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  رانای  هاي علوم اجتماعی در فقر فراتحلیل در پژوهش

  ∗1نادر مهري

  چکیده:
ن مقاله مورد آزمون ای که در اي . فرضیهاستران ای اجتماعی درعلوم هاي  هدف مقاله حاضر بررسی قابلیت فراتحلیل در پژوهش 

ـ  هاي موجود در حـوزه علـوم اجتمـاعی در    پژوهش«نکه ای واقع شد، عبارت است از بـراي  ». ران قابلیـت فراتحلیـل را نـدارد   ای
هـاي    تعدادي از فراتحلیل، به نقد خصوص فراتحلیل در پژوهشی، علمی موجودهاي  و مقاله ها کتابفرضیه به پشتوانه  نای آزمون

 ران هستند. یکـی، رویکـرد کیفـی و   ای رویکرد اصلی به فراتحلیل درها نماینده دو   ن فراتحلیلای ه شد.منتشر شده درایران پرداخت
دسـته   به صرفاً و یستندشوند، فراتحلیل ن ا میرجهایی که با عنوان کیفی ا  اتحلیلن مقاله نشان داد فرای دیگري رویکرد کمی. نتایج

هـا، تعـداد کمـی از     هاي کمی نیز به دلیل ناچیز بودن انباشـت پـژوهش    فراتحلیل . درشوند می دمحدوها  بندي اجزاي پژوهش
توجهی شود. نتیجـه   هاي تعدیل گر ن فرضیات و متغیرای ها در ازه اثراند که به واریانس بینشوند، بدون آن فرضیات با هم تلفیق می

ن زمینه ای کوششی در ران قابلیت فراتحلیل ندارد و هرای در حوزه علوم اجتماعی در مقطع کنونی در ها شدراجهاي  آنکه پژوهش
میالدي به اوج خود رسـیده بـود، بـه     80دهه پاسخ به یک بحران روش شناختی که در ناکام خواهد ماند. در واقع، فراتحلیل در

ها با  ن بستر چیزي نبود جز انباشت پژوهشای آن نیز وجود داشت. يدر عین حال بستر الزم براي اجرا توسعه یافت؛ آمد و وجود
ن حوزه بـیش  ای فراتحلیل دربنابراین اجراي ران رخ نداده است، ای نتایج متناقض. چنین اتفاقی هنوز در حوزه علوم اجتماعی در

  زیرا یک فرار رو به جلو ناکام خواهد بود.  ،از آنکه فراتحلیل باشد فرارتحلیل است

  ها  ید واژهکل
  هاي تعدیل گر.  اثر، بحران روش شناختی، متغیر ةازاند هاي علوم اجتماعی، فراتحلیل کمی، فراتحلیل کیفی، پژوهش 
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  مقدمه
ه ههاي مختلف علمی مواج  رشته نظران و پژوهشگران هاي کمی از دیرباز با انتقادات تند صاحب  روش
  هاي کمی را زیر سوال برده و آن را به   شاند. انتقاداتی که حتی ماهیت و وجود رو شده

  خورد:  د؛ انتقاداتی همانند انتقاد زیر در کتب گوناگون بسیار به چشم میشک چالش می
ـ  کننـد و  هاي عینی و کمی علم تردید می  دانشمندان جدید درباره اعتبار روش« ـ  ای در  دن شـک و تردی

هـاي آمـاري و     انبوهی از اطالعـات و داده شود.  بیش از علوم طبیعی مطرح می هاي اجتماعی بررسی
 ،(توسـلی  »مانـد  هاي تجربی، احیاناً متناقض و ناهماهنگ روي دست جامعـه شـناس مـی      همبستگی

1371 :73.(  
مطالعات کمی بوده است. روي دست ماندن انبوهی از  گیرهاي مدید گریبان ن دست مدتای انتقاداتی از

ـ  کنـد و  امیـد مـی   هاي کمی نا   هر پژوهشگري را از روشهاي متناقض احتماالً  نتایج و همبستگی ن ای
ـ  که اصـوالً  گیرد در ذهن او شکل می پرسش روشـی منجـر بـه    گـر  ا چنـین روشـی کـارآیی دارد؟ ا   ای
  ن روش نیست؟آبیهودگی و عبث بودن  ةدهند هاي متناقض شود، نشان  یافته

دست آوردن نتایج متناقض  به». خیر«ت: ن چنینی، ساده و روشن اسای پاسخ تمامی سؤاالت و انتقادات
بلکه باعث شکوفایی  ،برد هاي کمی را زیر سوال نمی  هاي پژوهشی نه تنها اعتبار روش  آماري در یافته

هاي جدید ترکیب نتایج آمـاري مطالعـات،     روش ۀه است. توسعشدها   ن روشای و پویایی هر چه بیشتر
ن دست انتقادات بـود.  ای خور و قاطع بهالدي به بعد، پاسخی درمی 1970هه د ۀاز میان 1با نام فراتحلیل

ن ای رفت که می ی جدي روبرو ساخت وبا بحران روش شناخت انتقاداتی که  علوم اجتماعی و رفتاري را
فرا تحلیل را به کـار   اي براي اولین باردر مقاله 1976گالس در سال  علوم را به ورطه نابودي کشاند.

تحلیل آماري مجموعۀ بزرگی ازنتایج مطالعات منفرد بـا هـدف   . هاست تحلیل تحلیل ،فراتحلیل« برد:
گر مشاهدات فرا تحلیل ) نیز1988کولیک وکولیک ( ).3:1976(گالس،  »ها یکی کردن و ادغام یافته

هـاي   دهدانند. آنها معتقدندکه تحلیل دا هاي آماري می ها ونتایج آزمون ها، انحراف استاندارد را میانگین
  است نه فراتحلیل. 2خام، تحلیل اولیه یا ثانویه

  لهأطرح مس
مـورد  عمیقـاً  خصوص در علوم اجتماعی و پزشـکی  ه هاي علم ب  امروزه فراتحلیل در بسیاري از حوزه

اران سراسر دنیا واقع شده است. رشـد سـریع مطالعـات بـه شـیوه      ذگ علمی و سیاست ۀپذیرش جامع
از  ،دهـد  مـی  ) نشـان 2004( نتر و اشـمیت هـا  که بررسی دعاست. به طورين مای فراتحلیلی گواهی بر

مقاله، فراتحلیل را در عنـوان   835تعداد  PsycINFO تنها در پایگاه 1998 - 2000تا  1974- 1976
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 اسـت، از تعداد واقعی مطالعـات فراتحلیلـی   احتماالً کمتر مقاله  835ن ای اند. کار بردهه یا چکیده خود ب
جاي ه ب» کمرور سیستماتی«یا » ترکیب تحقیق«محققان از اصطالحات دیگري چون  چرا که برخی

رشد سریع مطالعات فراتحلیلی  رشواهد آماري ب ۀ) نیز با ارای2000گالس ( کنند. فراتحلیل استفاده می
 1شناسـی  سال اخیر و در بـولتن روان  ددرصد مقاالتی که در چن 25 که حدود طوريه کند؛ ب تاکید می

اند. فراتحلیل در پزشکی نیز تاثیر عمیقی  اپ رسیده است، فراتحلیل را در عنوان خود به کار بردهبه چ
علیم و تربیـت را بـه   گذاشته است، تا جایی که گالس وجهه و پذیرش فراتحلیل در علوم اجتماعی و ت

مطالعـه   هـا  سـال گذشـته صـد    20چرا کـه در  ،داند ثیر آن در پزشکی قابل مقایسه نمیهیچ وجه با تأ
  اند.  فراتحلیلی در حوزه پزشکی به چاپ رسیده

ران نیز مطرح شده و در میان پژوهشگران و مجالت علمـی  ای هاي فراتحلیل در  در سالهاي اخیر بحث
ـ  ،ده استکرجاي خود را باز  اي به طرز گسترده  کـه کمتـر مؤسسـه و مرکـز پژوهشـی را      طـوري ه ب

. مطالعـه و بررسـی   خود به فراتحلیـل اشـاره نکـرده باشـد     هاي پژوهشی  الویت توان یافت که در می
ومتون مربوط بـه  ات مطالععلوم اجتماعی کشورمان و مقایسه آن با  ةا شده در حوزرجاهاي  فراتحلیل
شـود   نکـه گفتـه مـی   ای کند که به راستی فراتحلیل چیسـت؟  می ال را به ذهن متبادرن سؤای فراتحلیل،

