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 انواع مطالعات

 بررسي و استخراج اطالعات به صورت مستقيم از نمونه ها: مطالعات اوليه•

•Experiment, case control, cohort, clinical trail, survey 

 تركيب و تحليل اطالعات مطالعات اوليه: مطالعات ثانويه•

•Review, Systematic review, Meta analysis,  

 ؟؟؟؟ثالثيهمطالعات •



 مفهوم مطالعه اولیه و ثانویه

 باالخره آسپرين تجويز شود يا خير؟

باعث  آسپرين
 افزايش

 سكتهخطرات 
گردد مي  

 تاثيري آسپرين
 سكتهبر بروز 

 ندارد

 سكتهمانع  آسپرين
 است



 مصادیق مطالعات ثانویه

 (متاسنتز)و يا تحليل كيفي نتايج ( متاآناليز)مرور ساختار يافته و تحليل كمي نتايج •

 تعيين بار بيماريها•

 مطالعات سود و زيان، هزينه اثر بخشي•

 



 مرور ساختار یافته و متاآنالیز

  باال حساسیت با روشی با و شده تعیین پیش از قانونی با را موجود منابع که شود می گفته مطالعاتی به•

(search sensitive) نقادانه بررسی را شده یافته منابع سپس و نموده جستجو ( critical

appraisal) نماید می. 

 .شود مي انجام شده تعيين قبل از ضوابط و قوانين اساس بر كه است مندي نظام جستجوي•

 را يافته مرورساختار در آمده بدست اطالعات نمايد مي سعي كه است آماري روشهاي:متاآنالیز•
  داده پاسخ پژوهش سواالت به و نمايد ارايه مستندات بر مبتني گيري نتيجه و نموده تركيب

 .شد خواهد

 

 



Systematic Review 

 مرور سيستماتيک  

 ساختارمند  مروري 

 ساختاردار  مروري 

 نظام مندمروري 



 تعریف مطالعه مرور نظام مند  

اطالق میشود   هدفمندو نظام مند ،  سیستماتیکمطالعه مرور نظام مند، به مطالعه ای •
که در طی مراحل ساختارمند، با بهره گیری از روش علمی و مشخص، اهداف خاصی را دنبال 

 . میکند و ماحصل اطالعات را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و دانش جدیدی تولید میشود

 
 که همه ابعاد سیستم یا سازه های اصلی را مورد مطالعه قرار میدهد  سیستماتیکمطالعه ای است –

است که در طی مراحل تعریف شده و منسجم، نسبت به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نظام مند –
 نتیجه گیری و سنتز دانش جدید اقدام میکند

 است چراکه به سواالت و فرضیات مشخص جواب می دهد هدفمند–
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Definition: 

David Sackett; 

•Review  :واژه اي كلي كه سعي در يكي كردن نتايج دو يا چند مطالعه در يک موضوع خاص دارد 

•Narrative R. :مروري كه بدون برنامه توسط يک نفر و بدون انجام جستجوي جامع باشد 

•systematic reviews or overview :  مروري كه تمام منابع موجود در مورد موضوع را بررسي مي كند با

 حداقل توسط دو ارزياب مختلف  و حساسيت باال و  با روشي نظام مند 

 روش آماري خاص جهت يكي كردن نتايج چند مطالعه و تعيين يک براورد خاص: متاآناليز•



   (systematic reviews)تفاوت مطالعات مروری نظام مند
 با 

 (review articles OR narrative reviews)مقاالت مروری

 مروری، جمع آوری مطالعات اولیه، نظام مند نیست و بر اساس سلیقه نویسنده استدر مقاالت •
مروری نظام مند را مرور مبتنی بر شواهد نیست و هیچ یك از مزایای ذکر شده برای مطالعات 

 .ندارند
 
 خاکستری؟؟منابع •
منابعی هستند که مرور همتایان را پشت سر نگذاشته و معموالً مشتمل بر صفحات اینترنتی،   •

