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ABSTRACT 
Using qualitative methods for studying and interpreting various 

phenomen in Humanities and Social Sciences' researches are 

increasing. It could be seen phenomena those have been studied 

in different qualitative researches are the same. Existence of 

multiplicity of qualitative researches about single phenomenon 

has made possible new interpretations about it by synthesizing 

these Researches' methods. The meta-synthesis method is one 

of the emerging qualitative researches methods that its use in 

social sciences' researches is expanding. This method is used to 

provide new explanations of a phenomenon by systematically 

interpreting the results of qualitative researches. Importance of 

learning meta-synthesis method, its stages, its applications, its 

validation process and common difficulties in its using is 

increasing more by Increasing use of this method. This paper is 

going to present similarities and differences of meta-syntehsis 

compared with other similar methods, identify the processes 

needed to conduct this research method, the reliability of it, and 

finally common errors were made in its application, by using 

the diverse methodological literature on this research method. 
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 چکیده

که برای بررسی و  هاییپژوهشاجتماعی، تعداد انسانی و در میان مطالعات حوزه علوم 

 است.برند رو به افزایش های کیفی بهره میها از روشتفسیر پدیده

یافت که پدیده مشترکی را  توان مطالعات کیفی متعددی رادر بسیاری از موضوعات می

م ، این امکان را فراهواحد اند. تعدد مطالعات کیفی در مورد یک پدیدهمورد بررسی قرار داده

ماعی ای انسانی و یا اجتایجاد تفسیری جدید از پدیده امکان این مطالعات،آورده تا با سنتز 

ست که استفاده از های نوظهور در مطالعات کیفی اروش فراترکیب از روشحاصل گردد. 

 این روش جهت تفسیر سیستماتیک .استرو به گسترش   آن در تحقیقات علوم اجتماعی

 شود.نتایج مطالعات کیفی برای تبیینی جدید از پدیده مشترک مورد مطالعه، استفاده می

مراحل  ،فراترکیباز این روش، باعث اهمیت آشنایی محققان با جایگاه  گیریبهرهافزایش 

اده گردد. این مقاله با استفنحوه اعتبارسنجی و مشکالت متداول در استفاده از آن می انجام،

با مشخص کردن تشابه و تفاوت این روش  شناسی متنوع روش فراترکیب،از ادبیات روش

های مشابه، پیشنهاد مراحل فرایند تحقیق، شیوه افزایش اعتبار این نوع از با سایر روش

 نماید.شتباهات شایع در استفاده از این روش را رائه میتحقیقات و در نهایت ا
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 . بیان مسئله 1

تا چهار دهه پیش، دانشمندان علوم اجتماعی به نحوه 
ن، های تجربی، نحوه بررسی آبررسی ادبیات که شامل یافته

 تحقیقات گذشته است توجه اندکی سازی و تفسیرخالصه
اند. این نادیده انگاشتن روشی برای بررسی داشته

سیستماتیک ادبیات، وقتی به چشم آمد که انفجار تعداد 
موجب  1970و  1960پژوهشگران اجتماعی در دهه 

 افزایش قابل توجهی در تحقیقات علوم اجتماعی شد
(Cooper, 2016, p. 2).  همچنین دسترسی آسان و

هزینه به انبوهی از مقاالت و مطالعات در موضوعات کم
مورد عالقه محققان که به کمک فناوری ارتباطات و 

های علمی برای اطالعات میسر گردید، نیاز به روش
 بررسی ادبیات را آشکار نمود.

درحال حاضر در میان مطالعات حوزه علوم اجتماعی، 
ز ها ادهتعداد مطالعاتی که برای بررسی و تفسیر پدی

برند رو به افزایش بوده و در های کیفی بهره میروش
توان مطالعات کیفی متعددی را بسیاری از موضوعات می

عدد اند. تیافت که پدیده مشترکی را مورد بررسی قرار داده
مطالعات کیفی در مورد یک پدیده، این امکان را فراهم 

ایجاد  های جدیدیها بتوان خروجیتا با سنتز آن آورده
ینشی تواند بشواهد حاصل از سنتز مطالعات کیفی می»کرد. 

 ,.Ring, et al)«عمیق را به پدیده مورد مطالعه ارائه دهد

2011, p. 18) «ش دهد تا دانسنتز تحقیقات کیفی اجازه می
ای خاص در درک حاصل از مطالعات کیفی در مورد پدیده

 «اصل شودتر از آن پدیده حتر و جامعتر، عمیقوسیع
(Aguirre & Bolton, 2014, p. 280). از این رو، 

های متعددی برای سنتز جمعی از مطالعات در حال روش
ر روش جدید د ،سنتز مطالعات کیفی»باشد. گسترش می

حال ظهوری است و رویکردهای پرشماری وجود دارند 
                                                           

1  . Meta Synthesis 

2. Qualitative Meta-Analysis 

3. Qualitative Meta Synthesis 

 ,Ring, et al., 2010) «تواند مورد استفاده قرار گیردکه می

p. 7). 

های جدید سنتز در روش فراترکیب یکی از روش
تواند در گسترش و خلق حوزه مطالعات کیفی است که می

ها، محققان علوم اجتماعی را یاری رساند. این مقاله تئوری
ن شناسی فراترکیب، درپی تبییبا مرور ادبیات موجود روش

های تحلیل ادبیات و جایگاه این روش در بین سایر روش
ارائه مراحل انجام این روش در مطالعات کیفی همچنین 

 است.
 
