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چکیده
مقدمه :مرور سیستماتیک ،نمای جامعی از مطالعات مرتبط در یک حوزه خاص را در اختیار محققان قرار می دهد .متاآنالیز یک
روش آماری است که به ترکیب اطالعات به دسا آمده از یک مرور سیستماتیک می پردازد .به دلیل تخصص و مهارت ویژه
کتابداران در اجرای گام به گام مراحل مرور سیستماتیک و متاآنالیز ،همکاری آنان ضروری به نظر می رسد .در این مطالعه بر آن
شدیم تا از یک سو به نقش کتابداران در تیم تحقیقاتی یک مطالعه متاآنالیز پرداخته و از سوی دیگر به انجام مطالعات متاآنالیز
در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی توسط کتابداران بپردازیم.
روششناسی :مطالعه بر اساس سایر تحقیقات در دسترس در این حوزه به روش کتابخانه ای انجام شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر به بیان مراحل انجامدمرور سیستماتیک و متاآنالیز ،رویکرد دوگانه ،نقش کتابداران در تیم تحقیقاتی
متاآنالیز و همچنین انجام تحقیقات متاآنالیز توسط خود کتابداران می پردازیم .مطالعات متاآنالیز از سال  1966شروع شد و از
سال  1999کتابداران به عنوان محقق به تیم پژوهشی متاآنالیز پیوستند .کتابداران با آگاهی از تکنیک های متاآنالیز ،توانایی
استفاده از آن ،ذهنی بی طرف و به عنوان یک ناظر عینی می توانند در یک پروژه متاآنالیز مشارکت فعال داشته باشند.
نتیجهگیری :درک آگاهانه نقش رویکرد متاآنالیز در علم اطالعات و دانش شناسی برای تحقیقات آینده مفید خواهد بود.
تحقیقات متاآنالیز انجام شده در موضوعات دیگر ،نشان از مزایای بسیار این رویکرد در تحقیقات دارد ،لذا استفاده از آن به بهبود
جایگاه علم اطالعات و دانش شناسی می انجامد .در ایران محققان کمتر به مطالعات با رویکرد متاآنالیز در حوزه علم اطالعات
پرداخته اند ،دالیل این نبود گرایش را می توان دسترسی نداشتن به صورت کامل و رایگان به منابع تمام متن دانست .پیشرفت در
تحلیل دانش و رهن مودهای گزارش دهی با باالبردن کیفیت ،دامنه و کاربرد نتایج از مزایای متاآنالیز است ،که با استفاده از این
رویکرد می توان در راه ارتقاء علم اطالعات و دانش شناسی گام برداشت.
کلیدواژه :متاآنالیز ،مرور سیستماتیک ،علم اطالعات و دانش شناسی
 .نویسنده رابط:
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مقدمه
در سراسر جهان ،پژوهشهای گستردهای در موضوعات مختلف و در قالبهای چاپی و الکترونیکی به صورت مقاله ،پایاننامه،
کتاب و دیگر فرمتها منتشر میشود و یا حتی به صورت منتشرنشده باقی میماند .اما نتایج این پژوهشها همیشه کاربردی نمیشود
و تنها در قالب اطالعات خام میماند .هدف از این تحقیق ،کاربردی شدن نتایج پژوهشها است؛ اما پراکندگی مکانی ،زمانی و
حجم وسیع اطالعات باعث عدم استفاده مناسب از نتایج میشود .محقق با آگاهی از نتایج پژوهشها در موضوعی خاص راحتتر
می تواند در ادامه و رشد آن گام بردارد .اما این آگاهی از نتایج و اجتناب از دوبارهکاری ،آسان نیست .کمتر از نیم قرن پیش
رویکرد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در تحقیقات مطرح شد ،که در آن تمام مطالعات انجام گرفته در موضوعی خاص بهعنوان
جامعه تحقیق در نظر گرفته میشود و روش کار ،مبانی نظری ،یافتهها ،نتایج و غیره مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد .در واقع
مرور سیستماتیک نوعی رویکرد علمی با هدف ارزشیابی ،جمعبندی و تلخیص گزارشهای تحقیقاتی است و از سوی دیگر ،به
روشها و مدل های آماری که به وسیله آن نتایج حاصل از یک مطالعه مرور سیستماتیک ترکیب و بصورت کمّی در آمده،
متاآنالیز نامیده میشود).(Kalyani Ankem, 2005; 2006
حجم زیاد انتشارات علمی و پراکندگی آن ،حتی در یک موضوع خاص بحران یافتن دانش عینی را نشان میدهد ،در حالیکه
هدف از تحقیق ،رسیدن به دانش کاربردی است .تفاوت در کیفیت مطالعات ،یکسان نبودن روش و رویکرد تحقیق ،تناقض در
یافته ها ،انجام مطالعات بسیار در یک مسئله خاص و مواردی از این قبیل ،این بحران را تشدید میکند .برای رفع این مشکل در سال
 1966مطالعات متاآنالیز مطرح شد( .)Glass, 2000مقاله پیش روی ،به شرح مطالعات مرور سیستماتیک ،متاآنالیز(فراتحلیل) و
مراحل انجام آنها و همچنین نقش کتابداران در اجرای این نوع مطالعات و اهمیت آنها در علم دانششناسی پرداخته است .روش
پژوهش در بخش اول کتابخانهای است و در بخش بررسی دقیق مقاالت در پابمد جستجوی کلیدواژهای است.
مرور سیستماتیک و متاآنالیز:
مرور سیستماتیک :همان طور که از عنوان آن مشخص است ،مروری ساختارمند و بر اساس اصول مشخص است .این نوع
مطالعه به جمعآوری مطالعات انجام شده در موضوعی خاص میپردازد و اطالعات حاصل را طبق اصول معین و نظامیافتهای بررسی
و بازنگری میکند و نتایج حاصل از آن را در قالب عدد ،ارقام ،جدول ،نمودار و یا بهگونهای که ملموس و قابل فهم باشد ،ارائه
می نماید .همچنین ،در تالش است تا نتایج کلی از مطالعات انجام شده را در یک جا نشان داده و تطابق ،تناقض و شکاف موجود
دا نش در موضوعی خاص را به نمایش گذاشته تا محققان با استفاده از آن بتوانند در راه پر کردن شکاف موجود و رفع تناقضات و
پیشرفت علم در آن زمینه اقدام نمایند .یعنی نمای جامعی از مطالعات مرتبط در یک حوزه خاص را در اختیار محققان قرار میدهد.
این نوع مطالعه از استانداردهایی برای جمعآوری و گزارش شواهدات استفاده میکند( .)Meta-Analysis, 2015همچنین ،به
محقّق اجازه می دهد تا دانش مهّم حیطه مورد نظر خود را مورد ارزیابی قرار داده و به عنوان عمل مبتنی بر شواهد محسوب
میشود).(Kalyani Ankem, 2006
در این مطالعه محققان با استفاده از روشهایی اقدام به تعیین یک یا چند پرسش نموده ،سپس آنها ،مطالعات مرتبط با پرسش
را پیداکرده و آن را تحلیل مینمایند .هدف یک مرور سیستماتیک تهیه خالصهای جامع از مبانی نظری و ادبیات مرتبط با
پرسشهای تحقیق است .در بخش روششناسی ،بهعنوان مثال ،بررسی در پایگاهها و نمایههای استنادی قابل جستجو ،مانند وب آو
ساینس،1ام بیس ،2پابمد 3و مجالت منحصر به فرد دیگر انجام میگیرد .در مرحله بعد عنوان و چکیده مقالههای شناسایی شده با
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معیار ارتباط و واجد شرایط بودن در زمینه مسئله تحقیق ،بررسی میشود .هر مطالعه ممکن است از طریق ارزیابی عینی کیفیت
روش ،با استاندارد باکیفیت کوکران ارزیابی شود .مرور سیستماتیک اغلب ،از روشهای آماری برای ترکیب نتایج مطالعات واجد
شرایط ،یا حداقل از سطوح شواهد ،بسته به روش به کار برده شده استفاده میکند .اغلب این نوع مطالعات در زمینه پزشکی و
بهداشتی استفاده میشود ،اما در هر زمینه تحقیقات کاربردی میتوان از آن استفاده نمود.
متاآنالیز :در قسمت پایانی تمام تحقیقات ،شاهد بخش تحلیل نتایج و بحث و نتیجهگیری هستیم .در تمام مقاالت ،پایاننامهها
و دیگر تحقیقات ،محقق نتایج حاصل را تحلیل و بیان میکند که در طول تحقیق به چه نتایجی دست یافته و بر اساس پرسش و
هدف مورد نظر به چه دستاوردی رسیده است .گاهی دستاوردها ،کاربردی شده و در صنعت ،مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی و دیگر
بخشها استفاده میشود .اما در بسیاری مواقع تحقیقات انجام گرفته در همان قالب مقاله ،کتاب ،طرح تحقیقاتی ،پایاننامه باقی
میماند .حتی گاهی در برخی موضوعات بهدلیل ناآگاهی محققان از تحقیقات انجام شده دوبارهکاری انجام میگیرد و در مواقعی
نتایج ناهمگن و متناقضی حاصل میشود .با مشاهده این مشکالت جامعه علمی نمیتواند به هدف اصلی خود ،یعنی کاربردی
نمودن دانش و استفاده از نتایج تحقیقات در پیشرفت صنعت ،بهبود سالمت جامعه و ایجاد رفاه و آسایش مردم دست یابد .در نتیجه
رویکرد متاآنالیز(فراتحلیل)در دهه  60مطرح شد که به تحلیلی فراتر از تحلیل یک مطالعه میپردازد .درآن از روشهای آماری
استفاده میشود و درباره کیفیت تحقیق پیشداوری نمیشود .شکافهای موجود در پیشینه دانش و در برخی موارد ،ضعفهای
نظری را آشکار میکند .این نوع مطالعه پاسخ قطعی و نهایی برای درک مسائل تحقیقی ،مانند سایر روشهای تحلیل دادهها است و
همچنین ،بر اساس گفته هال و گرین «یاریگراندیشه است نه جایگزین آن(.)Urquhart, 2010
متاآنالیزمیتواند برای پاسخ به سوال در مورد همگرایی(تطابق) ،واگرایی(تناقض)،کاربرد نتایج ،افزایش قدرت آماری مطالعه،
توسعه اثر مطالعات ،و آزمایش آن بهکاربرده شود .هدف از این مطالعات ارائه خالصهای علمی و بیطرف ازتحقیقات موجود و
راهبردهای متعدد طراحی شده برای افزایش کیفیت یافتهها است و به بهبود دقت نتایج یافت شده در مطالعات مستقل میانجامد (K