پایان نامه ها، چکیده ی مقاله ها ی ارائه شده در همایش های علمی و مقاالتی می باشند که در 
 .روزنامه ها یا مجالت با اعتبار کم به چاپ رسیده اند
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Systematic reviews 

Meta-analyses 

 مرور ساختار یافته و متاآنالیز



 

•

•

•

• 

•

•

•
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Specific types of study 



1. Systematic reviews & meta-analyses 

2. Randomised controlled trials 

3. Cohort studies 

4. Case-control studies 

5. Cross sectional surveys 

6. Case reports 

7. Expert opinion 

 

The Hierarchy of Evidence 



 دالیل استفاده از مطالعات مروری نظام مند

 .باالتری برخوردارنددقت آماری نتایج ارایه شده از •
 .بیشتری نسبت به مطالعات اولیه برخوردارندتعمیم پذیری نتایج ارایه شده از جامعیت و در نتیجه •
را یافت و تحلیل مناسب بر روی آنها انجام  علل وریشه های اختالف نظر در مطالعات مروری نظام مند می توان •

 .داد
در زمینه مسأله مورد  (evidence gap)نقصان شواهد     مطالعات مروری نظام مند جایگاه مناسبی برای یافتن •

 .نظر می باشند
آشکار ساختن ایرادات  مطالعات مروری نظام مند جایگاه مناسبی برای مقایسه مطالعات اولیه با یکدیگر و •

 . است که روایی مطالعات را مخدوش می کند ولی تا کنون مخفی مانده استروش شناختی ای 
را دارند در صورتی که مطالعات اولیه  قابلیت بکارگیری در تصمیم گیری بنابراین نتایج این مطالعات •

 .معموالًفاقد این ویژگی هستند
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یافته مرورساختارمراحل انجام   

 (PICO)طراحي سوال ساختاريافته :  1مرحله •

 (جستجوي شواهد) پيدا كردن مقاالت مربوطه :  2مرحله •

 (ارزيابي نقادانه)بررسي كيفيت مقاالت :  3مرحله•

 استخراج نتايج و خالصه كردن شواهد:  4مرحله •

 تفسير يافته ها و متاآناليز:  5مرحله •
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 RCTsمراحل انجام مرورساختار یافته در 



کلی یک مقاله مرور سیستماتیکاجزای   

   هدف و لزوم بيان و قبلي ساختاري مطالعات بر كوتاه مروري ، مسئله بيان : مقدمه•
 و انتخاب روند ، زمان كليدي، واژگان) جستجو استراتژي ، مطالعاتي پايگاههاي :كار روش•

 مقاالت كيفي ارزيابي نحوه و خروج و ورود معيارهاي ، (منتخب مقاالت تعداد
  از دليل مداخله، روشهاي مطالعه، جمعيت)جدول قالب در منتخب مقاالت فهرست :نتايج•

 مداخله از پس هاي ارزيابي مداخله، پايش به مربوط اطالعات كنندگان، شركت رفتن دست
 بين تفاوتهاي تاثير، هاي اندازه يا شانس نسبت و اصلي پيامدهاي گزارش ها، پيگيري و

 ميزان ها، پيگيري مدت طول كننده، مخدوش عوامل همراه، مداخالت درماني، پروتوكلهاي
 ممكن صورت در متاآناليز (پيامد هاي شاخص و ريزش هاي

 مرورمطالعات بر مبتني جديد ها يافته بحث ، اصيل پژوهشي مطالعه همانند : بحث•



 سوال پژوهشی

 :بايد•

 .و مورد توجه محققين و متخصصين باشد مهم1.

 باشداختالف نظر و مقاالت  علميو منابع  كتبافراد متخصص و در  بين2.

 صورت گرفته باشد زمينهدر آن  تحقيق كافيبه اندازه 3.

 باشدنتيجه گيري از نظر اجرايي و تخصصي مهم 4.