 . روش فراترکیب2

ز عناوین ا« سنتز مطالعات کیفی به صورت تفسیری»برای 
و فراترکیب  3، فراترکیب کیفی2، فراتحلیل کیفی1فراترکیب
شود. اما اغلب واژه مورد استفاده برای استفاده می 4تفسیری

 .Timulak, 2009, p)این روش، فراترکیب کیفی است

ور رسد در اصل به طایده فراتحلیل کیفی به نظر می .(592
پیشنهاد شده  1985در سال  5رسمی توسط استرن و هریس

در حال حاضر » .(Schreiber, et al., 1997) است
، شناسیهای جامعههای فراتحلیل کیفی، در رشتهنسخه
شناسی، آموزش و بیشتر در رشته پرستاری استفاده انسان

 .(Timulak, 2009, p. 292) شودمی
ای سایر هفراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که یافته»

تحقیقات کیفی در زمینه یک موضوع را به عنوان داده به 
های مطالعه فراترکیب را د؛ بنابراین، نمونهگیرکار می

دهند که محقق بر اساس سوال مطالعات کیفی تشکیل می
پژوهی مورد عالقه، آنها را وارد مطالعه 

درواقع، » .(Sandelowski, 2008, p.105)«کندمی
اطالق  ییهافراترکیب به گروهی از رویکردها و روش

یفی با مطالعات ک هایشود که برای سنتز و ترکیب یافتهمی

4. Interpretation of meta-synthesis 

5. Stern and Harris 
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 «کنندهدف ارایه تفسیر جدیدی از پدیده تالش می
(Finfgeld-Connett, 2006, p.894) .تواند فراترکیب می

به نوبه خود تفسیر، مقایسه و ترجمه مطالعات کیفی 
مختلف را با استفاده از یک دستگاه مفهومی متفاوت، به 

این » .(Bergdah, 2019,p.1) یک دانش جامع تبدیل نماید
که از  هایی هستندها و استنتاجتفاسیر در حقیقت برداشت

بررسی تمام مقاالت مرتبط با آن پدیده خاص مشتق 
ها و تفاسیر جدیدی که از مطالعه اند و بنابراین یافتهشده

آید، در هیچ یک از مقاالت اولیه فراترکیب به دست می
 ,Sandelowski & Barroso) «شودیافت نمی

2003,p.158). «های مستقل از یک مطالعات کیفی دیدگاه
کنند که یک گروه ویژه در یک پدیده خاص را ارائه می

وضعیت اختصاصی تجربه کرده است، اما ترکیبی از این 
نیم دهد که ببیمطالعات در فراترکیب کیفی به ما اجازه می
اوت هایی متفکه تجربه مشترک این پدیده چیست و جنبه

فرا . (Aguirre & Bolton, 2014, p.283) «آن کدامند؟
ها ای از یافتهیکپارچه»تفسیر جدید و  ،تحلیل کیفی

تر از نتایج حاصل از تحقیقات باشد که بسیار محکممی
 .(Finfgeld, 2003,p.894)« فردی است

 «فراترکیب کیفی»روش  ،در میان مطالعات کیفی
ن ایها است. رویکردی منسجم برای تجزیه و تحلیل داده

سازد یک پرسش تحقیق مشخص فرایند محققان را قادر می
را شناسایی کرده و سپس به دنبال یافتن، انتخاب، ارزیابی، 
خالصه کردن و ترکیب شواهد کیفی برای بررسی 

این فرایند با استفاده از  های تحقیق باشند.پرسش
های کیفی دقیق و به منظور ترکیب مطالعات کیفی روش

یجاد معنای بیشتر از طریق یک فرایند موجود برای ا
. (Erwin, et al., 2011, p.186) «بردتفسیری بهره می

هدف اصلی فراتحلیل کیفی تولید دانش است. از این »
( سه هدف برای تحقیقات 1997بر و همکاران )منظر، شری

( 2، ( ساخت نظریه1کنند: فراتحلیل کیفی را مطرح می
                                                           

1  . Zimmer 

و  برتئوری. با توجه به شری( توسعه 3تشریح تئوری، و 
های همکاران، فراتحلیل کیفی باید به ساخت نظریه

ئوری( و ها )توضیح تتر تئوریتر، به توصیف دقیقانتزاعی
به ارائه کلی بیشتر تصویر جامع از یک حوزه مطالعاتی 

 .(Timulak, 2009) «)توسعه تئوری( بپردازد
 یک مجموعه جمعی از تحقیقات کیفی یا سنتز»
نگاری برای شناسایی موضوعات مشترک و/یا مقایسه قوم

های مختلف در یک موضوع کلی، بینش و مقایسه گروه
کند که ممکن است در یک مطالعه تری را فراهم میعمیق

 .(Erwin, et al., 2011, p. 187) «واحد در دسترس نباشد
رویکرد فراترکیب کیفی نه تنها برای شناخت مطالعات »

ندگانه مهم است، بلکه توانایی تحقیقات چ
تحقیق را  های محتواییناکارآمدی ها وشکاف  شناسایی