) . Ankem, 2005هرچه تعداد مطالعات بیشتر ،روایی بیرونی متاآنالیز نیز بیشتر خواهد بود .با ترکیب نتایج به فراتر ازکل اولیه
میرسیم ،سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل میکنیم که یافتههای نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرارگیرند و سرانجام،
تحلیلهای ترکیب شده ،اطالعاتی را نشان میدهند که اطالعات اولیه نشان نداده باشند .درعمل ،اطالعات از منابع اولیه استخراج و
سپس با یکدیگر ترکیب میشوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل میدهند .آنچه که بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق
افزودهاست ،نقش آن در ترکیب و یکپارچهسازی پژوهشهایی است که بهصورت انفرادی و پراکنده انجام گرفتهاست .از نظر
روش شناختی نیز به روشنی ،خأل پژوهشها و مطالعات انجام شده را نشان میدهد .درحقیقت ،پایایی این نوع تحقیقات از طریق
تقابل یافتههای پژوهشی و روایی آنها از طریق آزمون سازگاری با واقعیت بهدست میآید و هر دو مرهون انباشت دانش و توسعه
آن در فراتحلیل است ) .(Fareena Sultan, 1990متاآنالیز باید با پروتکل کتبی مفصّل از پیش آماده شده برای پروژههای تحقیق،
برنامهریزی شود .تعریف پیشینی از معیارهای واجد شرایط بودن برای مطالعات را ارائه و جستجوی جامعی برای مطالعات متاآنالیز با
کیفیت باال الزم است .نمایش گرافیکی نتایج حاصل از مطالعات فردی در مقیاس مشترک ،یک گام مهم است ،که اجازه میدهد
یک بررسی تصویری از درجه ناهمگنی بین مطالعات مشاهده شود ).(Egger M, 1997
در این مطالعات ،هدف محقق مشخص و مساله تحقیق به روشنی تعریف میشود  .سپس از بین مطالعات موجود آنهاییکه با
مالکهای پژوهش موردنظرهماهنگی دارند ،نمونهگیری بهعمل میآید  .بهطور معمول بررسی تمامی جامعه مطالعات مرتبط است.
مرحله بعد جمعآوری دادههای تحقیق ،کدگذاری ویژگیهایآنها براساس هدف تحقیق و طبقهبندی آن را شامل میشود .نتایج
مطالعه به یک مقیاس کمّی مشترک تبدیل میشود ،بهطوریکه قابل مقایسه باشد .سرانجام برای بررسی روابط بین ویژگیهای
مطالعات و یافتهها ،از روشهای آماری استفاده میکند.
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بهطورکلی مطالعات مورد بررسی باید ویژگیهای ذیل را داشتهباشند :نتایج پژوهشهای حوزهای که دوپهلو و یا دارای ایهام
باشند ،در ارتباط با موضوع واحد بوده ،دارای یک فرضیه واحد باشد ،از نوع علّی مقایسهای ،آزمایشی ،شبه آزمایشی یا همبستگی
باشد ،از ابزارها و آزمونهای یکسانی برای اندازه گیری استفاده کرده باشد ،توزیع آن نرمال باشد ،مستقل از یکدیگر بوده ،اندازه
اثر بیانگر اندازه و جهت رابطه مورد نظر باشد و اندازه اثر مستقل از حجم گروه نمونه باشد .سپس مراحل زیر را بهترتیب انجام
میدهیم .1 :شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهشها .2 ،ترکیب نتایج پژوهشهای انتخاب شده و مقایسه آنها با یکدیگر.3 ،
ارزیابی نتایج فراتحلیل بهمنظور کاهش خطا ).(Fareena Sultan, 1990
روش ترکیب دادهها در متاآنالیز به سه روش بحرانی ،1بیزین 2و ترکیب نتایج 3است .در یک فرایند علمی ،میبایست سطح
پیچیدگی روشهایی که برای ترکیب پژوهشها بهکاربرده میشوند ،متناسب با سطح پژوهشهایی باشد ،که محقق آنها را ترکیب
میکند .روش عوامل بحرانی ،ساده ترین روش تحلیل است که می توان برای آن آزمون آماری خی دو را به کار برد ،روش
ترکیب نتایج ،که براساس روش های چون جمع لگاریتم – احتماالت  ،آزمون  t-zو اثر وزن شده آزمون مقایسه میانگین –مقایسه
نسبت ،شمارش و طرحهای بلوکی بهکار میرود ،روش بیزین ،الگوی یک روش جمع پذیر است و از طریق تبدیل ریاضی و
اختصاص دادن ضرایب مختلف به دادهها بهدست میآید .از میان این سه روش ،رویکرد ترکیب نتایج مهمترین و پرکاربردترین
روش است .روش ترکیب نتایج را میتواند رد و گروه کلی ترکیب آزمونها و روش مبتنی بر مفهوم اندازه اثر بررسی کرد .اندازه
اثر بهطورکلی شاخصی است کمی که نتایج و یافتههای آماری مطالعات در قالب آن خالصه و یکدست میشوند .هدف استفاده
از اندازة اثر ،یک شکل کردن یافته های آماری گوناگون مطالعات در یک شاخص عددی و مقیاس مشترک است تا امکان مقایسه
و ترکیب نتایج آماری مطالعات فراهم شود (مهری .)1390 ،
با استفاده از متاآنالیز ضعف علوم در موضوعات و جوانب مختلف آشکار شده و محققان میتوانند در بهبود وضعیت حاضر
گام برداشته و باعث رشد آن شوند .همچنین ،متاآنالیز نتایج همگن و ناهمگن را نشان میدهد و محققان با آگاهی از آن میتوانند
مسیر درست را انتخاب و در ادامه تحقیقات گذشته حرکت نمایند .این نوع مطالعات میتواند باعث بهبود مطالعات کوچک و
بینتیجه شود ،به سئواالت و شناسایی منابع متنوع در مقابل انواع مختلف مطالعات موجود پاسخ دهد ،در بهبود کیفیت اطالعات
مورد نیاز ،بیان ناسازگاری نتایج مطالعات به صورت کمّی و کیفی ،آزمون فرضیه ،تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر ،دقت و درستی
برآورد دادههای بهکارگرفته شده و  ...گام بردارد ( ،)Ioannidis JP, 1999همچنین ) (Kalyani Ankem, 2005aاولّا :ارائه نتایج
دقیق تر در مورد مسئله تحقیق و دومّا :افزایش توان ،به عبارت دیگر ،کاهش مواردی مانند ،خطای نوع دوّم ( ردّ فرض صفر به
اشتباه) ) ،(K Ankem, 2005; Kalyani Ankem, 2005aخالصه ای از شواهد بسیار و بیان نتایج به ظاهر متفاوت از میان مطالعات با
پرسش مشابه ( ،)McGowan & Sampson, 2005نمایش همبستگی مطالعات بدون در نظر گرفتن مطالعه خاص ( Borenstein, M,