ا آن چیزي اسـت  ای شود؛ به تنهایی یک رشته تخصصی محسوب میروشی پرقدرت و پیشرفته بوده و 
ها چه چیز جدیـدي    ن فراتحلیلای طور است، نای شود؟ اگر هاي داخلی مان چاپ می  نشریهکه در اغلب 

شده در حوزه علـوم   جرااهاي  فراتحلیل ۀدر واقع پس از مطالع ؟اند ن همه هیاهو به پا کردهای دارند که
ن پرسـش  ای یابد. می ضرورت بیشتري» فراتحلیل چه نیست؟«مطرح کردن پرسشِ  رانای اجتماعی در

ران نه تنها عجیب بلکه ای اما مطرح کردن آن در ،در وهله اول ممکن است کمی عجیب به نظر برسد
نیسـت،  علـوم اجتمـاعی    ةکه هنگام مطالعه آنچه بـا نـام فراتحلیـل در حـوز     ست، چراهضروري نیز 

فراتحلیـل، بـه یـک تنـاقض جـدي خواهیـد رسـید و         متـون ومقایسه آنها با  شود کشورمان چاپ می
ة علـوم  گیرد که واقعاً مطالعاتی که با نـام فراتحلیـل در حـوز    ن پرسش در ذهنتان شکل میای احتماالً

تحلیـل، علـوم اجتمـاعی     ا با توجه بـه منطـق فـرا   ای ؟اند شوند، فراتحلیل کشورمان چاپ می اجتماعی
  طع کنونی قابلیت فراتحلیل را دارد؟ ران و در مقای در

  هدف تحقیق
ـ  علـوم اجتمـاعی در  هـاي   فراتحلیل در پـژوهش  رايقابلیت اج ناختشحاضر  ۀهدف اصلی مقال ران ای

ا شـده در حـوزه علـوم    راجـ هـاي   ن هـدف، تعـدادي از فراتحلیـل   ای راین و براي دستیابی بهبناب. است
تحلیـل   وعلت انحراف آنها با متون مربوط بـه فـرا   و میزان شود می اجتماعی کشورمان نقد و بررسی
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دن شـکاف بـین مطالعـات    کـر مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. در واقع هدف مقاله حاضـر برجسـته   
  . و منطق مربوط به فرا تحلیل استا شده در حوزه علوم اجتماعی کشورمان با متون رفراتحلیلی اج

  مبانی نظري فراتحلیل 
بـه عنـوان مبـانی نظـري      راآنچـه   شـود.  مـی  مبانی نظري فراتحلیل اشـاره  ن بخش از مقاله بهای در

طور قطـع قـادر نیسـت حتـی بخـش      ه و باست شود بسیار مختصر  می مطرحن بخش ای فراتحلیل در
زیرا فراتحلیل از زمان مطرح شدن آن تا بـه امـروز بـه     ،کوچکی از مباحث فراتحلیلی را پوشش دهد

ـ  وجـود سیعی را در خود جاي داده است. با ابعاد بسیار و ته وشکلی پویا و مستمر توسعه یاف سـعی  ن ای
  شود.توضیح داده طور فشرده و خالصه ه و مبانی آن ب ها خواهد شد بخشی از بنیان

  ضرورت فراتحلیل
جـدي گرفتـار شـده بـود (هـانتر و اشـمیت،        یعلوم اجتماعی و رفتاري در بحران 1970در میانۀ دهه 

ـ  هـاي خـاص روش شـناختی     بحران به ویژگی ن دردسر وای ) . بخشی از18:2004 ن علـوم مربـوط   ای
هاي خاص روشی در علوم اجتماعی و رفتاري اشـاره و آن   ن ویژگیای ) به برخی از1986شد. ولف ( می

کند. او معتقد است، مسائل پژوهشی در علوم طبیعی، فیزیکی  طبیعی مقایسه می را با علوم فیزیکی و
هـاي درسـت و    گیـري از فنـون و روش  به صورتی شـفاف تعریـف و بـا بهـره     اًلباو زیست شناختی غ

-هایی که به پرسش شوند پاسخباعث مییاد شده علوم  يها شوند. این ویژگیشده آزمون میپذیرفته
هـاي منطقـی و پیـاپی بـر روي هـم       و به شیوه شوند سر راست و منظم باشندداده میهاي پژوهشی  

ـ  نهایت به پیشرفت درك تجربی در درانباشته شوند که  . در علـوم اجتمـاعی و   انجامـد  مـی  ن علـوم ای
 استتر کنترل محیط پژوهش سختو تبیین رفتار انسان غالباً دشوارتر  ،رفتاري برخالف علوم طبیعی

 گیـري نیـز  ها، فنون و خصوصیات نمونه در دسترس نیست. روش اًلباتعاریف پذیرفته شدة عمومی غ و
ها در تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی سـبب   اي به مطالعۀ دیگر متفاوت است. این ویژگی از مطالعه

رغـم   ها در این علوم بر روي هم انباشته گردنـد. علـی   هاي پیشرفته، انبوهی از پژوهش شد در کشور
پرداختند، به نتـایج متنـاقض و ناهماهنـگ دسـت     هاي یکسانی می ها به بررسی فرضیه آنکه پژوهش

ها بـر روي هـم، بـدون     یافتند. در واقع بحران مذکور عبارت بود از انباشته شدن کوهی از پژوهشمی
هـا   وهشهایی که این پژ نها بیرون آید. از طرفی پرسشآآنکه نتیجۀ مشخص و قابل اتکایی از درون 

(هـانتر   بودندمطرح شده هاي اجتماعی مهم  توسعۀ نظریه یا اعمال سیاست پرداختند با هدفبدان می
اجتمـاعی بـاالتر، موفقیـت تحصـیلی بیشـتري بـراي        ۀ) . براي مثال، آیا سرمای18:2004و اشمیت، 

کند؟ ها ناهماهنگ بود. آیا روان درمانی به مردم کمک می آموزان به همراه دارد؟ نتایج پژوهشدانش
  هشها متناقض بود. بخشد؟ نتایج پژوها یکدست نبود. آیا ورزش عزت نفس را بهبود می نتایج آزمایش
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لکن وضعیت بحرانی ناشی از تنوع و  ،هر چند در علوم طبیعی و پزشکی نیز نتایج متناقض وجود دارد
ن تناقضات در علوم اجتماعی تدریجاً مؤسسات مالی و ادارات عمومی و دولتی را به این نتیجـه  ای تعدد

بـل اتکاسـت (هـانتر و    حاصـل و غیرقا رساندکه نتایج تحقیقات در علوم رفتاري و اجتماعی آشفته، بی
ـ  مدیر بودجۀ فدرال 1981که در سال  طوريه ). ب1986ولف،  ؛2004اشمیت،  االت متحـده کـاهش   ای

) . 19:2004(هـانتر و اشـمیت،    پیشـنهاد داد  ت علوم اجتماعی و رفتاري راتحقیقا ۀدرصدي بودج 80
پژوهش علوم اجتماعی را با خـاك   ) خانۀ ویران1980تصویب این پیشنهاد، به قول گالس واسمیت (

بدین ترتیب بیش از هر زمان دیگري نیاز به ابزاري براي سر در آوردن و یک دست  1کرد.یکسان می
شد. توسـعه فراتحلیـل در   احساس می 2»هاي عالمانۀ بدرد نخور در علوم اجتماعی تالش«کردن این 
 ن بحران بود. ای پاسخی به 1970اواخر دهه 

  حلیلتاریخچه فرات
دهنـد،  که یک فرضیه را مورد آزمون قرار مـی  در حالی ،ها به نتایج متناقض مسأله دستیابی پژوهش 

مطالعه مربوط به همبستگی بین واکسیناسـیون   پنجهایی از  داده 1904تازگی ندارد. پیرسون در سال 
هاي گوناگون ترکیـب   ه). شیو19: 1385و مرگ و میر آن را تجزیه و تحلیل کرد (لیندرو،  اي ه تب رود
ها از یک قرن پیش آغاز و مرحله به مرحله مورد نقد واقع شد و در نهایت فراتحلیـل تبـدیل    پژوهش

هـاي   ) . در واقـع روش 10:1982ده اسـت (هگـز،   ها ش هاي سنتی مرور پژوهش روشبه مکمل مهم 
صـورت منسـجم و   ه نهایت بآغاز شد ودر  3هاي ضعیفی مانند مرور روایتی ها از روش ترکیب پژوهش

تـاریخی کوتـاه و    ،) فراتحلیـل 1988البته کامالً متفاوت توسعه یافـت. بـه قـول کولیـک وکولیـک (     
. امـا قبـل   اسـت  و معرف آن گـالس  شودآغاز می 1976دور دارد. تاریخ فراتحلیل از سال  اي گذشته

