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 چکیده

 هایروش از گیریبهره با سیستماتیک مرور یک از آمده بدست نتایج و هاداده ترکیب از است عبارت متاآنالیز

 واحد تخمین یک به نتایج، براساس و -است متاآنالیز الزمه که -سیستماتیک مرور انجام از پس یعنی آماری،

 واحدی راهکار و الگو ارائه به فضایی تحلیل های مدل. کنیممی پیدا دست نظر مورد سؤال یا مشکل حل برای

 شهری مخاطرات سنجش در ها مدل این کاربردهای از یکی پردازد، می ای مطالعه حوزه مختلف مسائل برای

 های طرح و شهری مدیریت سیستم شهری، جوامع در مختلف های بحران وقوع با اخیر های سال در. است

 تحلیل های مدل حیطه در هستند، ها بحران این با مقابله و پیشگیری الگوهای به دسترسی پی در ای توسعه

 بنابراین است، نگرفته صورت ایران در راهنما و جامع بصورت ای مطالعه شهری مخاطرات سنجش در فضائی

 موضوع این با رابطه در( پژوهش آماری جامعه)یافته انجام خارجی مقاالت بندی جمع و بررسی با پژوهش این

. است بررسی مورد های پیشینه راهکارهای بندی جمع و تحلیل و تجزیه شناسائی، پی در فراتحلیل رویکرد با

 مخاطرات، پراکندگی شناسائی و توصیف: شامل فضائی، تحلیل استاندارد سنجه چهار با آماری جامعه بحث

جامعه آماری پژوهش،  گیرد. می صورت فضائی ریزی برنامه و یابی درون مخاطرات، پراکندگی استدالل

است  Sciencdirect ،Willey ،Web of Scienceتحقیقات و مقاالت نمایه شده در پایگاه های علمی 

شاخص های پژوهش انتخاب و مورد تحلیل مقاله به شیوه غربالگری مطابق اهداف و  78مقاله،  99که از بین 

 CMA2و آمار استنباطی در نرم افزار  spssتحلیل به دو صورت آمار توصیفی در نرم افزار  قرار گرفته اند.

هار مولفه در ت پژوهش که بدنبال چگونگی کاربرد هر یک از این چبرای پاسخگویی به سواال صورت گرفت.

 ، سوگیری انتشار(r اثر اندازه شاخص)ر مولفه به سنجش اندازه اثربرای هپژوهش های گذشته است، محقق 

 و اصالح و خطر بی ناکامل تعداد ایگر، رگرسیون آزمونات)همگونی تحقیقنا، (2IوQآماره های تحقیقات)

شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی ( و متغیرهای تعدیل کننده در تحقیقات توئیدی دووال برازش

که در مولفه توصیفات پراکندگی مخاطرات، اغلب تحقیقات در مدل های بکار برده شده خود نتوانسته بودند 

، مدل های میانگین اندازه اثرنمره توصیف عمومی ملموس و منابی را ارائه دهند، اما در سه مولفه دیگه بنا به 

تحقیقات به طور نسبی توانسته بودند با مدل کاربردی تحلیل فضایی در تحقیقشان کاربردی بکار برده شده در 

 توجیه مناسب و نتایج ملموسی ارائه بدهند.

 واژگان کلیدی:

 CMA2متاآنالیز، تحلیل فضایی، مدل تحلیل، 
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 مقدمه

تحلیل فضائی توصیف چگونگی و استدالل چرایی پراکندگی ها را شامل می شود، نتیجه این فرآیند تولید      

دانش علمی مستند و نهایتا تبیین پراکندگی ها است، مدل های تحلیل فضائی در همین راستا در جهت 

(. Harvey, 1969اند)رسیدن به یک الگوی فراگیر برای پاسخگویی به اهداف تحلیل فضائی ابداع شده 

(، تغییرات فضائی، Hagget, 2001تحلیل فضائی مفاهیمی همچون الگوهای فضائی و روابط فضایی)

(، را بررسی می کند. بعضی ها تحلیل فضائی را Herbert, 2004پراکندگی های فضائی و سازمان فضائی)

فرآیند های فضائی صحبت می علوم فضائی می نامند و بر آن هستند که این تحلیل درباره الگوها و 

 روزافزون گسترش و شهرنشینی ویژه به اجتماعی زندگی (. توسعهHagget, 2001؛ Law, 2004کند)

 مدیران تمامی اصلی های دغدغه از یکی همواره و بخشیده دوچندان وسعتی را مخاطرات ابعاد نیز شهرها

 سیستم که شهرها(. 1386 مهاجرانی،)است بوده ها بحران این با مقابله های شیوه بررسی شهروندان و شهری

 ایجاد محل و بوده مخاطرات انواع اثر بر باالیی پذیری آسیب دارای هستند اقتصادی اجتماعی شکننده های

 به منجر مؤثری طور به تواند می شهری فضاهای پذیری آسیب کاهش رو همین از هستند مختلف حوادث

