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مقدمه 

 اورزيکش علوم مختلف هاي زمینه در متعددي هاي مطالعه گذشته از•
 راکم،ت کاشت، تاریخ اثرات مورد در مثال براي .است گرفته صورت

 واردم و مختلف کودهاي غذایی، مختلف هاي جیره ،محیطی هاي تنش
 تحقیقی ره هرچند .یافت زیادي بسیار هاي پژوهش و  مقاله توان می دیگر،

  این نتیجه که است الزم ولی دارد، اي ویژه ارزش جداگانه طور به
 در بندي جمع یک به تا شوند بررسی یکدیگر کنار در متعدد تحقیقات

.یافت دست محصوالت تولید بر موثر عوامل مورد

2



 و مقاالت از زیادي تعداد آماري تجزیه حاصل بندي جمع این نتیجه اگر•
 از اي جموعهم در که گفت توان می آماري لحاظ به باشد مختلف تحقیقات
 در اريآم آنالیز نحوه این به .است شده حاصل اي نتیجه چه مطالعات
  .گویند )متاآنالیز( فراتحلیل اصطالح
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روشهاي ترکیب پژوهشها

)فراتحلیل کیفی(مرور روایت گونه •
روش شمارش راي•
روش ترکیب مقادیر احتماالت •
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 آموزشی پژوهشی انجمن در )1976( گالس توسط بار نخستین براي )متاآنالیز( فراتحلیل اصطالح•
 از استفاده با ودنش کشف کوچکتر هاي مطالعه در است ممکن که نتایجی .شد برده بکار آمریکا

 از مختلف ايه تحقیق بندي جمع به نیاز .بود خواهد حصول قابل کوچک مطالعه ها ده متاآنالیز
  روريم مقاالت نوشتن به اقدام محققان از برخی منظور این به .است بوده توجه مورد قبل
  شود می مرور است، شده انجام آن روي زیادي هاي مطالعه که خاص موردي آنها در که کنند می

  و یبررس براي آماري روش هیچ آنها اغلب در اما، .کنند می مورد آن اثر بندي جمع در سعی و
  و تیلور ؛2012 همکاران، و ماتئوس مثال، براي( گیرد نمی صورت تحقیقات نتایج بندي جمع

  رايب )متاآنالیز( آماري روشی از زراعی علوم در شماري انگشت محققان اخیراً .)2012 ساالننکا،
 همکاران، و وانگ ؛2013 همکاران، و لینکویست( اند کرده استفاده مختلف تحقیقات نتایج مقایسه
.)2013 همکاران، و هانگ ؛2013
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نمونه هایی از کاربرد فراتحلیل در تحقیقات زراعی
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مراحل فراتحلیل 
موضوعگیري در مورد  تصمیم -1
شودگیري در مورد فرضی که باید آزمون  تصمیم -2
منابعمرور  -3
ها مطالعهارزیابی  -4
اطالعاتیتهیه یک پایگاه  -5
متاآنالیزانجام  -6
تفسیر نتایج حاصل -7
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فراتحلیلروشی آماري براي 
 رشد آنها رد که است اختیار در مختلفی مطالعات کنید فرض منظور این براي

(CO2 غلظت افزایش( آزمایشگاه در و نرمال محیط شرایط در گیاهان
 .است شده گیري اندازه

نسبت واکنش

میانگین تیمار شاهد

میانگین تیمار افزایش غلظت
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 )عیارم اشتباه( هاي دقت مختلف هاي آزمایش تأثیر اندازه تخمین در•
  صورت ها هداد دهی وزن باید متاآنالیز از قبل بنابراین، .دارند مختلفی

 نیز شتريبی وزن دارند باالتري آزمایشی دقت که هایی مطالعه و گیرد
 واهدخ زده تخمین تأثیر اندازه دقت افزایش موجب که داشت خواهند

  دقت شترینبی که واکنش نسبت لگاریتم شده دهی وزن میانگین .شد
:از است عبارت کند، می ایجاد را )واریانس کمترین(
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퐑 =
ퟑퟔ. ퟓퟕ
ퟐퟓ. ퟎퟓ = ퟏ. ퟒퟔ