ـ  بردنـد. کار مـی  ها به ترکیب پژوهش برايهاي دیگري را  ن تاریخ، پژوهشگران روشای از هـا   ن روشای
توان به مـرور روایـت گونـه، روش     ها می ن روشای ها و گذشته فراتحلیل هستند. از جمله  همان ریشه
  د. کرروش ترکیب مقادیر احتماالت اشاره  و 4شمارش راي

  (فراتحلیل کیفی) مرور روایت گونه
وایـت اسـت. مـرور روایـت بـا      هـا، مـرور ر   ترین روش ترکیب نتایج وسردرآوردن از پـژوهش قدیمی 

هایی چون ادبی، کیفی، غیرکمی و بالغی توصیف شده است. در مرور روایـت، مرورگـر نتـایج     ویژگی
                                                           

) شکل گرفت که با اعمال نفوذ و فشار پیشنهاد مذکور APAهاي علوم اجتماعی به رهبري انجمن روانشناسان آمریکا (کنسرسیومی از انجمن 1
  ).18:2004ها بودجه افزایش نیز یافت (هانتر و اشمیت، حوزهاز ردشد و در بعضی 

  ) است.1986لیک وکولیک (به نقل از ولف، اصطالح از کو 2
3 narrative review 
4 vote count method www.SID.ir
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کند نظریه فراگیري بیابد گیرد و تالش میتوجه به ارزش ظاهري می هر مطالعه را با گزارش شده در
ـ  ضعفرین ت ). بزرگ445:2004که نتایج را سازگار کند، (هانتر و اشمیت،  ن روش ذهنـی بـودن آن   ای

) معتقد است درمرور روایت، ذهنیت مرورگر ممکن است اثر بزرگی بـر فرآینـد   2002است. مک فیلد (
هـاي   گیري روشها تا جایی است که حتی قبل از شکل ن نوع مرورای  مرور بگذارد. ذهنی بودن نتایج

(هـانتر و  » کردنـد هـا اجتنـاب مـی    مـرور  ]وعاین ن[از چاپ  ها  نشریه«تحلیل  کمی و آماري مانند فرا
-غیر علمی روایت را مضحک مـی  ) مرور اطالعات علمی به شیوه1980). گالس (20:2004اشمیت، 

(غیـرممکن)  دشوار ن شیوه بسیار ای ترکیب آنها به ،داند و در ضمن زمانی که مقدار مطالعات زیاد شود
  کند. گیر میو مرورگر را زمین است

  يرأروش شمارش 
کنـد: آنهـایی کـه نتـایج     بندي مـی ن روش پژوهشگر مطالعات در دسترس را در سه مقوله دستهای در 

اند، آنان که نتایج معنادار منفی دارند و مطالعاتی کـه در آنهـا نتـایج غیـر      ه دست آورد معنادار مثبت به
نـی را داشـته باشـد،    کـه بیشـترین فراوا   اي ) . سپس مقوله8:1982معنادار به دست آمده است (هگز، 

دهد و مبناي دست می هاي مستقل و وابسته به که بهترین برآورد را از رابطه بین متغیر شودفرض می
ن روش هر چنـد در مقایسـه بـا روش قبلـی نتـایج      ای نتایج مطالعات همان مقوله خواهد بود. ،کار هم
از هسـو،  بـه نقـل    1991( 1با مشکالت جـدي هـم روبروسـت. ونـگ و بـوش مـن       ،تري داردعینی

ن رویکرد حجم نمونه را در رأي بـه حسـاب   ای اند: اوالً ه ن مشکالت اشاره کردای ) به برخی از43:2003
معنـادار آمـاري    ۀدسـت آوردن نتیجـ   دانیم افزایش حجم نمونه احتمال بهآورد؛ همان طور که مینمی

)( αpp اختیار نمی گذارد ردازه اثر اند  دهد؛ ثانیاً برآوردي ازرا افزایش می .  

  ترکیب احتماالتهاي  روش
بـه   1984تري نسبت به روش شمارش رأي توسعه یافت. روزنتـال ( تر و آماري هاي کمی ها روش بعد 

نجا بـه  ای است. در معرفقی کردهها را در کتاب خود  ن روشای ) هفت گونه از303: 1384نقل از دالور، 
  شود: ه میروش از آنها اشار دو
ابداع  pاولین کسی بود که ابزاري براي دگرگونی و ترکیب مقادیر  1932: فیشر درسال2روش فیشر-1

ـ  ). در5:1988ابداع کرد. رویکـرد او همچنـان بهتـرین روش شـناخته (کولیـک و کولیـک،        ن روش ای
  د. کننضرب می -2دررا آنها  عد و مجمونریگ می راهاي یک طرفه هر مطالعه  Pلگاریتم طبیعی 

∑−= p
elog22χ  
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  رود. در آن تعداد مطالعات به شمار می Nاست و  N2با درجه آزادي  2χنتیجه داراي توزیع
و  رود می به شمار: روش استوفر نیز تقریباً یک رویکرد عمومی در ترکیب احتماالت 1روش استوفر -2

دست آمـده از مطالعـات را بـا هـم      هاي به pاي متناظر با ه zن روش ای محاسبه آن نیز ساده است. در
  کنیم.  ) تقسیم میNجمع و بر جذر تعداد مطالعات (

N

z
Zc

∑=  

  کند.  را بررسی می ؛ مرورگر به جدول توزیع نرمال مراجعه و معنادار بودن رابطهcZبعد از محاسبه 
 ازةاند ت که ممکن است علت واریانسشود واثر اجزاي مطالعااندازه اثر محاسبه نمی ها نیز ن روشای در
  د. گیرنقرار نمیبررسی مورد ها باشند،  اثر

  امتیازات فراتحلیل
  از: اند  ها عبارت هاي دیگر مرور پژوهش برخی از امتیازات فراتحلیل در مقایسه با روش 
  د. شو می هاي عینی براي یافتن مطالعات استفاده م مرور، عمدتاً ازروشهنگا ،روش فراتحلیل. 1
 . شودفراتحلیل خصوصیات مطالعات با اصطالحات کمی و شبه کمی توصیف می. 2
از تـوده عظـیم   شـامل یـک   کـه  را موضـوعات پژوهشـی   از هاي طوالنی برخی   فراتحلیل پیشینه. 3

وقت  ها گاهی سالاندرکاران ریزان، مدیران و دستامهبه برن و عرضۀ آنسازماندهی  است و اطالعات
ها، به راحتـی   کند. با روش فراتحلیل بعد از کدگذاري نتایج پژوهشخیلی خوب خالصه میالزم دارد، 

 ) . 309: 1384 تجزیه و تحلیل کرد (دالور، ها پژوهش را خیلی سریع توصیف و توان نتایج صدمی
. )19: 1980 (گـالس و اسـمیت،   شـود داوري نمـی مطالعات پیشدر فراتحلیل در خصوص کیفیت . 4

شـوند و در  هاي عینی کدگذاري و به مطالعات با کیفیت خوب و بد تقسیم مـی  مطالعات اولیه با روش
هاي ضعیف  ها و مطالعات باشد، گزارش ها، کیفیت برخی از پژوهش ازه اثراند صورتی که علت واریانس

 شوند.  حذف می
ن اطالعـات درسـت   ای توان فرض کرد کهمی ،فراتحلیلی به خوبی طراحی و اجرا شده باشدچنانچه  .5

  ) . 14: 1385ن زمینه نیست (لیندرو، ای است و لذا نیاز به پژوهش و بررسی بیشتري در
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  1ثانویه لفراتحلیل و تحلی
ـ  آنـان، دانند. گـالس بـرخالف    ) فراتحلیل رانوعی تحلیل ثانویه می1991روزنتال و روزنو (  ن دو را ای

دانـد. او سـه نـوع    انداز مـی  ند و استفاده یکی به جاي دیگري را گمراه کننده و غلطپندار می ازهم جدا
  کند:  تحلیل را از هم جدا می

تحلیـل مجـدد همـان     ،پژوهش است، تحلیل ثانویه يها  تحلیل اصلی داده در حالی که تحلیل اولیه«
جدیـد   ها پاسخ به پرسش اصلی پژوهش با فنون آماري بهتر یا هدف پاسخگویی به پرسش با ،ها  داده

هـا    من فراتحلیل را به عنوان تحلیل آمـاري مجموعـه بزرگـی از نتـایج تحلیـل      با داده قدیمی است.
) 1988کولیـک (  ). کولیـک و 3:1976(گالس،  »برم کار می ها به  مطالعات منفرد با هدف ترکیب یافته