 ،)Hedges, LV, Higgins, JP, Rothstein, 2011ارزیابی عینیتر از شواهد مرور سنّتی ،برآورد دقیقتر موضوع ،عدم تطابق و
ناهمگنی نتایج را نشان میدهد (.)Egger M, 1997
متاآنالیز هم مثل دیگر روشهای تحقیق محدودیتهایی دارد ،میتوان با آگاهی از ضعف و محدودیت این رویکرد طوری
عمل کرد که تا حدودی اثرات این کمبودها را کمرنگ نمود .ارائه نتایج نادرست بهصورت مغرضانه ،ناتوانی در بهبود نتایج و
کیفیت آن ،عدم رسیدن به نقطه مطلوب و ارائه تحلیل کلی در برخی موضوعات به دالیل گوناگون ،مانند :فقدان تبحر در جستجو،
موانع جغرافیایی ،فرهنگی و دسترسی نداشتن به تمام تحقیقات مرتبط بهعنوان مثال برخی تحقیقات منتشر نمیشوند و به صورت
1

Critical Factors approach
Bayesian inference
3
Combining result approach
2
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داده خام و غیرقابل استفاده باقی میمانند و مواردی از این قبیل را میتوان محدودیتهای متاآنالیز برشمرد.
افزون براین ،روش متاآنالیز دارای محدودیت هایی نیز می باشد از جمله ،نبود روشی واحد در انجام آن ،وجود انواع سوگیری،
به دست آوردن نتایجی کممایه در صورت جستجوی ناقص متون مرتبط )سهرابیفرد (1385 ،ناتوانی در بهبود کیفیت یا گزارش
مطالعات اصلی ،نادیده گرفتن تنوع مطالعه ،تجزیه وتحلیل مغرضانه و نادرست ،تنوع جمعیت ،کیفیت داده (

Ioannidis JP,

)1999ارائه نتایج اغراق آمیز و یا ارائه نتایج منفی یا نتایج ناکافی به دلیل سوگیری،مشکالت مربوط به دستاوردهای آماری و ترکیب
نتایج با روش های آماری ،نمایش مغرضانه نتایج نویسندگان مورد عالقه خود به صورت مطلوب و بالعکس (“