 داشته باشدسررشته و تخصص  زمينهدر آن  نيزبهتر است فرد محقق 5.
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سوال پژوهش خصوصیات  

 كندكه هدف از تحقيق چيست؟دقيقاً روشن بايست •
به شكلي كه تركيب اطالعات مطالعات، غير منطقي نبايد بسيار گسترده باشد سوال •

 باشد
تعداد مطالعات قابل ورود و  كاهشباعث  نيزمحدود  بسيارسواالت  طرفياز •

 .خواهد شد نتايج خارجينمودن اعتبار  كم همچنين
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مورد توجه در سوال پژوهش  هایی حیطه  

، سن و بيماري، تظاهرات تشخيصي معيارهاي، بيماريشدت : جامعه مورد مطالعه•
 .....، بيمارانجنس 

 .....نوع و شدت متغير و تعريف دقيق آن، دوز دارو، نوع آموزش و : متغير مستقل•
و مدت زمان دنبال نمودن آنها،  بيماري دقيق تعاريفمشخصات و : وابسته متغير•

 .....و  گيرياندازه  شيوهعالئم و 
 نيز تحليليمطالعات  يامد نظر است  ايتنها مطالعات مداخله  آيا: نوع مطالعات اوليه•

 وارد خواهند شد؟
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Question components : PICO  

• What types of     Participants? 

• What types of     Interventions? 

• What types of     Comparisons? 

• What types of     Outcomes? 
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Example  

مقایسه کارایی داروی الف با داروی ب در کاهش درد ناشی از جراحی در بیماران •
 مبتال به اپاندیسیت

P= بیماران مبتال به اپاندیسیت 

I=  داروی الف 

C=  بداروی   

O=  کاهش درد 

 تاثیر دو داروی پروپرانول و سدیم والپرات در پیشگیری از حمالت میگرن مقایسه 

 

 



2مثال   

•
تاثیر موسیقی بر بیماران مبتال به بیماری قلبی

•

What are the effects of music on people with coronary heart 
disease? 

• 



 

•

 شیوع کم وزنی در کودکان ایرانی چقدر است؟
• 

 



Observational VS RCT 

4 Ws  

• What? 

• Where? 

• When? 

• Who/To whom?  

PICO 

• Patients/participants? 

• Intervention? 

• Comparison? 

• Outcome?  



گروهی کار  

 :لطفا هر گروه •
 موضوع مناسبی را برای یک مرور ساختار یافته و متاآنالیز انتخاب کند  –

 .تنظیم کندPICO یا  4Wsسوال مشخص و دقیق برای آن موضوع را بر اساس –
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یافتن مقاالت و شواهد -2  



 خصوصیات اصلی جستجوی ساختار یافته در مرورنظام مند

 داراي پايايي باال است يعني تكرار پذير است–

است و در ابتدا، جستجو بسيار گسترده و با حساسيت باال انجام مي شود و چند مرحله در –

 مي شودمراحل آخر اختصاصي در 

 .داراي استراتژي و برنامه است و كليد واژه هاي مشخص و تعريف شده دارد–

جستجو تنها زماني كه اقدام به انجام آن كرديد نهايي مي شود، چرا كه آزمون و خطا  استراتژي –

 .فرايندي اجتناب ناپذير در دستيابي به شواهد مي باشد
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 ملزومات جستجوی شواهد در مرور ساختارمند

 بودن جستجو اختصاصیو  حساسیتمفهوم •

 کاغذیو منابع  الکترونیكمنابع •

   :grey literatureمفهوم •
ئه اراخاکستری، منابعی هستند که مرور همتایان را پشت سر نگذاشته و معموالً مشتمل بر صفحات اینترنتی، پایان نامه ها، چکیده ی مقاله ها ی منابع –

 .شده در همایش های علمی و مقاالتی می باشند که در روزنامه ها یا مجالت با اعتبار کم به چاپ رسیده اند

