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Rural areas are important in many respects and rural planning is one of the educational trends in geogra-
phy that focuses on rural-related studies in particular. In connection with this issue and due to the impor-
tance of research, the purposeful choice of the subjects of study in this field can meet part of the needs 
of our rural community and on the other hand, help with policy-making factors and related decisions in 
formulating solutions to existing problems and issues. The research applied rural planning studies to the 
challenges and problems of development in rural areas. The analysis unit consisted of 150 master's the-
ses in the Faculty of Geography of Kharazmi University. Ravar Matrix was used to prepare the self-inter-
action matrix and lattice density, degree centrality, inter-mediate centrality, eigenvector and clustering 
coefficient were used for network analysis. Ucinet was used for keyword integration and Gephi was used 
for graphs and grids. Afrakhteh and Riahi have been key and important professors in the group's scientific 
network, who also have more sci-entific connections with the group professors. The topic of sustainable 
development has been the main topic in the dissertations, which has received more attention, but the 
topic under discussion has received less attention to some of the main topics in its dimensions. Rural 
revitalization in the economic dimension; Sustainable conservation of resources, especially water, in the 
environmental dimension and the issue of rural migration in the social dimension are among the most 
important issues that rural studies should study more on a case-by-case basis.
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Extended Abstract

1. Introduction

ver the past few years in many academ-
ic and scientific centers, the capacity of 
educational and research courses in post-

graduate courses has increased and, of course, due to the 
large number of graduate students who are great support 
for scientific and research centers in the country, a signifi-
cant number of dissertations and other research projects 
have been done. They also cared about their quality and 
set up of scientific programs to prepare and compile them. O
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But in the meantime, rural planning is one of the educa-
tional trends in geography that is specifically related to 
studies associated with the village. Purposeful selection of 
research topics in the dissertations of this trend can, on the 
one hand, meet some of the needs of rural society and, on 
the other hand, help policy-makers and related decision-
makers in formulating solutions to problems and issues 
in these areas. The research was a scientometric study on 
the literature of rural planning studies in the Faculty of 
Geographical Sciences of Kharazmi University.

2. Methodology

The present research is a quantitative study and applied 
in terms of purpose that is done by the sci-entometric 
research method. In the research, library study methods 
have been used to study the theoretical and bibliometric 
literature in order to collect research information. In this 
research, all master's theses in the Department of Geog-
raphy and Rural Planning of the Kharazmi University of 
Tehran have been reviewed. Therefore, the analysis unit 
and the statistical population included all the dissertations 
that have been compiled and defended by the students 
of this group in the rural planning group between 1998 
and 1999. Ravar Matrix was used to prepare the self-
interaction ma-trix and lattice density, degree centrality, 
intermediate centrality, eigenvector and clustering coeffi-
cient were used for network analysis. Ucinet was used for 
keyword integration and Gephi was used for graphs and 
grids.

3. Results

In the Department of Geography and Rural Planning of 
Kharazmi University, so far 150 disserta-tions have been 
done with the cooperation of 36 professors, whose model 
of cooperation has been mostly as a supervisor and con-
sultant. Most of the dissertations were written between 
2011 and 2016 by male students, whose quality was eval-
uated to be high. Rural areas in the north and north-west 
of the country were the most case studies in these theses, 
while the eastern and southeastern regions of the coun-
try were less selected as case studies. Next, the research 
analyzed the scientific cooperation network of the most 
important professors who collaborated in the disserta-
tions. Also, based on the study of dissertations, sustain-
able development was the most important issue, which 
was compared to the central topics of dissertations based 
on the development challenges in rural areas.

4. Discussion

Scientometric analyses are increasingly used to evaluate 
and compare the performance of research in geographical 
areas and are of interest to many researchers in various 
scientific fields today. These methods are now fully estab-
lished as a scientific specialty and are an integral part of 
research evaluation methods, especially in scientific and 
applied fields. The study examined the dissertation of the 
Rural Planning Group as necessary and its compliance 
with the challenges of rural areas. Therefore, considering 
the issue of sustainable development in rural studies, the 
research results identified three central issues that have 
been less addressed.