  کند.  ن دو، به فهم بهتر آنها کمک میای متمایز دانستنحال  کنند. به هر می ن دورا از هم متمایزای نیز

  2اثر ةانداز
هاي آماري مطالعات در قالـب آن خالصـه و یکدسـت     اثر شاخصی است کمی که نتایج و یافته ةازاند 

ف از کنـد. هـد  و در واقع فراتحلیل را ممکـن مـی   استاثر عنصر کلیدي  ةازاند در فراتحلیل  شوند.می
هاي آماري گوناگون مطالعات در یـک شـاخص عـددي و     اندازه اثر، یک شکل کردن یافته استفاده از

اسـت تـا امکـان مقایسـه و ترکیـب نتـایج آمـاري مطالعـات فـراهم شـود. کـوهن             3سنجه مشترك
  کند.  اثر را بزرگی رابطه در جمعیت یا میزان انحراف از فرض صفر تعریف می ةازاند  )1977(

  اثرها) ةازاند (آزمون تجانس هاي تعدیل گر در فراتحلیل ت بررسی متغیرضرور
مطالعات مورد نظر خـود، بایسـتی بـه  ترکیـب آنهـا        اثر ةازاند تحلیلگر بعد از محاسبه یا استخراج فرا 

انـد،   ه اند ولی بـه نتـایج متنـاقض رسـید     ه بپردازد تا تکلیف مطالعاتی که یک فرضیه یکسان را سنجید
اثر نبایـد ترکیـب شـوند مگـر      اندازة هاي د توجه داشت که برآورداما قبل از این کار بای ،شودمشخص 

آن مطالعات از همان ابتـدا   ). وضعیتی که در19:1999(ونگ و بوشمن،  آنکه متجانس و مشابه باشند
نیسـتند. چنانچـه متجـانس بـودن      مطالعـات متجـانس   وعمدتاً آید متجانس باشند به ندرت پیش می

هـاي مـورد    هـا وپـژوهش    از نظریـه  غالباًهاي کلیدي (که  طالعات رد شود، فراتحلیلگر برحسب متغیرم
زیر گروه تقسیم و براي هر یـک از   دوآیند) مطالعات مورد بررسی اش را حداقل به              بررسی بیرون می

قدر ادامه دهد تـا هـیچ    ین کار را آنتحلیلگر باید ا کند. فراازه اثر را جداگانه ترکیب میاند ها زیر گروه
  اثر تبیین نشده، باقی نماند. ةازاند واریانسی از
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اثـر   ةازانـد  ست که چنانچه فرض صفر مبنی بر متجانس بودنا نای توصیه اکید صاحبنظران فراتحلیل
کمک ازه اثر مطالعات مورد نظر ناهمگون باشند، پژوهشگر باید حتی االمکان به اند مطالعات رد شود و

ـ  نظریه، ناهمگونی موجود را توضیح دهد؛ در غیـر  از  اي ن صـورت فراتحلیـل چیـزي جـز مجموعـه     ای
آمـاري واریـانس    گر چیزي جز توضیح نظـري و لهاي آماري نخواهد بود. در واقع هنر فراتحلی  فرمول

  ازه اثرها نیست. اند موجود در میان

  فرضیه
در  علـوم اجتمـاعی   ةکـه بـا نـام فراتحلیـل در حـوز      ا مطالعاتیای :مطرح شد ها پرسش حاضر ۀدر مقال

حوزه علوم هاي  ا با توجه به منطق و بحث فراتحلیل، پژوهشای ؟اند شوند، فراتحلیل کشورمان چاپ می
  ران قابلیت فراتحلیل را دارند؟ای اجتماعی در

ـ  دهند پاسخی که در ابتداي امر نویسندگان مقاله حاضر به پرسش مطرح شده فوق می سـت کـه   ا نای
که رکن اصلی فراتحلیل انباشـت   هاي علوم اجتماعی درایران قابلیت فراتحلیل را ندارند؛ چرا پژوهش

ـ  هـاي علـوم اجتمـاعی در    جدي پژوهش در یک حوزه است. امري که حداقل در پـژوهش  ران و در ای
ـ    ۀمقطع کنونی رخ نداده است. براي آزمون ادعاي خود، به پشتوان یش مبانی نظري مختصـري کـه پ

جریـان اصـلی   دو را کـه نماینـده    ییهـا   د تعدادي از فراتحلیـل ش مطرحن در خصوص فراتحلیل ای از
  م. گذاری می فرضیه خود را به محک آزمون و کنیم می داخل کشورمان است نقد فراتحلیل در

  روش پژوهش 
تحلیل محتـواي  علوم اجتماعی از  شده در حوزة ارجاهاي  بررسی فراتحلیل ن پژوهش براي نقد وای در

ا رجهاي ا  ا نقد تعدادي از فراتحلیلاستفاده شده است. دراین تحلیل محتواي کیفی قصد داریم ب کیفی
  ن مقاله بپردازیم. ای علوم اجتماعی، به آزمون ادعاي مطرح شده در ةشده در حوز

ـ   هایی که نقد خواهند شد، در  فراتحلیل ـ  ۀواقـع نمون ـ  تخـاب دهنـد. ان  حاضـر راتشـکیل مـی    ۀمقال ن ای
فراتحلیـل   سـه ن نمونه متشکل از ای ها تصادفی نبوده و با هدف خاصی صورت گرفته است.  فراتحلیل

همـان کـاري    ةفراتحلیـل اول، نماینـد   دو. اند علوم اجتماعی در کشورمان اجرا شده ةکه در حوزاست 
 ةماینــدبــه نــام فراتحلیــل کیفــی درکشــورمان رواج یافتــه اســت و فراتحلیــل ســوم، نهســتند کــه 

  معرفی شده است.  1 قالب جدول ن نمونه درای هاي کمی در کشورمان است.  فراتحلیل
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  فراتحلیل نقد شده در مطالعه حاضر سه: معرفی 1 جدول

مجله منتشر   نویسنده/پژوهشگر  عنوان  ردیف
  هکنند

  شماره  سال

1  
  

 ها شده در زمینـ رجفراتحلیل مطالعات ا
  هاجرتکوچ نخبگان و پیشگیري از م

 غالمرضـا ذاکـر   دکتـر 
  صالحی

  

    رانای شناسی جامعه
1386  

  

  
1  

ــاعی   بیات مدکتر ابراهی هاي اجتماعی  فراتحلیل آسیب  2 ــت اجتم معاون
  ناجا

  (کتاب)     1387

ــغلی     3 ــایت ش ــات رض ــل مطالع فراتحلی
  هاي آموزشی  درسازمان

 دکتر مصطفی ازکیا و
  محمود توکلی

  1385  نامه علوم اجتماعی
  

27  
  

 ها خواهیم پرداخت.    ن فراتحلیلای عدي به آسیب شناسیدر بخش ب

  پژوهش جها و نتای  یافته
ن بخـش بـه آزمـون آن    ای د. درشمقاله مطرح  ۀله، فرضیأن مسویدتدر بخش اول مقاله حاضر بعد از 

ن فرض را مطرح کردیم که علوم اجتماعی در مقطع کنونی قابلیت فراتحلیـل را  ای شود. ما می پرداخته
علـوم اجتمـاعی    ةها در مقطـع کنـونی و در حـوز    کردن در خصوص فراتحلیل پژوهش هو هزین ندارد

ن ارایه ای ی که پیش ازونتمن فرض روشن، به پشتوانه ای چیزي جز هدر دادن منابع نیست. براي آزمون
و  نـیم ک مـی  علـوم اجتمـاعی رجـوع    ةا شده در حوزرجهاي ا  شد، به تعدادي از فراتحلیل به آنها اشاره

ستند با معیارهاي فراتحلیل فاصله هغناي الزم  فاقدنکه ای ها ضمن  ن فراتحلیلای نشان خواهیم داد که
  دارند. 