 پزشکیدر علوم  اصلیاطالعات  بانکهایبا  آشنایی•

 مناسب هایواژه  کلیدشناخت •

 منابع مدیریتمناسب  افزارهایبا نرم  آشنایی•
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 تدوین استراتژی اولیه جستجو در منابع

به عنوان استفاده از واژگان كليدي مساله اولين گام در تدوين استراتژي جستجو، 1.
محور جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي و پايگاههاي داده اي كتابخانه اي  

 .است
 در مجالت تخصصي از طريق فهرست آنهاجستجوي دستي 2.
 ، جهت دستيابي به مطالعات مرتبط بيشتراستفاده از فهرست منابع انتهاي مقاالت 3.
براي پيگيري نتايج مطالعاتي كه احتمال چاپ استفاده از پايگاههاي ثبت مطالعات 4.

 نشدن آنها در مجالت وجود دارد
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•

•

•

 

 



•AND 
•OR 
•NOT 
•“….” 
•…* 
•  

Operators 



• Medline 
• Embase 
• ISI 
• Scopus 
• Biological Abstracts 
• CINAHL 
• Psychinfo 
• Chemical Abstracts 
• PubMed CENTRAL 

 



• Elsevier Science 
• Ovid 
• Blackwell Science 
• Oxford university Press 
• Springer 
• ProQuest 
• Ebsco 

 



• EMRO 
• Emrmedex 

 پايگاه هاي اطالعاتي منطقه اي

 

 IranMedex 

 Medlib 

 SID 

 Magiran 

 IranPsych 

 



 :مراحل جستجو

 مطالعاتیانتخاب پایگاه - 1

 اصلیتعیین کلید واژه های - 2  

 مترادفتعیین کلیدواژه های - 3  

 جستجوترکیب مفاهیم و طراحی استراتژی  - 4  

 نیازتعیین محدودیت ها و فیلتر های مورد - 5  

 انجام جستجو-6  

 (جستجوصورت نیاز بازبینی و تکرار در )و ارزیابی نتایج بازیابی -7  

 مطالعاتاستخراج - 8
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 در ایران  2و  1بررسی تاثیر ورزش بر بیماران دیابتی نوع : مثال

 :  اصلیواژه های کلید –
 (Exercise)ورزش -1  •

 (  Diabetes Mellitus Type1,2)  2و 1نوع دیابت  -2  •

 (Iran)ایران•

 :   مترادفتعیین کلیدواژه های 

  Exercise:  Exercise*OR sport* OR Athletic* OR (physical AND (practice* OR fitness)  

Diabetes Mellitus Type1,2:  Diabetes*OR NIDDM OR IDDM OR T1DM OR T2DM 
Iran  

 :ترکیب مفاهیم و طراحی استراتژی جستجو 

exercise*OR sport* OR Athletic* OR (physical AND (practice* OR fitness)) ) AND (diabetes*OR NIDDM OR MODY 
OR IDDM OR T1DM OR T2DM ) AND Iran  

37 



 (ارزيابي نقادانه)بررسي کيفيت مقاالت :  3مرحله



What is critical appraisal? 

• Critical appraisal is the assessment of evidence by 
systematically reviewing its relevance, validity and results to 
specific situations. 

  Chambers, R. (1998). 

 Critical Appraisals Skills Programm (CASP)  روشی برای نقد مقاالت و

 (  چک لیست مختلف 8شامل )ارزیابی کیفی مقاالت است 

https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ 

 

https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/


Three questions 

• Valid? 

 Is the methodology appropriate to answer the question. 

 Is it carried out in a sound way, eliminating bias and confounding? 

 

• Reliable? 
 Are the results real or because of chance? 

 

• Applicable? 

 Will the results help locally? 



 مراحل بررسی منابع

 بررسي عناوين مقاالت و خارج نمودن منابع كامالً غير مرتبط1.