”Meta-Analysis,

 )2015ارائه نتایج نامربوط و اجتناب از ارائه نتایج اساسی (.)Egger M, 1997
تفاوت متاآنالیز با مرور سیستماتیک:
متاآنالیز نتایجی که بهصورت سیستماتیک و منظم از مرور سیستماتیک بهدست میآید را با یکدیگر ترکیب نموده و با استفاده
از روشهای آماری رایج ،نتیجه کلی را از ترکیب نتایج بهگونهای روشن نشان میدهد.مرور سیستماتیک به طور معمول یک برنامه
دقیق و جامع شامل راهبردهای جستجو است ،هدف آن کاهش سوگیری به وسیله شناسایی ،ارزیابی و سنتز مطالعات مرتبط در یک
موضوع خاص است .اغلب مرور سیستماتیک شامل یک جزء متاآنالیز است که از روشهای آماری برای سنتز دادههای چندین
مطالعه استفاده میکند ( .)Petticrew, M, Roberts, 2006سنتز دادههای مطالعات کمّی و کیفی در همان مجموعه نتایج مرور
سیستماتیک؛ مانند ت رکیب سیب و پرتقال و مقایسه آن باشد .مطالعات سیستماتیک باید در راستای بررسی مطالعات مشابه انجام
گیرد ).(Kalyani Ankem, 2008
یک بعد مهم مرور سیستماتیک این است که اجازه توصیف روشن از تفاوت میان مطالعات ،بهطور معمول "عدم تجانس یا
ناهمگنی ،"1دالیل اینکه چرا نتیجهگیری مطالعات ممکن است متنوع باشد را بیان میکند .درجه ناهمگنی در مطالعات میتواند
بهصورت گرافیکی و کمّی بیان شود و به سنتز مطالعات بیانجامد .هنگامی که ناهمگنی خیلی فاحش است ،متا آنالیز بهطور کلی
نتایج معنیداری را نشان نمیدهد( .)Balk E, 2015روشهای مختلف آماری برای ترکیب داده وجود دارد ،اما هیچکدام از آنها
به تنهایی درست و جامع نیستند( .)Egger M, 1997جهت ارزیابی استحکام تخمین ترکیب فرضیههای متفاوت و معیارهای انتخاب
و ورود مطالعات ،تجزیه و تحلیل کامل ضرورت دارد ،که با استفاده از متاآنالیز میتوان به آن پرداخت.
مراحل انجام مرور سیستماتیک:
محقق در مرور سیستماتیک بر طبق اصول معینی عمل نموده و با انجام چند مرحله جستجوی منظم در نهایت به نتیجه روشن،
صریح ،جامع و کامل میرسد .مراحل مرور سیستماتیک به طور معمول شامل چند مرحله ،از جمله ( )1ارائه یک سوال قابل
پاسخگویی (اغلب سختترین گام) )2( ،شناسایی یک یا چند پایگاه داده )3( ،توسعه یک راهبرد جستجوی صریح و روشن)4( ،
انتخاب عنوان ،خالصه ،و نسخههای خطی در گنجاندن صریح و معیارهای ورود و خروج داده ( )5خالصه کردن در یک فرمت
استاندارد است".متاآنالیز" یک روش آماری است که به ترکیب اطالعات به دست آمده از یک مرور سیستماتیک میپردازد.
بنابراین ،هر متاآنالیز بایدبر اساس مرورسیستماتیک عمل نماید ،امّا هر مرور سیستماتیک به یک متاآنالیز منجر نمیشود
). (Uman, 2011
متاآنالیز رویکردی است که اطالعات مرور سیستماتیک را ترکیب و تلخیص میکند و بهصورت آماری و گرافیکی آن را
نمایش میدهد.
Hetero-geny

1
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مرور سیستماتیک را در هشت مرحله میتوان به انجام رسانید:
.1

تدوین پرسش مطالعه مروری؛ مرحله اول تعیین سئوال ،تدوین فرضیه و توسعه عنوان بررسی است .بهترین روش برای
حفظ عنوان توصیفی و کوتاه است.

.2

تعریف معیارهای پذیرش و رد ( ورود و حذف) جامعه مورد مطالعه؛ تعیین محدوده سنی ،شرایط ،نتایج ،نوع
کنترل و مداخله ،گروه ،کاهش تعداد شرکتکنندگان در هر گروه ،نوع مطالعات ،مطالعات منتشرنشده ،محدودیتهای
زبان و مواردی از قیبل را دربرمیگیرد.

.3

توسعه راهبرد جستجو؛ در این مرحله یک کتابدار مرجع می تواند به توسعه و اجرای جستجوی الکترونیکی کمک کند.
تعیین واژههای کلیدی ،جامعیت و مانعیت ،بازیابی مطالعات مرتبط اهمیت دارد .جستجو بهطور کلی شامل چند پایگاه داده
الکترونیکی مرتبط است ،اما می تواند شامل بررسی لیست منابع مقاالت ،مجالت کلیدی ،ارسال درخواست ،ارتباطات
شخصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه باشد.

.4

انتخاب مطالعات؛ هنگامیکه یک لیست جامع از چکیدهها بازیابی و بررسی شد ،هر مطالعهای معیاری جهت پذیرش
دارد و سپس دستیابی و بررسی کامل میشود .روند بررسی حداقل توسط دو کارشناس انجام میگیرد .پیشنهاد میشود
نویسندگان دالیل محکمی برای پذیرش و رد مطالعات داشتهباشند.

.5

استخراج دادهها؛ میتوان از فرم ساده اولیه داده یا جدول جهت استخراج دادهها استفاده نمود .مواردی از قبیل تعداد
شرکتکنندگان ،سال نشر ،نویسندگان ،محدوده سنی ،طرح تحقیق ،نتایج در استخراج دادهها درنظر گرفته میشود .برای
اجتناب از خطاهای ورود اطالعات و ایجاد پایایی دادههای استخراج شده توسط حداقل دو کارشناس مورد بررسی قرار
گیرد.

.6

ارزیابی کیفیت مطالعه؛ سیاههوارسی استاندارد و مواردی از این قبیل جهت ارزیابی کیفی مطالعه بهکار برده میشود.

.7

تجزیه ،تحلیل و تفسیر نتایج؛ برنامه های مختلف آماری برای محاسبه اندازه اثر متاآنالیز وجود دارد که میتوان از آنها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نمود.

