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احسان درستکار ،پژ وهشگر ،دکتری شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

تاریخ دریافت1044/1/4 :

1

تاریخ پذیرش1044/0/7 :

چکیده
در رشته برنامهریزی منطقهای و حوزه گردشگری با در نظر گرفتن سرعت باالی انتشار مقاالت علمی و عدم توانایی بررسی
تمام این مقاالت توسط محقّقان  ،تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه امری ضروری است و از آنجا که در کشور ایران به
تازگی فراتحلیل مورد توجّه محقّقان قرار گرفته است ،این گونه به نظر میرسد که در آینده نزدیک فراتحلیل در رشته شهرسازی
گرایش برنامهریزی منطقهای نیز بخش قابل توجهی از مطالعات را به خود اختصاص دهد .مطالعه حاضر به بررسی کیفیت
گزارش مطالعات فراتحلیل در مجالت خارجی و داخلی با موضوع گردشگری منطقهای براساس بیانیه پریزما 2میپردازد .در این
مطالعه ،کلیه مجالت خارجی و داخلی (فارسی و انگلیسی) که در حوزه برنامهریزی منطقهای با موضوع گردشگری منطقهای در
یک دهه گذشته توسط پایگاههای اطالعات مگیران ،پایگاه جهاد دانشگاهی ،گوگل اسکالر و ایرانداک نمایه شدهاند ،با استفاده از
کلید واژگان فراتحلیل ،متاآنالیز و گردشگری مورد جستجو قرار گرفتهاند .از  83مقاله یافت شده ،پس از اعمال معیارهای ورود
به مطالعه ،تعداد  18مقاله باقی مانده که با استفاده از بیانیه پریزما مورد بررسی قرار گرفت و دادهها با استفاده از آمار توصیفی
تحلیل شد .میزان انطباق کلّی کیفیت مقاالت فراتحلیل مورد بررسی در این مطالعه ،براساس معیارهای بیانیه پریزما خوب برآورد
شد .بیشترین کمبودهای کیفیت در بخش روش پژوهش مقاله نویسی به میزان  83بوده است .در این مطالعه به ارزیابی گزارش
مطالعات فراتحلیل گردشگری منطقهای پرداخته شد و کیفیت این مطالعات در سطح متوسط بوده است.

کلیدواژهها :ارزیابی فراتحلیل ،گزارش فراتحلیل ،گردشگری منطقهای

 .1نویسنده مسئول:

Email: edorostkar@phd.guilan.ac.ir
2. PRISMA
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مقدمه
تعداد مقاالت علمی و پژوهشی در حوزههای گوناگون با سرعت شتابانی افزایش مییابند .برای نمونه فقط
برآورد میگردد که موتور جستجوی مدالین ساالنه حدود  244هزار مقاله جدید را نمایه میکند .از این
رو ،برای متخصصان یک رشته خاص ،مطالعه و جمع بندی همه مقاالت منتشر شده در حوزه تخصصیشان
کاری بسیار دشوار میباشد (چنگ 1و شوور .)2442 ،2در پاسخ به این نیاز مهم ،دانشمندان مطلعات
مروری منظم و فراتحلیل را طراحی نمودهاند .در این نوع مطالعات گروه تحقیق نسبت به تدوین یک
ساختار ،براساس یک سؤال مشخص اقدام مینمایند که در آن ،به دقت چگونگی جمع آوری ،تجزیه و
تحلیل و جمع بندی مقاالت در یک قلمرو خاص از دانش بشری مشخص شده است .در صورتی که جمع
بندی نتایج به صورت کیفی گزارش گردد ،ن وع مطالعه مروری منظم و در صورتی که جمع بندی نتایج به
صورت کمی گزارش گردد نوع مطالعه فراتحلیل خواهد بود و فراتحلیل یک روش کمی است (لیوچت 8و
همکاران .)2442 ،مطالعات مروری منظم و فراتحلیل نیز ممکن است مانند هر نوع طراحی مطالعه دیگر به
شکلی ضعیف طراحی و اجرا شوند ،لذا دستورالعمل خاصی برای چگونگی گزارش چنین مطالعاتی در
نظر گرفته شده است .برای نمونه ،در سال  1220میالدی یک گروه بین المللی از دانشمندان ،دستور
العملی را برای گزارش فراتحلیل طراحی نمودند که به عنوان بیانیه کواروم شناخته شد (موهر 0و
همکاران .)1220 ،این بیانیه فقط مختص چگونگی گزارش یک فراتحلیل به عمل آمده بر روی کارآزمایی-
های تصادفی شاهددار تهیه شده بود .از این رو ،بازنگری این بیانیه به ویژه به منظور در بر گرفتن مطالعات
مروری منظم ضروری بود .گروهی از دانشمندان متخصص ،فعالیت خود را بر روی بیانیه کواروم متمرکز
نموده و نتایج کار خود را در سال  2442میالدی با عنوان بیانیه پریزما منتشر نمودند (لیبراتی 5و همکاران،
 .)2442در این مطالعه به ارزیابی گزارش مطالعات فراتحلیل گردشگری منطقهای که در مجالت خارجی و
داخلی منتشر شده ،براساس بیانیه پریزما میپردازیم که به تعیین سطح کیفیت مطالعات در این حوزه و
نظریهای که بیشترین کاربرد را در این نوع مطالعات داشته است ،اشاره میشود .در واقع مسأله اصلی که
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موجب شکلگیری این مطالعه شده است ،سردرگمی بین نظریههای متفاوت در حوزه گردشگری منطقهای
و عدم توجّه خاص به یک نظریه بوده ک ه با بررسی مطالعات فراتحلیل سعی در برطرف سازی این مسأله
داریم.
روش تحقیق
در این مطالعه توصیفی ،مجالت خارجی و داخلی (فارسی و انگلیسی) که تا  1822منتشر و در پایگاههای
مگیران ،پایگاه جهاد دانشگاهی ،گوگل اسکالر و ایرانداک نمایه شدهاند ،با استفاده از کلید واژه فراتحلیل و
متاآنالیز و گردشگری منطقهای مورد جستجو قرار گرفته است .حتی االمکان سعی شده است به صورت
پیشرفته جستجو شود تا از یافتههای نامرتبط جلوگیری شود .سپس مقاالت یافته شده بر اساس معیارهای
ورود به مطالعه ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .این معیارها شامل :مرور نظاممند بودن روش مطالعه مقاله،
چاپ مقاله در مجالت تخصصی و معتبر تا  1822و فارسی و انگلیسی بودن زبان مقاله بود .به این ترتیب،
از  83مقاله یافت شده ،پس از حذف مقاالت تکراری و با اعتبار کمتر (بر اساس ضریب تاثیر مجله و
تعداد ارجاعات به آن) و مقاالتی که با هم همپوشانی داشتند ،تعداد  18مقاله باقی ماند .در نهایت  18مقاله
فراتحلیل مورد بررسی قرار گرفتند .کیفیت مقاالت براساس بیانیه پریزما مورد ارزیابی قرار گرفت .بیانیه
پریزما دارای یک چک لیست  22آیتمی است که برای هر آیتم سه گزینه :قابل اجرا نیست ،گزارش نشده
است و گزارش شده است ؛ که در آن چگونگی نگارش عنوان ،خالصه ،روش ،نتایج ،بحث و منبع بودجه
مطالعه مورد سؤال قرار گرفته است .در صورت واضح نبودن معیارهای پریزما در مقاله ،خواندن قسمت-
های مبهم مقاله ،تا چند بار تکرار شد تا برداشت دقیقی از گزارش ارائه شده ،حاصل شود.
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حذف مقاالت تکراری و

مقاالت یافته شده 83

اعتبار کمتر و همپوشانی

مورد

10مورد

مقاالت نهایی همراه با

حذف مقاالت مروری

متاآنالیز 18مورد

 11مورد

نمودار  .1روند جستجوی مقاالت

منبع :یافتههای پژوهش

تعداد مقاالت انجام شده با کلید واژه
گردشگری ،فراتحلیل ،متاآنالیز 83
مورد

فراتحلیل

غربالگری اولیه از مقاالت تکراری،

فراروش

فهم نظریه

فرانظریه

توسعه نظریه

فراترکیب

خلق فرانظریه

فرامطالعه

همپوشانی و نامعتبر  25مورد
تعداد مقاالت انجام شده با روش
فراتحلیل  18مورد
تحلیل نظریه