به علت یابی نیز خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر  ،هاي مورد نظرمان  بعد از پایان یافتن نقد فراتحلیل
ـ ا ن پرسش نیز پاسخ خواهیم گفت. که چرا علـوم اجتمـاعی در  ای به ران و در مقطـع کنـونی قابلیـت    ی

، ایـم  هایی که به عنوان نمونه انتخـاب کـرده    نک به آسیب شناسی و نقد فراتحلیلای فراتحلیل را ندارد
  پردازیم.  می

هاي یک حوزه پرداخته و  هایی که به دسته بندي اجزاي پژوهش الف) آسیب شناسی پژوهش
  اند: با نام فراتحلیل کیفی منتشر شده

ران مورد نقـد و  ای کیفی منتشر شده در حوزه علوم اجتماعی درهاي  مورد از فراتحلیل دوش ن بخای در
مشخصـی اسـت، بـدین     ةفراتحلیل مورد نظر تـابع قاعـد   دوگیرد. روند نقد و بررسی  می بررسی قرار

ـ ن خالصه سـعی شـده اسـت    ای د. درشو می مطرحاز فراتحلیل نقد شده  اي ترتیب که ابتدا خالصه ه ب
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ـ شوه ختادرپطور مقتضی ه ب ،ت و برداشتی که نویسنده از فراتحلیل داردروای خالصـه   ۀد. سپس بر پای
پرداخته خواهد شـد. اطالعـات    ها ن فراتحلیلای به نقد و بررسی ،شده و مبانی نظري فراتحلیل مطرح

  ه شده است.یارا 2نقد شده در جدول هاي  مربوط به فراتحلیل

و با نام فراتحلیل منتشر ها پرداخته  پژوهش جه به دسته بندي اجزا و نتایک یت: تعدادي از مطالعا2جدول
  اند شده

  شماره  سال  همجله منتشر کنند  نویسنده/پژوهشگر  عنوان  
1  
  

 هفراتحلیــل مطالعــات انجــام شــده در زمینــ
  کوچ نخبگان و پیشگیري از مهاجرت

 غالمرضــا ذاکــر دکتــر
  صالحی

    رانای شناسی جامعه
1386  

  
1  

ــت  بیات مدکتر ابراهی هاي اجتماعی  حلیل آسیبفرات  2 ــاعی  معاون اجتم
  ناجا

1387   
  (کتاب)  

ـ  رجـ فراتحلیـل مطالعـات ا  « آسیب شناسـی -1 کـوچ نخبگـان و پیشـگیري از     ۀا شـده در زمین
  »مهاجرت
هـاي    ده اسـت. او معتقـد اسـت یافتـه    کـر مـذکور از روش فراتحلیـل کیفـی اسـتفاده      ۀمقال ةنویسند

ا شده در قلمـرو موضـوع   رجهاي ا  نتایج تک تک پژوهش قانباشت، ترکیب و تلفی ۀاش نتیج پژوهشی
هاسـت   نیـروي انسـانی نخبـه و پیشـگیري از فـرار مغـز       ۀهـاي توسـع   یعنـی راهکـار   ،معین پژوهش
  ).  121:1386(ذاکرصالحی، 

سـانی و  هـاي علـوم ان    مربوطه به کتابخانه دانشـکده  اي هها و مقال نویسنده مقاله براي یافتن پژوهش
بـه   مراجعه کـرده، نترنتی نشریات علمی داخل کشور ای هاي پایگاه و مرکز اسناد و مدارك علمی کشور

اثر علمی داخل کشور شـامل کتـاب، طـرح پژوهشـی،      48 نترنتی پرداخته وای ۀجستجوي آزاد در شبک
وي نیـز پرسشـنامه    است. ابزار فراتحلیلـی مـورد اسـتفاده    پایان نامه و مقاله را انتخاب و مطالعه کرده

  است.  
ن فراتحلیل، نویسنده پس از طرح مساله، چهارده رویکرد نظري مـرتبط بـا موضـوع    ای در قسمت اول

انسـانی،   ۀهـاي سـرمای   توان به نظریه ها می  ن نظریهای ده است. از جملهکرطرح ممهاجرت نخبگان را 
اسـت. در بخـش    خش تقسیم شدهد. سپس مقاله به دو بکراجتماعی و محرومیت نسبی اشاره  ۀسرمای

در بخـش دوم   ،هاي گردآوري شده بررسی شده اسـت  هاي شکلی و روش شناسی پژوهش  اول مؤلفه
  اند.  ها مورد بررسی قرار گرفته  نیز محتواي پژوهش

مقولـه  ده هاي گردآوري شده در قالب  ذاکرصالحی در بخش اول مقاله به دسته بندي اجزاي پژوهش
  از: اند  مقوله عبارت ن دهای پردازد. می (آیتم)
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  یعلم آثار یموضوع یپراکندگ .2
  پژوهشانتشار  یزمان ةدور .3
  اثر هیته در پژوهشگران يهمکار زانیم .4
  یعلم آثار اي رشته قلمرو .5
  آثار پژوهش روش .6
  ها پژوهش مطالعه دانیم .7
  ها پژوهش اطالعات در يجمع آور فنون .8
  وهشیطرح پژ19ها در  وضعیت فرضیه .9

  فنون تجزیه و تحلیل  .10
است.  مقوله دسته بندي کرده دهن ای اثر پژوهشی گردآوري شده را براساس 48نویسنده محترم مقاله 

  نویسد:  ن گونه میای ها، پژوهش ۀمیدان مطالع ۀدر خصوص مقول مثالً
اسـت. در  مطالعه آنها اسناد/ مدارك  ندرصد مطالعات به صورت اسنادي و نظري بوده و میدا 4/60"
دانشـگاه قـرار    نهاد/ درصد مطالعاتی قرار دارد که میدان مطالعه خود را سازمان/ 27دوم با سهم  ۀرتب

اسـتانی   ودرصد به مطالعات درسطح ملی (کشور) اختصـاص دارد. در قلمـر   4/10سوم با  ۀاند. رتب داده
  .  )124: 1386 (ذاکر صالحی،» توسط محقق یافت نشد اي متاسفانه هیچ مطالعه

 شمقوله ذکر شده دسته بندي شده و بخـ  دهاثر پژوهشی به همین سیاق و براساس  48بدین ترتیب 
  ست. ا اول مقاله پایان یافته

  است:  ها را براساس چهار مؤلفه زیر دسته بندي کرده دوم نیز نویسنده مقاله، پژوهش شدر بخ
  اهداف پژوهش .1
  مبانی نظري .2
  نتایج .3
  ها راهکار .4

  کند:  گونه دسته بندي می نای بانی نظري، مطالعات مورد نظرش رانویسنده، در بخش م
هاي نظـري مشـابه و     درصد مبتنی بر آموزه 4/37و  هجاذبه و دافع ۀمبتنی بر نظری ردرصد آثا 6/39"

ند. بنـابراین اکثریـت   ا ها متکی بوده  درصد آثار به سایر نظریه 6/16سوم  ۀاند. در رتب با آن بوده طمرتب
اشـتراك   اي دافعـه بـه گونـه   -جاذبه هینظر درصد، در77علمی مورد بررسی یعنی  رهی از آثاقابل توج

ن نظریه در مطالعات مـورد نظـر جنبـه بنیـادین و معنـایی      ای توان نتیجه گرفت محتوایی دارند. لذا می
  ).  127:1376(ذاکرصالحی،  "دارد
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ـ مؤلفه د چهارپژوهش گردآوري شده براساس  48بدین ترتیب اجزاي   هوم هم دسته بندي شده و مقال
  است.  پایان یافته

   نقد و بررسی:
هـاي    مؤلفـه  بنـدي اجـزا و   هدسـته بنـدي و طبقـ    مقاله از فراتحلیـل دارد صـرفاً   ةروایتی که نویسند

فراتحلیل را نیـل بـه نتـایج کلـی و      زمقاله هدف خود ا ةکه نویسند تسا ن در حالیای هاست. پژوهش
جذب نخبگـان   ۀکشور در زمین لند که در داخک منابع و اطالعاتی اعالم میکاربردي از طریق ترکیب 

  ها صورت گرفته است.  و پیشگیري از فرار مغز
ها   هاي پژوهش  مؤلفه ا دسته بندي اجزا وای ها فراتحلیل است؟  هاي پژوهش  آیا دسته بندي اجزا ومؤلفه

فراتحلیـل از نـوع کمـی یـا      مقاله اصـوالً ن ای مرور روایت (فراتحلیل کیفی) است؟ پاسخ روشن است،
هـیچ   هـاي صـورت گرفتـه    میان نتـایج پـژوهش  که در آن براي حل تناقضات  کیفی آن نیست؛ چرا

گفت نویسنده محترم توان  می است. در واقع صورت کمی نشده صورت کیفی و چه به چه به ،تالشی
بندي یا دسته بندي  بود آن را جمع از اصطالح فراتحلیل استفاده کرده است و بهتر همسامحبا نوعی 
 د. یمان ن حوزه میای هاي پژوهش