.8

یافتههای منتشرشده؛ گرچه بررسی های انجام شده بر اساس مرور سیستماتیک اغلب طوالنی و دقیق است .این امکان
وجود دارد که نسخه خالصهشده مرور در مجالت علمی مرتبط منتشر شود .نگارش به زبان ساده ،بهروزرسانی مرور و یا
پیوستن به تیم بررسی میتواند در جهت فرایند مرور سیستماتیک نقش مفیدی داشته باشد(.)Uman, 2011
و اما مرور متاآنالیز نیز با تشابهی با مرور سیستماتیک انجام میگیرد .شل و راث فرایند انجام متاآنالیز را به شش مرحله متوالی

تقسیم کردهاند :بیان روشن و واضح مسئله و فرضیه ها ،تعیین معیارهای ورود مطالعات مستقل به متاآنالیز ،جستجو و بازیابی منابع و
مطالعات مرتبط ،کدگذاری دادهها و تحلیل آماری مطالعات انتخاب شده ،تلخیص و گزارش نتایج ،تبیین کاربرد نتایج حاصل ،هر
نوع تصمیمگیری در هر یک از این مراحل نقشی تعیین کننده در نتایج متاآنالیز دارد ( .)Schell CL, 1992کوکران در نُه مرحله آن
را ذکر میکند و در مرحله بهبود و بهروز رسانی نتایج بیان میکند؛ اطمینان از دست ندادن مطالعات مرتبط ،تکمیل و اتمام مرور
سیستماتیک به تالش گروهی نیاز دارد ( .)Harris, 2005طرح پرسش ،معیار پذیرش و ردّ مطالعات ،انجام راهبرد جستجو ،گزارش
نتیجه و انتشار آن در هر دو مرور سیستماتیک و متاآنالیز وجود دارد .اما بحث ترکیب و خالصه سازی نتایج و کاربرد نتایج حاصل،
تنها در متاآنالیز مطرح می شود .در جدول یک ،مراحل یک مرور سیستماتیک به همراه توضیحی در مورد آن ذکر شدهاست
(.)O’Connor & Sargeant, 2015
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جدول  :1گامهای مرور سیستماتیک

ردیف
1

گامهای مرور سیستماتیک
پیشگام :تشکیل یک تیم بررسی و ایجاد پروتکل
مرورسیستماتیک

مرور سیستماتیک
کارشناسان محتوای روششناسی موردنیاز جهت اطمینان از عدمتجانس منابع
شناسایی شده ،کارشناسان سنتز تحقیقات جهت اطمینان از ابزارهای کاهش
سوگیری به کارگرفته میشوند.
الزم است که سئواالت برای یک مطالعه اولیه تعریف شود.مانند:
 : PICOSجمعیت ،مداخله ،مقایسه ،نتیجه ،طرح تحقیق.
 :PECOSجمعیت،ارائه ،مقایسهکننده ،نتیجه ،مطالعه.

2

گام اول :تعریف پرسش بررسی

3

گام دوم :انجام یک جستجوی گسترده برای مطالعات

الزم است.

4

گام سوم :انتخاب مطالعات مرتبط با نتایج جستجو

الزم است.

5

گام چهارم :جمعآوری دادهها از مطالعات مربوطه

6

گام پنجم :ارزیابی خطر سوگیری در مطالعات مرتبط

7

گام ششم :سنتز نتایج

8

گام هفتم :ارائه نتایج

یک لیست از ویژگیهای مطالعات و منابع غیرمتجانس و ناهمگن ارائه میشود.

9

گام هشتم :تفسیر نتایج و بحث و گفتگو

الزم است ،اما به ندرت به شکل گسترده به کار میرود.

 :PITجمعیت،آزمون شاخص ،هدف.
 :POجمعیت ،نتیجه

امکانسنجی اغلب به وسیله رویکرد گزارشگیری مورد استفاده در مطالعات اولیه
محدود میشود.
امکان محدودسازی رویکرد گزارش گیری مورد استفاده در مطالعات اولیه وجود
دارد.
رویکرد کمّی مورد نیاز ،و رویکرد کیفی که به شدت توصیه میشود و بر اساس
پرسش مورد بررسی انجام میگیرد.
امکان محدودسازی رویکرد گزارش گیری مورد استفاده در مطالعات اولیه وجود
دارد.

سنتز تحقیق ،رویکردهای گوناگونی با اهداف جمعی یا یکپارچه را در برمیگیرد .در مرور سیستماتیک ،به وسیله یا بدون یک
متاآنالیز ،بهطور واضح روش هایی برای کاهش سوگیری و به حداکثر رساندن شفافیت انجام میگیرد .با این حال ،صرفنظر از
بررسیهای جمعی یا یکپارچه ،جهت فراهمآوری اطالعات کافی برای خواننده ،راهکارهایی ارائه میشود؛ تا ظرفیت سوگیری
انتخابی و اطالعاتی را ارزیابی نماید(.)O’Connor & Sargeant, 2015
دالیل مشارکت و نقش کتابداران در مرور سیستماتیک:
اگرچه مرور سیستماتیک به یک استاندارد تحقیق تبدیل شدهاست ،اما لزوم حضور کتابدار مسئول جستجوی اطالعات در تیم
مرور سیستماتیک روشن است .مدارکی دالّ بر مشارکت کتابداران در پروژههای متاآنالیز و توصیف طراحی راهبرد جستجو در آن
و ایجاد فیلتر برای شناسایی مرور سیستماتیک موجود است.
دلیل الزام همکاری کتابدار در مرور سیستماتیک را میتوان اینگونه بیان کرد:
تعیین تکراری نبودن مطالعه مرور سیستماتیک؛ کمک به تدوین سئواالت بالینی؛ روشن کردن و اصالح راهبرد جستجو؛ کمک
به تعریف معیارهای پذیرش و رد؛تعیین پایگاه اطالعاتی مناسب جستجو براساس دامنه ،محدوده زمانی ،محتوای موضوعی؛
جلوگیری از مشکالت بالقوه انتخاب کلیدواژه در راهبرد جستجو؛ لزوم داشتن تخصص جهت دسترسی به پایگاههای اطالعاتی
مناسب و استفاده از روش جستجوی صحیح؛ داشتن یک متخصص جهت جستجو در مقاالت مجالت ،چکیده کنفرانس ،فصلهایی
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از یک کتاب ،کارآزمایی بالینی و حتی مقاالت منتشر نشده؛ جمعآوری فایل مقاالت مورد نیاز با غربالگری جستجوی اولیه ،به
صورت دستی یا امانت بینکتابخانهای؛ کمک در نوشتن بخش روششناسی مرور سیستماتیک؛ ایجاد کتابشناسی نهایی؛ اعتبار
بخشیدن به مرور سیستماتیک با اضافه نمودن کتابدار به تیم تحقیق (