نظریه های تحقیقات

های تحقیقات

پیشین در خصوص

گذشته

گردشگری منطقه ای

روش ارزیابی پریزما  2442با 22
معیار و  8گزینه
منابع استخراج مقاله :گوگل اسکالر،
مگیران ،پایگاه جهاددانشگاهی،
پایگاه دسترسی به متون باز
تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
نتایج بررسی کیفیت سطح
مطالعات در این حوزه است.

نمودار .2طرح فرانظریه پردازی گردشگری منطقهای

منبع :یافته های پژوهش

یافتهها
نتایج جستجو در پایگاههای نمایه کننده مقاالت تخصصی در پایگاههای اعالم شده در بخش روش تحقیق
تا  1822به صورت موردی  83مقاله بوده است که پس از حذف مقاالت تکراری و اعتبار کمتر و
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همپوشانی و مروری به  18مقالهای که با روش متاآنالیز انجام شدهاند ،رسیدیم .در جدول  ،1نتایج ارزیابی
مقاالت فراتحلیل را براساس ابزار پریزما نشان میدهد .میزان انطباق کلّی کیفیت مقاالت مورد بررسی با
معیارهای ذکر شده ،خوب تخمین زده شده است .بیشترین کمبودهای کیفیت در گزارش بخش روش
پژوهش مقاالت به میزان  83بوده و نمایانترین ایرادهای گزارش مطالعات مرور نظاممند و فراتحلیل مورد
بررسی مربوط به خطاهای موجود در مطالعات اوّلیه و خطاهای حاصل از روش پژوهش این مطالعات و
عدم اشاره به این سوگیریها بوده است .بیشترین مقاالت انجام شده مربوط به سال  2410بوده است .در
خصوص ملیّت نویسندگان نیز ،در هیچ مقالهای به صورت دقیق ذکر نشده است و نمیتوان نظر نهایی و
قطعی داد .از طرفی هم نظریاتی که در این مقاالت اشاره شده است و به عنوان نظریات مورد استناد اشاره
شده را میتوان به صورت زیر بررسی نمود تا در بررسی گزارش مقاالت نیز کاربرد داشته باشد.
مقاالت و مطالعات متعددی در خصوص گردشگری و گردشگری منطقهای بر اساس نگرش محلی و
تأثیرات آن بر روی منطقه و اقتصاد انجام شده است .اما نظریه و نظریات مطرح در این زمینه که به عنوان
سنگ بنا این مطالعات مطرح میشود ،کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .نظریاتی شامل فاکتورهای
اقتصادی-اجتماعی (آلن 1و همکاران1228 ،؛ بلیسلی 2و هوی1234 ،8؛ بروگم 0و بوتلر1231 ،5؛ گیرارد 2و
گارتنر1228 ،2؛ شارما 3و گورسوی ،)2415 ،2عوامل مکانی (گورسوی 14و همکاران2442 ،؛ هاریل 11و
پوتس2448 ،12؛ کورکا ،)1223 ،18وابستگی اقتصادی به گردشگری (لونگ1222 ،10؛ مارتین 15و همکاران،
1223؛ پیرس1234 ،12؛ روس ،)1222 ،12و روشهای درک تأثیرات گردشگری در منطقه (نونکو 13و
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گورسوی2412 ،1؛ نونکو 2و همکاران2414 ،؛ وسنام 8و همکاران .)2413 ،مطالعات ابتدایی در مورد
گردشگری منطقهای توصیفی بود که اکنون به مرحله بلوغ نظری رسیده است (نونکو 0و همکاران.)2418 ،
نظریههای متعددی از جامعهشناسی ،روانشناسی و انسانشناسی نشأت گرفته است که به عنوان مبانی نظری
برای توضیح چگونگی نگرش به گردشگری منطقهای و توسعه گردشگری استفاده شده است .مانند نظریه
ماشین رشد (کانان 5و هنسی1232 ،2؛ هاریل2440 ،2؛ مادریگال ،)1225 ،3نظریه دلبستگی جامعه (هاریل