تواند عمق ابعاد و تفسیر را به مطالعات کیفی می دارد و
 .(Major & Savin-Baden, 2010) «اضافه کند

 

 های مشابهفراترکیب با روش تفاوت 2-1

برای افزایش درک بیشتر، باید بتوان سنتز کیفی را از »
ی ی(، بررسهای مشابه مانند فرا تحلیل )متاآنالیز کمّروش

 Aguirre) «سیستماتیک، بررسی ادبیات و ... متمایز کرد

& Bolton, 2014, p. 281).  فراترکیب 1 زیمراز دیدگاه
جزیه ت بررسی ادبی متشکل از یک حوزه خاص و یا صرفاً

های اولیه از یک گروه از مطالعات و تحلیل ثانویه داده
العات های مطاز یافته بلکه تفسیری تحقیقاتی نیست؛

انتخاب شده است. به عبارت دیگر، محققانی که فراترکیب 
ه با های یک مجموعکنند، نه تنها سنتز یافتهاستفاده میرا 

دهند، بلکه به دقت انتخاب شده از مطالعات را انجام می
طور جدی به تجزیه و تحلیل و تفسیر پیچیده و عمیق این 

در » .(Zimmer, 2006, p .312) پردازندها میداده
شوند، اما هدف فراترکیب اگرچه مطالعات زیادی مرور می

بلکه  ،این کار تنها انتقاد به تحقیقات انجام شده نیست از

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
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هدف آن است که افق دید افراد گسترش یافته و دانش 
 ,Sandelowski, et al., 1997)«جدیدی ایجاد شود

p.367). « به طور خالصه، مهم این است که به یاد بیاوریم
ات ای از ادبییک بررسی جامع یا خالصه این رویکرد صرفاً

نیست، بلکه یک سنتز و تحلیل بسیار پیچیده از موجود 
بر  .(Erwin, et al., 2011, p.189)« تحقیقات کیفی است

های کمی )به عنوان مثال فراتحلیل( که برای خالف تحلیل
ارزیابی یا برآورد میزان اثر مداخالت از طریق ادغام 

، سنتز کیفی )به عنوان کنندهای عددی آماری عمل میداده
راترکیب( گرایش به اکتشافی در طبیعت پدیده، مثال ف

گسترش درک درستی از موضوع مطالعه از طریق 
 سازی چندین مطالعه کیفی مرتبط با یکدیگر داردیکپارچه

(Ring, et al., 2010, p. 3).  الزم به یادآوری است که سنتز

 های مطالعاتای ساده شامل یافتهمطالعات کیفی، خالصه
ید را های جدکند تا بینشا را تفسیر میهآنبلکه نیست، 

ایجاد شود، می فراتر از آنچه که از مطالعات فردی حاصل
 .(Campbell, et al., 2003, p. 647) .کند

فراترکیب از تجزیه و تحلیل ثانویه متفاوت است، از »
ام های اولیه خاین حیث که در تجزیه و تحلیل ثانویه، داده

گیرند، در حالی که ر میموضوع تجزیه و تحلیل قرا
های خام را  تجزیه و تحلیل فراترکیب نتایج را و نه داده

 .(Sandelowski & Barroso, 2007, p. 20) «کندمی

همچنین فراترکیب را باید از فرا تحلیل متمایز دانست. 
نجفی و همکاران در تمایز بین فراترکیب و فراتحلیل بر 

ان ها را نشاین تفاوت کنند. جدول زیرکید میأشش عامل ت
 .(322: 1391 ،دهد.)نجفی و دیگرانمی

 

 (1391)منبع: نجفی و دیگران.  های فراتجلیل و فراترکیب: تفاوت روش1جدول 
 

چه توسط های ترکیبی فراتر از آن بنابراین، داده
ها شوند فراتر از سایر بررسیمطالعات کیفی اولیه ارائه می

مند و فراتحلیل است. نتیجه تلفیق ممکن است شامل نظام
های مفهومی، شناسایی های جدید، ایجاد مدلایجاد نظریه

شکاف در تحقیقات، افزودن وسعت درک به دانش 
سازی یک ائه مدارک برای ارزیابی یا پیادهموجود، ار

 گیری مبتنی بر شواهد ... باشدخدمت ... و کمک به تصمیم
(Britten, et al., 2002, p. 209). 
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 جایگاه فرا ترکیب در سنتز مطالعات کیفی 2-2
سنتز مطالعات کیفی روش جدید در حال ظهوری است »

تواند میو رویکردهای زیادی برای آن وجود دارد که 
توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار 

دو رویکرد  . (Mohammed, et al., 2016, p. 1)«گیرد
عمده به سنتز مطالعات کیفی در بین محققان قابل تشخیص 

 کنند کهبرخی از محققان بر این فرضیه عمل می»است. 
ه کننده است، در حالی کیک سنتز کیفی یک فرآیند جمع

بینند. را به عنوان یک فرآیند تفسیری میدیگران سنتز کیفی 
سازی یک رویکرد کمی )به عنوان مثال سنتز یکپارچه

تعیین اندازه اثر از طریق فرکانس و شدت( 
(Sandelowski & Barroso, 2003 ; 2007) از سوی .