 . (Armas, 2012)شود می طبیعی مخاطرات از ناشی های هزینه یافتن کاهش

 

 بیان مساله -1-1

 دارد پیوند فیزیکی شهر توسعه از ناشی طبیعی مخاطرات موضوع با بطورجدی شهری پایدار توسعه     

 به منجر تواند می آن از مخاطرات ناشی و طبیعی بستر گرفتن درنظر بدون شهر فیزیکی توسعه بطوریکه

 ؛ مختاری،1381 گردد )بالدپس، مراکز مسکونی و ساکنین پذیری آسیب و مخاطره پر مناطقی در توسعه

 و شهری های ریزی در برنامه واقعیت این بر (. مبتنی1389 ؛ امیری،1385 و همکاران، آبادی ؛ زنگی1379

 کاهش راستای در مخاطره از عاری بسترهای جویی پی و به مخاطرات توجه شهر، فیزیکی توسعه الگوهای

 توسعه فرانگر الگوی (. در1389 ، نیا است)متعمدی ضروری امری آتی و مستحدثات جمعیت پذیری آسیب

 و ساکن انسانی های گروه پذیری خطر و تبیین تحلیل و تجزیه کلیدی بخش مخاطره، تحلیل شهر فیزیکی
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 و پایه نقشه تهیه بر مشتمل های ارزیابی چنین (. عموماIrasema, 2002ًشهر است) آن در مستقر تاسیسات

 مبتنی باشد که می نگری آینده و بینی پیش فضایی، تحلیل و سازی مدل موضوعی، های نقشه فرم اولیه در

 اطالعات سیستم و بکارگیری دوری از سنجش های تکنیک میدانی، پیمایش و مشاهدات مانند ابزارهای بر

 مخاطرات نقشه معرفی و مطالعه(. Thomas, 2004؛ Irasema, 2002است) جغرافیایی مبنای مکان

 تحلیلی های مدل و دوری سنجش از جدید های مانند داده نوین تحقیقاتی ابزارهای معرفی واسطه به زمینی

 همکاران و آالنسی. است گرفته قرار جهانی سطح در محققین بسیاری از توجه مورد اخیر سال های در نوین

 قرار بررسی مورد GISتکنیک  از استفاده با مالزی آبریز حوضه در را شهری از توسعه حاصل زمینی مخاطرات

 Izmairمتروپلین  ژئومورفولوژیکی مخاطرات بررسی به ازدمیر و (. کیوانسAmin et.al, 2009می دهند)

 و لرزه زمین لغزش، سیل، زمین مخاطرات معرض در را متروپلین این شهر توسعه روند. اند پرداخته ترکیه در

 زمین سیل، معرض در مناطق نقشه و تحلیل تجزیه و ترسیم برای محققین این. است داده قرار سنگ ریزش

 بررسی به همکاران و (. کوشکKivance, et, al, 2006کرده اند ) استفاده GISاز  لغزش زمین و لرزه

 معرض در مرفولوژیکی موقعیت دلیل به مکه شهر از پهنه این. اند پرداخته Minaمحیطی  مخاطرات

 3Dو  بعدی 3 و بعدی 2 مرئی تصاویر از استفاده با محققین این. دارد قرار سنگ و ریزش سیل مخاطرات

GIS ،را مشخص مخاطره پر های پهنه و کرده تحلیل و تجزیه را محیطی مخاطرات احتمال و نوع موقعیت 

گسترش روزافزون جغرافیای کمی   (.Nabeel, et.al, 2005نگیرد ) صورت آنها در ساز و ساخت تا اند کرده

و پیچیده شدن جوامع شهری و بروز انواع مخاطرات شهری در تمامی ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و 

محیطی منجر به گسترش روزافزون پژوهش ها در زمینه مدل ها و الگوهای تحلیل فضائی برای شناسائی و 

توجه به تحلیل فضائی مخاطرات شهری در ایاالت  پیشگیری مخاطرات شهری گردیده است، مطابق آمار،

به بعد توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی  2000متحده آمریکا و آسیای شرق بخصوص کشور ژاپن از سال 

گسترش چشمگیری داشته است که نیازمند دلیل شناسی و همچنین بررسی راهکارهای این پژوهش ها در 

در  مواجهه با مخاطرات شهری است. یکی از ویژگی های روش شناختی چارچوب استانداردهای تحلیل فضائی 

فراتحلیل سیستماتیک، طبقه بندی، جمع بندی و ارزیابی پژوهش های انجام یافته است. این پژوهش بررسی 

به بعد اختصاص داده است.  2000مرور سیستماتیک خود را به مقاالت علمی تولید شده در جهان از سال 
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قالب پژوهش از بین پژوهش های انجام یافته، دلیلی روش شناختی و متناظر با واقعیت های دلیل انتخاب 

عینی فعلی جوامع شهری در برابر مخاطرات و اهمیت این موضوع و جمعبندی راهکارهای کاربرد انواع مدل 