2

و پوتس2448 ،14؛ جوروسکی 11و همکاران1222 ،؛ جوروسکی1223 ،12؛ مک کول 18و مارتین1220 ،10؛
یوم 15و کرومپفون ،)1232 ،12نظریه تبادل اجتماعی (ایپی1222 ،12؛ چن 13و هسو2441 ،12؛ گتز1220 ،24؛
گورسوی

21

و همکاران2414 ،؛ جوروسکی

22

و گورسوی ،)2440 ،28نظریه بازنمایی اجتماعی

(آندریوتیس 20و واگان2448 ،25؛ فردلین 22و فالکنر2444 ،22؛ موسکاردو ،)2411 ،23نظریه عقالنیت وبر و
توانمندسازی (بولی 22و همکاران )2410 ،و اخیراً نظریه همبستگی عاطفی (وسنام2412 ،84؛ بولی 81و
همکاران )2410 ،است .با بررسی مقاالت مشخص شد که نظریه تبادل اجتماعی مهمترین سهم نظری را در
مطالعات مربوطه داشته است.
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جدول  .1مشخصات پژوهشهای انجام شده با روش فراتحلیل
ردیف
1
2
8

عنوان
یک متاآنالیز از انعطاف پذیری بین
المللی گردشگری

منبع
مجله تحقیقات سفر

دقت پیش بینی گردشگری و ویژگی

مجله بازاریابی و مدیریت

های داده ها :یک روش متا تحلیلی

مهمانداری

درک تأثیر ساکنان و نگرش نسبت به

مجله بازاریابی و مدیریت

توسعه گردشگری :متاآنالیز

مهمانداری

گردشگری و تولید ناخالص داخلی:
0

تجزیه و تحلیل متا از مطالعات داده-

مجله تحقیقات سفر

های پانل
تحقیق در مورد رابطه بین درآمد
5

گردشگری و رشد اقتصادی بر اساس
متاآنالیز

2

2
3

تصویر مقصد و وفاداری گردشگری:
متاآنالیز
یک متاآنالیز تقاضای گردشگری

ریاضیات کاربردی و علوم

پژوهشگر

4

کیم ،5سچوارتز

2

گورسویا ،2اویانگ،3
نونکو ،2ویف

14

کاسترو نون ،11توکیدو،12
رومرو

13

کوین ،14لو ،15ژاو،16

غیر خطی

مدیریت گردشگری

ژانگ ،18فو ،19کای ،20لو

گردشگری

یک متاآنالیز از پیشینیان و پیامدهای

مجله بازاریابی و مدیریت

رضایت در گردشگری و مهمان نوازی

مهمانداری

متاآنالیز

125

2410

متاآنالیز

82

2418

متاآنالیز

21

2413

کروچ
الدریا ،22سانتینی،23
آراوجو ،24سامپایو

25

متاآنالیز

متاآنالیز

17

ژانگ

تحقیقات ساالنه

نمونه

اجرا

ابزاراندازهگیری

پنگ ،1سونگ ،2کروچ،3
وایت

حجم

سال

21

18

042

2418

2413

متاآنالیز

22

2410

متاآنالیز

34

1225

متاآنالیز

125

2412

1. Bo Peng
2. Haiyan Song
3. Geoffrey I. Crouch
4. Stephen F. Witt
5. NAMHYUN KIM
6. ZVI SCHWARTZ
7. Dogan Gursoya
8. Zhe Ouyang
9. Robin Nunkoo
10. Wei Weif
11. Mercedes Castro-Nuño
12. José A. Molina-Toucedo
13. María P. Pablo-Romero
14. Yong Qin
15. Yuyan Luo
16. Yuqing Zhao
17. , Jin Zhang
18. Hongmei Zhang
19. Xiaoxiao Fu
20. Liping A. Cai
21. Lin Lu
22. Wagner Junior Ladeira
23. Fernando de Oliveira Santini
24. Clecio Falcao Araujo
25. Claudio Hoffmann Sampaio
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ادامه جدول  .1مشخصات پژوهشهای انجام شده با روش فراتحلیل
ردیف