퐑 =
ퟒퟐ. ퟖퟖ
ퟐퟓ. ퟎퟓ = ퟏ. ퟕퟏ

퐑 =
ퟒퟒ. ퟎퟔ
ퟐퟓ. ퟎퟓ = ퟏ. ퟕퟔ

풍풏퐑 = 풍풏(ퟏ. ퟒퟔ) = ퟎ. ퟑퟕퟖ

풍풏퐑 = 풍풏(ퟏ. ퟕퟏ) = ퟎ. ퟓퟑퟖ

풍풏퐑 = 풍풏(ퟏ. ퟕퟔ) = ퟎ. ퟓퟔퟓ
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풘풊 = ퟐ	 × ퟐ	 × 	ퟔ	 × ퟑ = ퟕퟐ
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풍풏푹 =
ퟎ. ퟑퟕퟖ × ퟕퟐ + ퟎ. ퟓퟑퟖ × ퟕퟐ + (ퟎ. ퟓퟔퟓ × ퟕퟐ)

ퟕퟐ + ퟕퟐ + ퟕퟐ
=
ퟏퟎퟔ. ퟔퟎ
ퟐퟏퟔ

= ퟎ. ퟒퟗퟒ
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:نسبت واکنش•

: درصد تغییرات نسبت به شاهد•

گزارش نتایج 

푹 = 푬푿푷(풍풏푹)	 = 푬푿퐏 ퟎ. ퟒퟗퟒ = ퟏ. ퟔퟒ

푪풉풂풏품풆풔	% = 퐑 − ퟏ × ퟏퟎퟎ = ퟏ. ퟔퟒ − ퟏ × ퟏퟎퟎ = ퟔퟒ	%
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فراتحلیل مزایاي 

  یلفراتح در است، سنتی مرور هاي روش از تر عینی فراتحلیل روش -1
.دارد ذهنی هاي داوري پیش در گرفتارشدن براي کمتري احتمال

 .کند می فتوصی کمی اصطالحات با را مطالعات خصوصیات فراتحلیل -2
.شود می بندي خالصه نظامندي شکل به پژوهشی موضوع پیشینه -3
  واسطه به ردیگ مطالعه با مطالعه یک هاي ویژگی ارتباط به فراتحلیل، -4

.کند می تاکید آماري هاي روش
.دارد وجهت نیز اثرها اندازه به آماري، هاي شاخص بر عالوه گر فراتحلیل -5
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 هاي روش از استفاده و آن ظرافت و دقت دلیل به فراتحلیل روش -6
 به و ایدنم می پیدا دست متغیرها بین خاص ارتباطات به نیرومند آماري
 بررسی ار آنها توان نمی دیگر مطالعات در که پردازد می فرضیاتی آزمون

.نمود
 به نسبت رت مطمئن گیري نتیجه کردن فراهم علت به فراتحلیل روش -7

 پر را ژوهشیپ موضوعات پیشینه بین موجود هاي شکاف سنتی مرور هاي روش
.دهد می اننش محقق به را بعدي هاي پژوهش زمینه خالء نتیجه در و کند می
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محدودیت هاي فراتحلیل

 ترکیب یکدیگر اب را متفاوت ولی یکسان ظاهر به مطالعات نتایج فراتحلیل -1
 ترکیب عنوان هب انتقاد این .کند گیري نتیجه نتایج این براساس تا کند می

 همان که دارد اشاره موضوع این به و است معروف ها پرتقال و ها سیب
.ودش می انجام نیز اینجا در گیرد می صورت روایتی مرور در که کاري

  واقع، در .ردگی می نادیده را مطالعات بین کیفی هاي تفاوت فراتحلیل -2
 تغیرم عنوان به را آنها تأثیر و کرده کمی را ها تفاوت این فراتحلیل

.کند می بررسی کننده تعدیل
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 به صرفاً گرا بود، خواهد "بگیر آشغال و بده آشغال" روش یک فراتحلیل -3
 و ذاريگ ارزش و شود اکتفا حوزه یک در مختلف مطالعات آماري ترکیب

 ایرس و نمونه حجم و شناسی روش برحسب مختلف مطالعات به دهی وزن
  .شود گرفته نادیده شناسی روش در دخیل منطقی متغیرهاي

 علمی هاي تابک و مجالت در دار معنی هاي یافته فقط اغلب اینکه دلیل به  -4
 .باشد نشده گنجانده فراتحلیل در نتایج از برخی است ممکن شود، می چاپ

 است، پذیر بآسی کمتر روایتی مرور به نسبت فراتحلیل مورد این در هرچند
.ودش می گنجانده نیز نشده چاپ هاي داده خوب فراتحلیل یک در زیرا
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با تشکر از توجه شما
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