ت شهری و های تحلیل فضائی در برابر مخاطرات شهری است، زیرا مقاالت در زمینه تحلیل فضائی مخاطرا

کاربرد مدل ها در مقاالت علمی خارجی بیش از داخل تولید شده است که لزوم بررسی و جمعبندی این 

مقاالت برای بهره گیری مولفان و پژوهشگران در داخل کشور احساس می شود. مساله این پژوهش مطالعه 

در سنجش مخاطرات شهری  تشخیصی از تولید علمی مقاالت خارجی در باب کاربرد مدل های تحلیل فضائی

و جمع بندی تحلیلی و راهکارهای مقتضی در این زمینه است که با هدف فراتحلیل سیستماتیک مقاالت به 

-ارائه جمع بندی از آخرین تالش های علمی صورت گرفته در دنیا و همچنین ارائه تحلیل های ساختاری

اربردی منتج از مرور سیتماتیک به تحلیل و عملکردی است. در این پژوهش محقق برای رسیدن به اهداف ک

جمع بندی راهکارهای مدل های تحلیل فضایی در سنجش مخاطرات شهری در مقاالت خارجی)جامعه آماری 

پژوهش( در قالب سنجه های استاندارد چارچوب تحلیل فضایی که از پیشینه ها و مدل های نظری استخراج 

 Lipsyسعی بر آن است که عوامل موثر بر اندازه اثر مشخص شود) (. در فراتحلیل1شده، پرداخته است)جدول

& Wilson, 2001.) 

 سنجه های پژوهش متناسب با چارچوب استاندارد تحلیل فضائی-1-1جدول

 منبع تعریف عملیاتی تعریف مفهومی معیار سنجه

 چگونگی توصیف

های  پراکندگی

 مخاطرات شهری

 های ویژگی شرح-

 ها پراکندگی عمومی

 میانگین، مانند

 کوورایانس، واریانس،

 و تغیرپذیری ضریب

 استاندارد و...؛ بیضی

 ساختار شناخت-

 پراکندگی؛

 روند شناسایی-

 تغییرات؛

 ناحیه شناسایی-

توصیف اولین قدم 

تحلیل فضائی و شرح 

پراکندگی ساختار 

هاست، منظور از 

ساختار وجود هر نوع 

رفتار فضائی به غیر از 

 حالت تصادفی است.

بررسی و جمع بندی 

تحلیل فضائی وقوع 

مخاطرات شهری و 

شرح ساختار آن در 

جامعه آماری 

پژوهش)مطالعات و 

 پژوهش های قبلی(.

 (،1394)علیجانی، 

(Tobler, 1970) 
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 براساس ممکن های

 متغیر؛ چند یا یک

 رابطه شناسایی-

 یک براساس فضائی

 .متغیر چند یا

 پراکندگی استدالل

 مخاطرات شهری

 ازآزمون استفاده -

 آماری های

 ضریب با همبستگی

 95 باالی اطمینان

 درصد.

استدالل جغرافیایی 

استدالل فضائی است 

یعنی اینکه در توجیه 

پراکندگی ها از رابطه 

ی فضائی بین آن ها 

با پراکندگی های 

دیگر استفاده می 

 کند.

بررسی و جمع بندی 

رابطه فضائی بین 

مخاطرات شهری با 

عوامل و دیگر 

پراکندگی ها در 

جامعه آماری 

پژوهش)مطالعات و 

 پژوهش های قبلی(.

 (،1394)علیجانی، 

(Tobler, 1970) 

 یابی درون
 برای داده استخراج-

 داده بدون نقاط

 های داده براساس 

 برای اطراف موجود

 داده موردنظر نقطه

 روش که کرد تهیه

 مانند ای ساده های

 مثلث یا و میانگین

 دارد کاربرد بندی

بررسی و جمع بندی 

نحوه استخراج داده 

برای نقاط پرخطر 

شهری در جامعه 

آماری 

پژوهش)مطالعات و 

 پژوهش های قبلی(

 (،1394)علیجانی، 

(Krige, 1966) 

فضائی  ریزی برنامه

و ارائه راهکارهای 

کاهش مخاطرات 

 شهری

تبیین تحلیل -

 فضائی

ارائه الگو و مدل -

 حل مساله

 راهکار مقابلهارائه -

تبیین کامل تحلیل 

فضائی به معرفت یا 

دانش علمی 

 پراکندگی ها

بررسی و جمع بندی 

نحوه برنامه ریزی 

فضائی یا ارائه مدل 

کاربردی مقابله و 

سنجش مخاطرات 

شهری در جامعه 

آماری 

پژوهش)مطالعات و 

 پژوهش های قبلی(

 (،1394)علیجانی، 

(Krige, 1966) 
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 طرحضرورت انجام -1-2

بررسی پیشینه های داخلی در زمینه مدل های تحلیل فضائی سنجش مخاطرات شهری، نشان می دهد      