Librarians’ Roles in Producing Systematic Reviews,

.)2016
دیانا (Diana B., 2013)(1نیز دالیل مشارکت کتابدار در مرور سیستماتیک را ارائه داوری سیستماتیک با یک مرور راهبرد
کلی پروتکلها و یا روشهای موجود ،کمک به اجرای یک راهبرد جستجو بهعنوان بخشی از تیم بررسی ،کمک در ارزیابی
راهبرد جستجو ،کمک در گزارش و طرح استراتژی جستجو ،ارائه نقش نقّادانه در گزارش بررسی ،نویسندگی مشترک و همکار
ذکر میکند .الدرج )2000(2بیان میکند ،کتابداران میتوانند پایه و اساس پژوهشهای مشارکتی و علمی باشند .آنها ،قادرند
یافته های پژوهش را با تمرکز بر یک مسئله خاص با توجه به فوریت آن ادغام نمایند.
کتابدارن متخصص در تصمیمهای متعدد مشارکت مینمایند .نقش کتابدار در مطالعات و تحقیقات با واژههای مختلف مانند:
کتابدار مرور سیستماتیک ،کتابدار فناوری های نوظهور ،کتابدار آموزش پزشکی ،کتابدار مدیریت داده ،کتابدار توسعه ،نقش های
جدید شناخته شده از طریق اطالعیه های شغلی مانند :کتابدار دیجیتال ،کتابدار فراداده ،کتابدار ارتباطات علمی ،کتابدار علمی
بالینی ،کتابدار پژوهش ترجمهای وتغییرات جدید به نقشهای قدیمی مانند :کتابدار بالینی پزشکی ،کتابدار آموزش ،و کتابدار
سالمت ذکر شدهاست(.)Cooper & Crum, 2013
کتابدار در نقش یک جستجوگر م تخصص ،باید توانایی تعامل با محققان بالینی برای شناسایی سئواالت بالینی و مفاهیم مورد
نیاز جستجو را داشتهباشد( .)Harris, 2005همچنین کتابدار نقش واسط تحقیقات قبلی انجام شده و تحقیق در حال انجام را دارد .او
با شناخت و آگاهی از اطالعات پایگاههای اطالعاتی می تواند بر اساس موضوع مورد بررسی ،پایگاه مناسب را انتخاب و به جستجو
در آن بپردازد.
کتابدار باید دانش جامعی از تشخیص محتوای استراتژی جستجو ،پوشش زمانی ،نمایهسازی ،فرمت ثبت آنالین پایگاههای داده
را نیز دارا باشد( . )Harris, 2005با نگاهی به مراحل اجرای مرور سیستماتیک همکاری کتابداران در این مطالعات ضروری بهنظر
میرسد .برای انجام ا ستراتژی جستجو ،معیار پذیرش ،انتخاب مطالعات و حتی در مواردی ارزیابی مطالعه مشارکت کتابدار حیاتی
است.
جستجوی مرور سیستماتیک بخش عمدهای از محل تمام شواهدات در مرور سیستماتیک است .همواره این نوع جستجو،
حداقل در برخی نقاط ،با مشارکت کتابداران انجام میگیرد .خود کلمه سیستماتیک اشاره به سیستم دارد،یک فرایند منسجم که
باید شفاف ،بدون ابهام و تکرارپذیر باشد در واقع ،مفهوم "سیستماتیکی" در جستجو ممکن است جدید به نظر رسد اما این ایده
یک بخش ضروری از انجام تحقیق است .در این مطالعه شیوه ارزیابی نقّادانه و تفسیر مشاهده میشود .همچنین ،این امکان برای
محققان دیگر،خوانندگان و کاربران وجود دارد که به بازتولید جستجوهایشان بپردازند ،به طوری که آنها می توانند چگونگی
تکمیل تحقیق خود را مشاهده نمایند .محققان در انجام مرور سیستماتیک نیاز به جستجو در پایگاه دادههای کتابشناختی مختلف از
قبیل مدالین 3و ام.بیس و  ...را دارند .با این حال ،محققان پیوسته به دنبال مقاالت بالقوه مرتبط هستند

)“Systematic review

.(searching,” 2015
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در پایگاه اطالعاتی پابمد مقاالت نوع متاآنالیز را جستجو و  58614مطالعه متاآنالیز یافت شد ،که نشان میدهد از سال 1966
تاکنون مطالعات متاآنالیز انجام گرفتهاست 37 .مطالعه در بین آنها از کتابداران در تیم پژوهشی خود استفاده نمودهاند
( .)metaanalysis article.pubmed, 2015با توجه بهاین مطالعات مشخص شد که استفاده از کتابداران در مطالعات متاآنالیز از سال
 1999انجام گرفته است .مشارکت کتابداران در متاآنالیز بالغ بر پانزده سال است که اجرا میشود و نشاندهنده اهمیت نقش
کتابداران در این مطالعات است .شیوه جستجو در پابمد جهت یافتن مطالعات متاآنالیزی به شرح ذیل است:
AND

))]center[Affiliation

information

OR

)](((((library[Affiliation]) OR librarian[Affiliation
))]((metaanalysis[Title]) OR meta-analysis[Title

بررسی روند جستجوی مقاالت متاآنالیز در پابمد نشان میدهد که تعداد این مقاالت  51099مورد بوده است که تعداد آنها در
 5سال اخیر  34747مورد است .بررسی با پرسوجوی زیر نشان میدهد که در  212مورد آن کتابداران یا کارمندان مراکز
اطالعرسانی نیز نقش داشتهاند که  198مورد آن در  5سال اخیر بوده است.
Search ((((library[Affiliation]) OR librarian[Affiliation]) OR information center[Affiliation])) AND
((metaanalysis[Title]) OR meta-analysis[Title]) Sort by: Publication Date