 Dixon-Woods etدیگر، سنتز تفسیری بر توسعه نظری )

al., 2006) و از پایه کند و توسعه مفهوم تمرکز می
های کند که ویژگیشناسی کیفی سنتی استفاده میروش

ن های چندگانه بیتفاوت .کمی را به نمایش نگذاشته است
 «ها وجود دارداین دو رویکرد و همچنین برخی از شباهت

(Aguirre & Bolton, 2014, p. 281). 

های تفسیری زیادی برای سنتز کیفی وجود روش»
د گیرند عبارتنمورد استفاده قرار می دارد؛ مواردی که اغلب

، نظریه 2، تجزیه و تحلیل بین موردی1نگاریاز: فراقوم
 ,Aguirre & Bolton) «4و فرامطالعه 3بنیادرسمی داده

2014, p. 282) . 

کوشد روابط بین و درون مطالعات نگاری میفراقوم» 
 ,Noblit & Hare) «ها بیان کندفردی را از طریق استعاره

بنیاد بنیاد که گسترش نظریه دادهنظریه رسمی داده»  .(1988
ا، هآوری دادهاست یک روش تطبیقی ثابت را برای جمع

 & Corbin) «کندتحلیل و توسعه نظریه استفاده می

Strauss, 2008). «ها، روش شناسیبا این حال، این روش
گیری را در مورد ارزیابی مطالعات فردی یا راهبرد نمونه

 .(Aguirre & Bolton, 2014, p. 282) «دهدنمینشان 
ای است که فرا مرحله مند چندمطالعه یک روش نظامفرا

 شود.روش و فراتحلیل را شامل میتئوری، فرا
جایگاه روش فراترکیب بین سایر در نمودار زیر 

 .ه استهای مشابه در ترکیب مطالعات نشان داده شدروش
 

 

 های ترکیب مطالعات: جایگاه روش فراترکیب در روش1نمودار 
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 . فرایند انجام فراترکیب3

های )یا فاز( یک فرآیند است که شامل گام فراترکیب»
سازد تا یک پرسش ای است که محقق را قادر میگسسته

تحقیق خاص را شناسایی کرده و سپس به جستجو، 
انتخاب، ارزیابی، خالصه کردن و ترکیب شواهد برای 
پاسخگویی به سوال تحقیق بپردازد. این فرایند با استفاده 

ترکیب مطالعات کیفی  های کیفی دقیق برایاز روش
موجود برای ایجاد معنای بیشتر از طریق یک فرایند 

شود. نویسندگان مختلف این فرایند را تا تفسیری انجام می
« ندمشابه هست اند، اما اساساًحدودی متفاوت توصیف کرده

(Erwin, et al., 2011, p. 191) .های مختلف که در مدل
های ت در عین مشابهتبرای فراترکیب کیفی ارائه شده اس

بل هایی نیز قازیاد و یکسان بودن کلیت فرایند، تفاوت
ها، تعداد مراحل ذکر مالحظه است. از جمله این تفاوت

شده برای انجام این روش است. فرایند ارائه شده توسط 
اروین و همکاران از تعداد کمتری از مراحل برخوردار 

برای فراترکیب  است و  در عین حال تمامی اقدامات الزم
 شود. را شامل می

اروین و همکاران فرایند فراترکیب را در شش گام 
 کنند:معرفی می

 

 

: مراحل انجام فراترکیب2نمودار 

 : طرح روشن مسئله و سوال تحقیق1مرحله 
احتیاج به تدوین  ،این مرحله مانند تمامی تحقیقاتدر 

ن تدوی»سوال تحقیق است. کوپر در این مرحله که آن را 
کند، معتقد است باید به این سوال اری میذنامگ« مسئله

م مطالعه یخواهای که میمفهوم یا مداخله»پاسخ دهیم که 
ها، تعیین کنیم چیست؟ و در پاسخ دادن به این سؤال

مربوط به مسئله )یا  ،کدام شواهد تحقیقکه کنید می
فرضیه( مورد عالقه )و غیر مرتبط( است. همچنین، در 

مند قهگیرید که آیا عالهنگام تشکیل مسئله، شما تصمیم می
رسی رمند به  ببه توصیف ساده متغیر)ها( هستید یا عالقه

 .Cooper, 2016, p) «باشیدرابطه بین دو یا چند متغیر می

ه ب یقشود که حوزه تحق یم یه، توصیبه طور کل» .(20
ه مورد عالقه را ب یدهگسترده باشد تا کامالً پد یاندازه کاف

 اشدبمتمرکز  یبه اندازه کاف یدخود جلب کند. در مقابل، با

ارائه دهندگان  یها برایافتهحاصل شود که  ینانتا اطم
 ,Finfgeld) گذاران مهم است.یاست، محققان و سخدمات

2003,p.898)  « سوال تحقیق در فراترکیب باید در حیطه
مندی علمی وی مطالعات قبلی محقق بوده و از عالقه

 .Finlayson & Dixon, 2008, p)«. باشدنشات گرفته 

وجود اهداف واضح و شفاف سبب تمرکز »همچنین  . (66
ه گیری و شیومرتبط با نمونه هاین شده و تصمیمامحقق

 ,Finlayson & Dixon) «تری اتخاذ خواهد شدسنتز ساده

2008, p. 66). 
 