 بررسي خالصه مقاالت و تقسيم مقاالت به سه دسته 2.
 مرتبط       1.
 غير مرتبط  2.
 غير قابل تشخيص3.

بررسي متن كامل مقاالت دسته اول و سوم و خارج نمودن مقاالتي كه يا غير مرتبط 3.
هستند، يا اطالعات الزم را ندارند و يا از نظر كيفيت حداقل معيارهاي مورد نياز را 

 .ندارند
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 ارزیابی  کیفیت مقاالت

 .بايست بسته به نوع مطالعات از چک ليستهاي مناسب استفاده كرد•

• CONSORT 

• STORBE/GRACE 

• AMSTAR /COSMIN/PRISMA 
 مطالعات توجه داشت آشيل هايبه پاشنه  بايست•
 منظم در مطالعات خطاهايو  تصادفي خطاهاي شناسايي•
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AMSTAR Scoring 



مطالعات کیفیتنحوه برخورد با   

 .  بايست توجه داشت كه مطالعاتي كه حداقل كيفيت را ندارند نبايد وارد مطالعه شوند•
 

تقسيم بندي مقاالت بر اساس كيفيت آنها به سه سطح عالي، خوب، و متوسط و •
 تحليل جداگانه نتايج آنها

 
 كيفيتبر اساس نمره  نتايجو وزن دادن به  كيفيتمحاسبه نمره •
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کیفیت ارزیابی مشکالت  

 اطالعات است؟ واقعي كيفيت مبينگزارش واقعاً  يامتن مقاله و  آيا•
 تشخيصمطالعات را  كيفيت همچنينو  نتايج كيفيت راحتيتواند به  ميداور  يک آيا•

 دهد
 ارزيابيداوران در طول مدت  گيريسخت  ميزان تغيير•
 رابطه بين شانس چاپ شدن نتايج با كيفيت مطالعات•
 patentچاپ نشدن برخي مطالعات خوب به داليل سياسي و اخالقي و يا •
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 RCTsمورد استفاده در  نمونه چک لیست 

 





• RCT; yes/no 

• Double blinded 

• Follow up excess up 2 years for cohort studies 

• Population group; adults or children 

 RCTsمورد استفاده در  نمونه چک لیست معیارهای ورود 



 آیا صرف چاپ شدن مقاله نشان معتبر بودن اطالعات است

J Eval Clin Pract. 2007 Dec;13(6):920-9.  
 
AIM AND OBJECTIVE: To evaluate the validity of study outcomes of published papers 

that report the effects of clinical pathways (CP).  
Using a quality-scoring assessment tool, 33% of the papers were classified as of good 

quality, whereas 67% were classified as of low quality. Of the studies, 10.4% 
controlled for confounding by matching and 59.1% adopted parametric statistical 
tests without testing variables on normal distribution. Differences in outcomes were 
not always statistically tested.  

CONCLUSION: Readers should be cautious when interpreting the results of clinical 
pathway evaluation studies because of the confounding factors and sources of 
contamination affecting the evidence-based validity of the outcomes. 
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 نکته مهم

•

•

MI 

ISIS 4



 کارگروهی

 ارزیابی کیفیت مطالعات مروری پیش رو•



استخراج نتايج و خالصه کردن شواهد:  4مرحله   



 استخراج نتایج

 :معموالً فرمهايي براي خالصه كردن يافته هاي هر مطالعه طراحي مي شوند•

 كاغذي–

 الكترونيكي–

 چه چيزي را بايد از مطالعات استخراج كنيم؟•

 فرد گردآوري كننده–

و يا تلفن تماس  email، نام مجله، سال انتشار، (گان)آدرس كتابشناختي دقيق محل برداشت نتايج شامل عنوان مقاله، نويسنده–