  »هاي اجتماعی  فراتحلیل آسیب« آسیب شناسی-2
ده است. کتاب یاد کرکل مطالعات) منتشر  ةفوق نام کتابی است که معاونت اجتماعی ناجا (ادار عنوان

نگاه پژوهشگر به موضـوع  نیز  فصل اول نگاهی به کلیات پژوهش و شده داراي شش فصل است. در
ـ  ئل اجتمـاعی مساترین  پیچیده وترین  له اعتیاد به عنوان یکی از اصلیأفصل دوم مس در آمده و ران ای

 کشـورهمخوانی دارد، بررسـی   شـرایط اقتصـادي   سرقت که بـا  ۀلأست. در فصل سوم مسا همرور شد
ل پنجم دختران فـراري بـه   فص در و قتل پرداخته ۀلویسنده در فصل چهارم به بررسی مسأ. نشود می

  ).  1387(بیات،  ه استشدهاي خانواده بررسی  عنوان تجلی کژکارکرد
ـ     سرفصل ها و عنوانفصل اول) داراي  یک از فصول کتاب (جز هر مثـال   يارهاي همسـانی اسـت. ب

   ن قرارند:ای ته است، ازهاي اعتیاد اختصاص یاف فراتحلیل پژوهش هايِ فصل دوم کتاب که به  سرفصل
  مساله انیب و طرح •
  ادیاعت یاجتماع یفرهنگ يها  چالش •
  شده لیتحل يها  پژوهش یتجرب و ينظر یمبان يبند طبقه •
  ادیاعت بروز بر ثرؤم عوامل يبند دسته •
  روش ثیح از ها پژوهش یابیارز •
  ها راهکار ثیح از ها پژوهش یابیارز •
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  یقانون يها راهکار •
  ياقتصاد يها راهکار •
  یفرهنگ و یآموزش يها راهکار •
  یاجتماع يها راهکار •
  یپژوهش يها راهکار •
  عووق از بعد مرحله يها راهکار •
  ها راهکار نقد •
  دکرد؟یبا چه •

ا رجـ هـاي ا  زعم خود به فراتحلیـل پـژوهش  ها به   کتاب براساس همین سرفصل ةبدین ترتیب نویسند
دوم کتاب خود بعد  فصل بیات در است. دکتر هاي اجتماعی پرداخته  سایر آسیب اعتیاد و ةحوز شده در

هاي گردآوري شده  جامعه، اجزاي پژوهش تبعات آن براي فرد و اعتیاد و ۀلبحث مفصل دربارة مسأاز 
ـ  هـا از حیـث نـوع روش،    بخش ارزیابی پژوهش در اعتیاد را دسته بندي کرده است. مثالً ةحوز در ن ای

  ده است: کرگونه بررسی 
ـ  درصـد از  4/74دهدکـه   ي مربوط به اعتیاد نشان مـی ها  نوع روش پروژه ۀزمین نتایج بررسی در« ن ای

روش تحلیـل   بـا  درصـد نیـز   1/5درصد با روش مطالعه اسـنادي و   5/20مطالعات با روش پیمایش، 
  ).  38: 1387(بیات، » اند ا شدهرجثانویه ا

زاي به دسته بندي اجـ  ،ن بدان اشاره شدای هایی که پیش از  بدین ترتیب دکتر بیات، براساس سرفصل
  است.  دهکرسرتاسر کتاب به همین شیوه عمل  در ها پرداخته و پژوهش

  نقد و بررسی:
تواند به ارتقـاي حساسـیت بـه موضـوع      اعتیاد می ةا شده در حوزرجاهاي  هر چند مروري بر پژوهش 

محتـرم،   ةآیـد، نویسـند   مـی  هاي کتـاب بـر    سرفصل ها و عنوانهمان طورکه از  ،دشکمک شایانی با
فراتحلیـل،   کاسته است. برداشـت نویسـنده از   ها فرو دسته بندي پژوهش ل را تاحد خالصه وفراتحلی
هـا،   هاي مستقل پـژوهش  ن اجزا شامل، متغیرای هاست. دسته بندي وطبقه بندي اجزاي پژوهش صرفاً
 هـا  ها، پیشنهادهاي پژوهش پژوهش رفته در هاي به کار  ها، روش استفاده در پژوهش هاي مورد  نظریه
ـ  درحالی است که نویسنده  ن درای ن قبیل است.ای و از عنـوان روشـی   ه فصل اول کتاب به فراتحلیل ب

ده است. وي دراین فصـل حـداقل بـه    کرکید أحتی ت کمی براي ترکیب نتایج آماري مطالعات اشاره و
آمـاري   ن وها به کمـی بـود    ن تعریفای یک از هر کند. در ن حوزه اشاره میای تعریف از دانشمندان پنج
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شـود، دسـته بنـدي اجـزاي      یمـ  مطـرح بودن فراتحلیل اشاره و تأکید شده است، ولی درنهایت آنچه 
  آنهاست.  وارزیابی کیفیتها پژوهش

  »هاي آموزشی  فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان« آسیب شناسی-3
امـا  اسـت  رست نزدیک شـده  که تا حدود زیادي به یک فراتحلیل د پردازیم میبه فراتحلیلی  انجای در

  ه شده است. ئارا 3 ن فراتحلیل در جدولای اطالعات مربوط به دارد.هایی نیز   کاستی

  : اطالعات مربوط به فراتحلیل رضایت شغلی3 جدول

ــه   نویسنده  عنوان   مجلـــــــــــ
  منتشرکننده

  شماره  سال

1  
  

فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی 
  هاي آموزشی  درسازمان

 ودکتر مصطفی ازکیا 
  محمود توکلی

نامـــــه علـــــوم 
  اجتماعی

1385  27  

ی معاونـت پژوهشـی   بـا حمایـت مـال    و1382 سـال  و براساس پژوهشی در استفراتحلیل فوق کمی 
ـ  ه است.شدا رجدانشگاه تهران ا سـطح   رپایـان نامـه کارشناسـی ارشـد د     44روي  ن فراتحلیـل بـر  ای

معلـم اجـرا شـده     تایی، الزهرا و تربیهاي تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، عالمه طباطب دانشگاه
  است.  

آنها رضایت شغلی متغیر وابسـته بـوده اسـت،     فرضیاتی که در عپایان نامه مرور شده، از مجمو 44 در
مـالك ورود فرضـیات بـه     1گـران بـا اسـتناد بـه تامپسـون     فرضیه استخراج شده است. فراتحلیل263

رضـیه کـه   ده ففرضیات، تنها  ناند. در میا گرفته رنظمطالعه در پنج  لفراتحلیل را تکرار آنها در حداق
 بـراي داشـتند   پـنج هاي مختلف تکرار شده بودند و فراوانی بـیش از    نامه نبار در پایا 85 عدر مجمو

  ذیل آمده است:  لا و فراوانی آنها در جدوه ن فرضیهای فراتحلیل برگزیده شدند.

  هاي رضایت شغلی  نامه ن، در پایاپنج وانی بیش ازمستقل با فراهاي  : توزیع فراوانی فرضیه4جدول 

  فراوانی  فرضیه
  13  شغلی ترابطه جنس و رضای

  13  شغلی ترابطه سابقه کار و رضای
  12  شغلی ترابطه سن و رضای

  10  شغلی ترابطه تحصیالت و رضای
  10  شغلی تو رضای ررابطه عملکرد مدی

  7  شغلی تو رضای ترابطه حقوق و پرداخ
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  فراوانی  فرضیه
  5  شغلی تمیزان مشارکت و رضایرابطه 

  5  شغلی ترابطه رشته تحصیلی و رضای
  5  شغلی ترابطه وضعیت تاهل و رضای

  5  شغلی تهاي فردي و رضای  رابطه خالقیت
  85  جمع

انـد. نتـایج تلفیـق     فـوق را بـا یکـدیگر تلفیـق کـرده      ۀفرضیده نهایت،  بدین ترتیب فراتحلیلگران در
 تپرداخـت بـا رضـای    نهاي سابقه پرداخت و میـزا  بین متغیر ۀض رابطفر هفرضیات فوق نشان داد ک

هـاي فـردي، تأهـل،      هاي مشارکت، مدیریت، امکان بروز خالقیـت  رابطه بین متغیر ضشغلی رد و فر
  ده است.  با رضایت شغلی اثبات ش ستحصیالت، رشته تحصیلی، سن و جن

  نقد و بررسی
   شیوه گردآوري در پژوهش

که از مطالعـات انجـام    کند اتحلیل محل تردید است. در واقع فراتحلیلگر تالش نمیگیري در فر نمونه
ه را ردیـابی کنـد. کـوپر    شدا رج، بلکه سعی دارد تمامی مطالعات اهاي معرف بیرون بکشد  شده نمونه