که اوال تاکنون پژوهشی مروری و سیستماتیک در این زمینه صورت نگرفته است، ثانیا اغلب پژوهش ها در 

دل تحلیل فضائی اقدام یک بعد مخاطرات شهری و بیشتر کالبدی و محیطی به ارائه راهکار از طریق یک م

( و 1398(، بدری و همکاران)1394(، شماعی و همکاران)1394نموده اند، پژوهش های سدید و احمدی)

ارائه پژوهشی جامع و نظری در زمینه معرفی  -1امثالهم موید این موضوع هستند. بنابراین محقق با دو هدف 

ماتیک پژوهش های انجام یافته جهانی و مدل های کاربردی سنجش مخاطرات شهری از طریق مرور سیست

مقایسه و معرفی مدل ها و پژوهش های کارآ و اثربخش در زمینه مدل های تحلیل فضائی در سنجش -2

 مخاطرات شهری.

 اهداف پژوهش-1-3

 یهدف کل-1-3-1

 مرور سیستماتیک کاربرد مدل های تحلیل فضائی در سنجش مخاطرات شهری. 

 یجزئ اهداف-1-3-2

پژوهش از بعد  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل هابررسی -1

 ؛مخاطرات یپراکندگ فیتوص

پژوهش از بعد  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها بررسی-2

 ؛مخاطرات یاستدالل پراکندگ

پژوهش از بعد درون  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها یبررس -3

 ؛یابی

پژوهش از بعد برنامه  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها یبررس -4

 .و ارائه راهکار یفضائ یزیر
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 سواالت پژوهش -1-4

 پژوهش یسوال اصل-1-4-1

مخاطرات شهری در جامعه آماری پژوهش با ابعاد توصیف کاربرد مدل های تحلیل فضائی در سنجش 

 پراکندگی، استدالل پراکندگی، درون یابی و برنامه ریزی فضائی و ارائه راهکار، چگونه بررسی شده است؟

 پژوهش یفرع سواالت-1-4-2

 فیتوص بعد ازپژوهش  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یها کاربرد مدل -1

 شده است؟ یچگونه بررسی مخاطرات پراکندگ

استدالل  بعد ازپژوهش  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها -2

 شده است؟ یچگونه بررس ،ی مخاطراتپراکندگ

 یابیدرون  بعد ازپژوهش  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها -3

 شده است؟ یچگونه بررس

 یزیبرنامه ر بعد ازپژوهش  یدر جامعه آمار یدر سنجش مخاطرات شهر یفضائ لیتحل یکاربرد مدل ها -4

 شده است؟ یو ارائه راهکار، چگونه بررس یفضائ

 تعریف مفاهیم و اصطالحات-1-5

 تعاریف نظری-1-5-1

فراتحلیل یک شیوه آماری برای بررسی روند میران تاثیر مشاهده شده در یک سری از پژوهش  فراتحلیل:

های کمی پیرامون یک مساله خاص است. به منابع دست دومی که با اتکا بر این شیوه پژوهش تهیه شده، 

 (.1391؛ ترجمه نصر و همکاران، 1996فراتحلیل گفته می شود.)گال، بورگ و گال، 

 (.1391اندازه اثر نشاندهنده میران پدیده ای در جامعه است)دالور،  :اندازه اثر

ای خطای نمونه گیری به وقوع پیوسته ناهمگونی: محاسبه ی اینکه واریانس اندازه های اثر تنها بواسطه

 (.Coper, 1983باشد)
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تمام پژوهش هایی که فراتحلیل گر برای انجام فراتحلیل انتخاب می کند نمی تواند معرف  سوگیری انتشار:

 (.1391و نماینده واقعی کل جامعه مورد پژوهش باشد)دالور، 

و شرح ساختار  یفضائ لیقدم تحل نیاول فیتوص: های مخاطرات شهری پراکندگی چگونگی توصیف

 است. یاز حالت تصادف ریبه غ یهاست، منظور از ساختار وجود هر نوع رفتار فضائ یپراکندگ

 هیدر توج نکهیا یعنیاست  یاستدالل فضائ ییایاستدالل جغرافی: مخاطرات شهر یاستدالل پراکندگ

 کند. یاستفاده م گرید یها یآن ها با پراکندگ نیب یفضائ یها از رابطه  یپراکندگ

مانند  یساده ا یکرد که روش ها هینقطه موردنظر داده ته یموجود اطراف برا یداده هابراساس ی: ابیدرون 

 .کاربرد دارد یمثلث بند ایو  نیانگیم

 ایبه معرفت  یفضائ لیکامل تحل نییتبی: کاهش مخاطرات شهر یو ارائه راهکارها یفضائ یزیبرنامه ر

 .ها یپراکندگ یدانش علم

 تعاریف عملیاتی-1-5-2

مراحل اجرای پژوهش روش فراتحلیل شامل شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها، ترکیب  فراتحلیل:

و تلخیص نتایج پژوهش های انتخاب شده، مقایسه آنها با یکدیگر و ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش 

 خطا می باشد.