همین پرسوجو در مورد مقاالت مرور سیستماتیک نیز انجامشده که نشان میدهد تعداد کل مقاالت مرور سیستماتیک که در
پابمد نمایه شده است برابر با  52955مورد است که  37184مورد آن در  5سال اخیر بوده است .بررسی با پرس وجوی زیر نشان
میدهد که از این تعداد در  447مقاله کتابداران و پرسنل مراکز اطالع رسانی نیز حضور داشتهاند که  435مورد آن در  5سال اخیر
بوده است .این نشان از افزایش حضور کتابداران در سالهای اخیر در پژوهشهای مرور سیستماتیک و متاآنالیز در سالهای اخیر
است.
مرور سیستماتیک و متاآنالیز در علم اطالعات و دانش شناسی
مرور سیستماتیک در علم ایجاد شده تایک نقطه شروع ،برای محققانی که به دنبال خالصه تحقیقات موضوعات مورد
عالقهشان هستند ،وجود داشته باشد .مرور سیستماتیک با ارائه یک نمای کلی از پژوهش در مورد موضوع خاصی که انتشار یافته،
زمان زیادی را برای محققان صرفهجویی میکند .از آنجا که مرور سیستماتیک کامال مفصّل است ،ارجاع به مطالعات تحقیقاتی
اصلی در آن نیز ارزش آن را اثبات میکند.
با این حال ،تعداد مرور سیستماتیک در علم اطالعات کم است ،و به همین ترتیب تعداد کم فعلی ،فرصتهای تحقیقاتی و
چاپ و نشر برای کتابداران را فراهم میکند .تولیدات پژوهشی بسیار در موضوعات متعدد انجام این نوع مطالعه را ممکن ساخته
است .علم اطالعات و دانششناسی مبتنی بر شواهد آغاز بخش نظرات جدید در بین مجالت ،به امید ارائه مبانی نظری قویتر برای
محققان است ،این نوع باارزش از پژوهش ،این ظرفیت را دارد که بسیار مفید واقع شود(.)Koufogiannakis, 2012
پیشرفت در علوم و علوم اجتماعی تجمعی است و بر اساس تحقیقات متعدّد قبلی پیش میرود .اگر روش متاآنالیز بهطور
گستردهدر علم اطالعات و دانششناسی و اطالع رسانی اعمال شود ،بهطور بالقوه تاثیرآثار گذشته محققان متعدد را افزایش خواهد
داد .همچنین انگیزهای برای توسعه نظم و انضباط و کاربرد تحقیقات علم اطالعات و دانش شناسی و اطالع رسانی است .کاربرد
مطالعات متاآنالیز برای محققین علوم اطالعات غیرآشنا است و دلیل آن غیرمعمول بودن متاآنالیز در این رشته است .شناسایی
وضعیت فعلی و مشکالت بهکارگیری متاآنالیز در علم اطالعات میتواند به محققان در درک مزایای آن کمک کند(

& Ke

.)Cheng, 2015
مرور سیستماتیک در حیطه پزشکی ،پرستاری ،روانشناسی ،تجارت و اقتصاد با دامنه وسیعی انجام میشود ،اما در حیطه علم
اطالعات این روش به ندرت استفاده شدهاست) (Kalyani Ankem, 2006; Egger M, 1997بهدلیل مهارت داشتن کتابدار در
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استفاده از این رویکرد تحقیق ،آگاهی از تکنیک های متاآنالیز و توانایی آموزش تحلیل استنادی و جستجوی مبانی نظری و ادبیات
تحقیق ،با ذهنی کامال بیطرف و بهعنوان یک ناظر عینی میتواند در یک پروژه متاآنالیز مشارکت داشتهباشد و همچنین خود در
موضوعات علم اطالعات و دانششناسی به تحقیق با استفاده از رویکرد متاآنالیز بپردازد .کتابداران باید با استفاده از این رویکرد به
گسترش علم اطالعات در سراسر جهان بپردازند.
درک آگاهانه نقش رویکرد متاآنالیز در علم اطالعات و دانششناسی برای تحقیقات آینده مفید خواهد بود .متاآنالیز جهت
تحلیل محتوای مطالعات جاری و مشکالت آن در علم اطالعات بهکار میرود .تحقیقات متاآنالیز انجام شده در موضوعات دیگر،
نشان از مزایای بسیار این رویکرد در تحقیقات دارد ،از این رو ،استفاده از آن به بهبود جایگاه علم اطالعات میانجامد .پاسخگویی
به مشکالت و بحثهای موجود در این علم ،آشکارنمودن روابط میانرشتهای ،ارائه یافتههای پیچیده ،تعمیم نتایج در جامعه
بزرگتر را میتوان از مزایای متاآنالیز در علم اطالعات و دانششناسی دانست.
مطالعات متاآنالیز آنکم 1در سال  2006و کوفوگیاناکی 2و ویبی 3در همان سال نشان داد ،روش آموزش کتابخانهای برای بهبود
مهارتهای اطالعاتی دانشجویان در سطح مقدماتی و کارشناسی بسیار مؤثراست(.)Kalyani Ankem, 2006; Urquhart, 2010
کتابداران در دانشگاه آلبرتا به آموزش در رشته پزشکی و دندانپزشکی برای چندین سال مشغول بودند .پس از یک سال
افزایش درگیری کتابدار در آموزش مبتنی بر حل مسئله  (4گروههای کوچک دانشجویی) ،استادان و دانشجویان به این نکته اذعان
داشتند ،که مشارکت کتابداران در این گروه سودمند بوده است(.)Koufogiannakis, D, Buckingham, J, Alibhai, A, 2005
کی 5و چنگ ) 2015(6در مقاله خود نشان دادند که با جستجوی مطالعات متاآنالیز و همچنین مطالعات متاآنالیز که واژه
سیستماتیک در آن بیان شده در حوزه علم اطالعات و دانششناسی در پایگاه لیزا 7و وب.آو.ساینس ،با حذف موارد تکراری47 ،
مقاله تا سال  2013انجام گرفتهاست .با بررسی آنها دریافتند که تنها  35مقاله از بین آنها به مطالعه متاآنالیز پرداختهاست ،با مطالعه
چکیده و متن ،معیار انتخاب مطالعات ،روند متاآنالیز ،مکانیسم کنترل کیفیت و نتایج  12مقاله دیگر مشخص شد که آنها تنها کلمه
متاآنالیز را بهکاربردهاند ،اما یک مطالعه متاآنالیز نیستند .این مقاالت حذف شدند و نشان دادند از سال  1992تا  35 ،2013مطالعه
متاآنالیزدر حوزه علم اطالعات و دانششناسی انجام گرفتهاست .نتایج نشان داد که مجله اطالعات و مدیریت8بیشترین تعداد
مقاالت ( 8مقاله) را شامل میشد ،که بیشتر به موضوع "سیستمهای اطالعاتی" تمرکز داشتند ،فصلنامه ام.آی.اس9با تعداد  7مقاله
در رتبه دوم قرار داشت .متاآنالیز بیشتر در حوزه میانرشتهای بهکار میرود .بیشترین تعداد مقاالت در این حوزه بین سالهای 2000
تا  2007است .نتایج نشان می دهد که متاآنالیز یک روش کمتر استفاده شده در تحقیقات علم اطالعات است .مطالعات در درجه
اول به پنج موضوع مانند "سیستمهای اطالعاتی ،تعامل رایانه و انسان ،خدمات مرجع کتابخانه ،اطالعسنجی و مدیریت منابع
اطالعاتی" تمرکز دارند .مطالعات متاآنالیز در حوزه "سیستمهای اطالعاتی" 23 ،مطالعه از  35مقاله  ،یعنی بیشترین موضوعات
متاآنالیز در علم اطالعات را به خود اختصاص میدهد.