 : جستجوی جامع ادبیات2مرحله 

های قابل توجه برای ایجاد یک لیست جامع از تالش»
ا ب مطالعات ممکن در فراترکیب ضروری است. محققان

ی هابه تمام پایگاهتوانند میکلمات کلیدی  شناسایی
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از این  .دپیدا کنندسترسی  ،موجود در داخل محدوده تاریخ
های مختلف نحوه استفاده از پایگاه دادهرو آشنایی با 

آوری تحقیقات های موضوع و جمعبراساس سرفصل
ها هناممشخص شده از جمله ادبیات خاکستری مانند پایان

معیارهای ورود  .ل باشدباید حاصهای تحقیقاتی و گزارش
و خروج از مقاالت ممکن است نیاز به سیالیت و انعطاف 

مرحله  .(Erwin, et al., 2011, p. 192)«پذیری داشته باشد
شامل انتخاب در مورد  ،آوری اطالعات از تحقیقجمع

شود که هدف مطالعه است. در پژوهش می جمعیت عناصر
های افراد یا گروه شامل اولیه علوم اجتماعی، هدف معموالً

شود. در سنتز تحقیق، شناسایی جمعیت هدف انسانی می
ری در گیخواهید برای نتیجهاین واقعیت که میتوجه به با 

 قصد دارید، مورد دو هدف اقدام کنید پیچیده است. اوالً
مام کننده نتایج تعی را ارائه کنید که منعکسینتیجه تجم

تحقیقات قبلی در مورد مشکل است. دوم، امیدوار هستید 
هایی که در حوزه موضوعی به افراد یا گروه رامطالعات 

برای  .(Cooper, 2016, p. 21) تمرکز دارند، تعمیم دهید
محققانی که مطالعات خود را به شیوه فراترکیب انجام 

زه مرتبط در حو آل آن است که همه مطالعاتدهند ایدهمی
 ها را وارد مطالعه کنندای از آنمورد نظر و نه نمونه

(Sandelowski, et al., 1997, p.369). 
یرند که چه بگمحققین در فراترکیب باید از ابتدا تصمیم

کنند. بخش از تصمیم نوع مطالعاتی را در تحقیق وارد می
 ندرباره انتخاب مطالعات، به منتشر شدن و یا منتشر نشد

گردد. همچنین به این سوال نیز باید پاسخ تحقیقات برمی
داده شود که مطالعات فقط به مقاالت پژوهشی چاپ شده 

ها، شود و یا شامل گزارشدر مجالت علمی محدود می
با روش اکثر مطالعات »گردد. ها نیز میرسالهها و یا کتاب

ده ش یبررس منتشر شده در مجالتاز مطالعات  فراترکیب
العات از مط یکس کنند و کمترمیاستفاده  داوران علمیوسط ت

کند یاستفاده م «یخاکستر اتیادب»به اصطالح منتشر نشده، 
(Conn, Valentine, Cooper, & Rantz, 2003, p. 256) 

، در مورد اینکه فراترکیبدر ادبیات موجود در مورد 
های مختلف کیفی از روش تواندمیآیا مطالعات نمونه 

 اردوجود د ییا خیر، نظرات متفاوت تفاده کرده باشنداس
(Aguirre & Bolton, 2014, p. 285) .برای  ،در فراترکیب

انتخاب جامعه آماری دو رویکرد متفاوت وجود دارد. 
رویکرد اول بر یکسان بودن روش تحقیق در تمام جامعه 

اما ( Jensen & Allen, 1996 کند )مثالًآماری تاکید می
دهد که مطالعات ن این اجازه را میادوم به محققرویکرد 
های کیفی مختلف را در جامعه آماری خود داشته با روش

. در رویکرد ((Finfgeld, 2003,p.899باشند به عنوان مثال 
شود در اول به یکدست بودن مطالعات برای سنتز تاکید می

ها را به عنوان تفاوت تفاوت روش ،حالیکه رویکرد دوم
 دهد.ربه درک یک پدیده مشترک ارجحیت میدر تج
 

: ارزیابی دقیق تحقیقات برای امکان ورود به 3مرحله 
 فراترکیب

در این مرحله باید مشخص شود کدام یک از تحقیقات 
کیفی برای انجام سنتز دارای شرایط ورود به تحقیق 

قبل از انجام فراترکیب، مطالعات اولیه که قرار »باشند. می
پژوهش شوند باید مورد ارزشیابی و نقد قرار است وارد 

گیرند. معیارهای نقد و الگوی مورد بررسی باید مورد 
ن باشد. چنانچه معیاری برای نقد از ابتدای اتوافق محقق

تهای ن باید تا انامطالعه مورد توجه قرار نگرفته است، محقق
مقاالت را وارد مطالعه خود  ،مطالعه بدون توجه به آن معیار

مشخص بودن » .(Bondas & Hall, 2007, p. 117) «ایندنم
ها بسیار با اهمیت است و ورودی و تناسب آن معیارهای
 این معیارها تعیین کننده زیرااهمیت تلقی شود؛ نباید کم

ورود یا عدم ورود مطالعاتی است که برای اجرای یک 
شوند و به طور مستقیم بر روی فراترکیب انتخاب می

 .Cooper, 2016.p) «گذاردزه آن تاثیر میکیفیت و حو

عیین تباید ن است که آدر این مرحله وظیفه کلیدی » .(112
و چه  الزم است ارزیابی شودکنید چه مطالعاتی 
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باید محققان  .دیدر ارزیابی به حساب آ بایدهایی ویژگی
را  ورود و خروج خاصجهت استفاده مورد از معیارهای 
شامل توسعه ابزاری برای تعیین  این مرحله .روشن سازند