 نويسنده رابط

 اطالعات مربوط به كيفيت و متدولوژي مطالعه–

 مورد مطالعه (Statistics)شاخصهاي –

Endnote 
Reference Manager 

Excel 
Epi Data 



 اطالعات الزم برای استخراج  

 اطالعات کتابشناختی مقاالت•

 اطالعات مربوط به فرد استخراج کننده•

 اطالعات مربوط به کیفیت مقاالت•

 اطالعات مرتبط به سوال پژوهش•
 نوع پژوهش–

 حجم نمونه–

 (در کل جامعه و در زیر گروههای مربوط)میزان یا اندازه اثر –
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 نتایجاستخراج 

باید اطالعات استخراج و ثبت ( مرور عناوین، خالصه و متن کامل مقاالت)در تمامی مراحل •
 .شود

 

 .مهمترین مرحله ثبت اطالعات در زمان بررسی متن کامل مقاله است•
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 آنالیز برایاطالعات  سازیآماده 

 اصلی در مطالعات توصیفی میانگین و فراوانی و البته انحراف معیار آنها است یپارامترها•

 

 پارامترهای اصلی در مطالعات تحلیلی شدت اثر و انحراف استاندارد مربوطه می باشد•
–OR 
–RR 
–PR 
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 شاخص های  اندازه یا شدت اثر

• Risk Ratio 
• Risk difference 
• Odds Ratio 
• Rate Ratio 
• Rate difference 
• Hazard Ratio 

•  ضریب همبستگی 
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Effect sizes 

• The general form for continuous measures is 

 

 

 

• For dichotomous outcomes (e.g. treatment success or failure) 

•   
– The usual indices of ES are the odds ratio (OR) for case-control studies; 

and the relative risk (RR) for RCTs and cohort studies. 

 



• There are three different ways for calculating effect size 

in continues measures. 

1. Cohen’s d=ME-MC/sigma (population SD) 

2. Glass ‘s delta=ME-MC/SD control group 

3. Hedges’g=ME-MC/SD (sample SD) 

Effect sizes 



 تبدیل شاخصها

معموالً شاخصهای بیان شده در مطالعات مختلف دقیقاً یك شکل نیستند و بایست تالش شود •
 .که با استفاده از روشهای استاندارد این یکسان سازی صورت پذیرد

متغیرهای اندازه گیری شده تفاوت مفهومی تفاوت بین شاخصهای گزارش شده گاه به دلیل •
روشهای مختلف )شیوه اندازه گیری ، گاه به دلیل (شیوه های مختلف تعیین چاقی)هستند 

 روش مطالعه و تحلیل آماریو گاه به دلیل تفاوت در ( سنجش یك متغیر در آزمایشگاه
 (محاسبه ضریب خطر و یا نسبت شانس)

بهتر است تعداد مرگ یا رخداد مورد نظر در هر گروه مداخله و کنترل به اضافه تعداد جمعیت •
 .هر گروه در ستونهای مجزا وارد شوند
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Converting Among Effect Sizes 



Converting Among Effect Sizes 



 تفسير يافته ها:  5مرحله 



 چرا متاآنالیز؟

 (Power) قدرت افزایش برای•

 

 (Precision) دقت افزایش برای•

 

 بدیع سواالت به پاسخ برای•

 

 (Inconsistency) تناقض فصل و حل برای•



 اهداف و کاربردهای متاآنالیز

 ترکیب شدت اثرهای استخراج شده از مطالعات مختلف و بیان اثر تجمعی•

 نتایج مطالعات مختلف( heterogeneity)بررسی میزان عدم تجانس •

 بررسی عوامل موثر مهم در ایجاد کننده عدم تجانس•
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 گستردگی رابطه مورد بررسی

 مقایسه اثر دو دارو در کاهش فشار خون: متغیر مستقل و وابسته مشخص. 1

 درمانهای موضعی قارچ بین انگشتان پا: مقایسه چندین روش درمانی. 2

 تاثیر برنامه های آموزشی تلویزیونی بر اختالالت رفتاری کودکان: متغیر مستقل و وابسته وسیع. 3