 است. rیل شاخص اندازه اثر شاخص اندازه مشترک مورد استفاده در فراتحل اندازه اثر:

 انجام می گیرد. 2I و  Qتحلیل همگنی در فراتحلیل با استفاده از آماره های  همگنی: ارزیابی

تحلیل سوگیری انتشار در فراتحلیل با استفاده از نمودار قیفی، آزمون رگرسیون ایگر، تعداد  سوگیری انتشار:

 ناکامل بی خطر و اصالح و برازش دووال توئیدی بدست می آید.

وقوع مخاطرات  یفضائ لیتحل یو جمع بند یبررس: یمخاطرات شهر یها یپراکندگ یچگونگ فیتوص

 (.یقبل یپژوهش)مطالعات و پژوهش ها یو شرح ساختار آن در جامعه آمار یشهر

 گریبا د یمخاطرات شهر نیب یرابطه فضائ یو جمع بند یبررس ی:مخاطرات شهر یاستدالل پراکندگ

 (.یقبل یپژوهش)مطالعات و پژوهش ها یها در جامعه آمار یعوامل و پراکندگ
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 یدر جامعه آمار ینقاط پرخطر شهر ینحوه استخراج داده برا یو جمع بند یبررس ی:ابیدرون 

 .(یقبل یپژوهش)مطالعات و پژوهش ها

 یزینحوه برنامه ر یو جمع بند یبررس ی:کاهش مخاطرات شهر یو ارائه راهکارها یفضائ یزیبرنامه ر

پژوهش)مطالعات و پژوهش  یدر جامعه آمار یمقابله و سنجش مخاطرات شهر یارائه مدل کاربرد ای یفضائ

 (یقبل یها
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 فصل دوم

 ادبیات نظری پژوهش
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 مقدمه

در این فصل به بررسی رویکرد فراتحلیل در پژوهش ها و ادبیات نظری آن پرداخته می شود، سپس گریزی بهه  

 مفاهیم آسیب پذیر، مخاطره و تحلیل فضایی زده می شود.

 تحلیلفرا -2-1

وضیعت پژوهش های انجام شده در علوم اجتمهاعی و انسهانی موجهب نگرانهی      1980در دهه ی اول سال      

علمای علوم گردید. پیشرفت و دستاوردهای علمی این شاخه از علم در مقایسه با علوم فیزیکی بسیار کند بود، 

رد پژوهش در خیلی از موارد بهه سهختی   در علوم اجتماعی و انسانی که موضوع آنها انسان است پدیده های مو

شود و روش های دست کاری و مداخله از پژوهش به پژوهش دیگر متفاوت اسهت و امکهان کنتهرل    تعریف می

محیط ها و شرایط مختلف ازمایشی بسهیار دشهوار اسهت و عوامهل محیطهی زیهادی از قبیهل آداب و رسهوم و         

فته و او هم فعاالنه در برابر آنهها واکهنش نشهان میدههد.     فرهنگ موضوع اصلی پژوهش یعنی انسان را در بر گر

 شود.این مسئله با افزایش حجم پژوهش ها دشوار تر می

محققان اعتقاد دارند که مطالعات تحقیقات گذشته به شکل مرسوم جنبه کیفی دارد و دارای اشکاالتی بهه       

 (.1391شرح زیر است)دالور، 

 ژوهشگری با عنایت به مالک های ذهنی خود پژوهش ههای انجهام   ذهنی هستند به این معنا که هر پ

 شده را مورد برسی قرار می دهد.  

 شود.ناتوانی در انتخاب ویژگی هایی که موجب یک دست شدن نتایج می 

 .عدم توانایی در برسی متغیرهایی که با متغیرهای اصلی در پژوهش های انجام شده ارتباز دارند 

به این نتیجه رسیدند کهه بهرای بهه کهارگیری     1980با توجه به انتقادات مطرح شده پژوهشگران دهه اول      

نتایج پژوهش های انجام شده، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آنها فقدان یک روش مهنظم بهه   

ری یافته های پهژوهش ههای   استفاده از یک روش ترکیبی و به کار گی خورد. گرچهطور محسوس به چشم می

انجام شده گاهی اوقات ممکن است موجب بازنگری و حتی صورت بندی نطریه های جدیهد مهی شهود. ههدف     

روش فراتحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش ها ی اماری اسهت. بهه عبهارت    
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موجهود در پهژوهش ههای انجهام شهده را       دیگر فراتحلیل روشی است که به کمک آن می تهوان تفهاوت ههای   

 استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست)همان منبع(.

