت محدود 

می شود.

• Advanced Basic Meta-analysis 
این برنامه توســط »مولن«)1989( نوشته شده و همانند برنامه ي 

قبلی صرفًا به مدل های فراتحليلی با اثرات ثابت محدود می شود.

• Meta-Win 
ایــن بســته ي نرم افــزاری تحت وینــدوز توســط »روزنبرگ و 
همكارانش«)1997( فراهم شده و در زمره ي كارآمدترین و مؤثرترین 
برنامه هــای رایانه ای برای اجرای فراتحليل اســت. این برنامه قادر 
اســت برآوردهای مختلفی از اندازه ي اثر را محاســبه یا توليد كند و 
نيز به روش های پيشــرفته نمونه گيری مجدد، امكانات نمایشی نظير 
نمودارهای پراكنش، هيستوگرام ها و مواردی جز این ها مجهز است. 
همچنين این برنامه قادر اســت مدل های فراتحليلی با اثرات ثابت و 

نيز با اثرات تصادفی را توليد كند.

• Mix (Meta-analysis With Interactive 
Explanations)

Mix یك برنامه ي كامپيوتری مبتنی بر اكســل اســت كه برای 

برنامه ها و اهداف آموزشــی مربوط به فراتحليل مناسب است؛ برای 

اینكه مثال هــای متعددی همراه با داده ها و شــواهدی از بهترین و 
معروف ترین منابع و آثار مربوط به فراتحليل را شــامل می شود. این 
برنامه ضمن اینكه بسياری از برآوردگرها و شاخص های اندازه ي اثر 
را برای متغيرهای نتيجه مقوله ای و پيوسته محاسبه می كند، قادر به 
برازش مدل هایی با اثرات ثابت و مدل هایی با اثرات تصادفی اســت. 
افزون بر این، این بســته نرم افزاری از امكانــات و ابزراهای نمایش 

مناسبی برخوردار است.

• Comprehensive Meta-analysis (CMA)
شــاید این بســته ي نرم افزاری معروف تریــن، تخصصی ترین و 
كامل ترین برنامه ي رایانه ای برای مطالعات فراتحليلی و تركيبی باشد 
كه تقریبًا قابليت انجام تمام محاســبات مربوط به فراتحليل را دارد. 
این بسته با مشاركت گروهی حرفه ای و بين المللی از فراتحليلگران و 
پژوهشــگران تركيبی نام آشنا از جمله ایاالت متحده آمریكا و بریتانيا 
طراحی شــده است. كار سریع همراه با اطمينان و دقت باال و ارائه ي 
نمایش به صورت حرفه ای از زمره امتيازات آن است.)قاضی طباطبائی؛ 

ودادهير، 1389، 196-201(

گزارش و تفسير نهايی نتايج فراتحليل
 در تدوین گزارش و ارائه ي نتایج، آنچه مهم اســت این است كه 
چه چيزی باید در گزارش آن گنجانده شود )برای مثال، استراتژی های 

نمونه گيری، اندازه گيری و شيوه های تحليل یا تركيب نتایج(.
فراتحليلگــر در ارائــه ي گــزارش باید به نحوی عمــل كند كه 
شــاخص ها، مقادیــر و اطالعات كافــی را برای ارزشــيابی داوران 
بی طرف، تصميم گيران و سياســتگذاران امور رفتــاری، اجتماعی و 
مسائل عام المنفعه ارائه داده باشد.)رزنتال، 1991؛ رزنتال و دی متئو، 

2001؛ هانتر و اشميت14، 2004(
در یك برداشــت تطبيقی، بين فراتحليل و یك واكاوی علم محور 
متعارف، شــباهت های زیــادی وجود دارد. در هــر دو پژوهش، ابتدا 
ســؤال یا حيطه ي پژوهش مشخص شــده و داده ها و شواهد الزم 
با توســل به ابزارها و اســتراتژی های خاصی گردآوری می شود و در 
نهایت شواهد و اطالعات گردآوری شده پس از اعتبارسنجی و كنترل 
كيفيــت در خدمت اهداف فراتحليلی )بازنگــری، بازآفرینی، تطبيق، 
تركيــب و فرایندهایی جز آن ها( قرار گرفتــه و در نهایت تحليل ها، 
فرآیندها، نتيجه گيری ها و تصميمات ضروری ارائه و گزارش می شود. 
در نتيجه تفاوت ماهوی در طراحی پژوهش های اوليه ي كالســيك 
و تركيبی فراتحليل وجود نــدارد. به این ترتيب كه، وقتی نتایج یك 
بازنگری كّمی یا فراتحليل نوشته می شود، مانند نگارش یك مقاله ي 
علمی- پژوهشــی عمل می شود و موضوعی كه قرار است فراتحليل 
شود، دقيقًا تعریف می شود. در بخش روش شناسی، پژوهشگر توضيح 
می دهد كه چگونه مطالعات پژوهشــی یا مداخله ای اوليه، شناسایی و 
انتخاب شده است، چگونه اندازه ي اثر یا بزرگی اثر محاسبه و نمایش 