رابطه بین شدت اثر و متغیرهای موثر مانند رابطه بین دز استروئیدهای استنشاقی و میزان تاثیر . 4
 آنها
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 کجا نباید متاآنالیز کرد؟

 تفاوت زياد در يافته هاي مطالعات مختلف•
 تفاوت باليني–
 اختالف متدولوژيک–
 تنوع زياد در روش تحليل و گزارش نتايج–
 كيفيت نسبي بد بعضي مطالعات–

 

 



 اصل کلی و مهم متاآنالیز

 به زبان ساده، متاآنالیز عبارت است از میانگین وزن داده شده اثر مورد نظر در مطالعات مختلف•

 

پس باید در استخراج نتایج نه تنها میزان اثر را ثبت نماییم بلکه باید میزان وزن آنها را نیز •
 .  تعیین کنیم

 .معموالً وزن مطالعات ترکیبی از حجم نمونه و میزان انحراف معیار متغیر مورد نظر است•

 قبل از انجام متاآنالیز بایستی تورش انتشار و هتروژنیتی چك گردد•
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 مثالهایی از میانگین وزن داده شد

 نمرات داوطلبین کنکور•

 محاسبه میانگین دانشجویان با توجه تعداد واحدهای هر درس•

 محاسبه امتیاز افراد برای قرعه کشی بانکها•
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 (Weight)وزن دهی 

 چه شاخصي را مي توان به عنوان وزن مطالعات در نظر گرفت؟•

 حجم نمونه–
 عکس واريانس–
 كيفيت مقاالت–

 

 روشهاي مختلف محاسبه واريانس•
 براي ميانگين و فراواني–

 روش مرسوم براي محاسبه واريانس•

 براي مقدار اثر –
•Woolf 

•Mantel-Haenzel 

•Peto 



 مقدار وزن در مدلهای ثابت و تصادفی

 .است( انحراف استاندارد)در مدلهای ثابت، مقدار وزن معموالً معکوس واریانس •

و فاصله ( انحراف استاندارد)در مدلهای تصادفی، مقدار وزن معموالً ترکیب معکوس واریانس •
به عبارتی در مدلهای تصادفی به . شاخص محاسبه شده در مطالعه با برآورد کلی شاخص است

 .مطالعات دور از مرکز وزن کمتری تعلق می گیرد
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Publication bias 

• The exclusion of negative studies due to un-submitting 

and un-publishing, leads to biased results and will 

overestimate the overall effect size.  

• There are many methods for checking for publication bias 

–  Perhaps the most widely used method for determining if 

publication bias may be operating is to draw a funnel plot. 

 



Funnel plot 

را در محور عمودي و اندازه اثر را در محور افقي نشان ( وزن)نمودار قيفي نموداري بصري است كه اندازه مطالعه •
 .مي دهد و مطالعات بزرگتر به سر قيف و مطالعات كوچكتر به ته قيف متمايل مي شوند

 .در نبود تورش انتشار مطالعات توزيع يكنواختي در دو طرف قيث خواهند داشت•
 



Is there evidence of bias? 

  .نمودار قیفی ذهنی است و تعیین تورش انتشار با آزمون آماری نیز مقدور است•

1. Begg and Mazumdar’s rank correlation test 

2. Egger’s regression 

• This test reports the rank correlation )Kendall’s tau( between the 
standardized effect size and the variances (or standard errors) of these 
effects. 

• They also note that the test has low power unless there is severe bias, and 
so a non-significant tau should not be taken as proof that bias is 
absent. 

 

 



Egger’s regression 

• Like the rank correlation test, is intended to quantify the bias 

captured by the funnel plot.  

• This differs from Begg and Mazumdar’s test in that Egger uses 

the actual values of the effect sizes and their precision, rather 

than ranks. 