1

Ankem
Koufogiannakis
3
Wiebe
4
PBL
5
Ke
6
Cheng
7
LISA
8
Journal of Information and Management
9
MIS Quarterly
2

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره  3و  ،4پیاپی 19و ،20تابستان و پاییز 95

65

آنکم ( ،) 2008نیز با بررسی در مقاالت متاآنالیز و مرور سیستماتیک که در مجالت کتابداری از سال  1996الی  2006چاپ
شده بودند ،با اعمال معیار پذیرش و ردّ ،در نهایت با حذف موارد غیرمشمول از  46مورد ،هفت مقاله مرور سیستماتیک و از 23
مورد ،پنج مقاله متاآنالیز را مورد بررسی قرار داد.
در علم اطالعات و دانش شناسی بیشتر مطالعات متاآنالیز انجام شده ،در حوزه پزشکی و کتابدار بالینی است .آنکم در سال
 2005و  2006سه مقاله مرور سیستماتیک منتشر کرد .هر سه مقاله در مورد نیازهای اطالعاتی بیماران سرطانی بود (

Kalyani

 .)Ankem, 2005; 2006به عنوان نمونه در یک مطالعه متاآنالیز نیاز انواع مختلف اطالعات بهداشتی بیماران سرطانی را براساس
ویژگی های موقعّیتی و جمعیتی مورد سنجش قرار داد .و بیان نمود که نیاز اطالعاتی افراد جوان نسبت به افراد مسن در شرایط مشابه
بیشتر است ).(Kalyani Ankem, 2005
امّا در ایران با مشاهده و جستجوی مطالعات متاآنالیز در حوزه کتابداری مشخص شد ،تنها دوالنی در پایاننامه دکترای خود با
عنوان "فراتحلیل مطالعات پذیرش فناوری اطالعات در پایگاه های استنادی آی.اس.سی ،اسکوپوس و آی.اس.آی" به این مطالعه
پرداختهاست(دوالنی .) 1393 ,شاید بتوان گفت دالیل کمی گرایش کتابداران به این حوزه ،دسترسی نداشتن به منابع تماممتن ،نبود
دسترسی جامع و کامل به پایاننامهها ،به عنوان مثال در یک پایگاه جامع مانند ایرانداک قابل دسترسی نیستند ،نبود دسترسی به
مجالت حوزه کتابداری به صورت تماممتن و مواردی از قبیل است .با توجه بهاینکه در ایران از سال  1999کتابداران در تیم
تحقیقاتی متاآنالیز قرار گرفتهاند و امّا در حوزه خودشان به انجام اینگونه مطالعات بسیار کم پرداختهاند ،جای بحث و بررسی دارد.
نتیجهگیری
مرور سیستماتیک و متاآنالیز براساس اصول معیّنی و در چند مرحله انجام میگیرند .مطالعه متاآنالیز یک مطالعه کاملی است که
با در دست داشتن اطالعات از مرور سیستماتیک ،به ترکیب نتایج چندین مطالعه انجامگرفته در یک حوزه خاص میپردازد .با
استفاده از رویکرد متاآنالیز در هر حوزهای از علم ،دید جامعی از آن حوزه بهدست میآید ،کمّی و کاستی ،ضعف ،خأل و
شکافهای موجود در آن رشته مشخص شده و می توان با انجام تحقیقات در راستای پرکردن خأل موجود و رفع مشکالت گام
برداشت .مطالعات متاآنالیز از سال  1966شروع شد و از اواخر دهه  90کتابداران بهعنوان محقق به تیم پژوهشی متاآنالیز پیوستند،
یعنی در این زمان بود که اهمیت کتابداران و نقش آنان در اینگونه مطالعات روشن شد .همانطور که نشان داده شد به عنوان مثال
در پابمد  37مطالعه متاآنالیز از سال  1999تاکنون وجود دارد که کتابداران در آن نقش دارند .بهدلیل مهارت ویژه کتابداران،
آگاهی از تکنیک های متاآنالیز و توانایی استفاده از آن ،آموزش تحلیل استنادی و جستجوی مبانی نظری و ادبیات تحقیق ،با ذهنی
بیطرف و بهعنوان یک ناظر عینی میتواند در یک پروژه متاآنالیز مشارکت فعّال داشتهباشد .مشارکت کتابداران در مطالعات
گوناگون بسیار ضروری و حیاتی ذکر شدهاست .مطالعه کی و چنگ( )2015نشان داد مطالعات متاآنالیز در حوزه علم اطالعات از
اوایل دهه  90شروع شد ،بیشتر آن مطالعات بر روی موضوع سیستمهای اطالعاتی تمرکز داشتند .امّا متاسفانه در ایران کمتر
مشارکت کتابداران در مطالعات متاآنالیز دیده میشود .از سوی دیگر مطالعات متاآنالیز در حوزه علم اطالعات توسط کتابداران نیز
بسیار کمرنگ است .تنها دوالنی در پایاننامه دکترای خود به مطالعه متاآنالیز پرداختهاست .همانطور که گفته شد دالیل بسیاری
برای نبود گرایش کتابداران به این امر وجود دارد ،از جمله آن :دسترسی نداشتن به منابع تماممتن ،نبود منابعی مانند پایاننامهها در
یک پایگاه یکپارچه ،به عنوان مثال پایاننامههای پزشکی و دانشگاه آزاد در ایرانداک قرار نمیگیرند ،دسترسی به این منابع و
بررسی آن برای محقق بسیار مشکل است .همچنین ،دسترسی نداشتن به مجالت تماممتن حوزه علم اطالعات در ایران میتواند از
دالیل فاحش دوری کتابداران از متاآنالیز باشد .محققان با این دیدگاه که امکان اینگونه مطالعات امکانپذیر نیست ،از اجرای
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 میتوان با شناخت کاستیها و، امّا باید به یاد داشتهباشیم که با انجام تحقیقات متاآنالیز.تحقیق با رویکرد متاآنالیز منصرف میشوند
. شکوفایی و ارتقاء آن گام برداشت،مشکالت موجود در حوزه علم اطالعات در جهت رشد
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