 تعریف فراتحلیل -2-2

روان شناسان در پی یافتن پاسخ های مناسب برای پژوهش های بسیار متنوعی در حیطه ی روان شناسهی       

برای پاسخ گویی به پرسش های مشابه، از طریهق ادغهام داده هها از     و زمینه های وابسته هستند. پرسش گران

( فراتحلیل را تحلیل 1976(. )گالس، 2010منابع گوناگون با بکار گیری فرا تحلیل اقدام می کنند)فیلد و گیت

آماری مجموعه ای بزرگی از یافته ههای پژوهشهی بهه منظهور یکپارچهه سهازی ایهن یافتهه هها تعریهف کهرده            

 (.1391است)دالور

پژوهشگران در روش فراتحلیل نتایج واقعی تعدادی از پژوهش ها را ترکیب می کند. در این ترکیهب بهرای        

مقایسه یک یافته معین در بررسی پیشینه ی پژوهش، مجموعه ای از روش های آمهاری بها اسهتفاده از انهدازه     

 (.1389ی: ترجمه نفیسی و گنج2009شود)کازبی، های اثر به کار گرفته می

 ضرورت فراتحلیل -2-3

علوم اجتماعی و رفتاری در یک بحران جدی گرفتار شده بود. بخشی از ایهن دردسهر و   1970در میان دهه      

( به برخهی از ایهن ویژگهی ههای     1986بحران به ویژگی های خاص روش شناسی این علوم مربوط شد. )ولف، 

را با غلوم فیزیکی و طبیعی مقایسهه مهی کنهد. او معتقهد      خاص روشی در علوم اجتماعی و رفتاری اشاره و آن

است، مسائل پژوهشی در علوم طبیعی، فیژیکی و زیست شناختی اغلب به صورتی شفاف تعریف می شوند و با 

بهره گیری از فنون و روش های درست و پذیرفته شده آزمون می شود. این ویژگی ها در این علوم باعهث مهی   

پرسش ها ی پژوهشی داده می شوند سر راست و منظم بوده و به شیوه های منطقهی و   شوند پاسخ های که به

پیاپی بر روی هم انباشته شوند و در نهایت منجر به پیشرفت درک تجربی در این علهوم مهی شهوند. در علهوم     

پذیرفتهه  اجتماعی و انسانی تبیین رفتار انسان غالبا دشوارتر است، کنترل محیط پژوهش سخت بوده و تعاریف 

شده ی عمومی اغلب در دسترس نیست. روش ها، فنون و خصوصیات نمونه گیری نیز از مطالعه ای به مطالعه 
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دیگر متفاوت است. این ویژگی ها سبب شده انبوهی از پژوهش ها در این علوم بر روی هم انباشته گردنهد. در  

ی هم بدون آنکه نتیجه ی مشهخص و قابهل   واقع بحران عبارت است از انباشته شدن کوهی از پژوهش ها بر رو

اتکایی از درون این پژوهش ها بیرون بیاید. بنابراین بیش از هر زمانی نیاز به ابزاری برای سهر درآوردن و یهک   

، 1986احسهاس میشهود)کولیک و کولیهک،     "تالش های عالمانه بدرد نخور در علوم انسانی "دست کردن این

 (.1392ترجمه انتظاری و مهری

 تاریخچه فراتحلیل -2-4

فراتحلیل با یک مشکل پژشکی اغاز شد، اصالح فراتحلیل نخسهتین بهار توسهط جهین گهالس بکهار رفهت.             

گالس نشان داد که فرا تحلیل نخستین بار توسط جین گالس بکار رفت. گالس نشان داد که فرا تحلیل بهیش  

ظامدار مجموعه ای از پهژوهش هها، صهورت بنهدی     از یک فن آماری است: به واقع یک متدولوژی برای برسی ن

دقیق فرضیه ها، انجام یک جستجویی جامع و تهیه ی مالک های ورود یا حذف مقاله ها، ثبت ترکیب آمهاری  

داده ها و اندازهای اثر به دست آمده از این مطالعات، جستجویی متغیر ههای تعهدیل کننهده و میهانجی بهرای      

رش نتایج پژوهش است. اما اندیشه های زیر بنایی فرا تحلیل به پیش از گالس و تبیین اثرات مورد عالقه و گزا

 (.1387توسط کارل پیرسون انجام گرفت)هومن،  1904کارهای او باز می گردد. نخستین فراتحلیل در 

، پژوهشگران روش های دیگری را به منظور ترکیب پژوهش ها به کار می برند ایهن روش  1976اما قبل از      

ها همان ریشه ها و گذشته ی فراتحلیل هستند. از جمله این روش ها می توان بهه مهرور روایهت گونهه، روش     

 ترکیب مقادیر احتماالت اشاره کرد.شمارش رای و روش 

 انواع تحلیل-2-5

، که در برگیرنده تحلیل بدیع و اصلی داده ها تحلیل اولیهگالس بین سه نوع تحلیل تمایز قائل می شود:      

، که به تحلیل دوباره داده هها بهه منظهور پاسهخ گهویی بهه سهوال هها یها          تحلیل ثانویهدر یک مطالعه است. 