منبع

عنوان
نقش گردشگری و تفریح در

2

پلوز وان

گسترش گونه های غیر بومی:

پژوهشگر
آندرسون ،1روکلیف،2
هاداوای ،3دونل

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز
بررسی سیستماتیک مطالعات متاآنالیز
14

در ادبیات گردشگری و مهمان
نوازی

11
12

تحقیقات گردشگری متقابل فرهنگی:
متاآنالیز
گردشگری هنرهای رزمی :متاآنالیز

روستایی در ایران :پژوهشی در
چارچوب روش شناسی کیو

گوزلر
لی

4

7

8

کینارسکی

11

نمونه
82

متاآنالیز

پاولک ،9اسویدر،10

پایداری

انتشارات از سال های 2424-2445
فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری

18

گردشگری

نوازی و گردشگری

متاآنالیز

یوستونل ،5کلیکر،6

مجله اروپایی تحقیقات

مجله تحقیقات مهمان

ابزاراندازهگیری

حجم

سال
اجرا
2415

2421

02

متاآنالیز

21

2410

متاآنالیز

00

2424

ناصر بیات ،سید علی
مجله پژوهش و برنامه-

بدری ،محمدرضا

ریزی روستایی

رضوانی و حسنعلی

روش کیو

1828

182

فرجی سبکبار

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .2فراوانی گزارش معیارهای بیانیه پریزما در مقاالت فراتحلیل
موارد

معیارها

قابل اجرا

گزارش نشده

گزارش شده

نیست

است

است

4

18

عنوان
1

اشاره به مرور نظام مند ،فراتحلیل و یا هر دو در عنوان

چکیده
ارائه چکیده ساختارمند شامل جزییات زمینه ،اهداف ،منابع دادهها ،معیارهای ورود
2

مطالعات با در نظر گرفتن مشخصات مشارکت کنندگان و مداخالت آنها ،روش
ارزیابی و ترکیب مطالعات ،نتایج ،محدودیتها ،نتیجه گیری ،کاربرد یافتهها و کُد

0

2

ثبت مطالعه

1. Lucy G. Anderson
2. Steve Rocliffe
3. Neal R. Haddaway
4. Alison M. Dunn1
5. Mehmet Fatih Ustunel
6. Nuri Celiker
7. Cem Oktay Guzeller
8. Mimi Li
9. Przemysław Pawelec
10. Paweł´ Swider
11. Wojciech J. Cynarski
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ادامه جدول  .2فراوانی گزارش معیارهای بیانیه پریزما در مقاالت فراتحلیل
موارد

قابل اجرا

گزارش نشده

گزارش شده

نیست

است

است

توجیه لزوم اجرای مطالعه و مرور در اطالعات موجود شناخته شده

8

14

ارایه یک جمله صریح و روشن از سؤال پژوهش با ذکر دقیق جزییات PICO

2

0

معیارها

مقدمه
8
0
روش
پژوهش
5

در صورت وجود ،ارائه پروتکل مرور و آدرس آن (برای مثال :آدرس سایت) و
اطالعات ثبت مطالعه نظیر کُد ثبت

1

12

1

12

توصیف ویژگیهای مطالعه ( به عنوان مثال PICO :و طول مدّت مطالعه) و ویژگی-
2

هایی که به عنوان معیار ورود مطالعات در نظر گرفته شدهاند (برای مثال :سالهای
مورد بررسی ،زبان و وضعیت انتشار مطالعات)
توصیف تمام منابع اطالعاتی مورد جستجو (به عنوان مثال :پایگاههای اطالعاتی با

2

تاریخ جستجو در آنها ،ارتباط با نویسندگان مطالعات به منظور شناسایی مطالعات

1

12

بیشتر) و تاریخ و زمان آخرین جستجو
3
2

شرح کامل راهبرد جستجوی الکترونیکی برای حداقل یک پایگاه اطالعاتی (شامل
هرگونه محدودیت استفاده شده در جستجو) به طوری که قابل تکرار و پیگیری باشد.
ذکر فرآیند انتخاب مطالعات (یعنی شرایط ورود مطالعات به مرور نظام مند و در
صورت امکان به فراتحلیل)