های مطالعات با استفاده از پارامترهای مقایسه مانند شباهت
های االت پژوهش، روشؤاهداف تحقیقاتی اعالم شده، س

ها ها و انواع یافتهتجزیه و تحلیل داده و هاآوری دادهجمع
 .(Erwin, et al., 2011, p. 192)است 

برای تعیین ماندن یک  وودز و همکاران -دیکسون
ده های زیر استفامطالعه در تحقیق فرا ترکیب از پرسش

آیا « »های تحقیق روشن است؟آیا پرسش»اند کرده
ها و تجزیه و تحلیل،  مرتبط با سوال آوری دادهجمع

ایی که توسط شواهد کافی آیا ادعاه»و « تحقیق است؟
 ,Dixon-Woods) «اند، استفاده شده است؟حمایت شده

et al., 2004, p. 224). 
مطالعه  12-10ساندلوسکی و همکاران ورود حداقل 

 .(326.ص  1391 ،کنند )نجفی و دیگراناولیه را توصیه می
سوال را در غالب  15برای این منظور اروین و همکاران 

کنند. با اختصاص یک نمره به هر د میدسته پیشنها چهار
نمره  15تواند یک مطالعه می ،ال در بهترین حالتؤس

، هدف ،این چهار دسته شامل مسئله تحقیقبدست آورد. 
 Erwin, et)شوند تحلیل می ،ها و در نهایتروش، یافته

al., 2011, p. 194). 

 محققان یک شودمی در طول فرآیند جستجو، توصیه»
ا، هآوری دادهنمودار اجباری برای نشان دادن روند جمع

 Aguirre) «ها ایجاد کنندبازبینی، حذف و اضافه کردن آن

& Bolton, 2014, p. 284). 
 

 : سنتز نتایج تحقیقات کیفی4مرحله 
های هر کدام از مطالعات منتخب در تجزیه و تحلیل یافته

دارد. اول روش جهت سنتز، دو روش متداول وجود 
تحلیل هر مقاله بدون درنظر گرفتن چارچوب مفهومی 

ها با داده لیو تحل هیموارد، روند تجز نیدر ا»است. 

 جیشود و به تدریها از هر مطالعه شروع مافتهی یبازخوان
 ها در طول مطالعات حرکتافتهی تفسیربه سمت سنتز و 

روش اول بنا بر در ( (Finfgeld, 2003,p.900 «کند.یم
تفسیر پژوهشگر از هر مقاله فقط تحت تاثیر مطالعات 

باشد. دومین روش تحلیل مقاله تحلیل شده در تحقیق می
ن ّباشد. در ایبر اساس چارچوبی از پیش تعیین شده می

ای برای تجزیه و ترکیب روش کدهای از پیش تعیین شده
 محققان ممکن»ها وجود دارد. مفاهیم و ارتباطات بین آن

 تسیل کیشده با  یرمزگذار یاهداده دیاست قبل از تول
 «.کنند یاز کدها شروع کنند و هر مطالعه را در انزوا بررس

(Finfgeld, 2003,p.900) 
متاآنالیز کیفی، مانند هر تحلیل کیفی، نیازمند ترکیب »

سنتز » .(Timulak, 2009, p. 298) «ستهانهایی یافته
خواهد بود که بر اساس آن، ارزش  یانهیزم یینها

کند که  انیصراحتاً ب دی، بانیشود و بنابرا یداور فراترکیب
 «دهنده بزرگتر است. لیتشک یچگونه کل از مجموع اجزا

(Walsh & Downe, 2005, p.209) .تانگ و همکاران 
(Tong, et al., 2008)  از یک رویکرد سنتز استفاده کردند

ایجاد  (Noblit & Hare, 1988) نوبلیت و هارکه توسط 
 ،از یک روش مقایسه ثابتبا استفاده ها آن. شده است

مقاالت جدید را با سایر مطالعات قبلی مقایسه و تجزیه و 
. محققان هر مقاله را بارها و بارها خواندند تا ندکرد تحلیل

اطمینان حاصل کنند تمام مفاهیم و روابط بررسی شده 
از فرمت ساختارهای مرتبه اول، با استفاده ها آن .است

یر فسمطالعات را تجزیه و تحلیل و ت ،مرتبه دوم و سوم
ساختارهای مرتبه اول به متن با نقل قول از  .کردند

نویسندگان اصلی مرتبط بود، ساختارهای مرتبه دوم، 
های تفسیری است که توسط محققان اصلی ایجاد شده تم

عات از سنتز مطال، برساخته است، و ساختارهای مرتبه سوم
اند د که موضوعات جدید و مشترک را ساختههستنمتعدد 

(Erwin, et al., 2011, p. 194). 
ریزی برای آموزش افرادی این مرحله نیاز به برنامه»

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1053815111425493
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کنند و اطمینان حاصل آوری میدارد که اطالعات را جمع
ده کننکنند این کار را با روش قابل اعتماد و تفسیرمی

 .(Cooper, 2016, p. 21) «صورت گرفته باشد
 

 ایمطالعههای سنتز بین : ارائه یافته5مرحله 
 کند،ایجاد یک سند عمومی که تحقیق را توصیف می»

