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Abstract
In this paper, we attempt to evaluate the methodology of the
researches carried out and the interpretation of their results
using the combined research project and the research
strategy. The statistical population of the study consists of
44 research articles focused on the subject of spatial justice
in the period of 2005- 2015. They were selected through a
total sampling method and analyzed separately for coding
and breakdown. Following the selected studies, there are
some methodological ambiguities, low quality of most
studies and obvious results of the research. According to the
findings of this research, the main study in this area includes
quantitative articles with survey strategy, indexing methods,
and using descriptive statistics of basic statistics and
correlation analysis.
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چكيده
در این مقاله کوشش شده است با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی و راهبرد
پژوهشی فراروش به ارزیابی و آسیبشناسی وضعیت مؤلفههـاي روششناسـی
 جامعه مورد.پژوهشهاي انجام شده و تلفیق تفسیري نتایج آنها پرداخته شود
 پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در بـازة- مقاله علمی44 مطالعه
 تجزیه و، بودند که بهصورت جداگانه کدگذاري،1383-1394 زمـانی سالهاي
، فراروش مطالعات منتخب حاکی از وجود ابهامات روششناسی.تحلیل شدهاند
.پایین بودن کیفیت اغلب مطالعات و اخذ نتایج بدیهی از انجام پژوهش است
 جریان اصلی مطالعاتی در این حوزه را مقالههاي کمی با،طبق یافتههاي تحقیق
 روشهاي شاخصساز و با بهرهگیري از تحلیلهاي توصیفی،راهبرد پیمایشی
.آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل دادهاند
واژگان کلیدی
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