2

11

1

12

5

3

توصیف روش استخراج دادهها از مطالعات (به عنوان مثال :استفاده از فرمهای جمع
14

آوری داده ،انجام پیش مطالعه برای ارزیابی فرمها ،استخراج دادهها در دو نسخه به
طور مستقل از هم) و هرگونه فرآیندی برای بهدست آوردن و تأیید دادهها از محقّقان

11

ارایه فهرست و تعریف کلیه متغیرهای مورد استفاده در استخراج دادهها (به عنوان
مثال PICO :و منابع مالی) و تمام فرضیات و ساده سازیهای در نظر گرفته شده

8

14

5

3

توصیف روشهای مورد استفاده برای ارزیابی خطر سوگیریهای موجود در مطالعات
12

مورد بررسی (از جمله خصوصیات سوگیریهای رُخ دادِ در مطالعه یا سطح پیامد) ،و
این که این اطالعات چگونه در ترکیب دادهها استفاده میشوند

18
10
15
12
نتایج

ذکر شاخصهای اصلی سنجش شده در هر مطالعه (به عنوان مثال :نسبت خطر،
تفاوت میانگینها)
توصیف روش آمادهسازی دادهها و ترکیب نتایج مطالعات و در صورت انجام ،روش
تعیین میزان توافق مطالعات اولیه (به عنوان مثال )I2 :در فراتحلیل
توصیف روش ارزیابی سوگیریهایی که ممکن است نتیجه تجمعی مطالعات را تحت
تأثیر قرار دهند (به عنوان مثال :سوگیری در انتشار و گزارش انتخابی مطالعات)
توصیف آنالیزهای جانبی (برای مثال :تحلیل حساسیت با آنالیز زیرگروهها،
متارگرسیون)؛ در صورت انجام نشان میدهند که از پیش تعیین شدهاند.

0

2

2

2

2

2

2

11
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ادامه جدول  .2فراوانی گزارش معیارهای بیانیه پریزما در مقاالت فراتحلیل
قابل اجرا

گزارش نشده

گزارش شده

نیست

است

است

0

2

5

3

0

2

11

2

21

ذکر نتایج هر فراتحلیل انجام یافته شامل فاصله اطمینان و میزان توافق

8

14

22

ذکر نتایج ارزیابی خطر سوگیریهای مجموع مطالعات

0

2

1

12

موارد
12
13
12
24

28

معیارها
ذکر تعداد مطالعات اوّلیه و مطالعاتی که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،همراه با علل
ریزش آنها در فرآیند انتخاب؛ ترجیحاً استفاده از دیاگرام
ارائه مشخصات هر مطالعهای که در مورد استخراج داده قرار گرفته است (برای مثال:
حجم نمونه PICO ،و طول مدّت مطالعه) به همراه آدرس آن
ذکر میزان خطر سوگیریهای موجود در هر مطالعه و در صورت وجود ،ذکر هرگونه
ارزیابی سطح پیامد
برای تمامی پیامدها و برای هر مطالعه ،گزارش الف) خالصه دادههای هر گروه
مداخله ب) تخمین شدّت اثر و فاصله اطمینان ،ترجیحاً با استفاده از Forestplot

در صورت انجام ،ارائه نتایج آنالیزهای جانبی (برای مثال :تحلیل حساسیت یا آنالیز
زیرگروهها ،متارگرسیون)

بحث
خالصه کردن یافتههای مهم و کلیدی شامل قدرت شواهد برای هر پیامد اصلی؛
20

ارتباط این یافتهها با گروههای کلیدی (به عنوان مثال :ارایهدهندگان مراقبتهای

5

3

بهداشتی ،کاربران و سیاستگذاران)
بحث در مورد محدودیتهای مطالعه و سطح پیامد (به عنوان مثال :میزان خطر
25