، که مجموعهه ای  . تحلیل تحلیل هاموضوعات پژوهشی اولیه با تکنیک های اماری جدیدتر و بهتر می پردازد

 (.1391های انفرادی را باهم ترکیب می کند)دالور،بزرگی از نتایج تحلیل پژوهش 
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 ویژگی های فراتحلیل -2-6

 (.1391ویژگی های فراتحلیل را می توان به شرح زیر خالصه کرد:)دالور و گنجی، 

فراتحلیل مقید به یک روش آماری خاص نیست و در واقع دارای ماهیتی کمی و چند روشی است. در واقهع  -1

 (.Blalock, 1983که تدبیری برای نیل به اهداف تخصصی پژوهشگر است)فراتحلیل هدف نیست، بل

در فراتحلیل درباره ی کیفیت پژوهش یا پژوهش های مورد بازنگری پیش داوری نمی شهود. واحهد تحلیهل    -2

گهرا،  آن مظالعات انفرادی پژوهشگرانی است که در ارتباط با یک موضوع انجهام شهده اسهت. ههدف فراتحلیهل     

العات از لحاظ نتایج حاصل و ترکیب نتایج آنها به منظور به دسهت آوردن یهک برداشهت کلهی و     مقایسه ی مط

مقرون به واقیعت است. این فرایند رویکردی چند مرحله ای و چند سطحی است کهه در آن ابتهدا اطالعهات از    

ل مهی شهود.   منابع پژوهشی اولیه استخراج، سپس با یکدیگر ترکیب و ادغام و سرانجام یک کهل جدیهد حاصه   

 (.Veal, 1997بنابراین واحد آماری در فراتحلیل، یک پژوهش انجام شده قبلی هست)

فراتحلیل در حقیقت یک نوع ترکیب هست نه یک تحلیهل، زیهرا بهر ترکیهب و ادغهام اجهزا مثهل داده هها،         -3

در حهالی کهه   اطالعات، مفاهیم، نظریه ها و غیره به منظور تکوین یک چیز)کل( جدید ترکیب گفتهه میشهود،   

 (.  Vogt, 1993تحلیل اغلب تجزیه یا خرد کردن کل برای مطالعه ی اجزای آن را در بر می گیرد)

فرا تحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری پیشینه پژوهشی در نظر گرفت که مبتنی بهر انگهاره تراکمهی     -4

ی دارد و پژوهشگران بر اساس اثار و دانش است. زیرا مهمترین فرض این انگاره آن است که دانش حالت تراکم

یافته ها ی پژوهشگران قبلی مطالعات خود را پیش می برند. به بیان دیگر در این انگاره پهژوهش ههای امهروز    

 (.Merton, 1973: Neumann, 2000پایه ی پژوهش های فردا ست)

ارزشهیابی اسهت کهه بهه تحلیهل ههای       تحلیل تحلیل ها در واقع نوعی ارزشیابی ها و بنابراین شکلی از فرا  -5

مستقل چند گانه ای از مجموعه ای واحد از ارزشیابی توجه دارد. استفاده از مطالعات چند گانهه و مسهتقل بهه    

فراتحلیلگر این امکان را می دهد تا همگرایی نتایج بین مطالعات مورد برسی را مورد توجه قهرار دههد. چنهین    

ک مطالعه ی )ارزشیابی( مقطعی، تعمیم پذیری وسیع تری داشهته و اعتبهار   همگرایی می تواند در مقایسه با ی

 (.1978نتیجه گیری ها ی مربوط به اثربخشی برنامه را افزایش دهد)کوک و گردون، 
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فرا تحلیل در واقع نوعی تحلیل ثانویه هست. وقتی نتایج مطالعات منتشر شده پیرامون یک موضوع خاص  -6

صلی اولیه به صورت کمی ترکیب شود و به یک نتیجه گیری کلی بینجامد، بدون توجه به داده های ا

 (.1991فراتحلیل به عنوان نوعی تحلیل ثانویه صورت می گیرد)لیولیت، 

 مفروضه های فراتحلیل 2-7

 :پژوهش هایی که با روش فرا تحلیل مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرند باید 

 همه در ارتباط با یک موضوع واحد باشند . 

 .از نوع علی مقایسه ای، آزمایشی، شبه آزمایشی یا هماهنگی باشد 

 .همه دارای یک فرضیه واحد باشند 

 .از ابزار و آزمون های یکسانی برای اندازه گیری استفاده کرده باشد 

 .توزیع آن در جامعه هایی که پژوهش ها در آن صورت گرفته است نرمال باشد 

 مستقل از یکدیگر باشد 

  اثر بیانگر اندازه جهت رابطه مورد نظر باشد اندازه ی 

  اندازه اثر مستقل از حجم گروه نمونه باشد 

  نوع اندازه اثر باید در سراسر مطالعات مورد برسی، قابل مقایسه باشد)این عمل معموال از طریق

 استاندارد کردن انجام میشود(.