• They report that power for this test is generally higher than power 

for the rank correlation method, but is still low unless there is 

severe bias or a substantial number of studies.  



Testing for homogeneity 

 بررسي هتروژنيتي اصلي اساسي در متاآناليز هست و در تعيين مدل آماري موثر است•
• Homogenous studies = fixed model 

• Heterogonous studies= random model 

 



Type of Heterogeneity 

1- clinical heterogeneity: 

•  is the clinical differences in studies with respect to patients, interventions 

and outcomes 

2. methodological heterogeneity: 

–  includes differences such as type of study, 

– study quality, length of study and approach to analysis (for example 

intention-to-treat) 

3. statistical heterogeneity 

– individual trials in a systematic review may seem to measure the same 

outcomes but have results that are not consistent with each other, for 

example some trials showing benefit and some showing harm 

– heterogeneity may be apparent when looking at the forest plot 

 

 



Testing for homogeneity 

• Evaluated by three tests; 

1. Q test 

2.  2 ז

3. I2 index 

• The Q test is computed by summing the squared deviations of each study’s 
effect estimate from the overall effect estimate, weighting the contribution of 
each study by its inverse variance. 

 



COMPUTING Q 



 (between-studies variance) ז2



I2 index 

• The I2 index measures the extent of true heterogeneity, dividing 
the difference between the result of the Q test and its degrees of 
freedom (k-1) by the Q value itself and multiplying by 100. 

 

 

 

• When the Q statistic is smaller than its degrees of freedom, then I2 
is truncated to zero.??? 



• Q is statistically under-powered when the number of studies is low 
and when the sample size within the studies is low. 

• A meta-analysis with I2= 0 means that all variability in effect size 
estimates is due to sampling error within studies.  

• On the other hand, a meta-analysis with I2 =50 means that half of 
the total variability among effect sizes is caused not by sampling 
error but by true heterogeneity between studies. 

I2 index 



I2 index 



 می تواند کمک کننده در تعیین هتروژنیتی باشد(: forest plot)نمودار انباشت 
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...اگر نامتجانس بودند   

 ...بررسي مجدد مطالعات •
 صرف نظر از متاآناليز•
 شناسايي منبع ايجاد كننده عدم تجانس•
 انجام مدل تصادفي متاآناليز•
 تغيير مبناي شاخص•
 بررسي در زير گروهها•
 آناليز حساسيت•



 مدلهای ثابت و مدلهای تصادفی

در مدلهای ثابت فرض بر این است که تنها عامل ایجاد پراکندگی در نتایج مطالعات مختلف، •
 .تغییرات تصادفی حاصل از نمونه گیریهای متعدد از یك جامعه است

در مدلهای تصادفی فرض بر این است که تفاوتهای مشاهده شده به دلیل نمونه گیریهای •
 .مختلف و همچنین تفاوت در پارامتر مورد اندازه گیری در مطالعات مختلف است
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 مدلهای متارگرسیونی

همانند رگرسیون معمولی، در این معادالت مقدار شاخص مورد نظر به عنوان متغیر وابسته در •
نظر گرفته شده و اثرات سایر متغیرها نه تنها بر روی مقدار متغیر وابسته سنجیده می شود بلکه 

 .اثرات آنها بر روی میزان پراکندگی و عدم تجانس بین مطالعات نیز تعیین می گردد
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Mean effect size 

• In the fixed-effect analysis each study was weighted by the inverse of 
its variance. 

 

• In the random-effects analysis, too, each study will be weighted by 
the inverse of its variance.  

• The difference is that the variance now includes the original (within 
studies) variance plus the estimate of the between-studies variance, 
 2ז

 



Mean effect size 



 یک مثال عددی از متاآنالیز



Example for meta analysis 



Example for meta analysis 



Example for meta analysis 
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نتایج مطالعات كشف شده نتایج مطالعات سانسور شده



 تشکر از توجه شما عزیزان
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