سوگیری) و در سطح مرور (به عنوان مثال :بازبینی ناقص تحقیقات مشخص شده و

2

11

گزارش سوگیری)
22

ارائه تفسیری کلّی از نتایج و کاربرد در مطالعات آتی

8

14

تأمین
بودجه
22

معرّفی منابع تأمین بودجه و نقش آنها در مطالعه حاضر

3

5

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
سعی شد در این مطالعه ،سیزده مقاله فراتحلیل منتشر شده در مجالت خارجی و داخلی معتبر در یک دهه
گذشته بررسی شود .محدودیت در تعداد مقاالت یافت شده در این مطالعه جای سؤال داشته و دارد که
چرا در این یک دهه گذشته تعداد مقاالت با این روش تحقیق بسیار اندک و ناچیز است .جای بررسی و
تحقیق دارد که این گونه مقاالت در نظام شهرسازی و برنامهریزی منطقهای بسیار جایگاه ویژهای داشته و
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میتواند به عنوان یک رویکرد ارزیابی ،اساس مطالعات آتی قرار گیرد .این مطالعه در نظر داشت به بررسی
کیفیت گزارشهای فراتحلیل در حوزه گردشگری منطقهای بپردازد .از این رو ،مقایسه نتایج حاصل از این
پژوهش در مطالعات چاپ شده مجالت خارجی و داخلی امکانپذیر است .در این پژوهش میزان انطباق
کلّی گزارش مطالعات فراتحلیل در مقاالت مورد بررسی خوب تخمین زده شده است و سال چاپ مقاله،
تخصص و تعداد نویسندگان تأثیری بر کیفیت گزارش مقاالت نداشتند .در پژوهش حاضر کیفیت مقاالت
مورد بررسی در محدوده متوسط (هماهنگی با بیانیه پریزما) برآورد گردید .بنابراین به نظر میرسد
ابزارهای داوری مختلف ،بر تفاوت کیفیت گزارش مقاالت مؤثر باشند .از سوی دیگر این درصد کیفیت
مقاالت میتواند به دلیل عدم توجّه کافی نویسندگان و حتّی سردبیران مجالت به استانداردهای گزارش
این نوع از مطالعات و عدم استفاده از ابزارهای اختصاصی ارزیابی کیفیت مقاالت مانند پریزما در داوری
مقاالت ارسالی به این مجالت باشد .در نهایت الزم به ذکر است که محدودیت اصلی این پژوهش ،نبودن
ارزیابی مقاالت بوده است ،چرا که برای بررسی تأثیر تعداد و تخصص نویسندگان بر کیفیت گزارش
مطالعات فراتحلیل ،پژوهشگر مجبور به مطالعه تخصص نویسندگان بودند .در کنار محدودیت اصلی این
پژوهش ،نقطه قوت آن را نیز میتوان در نظاممند بودن روند جستجوی مقاالت دانست ،چرا که مقاالت
مورد بررسی در این مطالعه به صورت نظاممند وارد مطالعه شدهاند .کیفیت گزارش مقاالت فراتحلیل
گردشگری منطقهای ،در سطح متوسط بوده که دلیل آن میتواند توجّه نویسندگان نسبت به بیانیه پریزما
باشد .از این رو ،پیشنهاد میشود برای باال بردن سطح کیفی مقاالت مجالت داخلی در حوزه شهرسازی و
برنامهریزی منطقهای ،به بیانیه پریزما توسط نویسندگان ،سردبیران و ناظران کیفی مجالت علمی در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری توجّه ویژهای شود .این بیانیه در کنار مؤلفههای ارزیابی مقاالت که توسط
داوران مجالت در نظر گرفته میشود ،میتواند مکمل و عامل افزایش کیفیت مقاالت تخصصی در حوزه
شهرسازی و برنامهریزی منطقهای شود .در نهایت بر اساس این گزارش فراتحلیل ،میتوانیم در حوزه
فرانظریه به نظریه تبادل اجتماعی اشاره نماییم که در مقاالت مورد بررسی قرار گرفته ،بیشترین کاربرد را
داشته و این نظریه جایگاه ویژهای در مطالعات گردشگری منطقهای تا به این لحظه داشته است.
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