 ,Cooper) «کندمی است که تحقیق را کاملای وظیفه

2016, p. 24). « در این مرحله، محققان آنچه در فرآیند
وثر کنند. ارائه مارائه می را شوندفراترکیب کیفی ظاهر می

اترکیب از فرتوانند ها باید مخاطبان مختلفی را که مییافته
د شوند، مناستفاده کنند تا از نتایج تحقیقات به عمل بهره

های فراترکیبی از مورد توجه قرار دهد. بسیاری از روش
یک صفحه نمایش بصری )نمودارها، تصاویر، جداول( 

ها برای خوانندگان به صورت برای نشان دادن یافته
 .(Erwin, et al., 2011, p. 194)« کنندگرافیکی استفاده می

 

 مرحله ششم: بازتاب در فرایند
بایست محقق آماده ایجاد در طول فرایند فراترکیب می

الزم است بازتاب هر  تغییرات در مراحل قبلی باشد.
 مرحله، در مراحل قبلی فراترکیب نیز دیده شود.

های درسی که در کتاب ایهر تحقیق هرگز به اندازه
توجه خواهید شد که خطی نیست. شما م شدهتوضیح داده 

 دهد،می شما رخ فراترکیب از هر مرحلهکه در  یمشکالت
حل ار مردبرای تغییر  هاییگیرینیاز به بازبینی و تصمیم

به عنوان مثال، جستجوی ادبیات شما ممکن  دارد؛ یقبل
دهد موضوع مورد نظر  که نشان شامل مواردی شوداست 
. به همین دلیل، خوب ... شودمی دوباره تعریفباید شما 

است با یک برنامه کامل برای سنتز خود شروع کنید اما 
 را در نظر بگیرید. امکان تغییربرای پیشرفت پروژه، 
(Cooper, 2016, p. 19). 

 شامل یاالتؤستواند می اولبه عنوان مثال، در مرحله 
آیا سوال تحقیق روشن »باشد: وجود داشته موارد زیر 

و  «ال پژوهش باید تغییر کند؟ؤس ایت،نهدر  آیا« »است؟
. در مرحله «چه کسی مخاطب نتایج این مطالعه است؟»

آیا گسترده »شود که دوم به این سوال پاسخ داده می
در مرحله « آوری شده کامل بوده است؟مطالعات جمع

االت خودبازتابی شده ممکن است بررسی ؤ، دیگر سسوم
ه دبیات خاکستری گنجانداز ا یآیا مقاالت»شود مانند اینکه 

بر اساس نظر  در این مرحلهعالوه بر این،  .«؟شده است
 ینابا ، شودمحققان باید معیارهای ورود و خروج بازبینی 

 «تحت پوشش است یا خیر آیا موضوع کامالً»که  سوال
(Erwin, et al., 2011, p. 195). 

 

 . سنجش اعتبار فراترکیب4

د هر مانن روش فراترکیب،تحقیقات انجام شده با اعتبار 
. گیرد قراربررسی  باید مورد دیگری کیفیکمی و تحقیق 

با توجه به ادبیات مورد بررسی در این مقاله، پنج روش 
جهت افزایش و سنجش اعتبار تحقیقات فراترکیب متداول 

 است:
 

 بازبینی
 توان از بازبین یا بازبینان برایجهت بازبینی تحقیق می

)یعنی انتخاب مطالعات،  فراترکیب بررسی تمام مراحل
ها( ها و تجزیه و تحلیل دادهارزیابی مطالعات، تهیه داده

 های مختلفهای گام. بازبین نه تنها باید رویهکرددعوت 
را برای هرگونه تعصب مربوط به پژوهشگر )ها( بررسی 

آیا  که ه باشدکند، بلکه باید به این نکته توجه داشت
ها سازی آنو مفهوم هاای دادههای جایگزین برروش
های موجود و بازبین باید به تمام داده ؟پذیر استامکان

 ,Timulak) های اولیه دسترسی داشته باشدتمامی تحلیل

2009, p. 297). 
 

 کیفیت مطالعات کیفی اولیه
از مسائل اعتبار یک فراترکیب، کیفیت تحقیقات اولیه 
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محققان انجام یک فراترکیب، ». به عبارت دیگر، است
در موجود کیفیت مطالعه تحقیقاتی در مورد چگونه 

 .Erwin, et al., 2011, p) «کنند؟فراترکیب قضاوت می

های معین و قابل دفاع برای وجود شاخص .(190,191
انتخاب مطالعات ورودی و همچنین گستردگی جستجو 

اعث ببرای یافتن مطالعات کیفی پیرامون موضوع تحقیق، 
 شوند.افزایش اعتبار فراترکیب می

 

 تحلیلگران مستقل
د همزمان تواننکل تجزیه و تحلیل را می ،تحلیلگران مستقل

کنند. در پایان هر شروع کنند، اما به طور مستقل کار می
 مالقاتبا هم توانند ها مییه و تحلیل، آنمرحله از تجز

 ,.Hill, et al) سعی کنند به اتفاق نظر برسندو  داشته،

1997, p.556).  وجود کار تیمی در انجام فراترکیب و
 نفر در طول فرایند تحقیق استفاده از نظرات بیش از یک

تواند بر اعتبار فراترکیب از جمله اقداماتی است که می
 بیافزاید.