  باشد.محاسبه خطای استاندارد برای اندازه ی اثر امکان پذیر 

  برای محاسبه ی وزن های اندازه اثر، خطای استاندارد است)که عکس وزن های واریانس نامیده

 میشود(.

  ،(.1387تمامی تحلیل ها وزن داده شود)هومن 
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 گرد آوری داده ها-2-8

ت، در ارزیابی فرا تحلیلی نحوه گرد آوری داده ها بسیار مهم است. اگرچه دربهاره تعهدادی مناسهب مطالعها         

دستورالعمل مشخصی وجود ندارد، با این حال، به طور قطع اگر سوال پژوهش با گستره ی وسیعی از مطالعات 

پژوهش را در بر می 30تا 20مرتبط باشد، مناسبتر و کمک کننده تر است. اگثر گزارش های چاپ شده حدود 

که فقط تعداد کمی از مطالعات را به گیرد. با توجه به تعداد مطالعات مورد برسی معنادار شدن سوال پژوهشی 

کار می گیرد، به عنوان یک سوال نامناسب تلقی می شود، بسیاری از پدیده ها در پژوهش ههای روان شهاختی   

شناختی محدود نشده اند، آنها ممکن است توسط متخصصان سایر رشته ها)نظیر زیسهت  -فقط به ادبیات روان

یز مورد پژوهش قرار گرفته باشند. در این صورت نیاز داریهد کهه بهه    شناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت( ن

 (.1392پایگاه های اطالعاتی دیگر نیز دسترسی داشته باشید)بهرامی احسان و همکاران، 

 مراحل اساسی فراتحلیل-2-9

آن در در جمع بندی مراحل متعدد بیان شده برای فرا تحلیل می توان شیش گام یا مرحله اصلی را بهرای       

 (.1392نظر گرفت)قربانی زاده و حسن نانگیر، 

 تعریف سوال تحقیق-2-9-1

در فراتحلیل نیز به مثابه ی یک تحقیق علمی نقطه ی آغازین پژوهش همانا بیان مسئله، طهرح سهواالت و        

فرضیه های پژوهشی هست. سوال مشترکی که در تحقیقات انجام شده با روش فراتحلیل وجهود دارد، عبهارت   

مشخص منجهر بهه چهه نتهایجی     است از این که کدام عمل آزمایشی وثر تر از سایرین است یا ظهور یک عامل 

تشخیص اینکهه چهه    -2تعیین جستجوی اینکه چه فرضیه های باید آزمون شود،  -1: 1خواهد شد. هدف گام 

 نوع تحقیقاتی باید در پژوهش قرار گیرد.

 جستجوی ادبیات-2-9-2

یر و همه ادبیات گام مهمی در فراتحلیل است و اغلی بخش دشوار آن را تشکیل می دهد. جستجوی فراگ     

اصالح فرضیه ها و  -2تعیین جامعه تحقیقات مرتبط با فرضیه های تحقیق 1: 2جانبه بوده است. هدف گام 

 معیارهای گزینش تحقیقات متناسب با ادبیات پژوهش                             .
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Meta-analysis is the combination of data and results obtained from a systematic review 

using statistical methods, ie after performing a systematic review - which requires meta-

analysis - and based on the results, we achieve a single estimate to solve the problem or 

question .Spatial analysis models provide a single model and solution for various 

problems in the study area, one of the applications of these models is to measure urban 

hazards. In recent years, with the occurrence of various crises in urban communities, 

urban management system and development plans seek access to models to prevent and 

deal with these crises, in the field of spatial analysis models in measuring urban 

hazards, a comprehensive study and The guide has not been done in Iran, so this study 

is done by reviewing and summarizing foreign articles (statistical population of the 

study) in relation to this issue with a meta-analytic approach to identify, analyze and 

summarize the solutions of the studied backgrounds. The statistical population is 

discussed with four standard criteria of spatial analysis, including: description and 

identification of hazard dispersion, hazard dispersion reasoning, interpolation and 

spatial planning. The statistical population is research, articles and articles indexed in 

Sciencdirect, Willey, Web of Science databases. Out of 99 articles, 78 articles have 

been selected and analyzed by screening method according to research objectives and 

indicators. The analysis was performed in two ways: descriptive statistics in SPSS 

software and inferential statistics in CMA2 software. To answer the research questions 

that follow how each of these four components is used in previous research, the 

researcher for each component to measure the effect size (effect size index r), research 

publication bias (Q and I2 statistics), research heterogeneity (regression test Egger test), 

the number of harmless and corrective duodenal modifications and modifiers have been 

investigated in research. The results show that in the component of hazard dispersion 

descriptions, most of the researches in their used models could not provide a tangible 

general description, but in the other three components, based on the average effect size 

score, applied models were used. Were relatively able to provide appropriate 

justification and tangible results with the applied model of spatial analysis in their 

research. 
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