ا شـده (منتشـر   رهاي اج دستیابی فراتحلیلگر به تمامی پژوهش ،) معتقد است، بهترین وضعیت1379(
هـاي   آید. پژوهشگر شاید بتواند به پژوهش ن وضعیت به ندرت پیش میای تشرنشده) است، اماشده ومن

  هاي منتشر نشده احتمال کمتري دارد.  اما دستیابی به پژوهش ،انتشار یافته دست یابد
متـون   ۀبه هم ،هفراتحلیلی است که درآن فراتحلیلگر در ردیابی جامع و گسترد رفراتحلیل پایا و معتب

هـاي اطالعـاتی مختلـف     االمکـان بـه کانـال    ه دست یابد. فراتحلیلگر باید حتـی شدشی منتشر پژوه
ـ  حس اعتماد بررسـی کننـده در   ،باشدتر  چه جستجو جامع دسترسی داشته باشد. هر مـورد بیشـتر    نای

 ده کنـد، احتمـاالً  یکسان استفا دیگري هم از منابع متعدد اما نه لزوماً ةخواهد بود که اگر بررسی کنند
فراتحلیـل تسـامح    من اصل بنیادي و مهـ ای خصوصفراتحلیل حاضر در در رسد.  می به نتایج یکسانی

ـ  هـاي دولتـی و خصوصـی     هـاي سـازمان   نبودن پژوهش س. اگرچه در دسترشود می دیدهزیادي  ن ای
کند، لکن مشـخص نیسـت کـه چـرا پایـان       زمینه مبرا می نای حدودي از نقد بیشتر در افراتحلیل را ت

 ننهـا نیـز سـازما   ای حـالی کـه   ؟ درانـد  مانده ... نادیدههاي دانشگاه آزاد، امام حسین، امام صادق و  امهن
همـان گونـه کـه کولیـک و کولیـک       ،ن فراتحلیـل ای ن نقص عمده درای آموزشی هستند. با عنایت به

 ،دهنـد  یمـ  شرا پوشـ  مطالعات دم دسـت از  اي مجموعهکه  هایی  فراتحلیلند نک ) پیشنهاد می1988(
  فراتحلیل نیستند.  اباشند ام 1ممکن است خرده تحلیل
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  ارزیابی کیفیت مطالعات
ن است که کیفیت مطالعـات فراتحلیـل شـده کدگـذاري و     ای مزبوروارد بر کار  ياهرادای یکی دیگر از 

د و نـ ک مـی  ه است. پذیرفتن مطالعات بدون ارزیابی کیفیت آنها نتـایج فراتحلیـل را آلـوده   شدبررسی ن
کـه نویسـندگان فراتحلیـل معتقدنـد پایـان       تسا ن در حالیای آورد. وجود می به جتورش جدي در نتای

اري و نیـز قابلیـت   مشکل اعتبار، اعم از اعتبار نمونه گیري، اعتبار آمـ  هاي فراتحلیل شده، عموماً  نامه
  .کند دو چندان می ،ضرورت توجه به کیفیت مطالعات ،ن نقصای ند. اعالماعتماد هست

  اثر ةازاند برخورد با مطالعات فاقد ةنحو
اثـر وجـود    ةازانـد  ري آنها ناقص بوده و امکان محاسبۀدر فراتحلیل حاضر مطالعاتی که اطالعات آما 

ن گونـه مطالعـات را   ای حذف، 1) ، معمار فراتحلیل1982اند. در حالی که هگز ( نداشته است، حذف شده
کند. راهبرد دیگري که او براي برخورد با مطالعات فاقـد   نهاد نمیاند و آن را پیشد راهبرد نامناسبی می

هاي غیرقابـل   اثر ةازاند ن است که تمامیای .دهد ه میئاثر ارا ةازاند ۀاطالعات آماري کافی براي محاسب
صـفر در   ۀن فرض که عمدتا پژوهشگران از گـزارش نتیجـ  ای یم، بانظر بگیرر دمحاسبه را مقدار صفر 

د وشـ  می اثر کلی ةازاند ۀکاران ن موضع گیري نیز منجر به برآورد محافظهای کنند. اري میمطالعات خودد
آورد. راهبـرد   وجـود مـی   اثر به ةازاند  هاي مطالعات و  بین مشخصه ۀجدي در بررسی رابط یتو مشکال

بـراي  نتایج مطالعه اسـت.   ةاطالعات دربار عبیرون کشیدن هر نو ،بهتر در برخورد با اطالعات ناقص
دانـیم،   نمـی  ااثـر ر  ةازانـد  اثر را حتی هنگـامی کـه یـک    ةازاند توانیم جهت (عالمت) میغالباً مثال ما 

  اندازه اثر را جبران کند. کمبود تحلیل تواند بعداً هاي اثرمی  ن جهتای استنباط کنیم. فهرست کردن
  هاي تعدیل گر بررسی متغیر

بخـش  ترین  اساسی ترین و هاي مطالعات، مهم اثر ةازاند نسواریا هاي تعدیل گر بر بررسی تأثیر متغیر 
 فراتحلیـل در  ونتـ ماز  اي ن اهمیت تا جایی است که بخش عمدهای دهد. فراتحلیلی را تشکیل می هر

مبانی نظري فراتحلیل گفتـه   طور که در د. همانارداختصاص ن موضوع ای به ،هاي شکوفایی آن سال
نظـري بـه شناسـایی     ۀعات، متجـانس نباشـند، پژوهشـگر بـا پشـتوان     هاي مطال اندازه اثر چنانچه ،شد

  کند.  آنها استفاده می براي توضیح ناهمگونی میان مطالعات از و زدپردا می هاي تعدیل گر متغیر
انـد. فراتحلیلگـران علـی     فرضیه نامتجانس بـوده هشت فرضیه فراتحلیل شده، ن فراتحلیل از ده ای در

هـاي تعـدیل گـر را وقـت      و بررسی متغیر اند ها به تلفیق آنها پرداخته ازه اثراند ن ناهمگونی بینای رغم
الزم تشـخیص   ۀآن را فاقـد نتیجـ   ،هـاي فرعـی   گروه هاي ترکیبی در به دلیل وجود گروه بردانسته و

 در ،ن درحالی است که هنر فراتحلیل گر توضیح واریانس میان نتایج متناقض مطالعات استای اند. داده
  شود.  روح تبدیل می بی صورت فراتحلیل به تعدادي فرمول آماري نای غیر
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  جمع بندي
هـا،   گـردآوري در پـژوهش   ةهاي آموزشی، انتقـاداتی بـه نحـو     سازمان فراتحلیل رضایت شغلی در در

 انـد و  برخورد با مطالعاتی که فاقد اطالعات آماري کـافی بـوده   ةکیفیت مطالعات، نحونکردن ارزیابی 
هاي فـوق در    ها وارد آمد. کاستی اثر ةازاند هاي تعدیل گر پیش از تلفیق متغیرنکردن  بررسیهمچنین 

آنکه فراتحلیل باشد، تبدیل به یک خـرده تحلیـل یـا     ن فراتحلیل پیش ازای که اند کنار هم سبب شده
  د. شوفراتحلیل ناقص 

  بحث و نتیجه گیري
ماننـد   ،هـاي علـوم    در بسـیاري از حـوزه   مقاله گفته شد کـه فراتحلیـل از نظـر روش شناسـی     نای در

هاي آماري براي آزمون فرضیات استفاده شود   کشاورزي، پزشکی، علوم اجتماعی و هر جا که از روش
یکسانی را سنجیده  ۀهایی که فرضی کاربرد دارد و فراتحلیل را روشی کمی براي ترکیب نتایج پژوهش

  دیم. رکاند، تعریف  ولی به نتایج متناقضی دست یافته
ـ  ن مقاله قصد پاسخ دادن به آن را دارد، پرسش ساده و روشنی است،ای پرسشی که ا علـوم اجتمـاعی   ای

مختصـري  پیشینۀ ن پرسش ابتدا ای ران و در مقطع کنونی قابلیت فراتحلیل را دارد؟ براي پاسخ بهای در
ر منتشر شده در داخل کشوهاي   تعدادي از فراتحلیلهمین پیشینه،  ۀشد. به پشتوان مطرحاز فراتحلیل 

  مورد نقد قرار گرفتند.
آیـد کـه    هاي اجتماعی چنین بر مـی   از نتایج آسیب شناسی فراتحلیل کوچ نخبگان و فراتحلیل آسیب