 

 شفافیت
بیان شفاف آنچه انجام شده،  ،های کیفیدر تمامی روش

ب نیز دهد. در فراترکیبخشی از اعتبار تحقیق را تشکیل می
ها یعنی شیوه گردآوری شود تمام قسمتتوصیه می

مقاالت، عناوین مقاالت ورودی، شیوه سنجش کیفیت و 
نحوه ترکیب اطالعات به صورتی گویا در دسترس سایر 

 ، اعتبارداشتن شفافیت و صحت»محققان قرار گیرد. 
رساند. به منظور ایجاد گزارش نهایی را به حداکثر می
صورت گرفته و مورد  شفافیت باید نموداری از مطالعاتِ

تهیه شود و مراحل طی شده تا مرور آخرین لیست  استفاده،
برخی مطالعات از کنار گذاشتن مقاالت و البته دالیل 

 .(Sherwood, 1997, p. 34)« توضیح داده شود ،پژوهش

 

 

 اعتبار سنجی توسط محققان اولیه
در فراترکیب نیز همانند فراتحلیل برای اعتبارسنجی، 

پذیر است. استفاده از نظر محققان مطالعات ورودی امکان
نظرسنجی از محققان  ،های اعتبارسنجییکی از روش»

 «است فراترکیبمطالعات اولیه در مورد اعتبار 
(McCormick, et al., 2003, p.940). خبرگی  با توجه به

های معتبر ها به عنوان ورودیپژوهشگرانی که مطالعات آن
های ید اعتبار خروجیأیوارد فراترکیب شده است، ت

ا، هیم توسعه پیداکرده در آن توسط آنفراترکیب و مفاه
 تواند بر اعتبار فراترکیب بیافزاید.می

 

 گیری و پیشنهادات. نتیجه5

های حل مناسبی برای استفاده از یافتهروش فراترکیب راه
جدید است. همانطور  نظریهکیفی موجود جهت پردازش 

های سایر روشبا که در مقاله به آن اشاره شد، این روش 
های ترکیب )سنتز( در آوری و همچنین روشجمع

. استفاده از مراحل ارائه هایی داردتفاوتمطالعات کیفی 
تواند پژوهشگران را در اجرای صحیح مقاله می شده در این

تجربه استفاده از این روش  ؛ امااین روش یاری رساند
داده است که باید در استفاده از روش فراترکیب دقت نشان 

ر گرفته بر تحقیقات صورتبیشتری صورت گیرد. د
با روش فراترکیب چند نقص متداول  انجام شده مطالعات

عدم انجام  ،کی از مشکالت اصلیقابل مشاهده است. ی
باشد. اگر یک مرحله در فرایند سنتز در این تحقیقات می

 «گردآوری ادبیات تحقیق»فراترکیب باعث تفاوت آن از 
های ادبیات موضوع بررسی»آن مرحله سنتز است.  ،گردد
 ،وندشبه عنوان محصوالت فراترکیب نامگذاری می بعضاً

 ,Thorne, 2015) «ئه ندهندحتی اگر در واقع سنتز را ارا

p. 1347).  بسیاری از مطالعات متعددی که از برچسب
دهند و کنند، هیچ سنتزی انجام نمیاستفاده می« فراترکیب»

یک بررسی سیستماتیک بدون سنتز هستند که نباید 
در واقع، . (Bergdah, 2019, p. 6)شوندفراترکیب نامیده 
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هدف از انجام قلب این روش است و بدون آن،  ،سنتز
فراترکیب که ایجاد تئوری و مفهومی جدید و متفاوت 

 کیینسبت به تحقیقات ورودی است صورت نخواهد گرفت. 
مطالعاتی که از روش فراترکیب استفاده  وارد در هایاز نقد
سعی در رسیدن به یک سنتز  محققاناند این است که همه کرده

از  2و بونداس 1در بررسی هال .(Thorne, 2017, p. 5) ندارند
از جمله  ،اندبا روش فراترکیب انجام شده که تحقیقاتی

زی در ساها، فقدان تحلیل و نظریهمهمترین مشکالت و نگرانی
 .(Bondas & Hall, 2007, p. 119) .این تحقیقات است

استفاده از  فراترکیب همچون سایر در همچنین 
انجام تحقیق هدف روشنی از باید تصور حقق مها روش

رویکرد مناسب برای انجام آن چیست. اینکه و  شته باشددا

                                                           
1  . Hall 

در بررسی مطالعات منتشر شده با استفاده از روش 
 38ه کنند کگیری مینتیجه  فراترکیب، فرانس و همکاران

درصد از تحقیقات منتشر شده نتوانسته تفسیر جدیدی از 
دهند که ارش میمطالعات اولیه ایجاد کند. آنها در ادامه گز

خاذ ات  هدف تحقیقمتناسب با رویکردی  ،مطالعات از 13٪
 .(France, et al., 2014, p. 1) اندنکرده

های تحقیق همچنین این روش نیز مانند سایر روش
کیفی با چالش اعتبار مواجه است و الزم است محققان 
برای افزایش اعتبار تحقیق خود مواردی را که در مقاله به 

 اشاره گردیده است را به دقت به کار گیرند.آن 
  

2  . Bondas 
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