مزيت اصلی 
فراتحليل، در 

كمک به محققان 
برای دستيابی به 
نتيجه گيری های 
صحيح و معتبر 

نهفته است كه در 
ديگر رويکردها 

امکان پذير نيست. 
هيچ راه واحدی 

برای انجام 
فراتحليل وجود 

ندارد و كتاب ها و 
مقاالت متعددی 

وجود دارد كه 
گام های مشابهی 

برای انجام اين 
رويکرد مطرح 

كرده اند.
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داده شده است و چه متغيرهایی به عنوان تعدیل كننده وارد مطالعه ي 
فراتحليلی شــده اند. در این مرحله نيز باید نشان دهد كه متغيرهای 
تعدیل كننده به چه نحوی كدگذاری شــده و اعتبار كدهای مربوط به 
متغيرهای تعدیل كننده چگونه تضمين شده است. در بخش نتایج هم، 
كليه ي تجزیه و تحليل ها، تعاریف، مقایسه ها و تركيبات صورت گرفته 
در فرآیند فراتحليل تشــریح شــده و یافته های پژوهشی آن گزارش 
می شــوند. نكته ي قابل ذكر اینكه در اینگونه پژوهش ها، روش های 
آماری به همان صورتی كــه در یك مطالعه ي منفرد به كار می روند، 
مورد اســتفاده قرار می گيرند. در نهایت در بخش بحث، نتيجه گيری 
و تفسير هر گزارش فراتحليل، داللت ها و كاربردهای نظری، ذاتی و 
كاربردی )معطوف به حل مسأله و خط مشی اجتماعی و رفتاری( نتایج 
آن ارائه می شود و آینده نگری ها، مسيرها و سرمشق های تازه ای برای 
واكاوی ها و مداخالت علم محور بيشتر در حيطه ي پژوهشی موردنظر 

پيشنهاد می شود. )اقتباس از دكاستر15: 2004(

ارزشيابی فراتحليل
برای ارزشــيابی فراتحليل خواننده ي مقاله می تواند از فهرســت 

سؤاالت زیر بهره بگيرد)كورمبی16، 1998(:
• مطالعات چگونه انتخاب شده اند؟

• كيفيت پژوهش ها چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
• نتایج چگونه جمع بندی شده اند؟

• آیا موضوع پژوهش به خوبی عنوان شده است؟
• آیا روش های آماری شرح داده شده اند؟

• آیــا مروری بر روی جزئيات مربوط به طراحی مطالعات به عمل 
آمده است؟

• آیا داده های مربوط به هر مطالعه به طور كافی توصيف شده اند؟
• آیا تالشــی برای دستيابی به مطالعات منتشرنشده به عمل آمده 

است؟
• آیا دالیل عدم همخوانی نتایج در مطالعات مختلف مورد بررسی 

قرار گرفته است؟
• نتایج اصلی بيانگر چه معنایی هستند؟

• آیا یافته های دیگری هستند كه درخور توجه باشند؟
• آیا نتایج قابل توجيه است؟

• نتایج مطالعات چگونه با ســایر مطالعات پيشــين مقایسه شده 
است؟

• نتایج پژوهش چه كاربردی در هر حرفه ای دارد؟

جمع بندی 
حجم زیاد و روزافزون تحقيقات و نياز به تلخيص و تركيب آن ها؛ 
وجود تناقضات و ناسازگاری ها در نتایج پژوهش ها و نياز به حل آن ها؛ 
تشخيص حوزه های پژوهشی مسأله دار؛ تعيين اندازه ي كلی اثر متغير 
مســتقل بر متغير وابسته در هر موضوع خاص و تشخيص متغيرهای 

تعدیل كننده كه بر ارتباط بين متغير وابســته و مســتقل تأثيرگذارند، 
از دالیلی هستند كه استفاده از روش فراتحليل را ضروری می كند.

 فراتحليل فرصتی ارزنده برای پژوهشــگر فراهم می كند تا بتواند 
تشابهات و تفاوت های روش شناختی را در نتایج چندین مطالعه درک 
كند و تصویری كلی از یك فعاليت پژوهشــی ارائه دهد. فراتحليل به 
پژوهشــگران امكان می دهد كه داده های حاصل از چندین بررسی و 
مطالعه را با هم تركيب كنند و طبيعی است كه تركيب نتایج و استفاده 
از پژوهش های انجام شده پيشين به عنوان واحد تحليل برای كسب 
تصویری كلی و شــفاف از یك موضوع پژوهشی به مراتب مؤثرتر و 
مفيدتر از تعریف طرح های پژوهشی جدید در آن موضوع است. به این 
ترتيب فراتحليل قادر است پژوهش های بالتكليف و بدون استفاده ي 

آرشيو كتابخانه ها و مراكز پژوهشی را از سرگردانی نجات دهد.
به صــورت كلی می توان چهار نقش برای فراتحليل قائل شــد كه 
عبارتند از: افزایش توان آماری، افزایش دقت، ارزیابی دقيق تر تفاوت 
بين یافته های مطالعات مختلف و پاســخگویی به پرســش هایی كه 

مطالعات اوليه قادر به جوابگویی به آن ها نيستند.
مزیــت اصلی فراتحليل، در كمك به محققان برای دســتيابی به 
نتيجه گيری های صحيح و معتبر نهفته اســت كه در دیگر رویكردها 
امكان پذیر نيســت. هيچ راه واحدی برای انجام فراتحليل وجود ندارد 
و كتاب ها و مقاالت متعددی وجود دارد كه گام های مشــابهی برای 

انجام این رویكرد مطرح كرده اند.
در ارائــه ي گــزارش، فراتحليلگــر باید به نحــوی عمل كند كه 
شاخص ها، مقادیر و اطالعات كافی را برای ارزشيابی داوران بی طرف، 
ارائه داده باشــد و از آنجا كه فراتحليل ها توسط افراد تهيه می شود و 
انسان ها ممكن است دچار لغزش شوند، مانند هر پژوهش دیگر، این 
خواننده ي مقاله است كه باید در مورد یافته های مقاله تصميم بگيرد.
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