نـدي و طبقـه   بندي، دسـته ب  دارند، جمع نها، روایتی که از فراتحلیل در ذه  ن فراتحلیلای نویسندگان
کیفـی آن نیسـتند.    عکمی و چه از نـو  عت، فراتحلیل چه از نون مطالعاای ست.ها بندي اجزاي پژوهش

  پژوهشی ما با فراتحلیل است.  ۀآشنایی جامعنقص  ن تلقی، احتماالًای علت
مقاله اسـت. آسـیب    نای در ههاي آموزشی آخرین فراتحلیل نقد شد  فراتحلیل رضایت شغلی درسازمان

علـوم اجتمـاعی    هفراتحلیل در حوز تقابلیوضعیت و  صن فراتحلیل شواهد روشنی در خصوای شناسی
گران به ارزیابی ن فراتحلیل گفته شد که فراتحلیلای شناسی بگذارد. در آسی کشورمان را به نمایش می

انـد و از همـه    هداشـت کیفیت مطالعات نپرداخته، در گردآوري جامع و کامل مطالعـات تسـامح زیـادي    
ن فراتحلیل در خصوص دو مورد ای اند. نویسندگان نپرداختههاي تعدیل گر  نکه به بررسی متغیرای تر مهم

هاي تعدیل گر، به وقـت بـر بـودن آن     ندادند، اما در خصوص نپرداختن به متغیر مطرحاول توضیحی 
ـ  داننـد.  الزم مـی  ۀرا فاقـد نتیجـ   نو آکننـد   می اشاره ظـاهر مسـأله اشـاره دارد.    ن توضـیحات بـه   ای

توانستند کیفیت مطالعات را ارزیابی کنند. آنها اگر قصد و  تند، نمیخواس می مگران حتی اگر هفراتحلیل
که با تقسیم مطالعـات   توانستند چنین کنند. چرا نمی باز ،هاي تعدیل گر را داشتند بررسی متغیر نامکا
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 هاي تعدیل گر و یا کیفیت مطالعات، تعداد فرضیات در هر گروه کـاهش  ها، براساس متغیر به زیرگروه
 اي نهایت فرضـیه  . بدین ترتیب در1دشو و منجر به از دست دادن مالك ورود به فراتحلیل می بدیا می

 یپژوهشـ  ونتـ مرضایت شغلی از موضوعات قدیمی در  ماند. در حالی که ن باقی نمیبراي تلفیق کرد
یک فراتحلیل کامـل   يارجحوزه آن قدر نیست که قابلیت ا نای ها در کشورمان است، انباشت پژوهش

  روي آنها امکان پذیر باشد.  ققیو د
 میالدي به اوج خود رسـیده بـود، بـه    80 ۀبه یک بحران روش شناختی که در ده خفراتحلیل در پاس
 عنـابودي بکشـاند. در واقـ    ۀرفت تا علوم اجتماعی را به ورطـ  ن بحران میای یافت. هوجود آمد و توسع

هـا بـا نتـایج متنـاقض بـود.       انباشت پـژوهش  نیز زمینهن ای و تبراي توسعه آن وجود داش مالززمینۀ 
ـ  ن بحران روش شناختی است.ای موضوع دیگر روند تکوین ن بحـران محصـول یـک حرکـت آرام و     ای

گیري فراتحلیل آغاز شده بود. به عبارت دیگر بـه دسـت    لها پیش از شک حرکتی که سال ،بطئی بود
میالدي  80 ۀسنجیدند، به یک باره در ده یکسانی را می ۀآوردن نتایج متناقض از مطالعاتی که فرضی

دولتـی  هاي  براي سازمانقابل تحمل شدن آن رن بحران و غیای اوجیاد شده  ۀبه وجود نیامد، بلکه ده
دانشـمندان آمریکـایی نیـز در     ،متحده بود. از سـوي دیگـر   تاالای درتأمین کنندة بودجه و خصوصی 
هـاي پاسـخگویی بـه آن را     زات تکـوین بحـران روش  و به موا ندن بحران آرام ننشستای مقابل تکوین
ذیل فراینـد   لدهند. در شک می لهاي فراتحلیل را تشکی  همان ریشه عها در واق ن روشای توسعه دادند.

  هاي ترکیب پژوهشها نشان داده شده است.  روش ۀتوسع

  
  ها شپژوه بهاي مرور و ترکی : فرایند توسعه روش1 شکل

 یبه دلیل حجم کم مطالعات انباشت شده، روش مرور روایت ،ن بحرانای مطرح شدن ۀهاي اولی سال در
 هزمـان و افـزود   تبا گذش اام ،مناسب بود معدود ۀمطالعچند هاي   ترکیب یافتهمطلوب و براي روشی 

ها بـه   ور پژوهشهاي مر  روش داد و تی خود را از دسن روش کارآیای ت با نتایج متناقضشدن مطالعا
ی یها  ن روش نیز به دلیل کاستیای هاي کمی مانند روش شمارش راي سوق داده شدند. اما الگوسمت 

نهایـت   ترکیب احتماالت توسعه یافت. درچون تري  هاي دقیق روش و ند، کنار گذاشته شدکه داشتند
  د.شها   ن روشای ین بالمنازعنشفراتحلیل جا

                                                           
  .اند گرفته رمطالعه در نظپنج در  لموردنظر حداق ۀنویسندگان فراتحلیل رضایت شغلی، مالك ورود به فراتحلیل را تکرار فرضی 1
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 راي
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الزم براي اجراي فراتحلیـل   زمینۀی انباشت پژوهش هنوز طی نشده است و ن سیر تحولای نراای اما در
ن مقاله نیز نشـان داد،  ای هاي  . همان گونه که یافتهدوجود ندار نکشورما يها  هنوز در بسیاري از حوزه

یک فرار رو به جلوي  نکنونی در کشورما طععلوم اجتماعی و در مق ةفراتحلیل حداقل در حوز ياراج
از توجـه بـه نتـایج    تـر   واهد بود. در واقع توجه به تناقضات در پژوهش یـک مرحلـه پیشـرفته   ناکام خ
ا پـژوهش و نیـاز بـه آن در    رجـ یک مرحلـه جلـوتر از امکـان ا    ها و توجه به نتایج پژوهش ها پژوهش

  نهادهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامعه است.  
پـژوهش   يارپژوهش در مورد یک موضوع، ضرورت اجچند  يارجه به کسانی که به صرف انتیجدر 
امکـان   هـا  معیار کفایـت نسـبی در تنـوع و تعـدد پـژوهش      ،کنند باید گفت ن موضوع را نفی میای در

  ن فراتحلیل به نتیجه است. فراتحلیل و منتج ش

  پیشنهادات
ـ  منـابع  صیتخصـ . دشـو  يریجلوگاجتماعی  علوم ةحوز در لیفراتحل از اجراي .1  اجـراي  ايرب

یـا از  بهتـر اسـت   رسـد   به نظـر مـی  . ستین منابع هدردادن جز يزیچ حوزه نای در لیراتحلف
بهره گرفته شود یـا در   ها طبقه بندي و دسته بندي پژوهش ،بندي عناوین دیگري نظیر جمع

، بـه  رانـی ای ن دست با توجه به امکانات و محـدودیتهاي پژوهشـی در جامعـه   ای یی ازها تحلیل
  در خصوص فراتحلیل رخ داده است.پرداخته شود که اختی نوآوري روش شنهمان 

ا شده در کشورمان اهتمام بیشتري بـه خـرج   رهاي اج الکترونیکی شدن پژوهش در خصوص .2
 ا شده است. رجهاي ا به پژوهش عزیرا رکن اساسی فراتحلیل دستیابی کامل و جام ،داده شود

 اجرا شـود ها   حوزه رزي، پزشکی و سایهایی مثل کشاور  حاضر در حوزه ۀی همانند مقالتمطالعا .3
 ها ارزیابی گردد.   حوزه نای قابلیت فراتحلیل در ات

پیرامـون یـک    هـا  از آنجایی که فراتحلیل زمانی امکان پذیر است که عالوه بر تعدد پژوهش .4
ود، الزم اسـت  جدي گرفته شـ بسیار نظیر پایایی و اعتبار  ،معیارهاي تحقیقتعهد به موضوع، 
ـ  انتقـادي از هاي  د. به خصوص نگاشت مقالهای به عملدقت بیشتري  ها پژوهش در اجراي ن ای
 مؤثر باشد. ن کارای علمی بر اند در نظارت جامعۀتو دست می
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