5. Conclusion

The main subject of the research was the analysis of the 
adaptation of studies of rural planning dis-sertations to the 
challenges of rural areas in Iran. The topic of sustainable 
development has been the main topic in the dissertations, 
which has received more attention, but the topic under 
discussion has received less attention to some of the main 
topics in its dimensions. Rural revitalization in the eco-
nomic dimension; Sustainable conservation of resources, 
especially water, in the environmental dimension and the 
issue of rural migration in the social dimension are among 
the most important issues that rural studies should study 
more on a case-by-case basis.
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مناطق روستايي از جنبه هاي بسياري مهم بوده و برنامه ريزي روستايي از گرايش هاي تحصيلي در جغرافيا بوده كه به طور خاص مطالعات 
مرتبط با روستا را مطالعه مي كند. در ارتباط با اين موضوع و به دليل اهميت پژوهش و تحقيق، انتخاب هدفمند موضوع  مطالعات در 
اين رشته تحصيلي مي تواند از يك سو بخشي از نيازهاي جامعه روستايي كشورمان را رفع و از سوي ديگر به عوامل سياست گذاري و 
تصميم گيري هاي مرتبط در تدوين راه حل هاي مشکالت و مسائل موجود در اين مناطق كمك كند. تحقيق به تطبيق مطالعات برنامه ريزي 
روستايي با چالش ها و مشکالت توسعه در مناطق روستايی پرداخت. واحد تحليل شامل 150 پايان نامه  كارشناسی ارشد در دانشکده 
جغرافيا دانشگاه خوارزمی بود. براي تهيه ماتريس خودتعاملي از Ravar Matrix و براي تحليل شبکه نيز از شاخص های تراكم شبکه، 
مركزيت درجه، مركزيت بينابيني، بردار ويژه و ضريب خوشه بندي استفاده شد. برای هم رخدادي واژگان كليدي نيز از Ucinet و براي 
ترسيم مناسب گراف  ها و شبکه ها، از Gephi استفاده شد. افراخته و رياحي به عنوان اساتيد كليدي و مهم در شبکه علمي گروه بوده اند كه 
ارتباطات علمی بيشتري نيز با اساتيد گروه دارند. موضوع توسعه پايدار به عنوان موضوع اصلی در پايان نامه ها بوده كه بيشتر موردتوجه قرار 
گرفته ولی موضوع موردبحث كمتر توجه شدن به بخشی از موضوعات اصلی در ابعاد آن است. تجديد حيات روستايی در بعد اقتصادی، 
حفظ پايدار منابع و به خصوص آب در بعد زيست محيطی و موضوع مهاجرت های روستايی در بعد اجتماعی از مهم ترين موضوعات هستند 

كه بايد مطالعات روستايی بيشتر به صورت موردي اين موضوعات را موردبررسی قرار دهند. 

کلیدواژه ها: 
جغرافيا، برنامه ريزي 

روستايي، پايان نامه های 
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مقدمه

با سرعت  بااينکه در سال هاي اخير، علم و تحقيقات علمی 
بيشتری در حال رشد بوده (Sudhier & Kumar, 2010) و سيستم 
آموزش تحصيالت تکميلي، نقش اساسي را در اين زمينه ايفا 
مي كند، ولي بااين حال اين بخش آموزشي به دليل برآورده نکردن 
 (Gould, 2015; نيازهاي اجتماعي همواره موردانتقاد قرار مي گيرد
(Cyranoski et al., 2011. تحصيالت تکميلی كه بخش بيشتري 

براي  را  بسياري  هزينه هاي  است،  تحقيق  آموزش  براي  آن  از 
 (Stephan, 2012) دانشجويان ازنظر زمان و تالش به همراه دارد
و موضوع پايان نامه هايي كه توسط آنان انجام مي شود، مي تواند 
به صورت  كه  باشد  دانشگاهي  پژوهش  سير  خطر  از  انعکاسي 
تدريجي در جهت دادن به فعاليت هاي علمي دانشگاه و كسب 
اعتبار علمي آن دخيل باشد (Mauch & Park, 2003). پايان نامه ها 

به عنوان سطحی از پژوهش های دانشگاهی نقش مهمی در توليد 
دانش و يا بسترسازی برای توليد دانش، كشف افق ها و عرصه های 
جديد در دانش بشری دارند. ضمن اينکه اين پايان نامه ها می توانند 
در جهت رفع نيازهای پژوهشی جامعه ابزاری ارزشمند باشند. به 
همين دليل پايان نامه هاي دانشجويی از اهميت خاصی برخوردار 
هستند و هرگونه توجه و دقت در امر پايان نامه نويسی و ارتقای 
كيفيت آن در آينده تحقيقاتی كشور، بسيار مفيد خواهد بود 

 .(Zolghadri, 2019)

در طي چند سال گذشته در كشورمان در بسياري از مراكز 
پژوهشی در  و  آموزشی  دانشگاهي و علمي؛ ظرفيت دوره های 
مقاطع تحصيالت تکميلي افزايش پيدا كرده و بالطبع باتوجه به 
خيل عظيم دانشجويان تحصيالت تکميلی كه پشتوانه عظيمی 
برای مراكز علمی و تحقيقاتی كشور محسوب می شوند، تعداد 
قابل توجهی نيز پايان نامه، رساله و ساير طرح های تحقيقاتی انجام 

1- دانشجوي دكتري، گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشکده علوم جغرافيايی، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران.
2- دانشيار، گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشکده علوم جغرافيايی، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران.

تحلیل انطباق مطالعات برنامه ریزي روستایي با چالش های مناطق روستایي در ایران
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شده كه بايد به كيفيت آن ها نيز اهميت داد و برای تهيه و تدوين 
آن برنامه های علمی تنظيم كرد. به همين ترتيب برنامه ريزي 
روستايي نيز يکي از گرايش هاي تحصيلي در جغرافيا بوده كه 
به طور خاص با مطالعات مرتبط با روستا در ارتباط است. انتخاب 
هدفمند موضوع هاي پژوهشي و تحقيقي در پايان نامه هاي اين 
گرايش مي تواند از يك سو بخشي از نيازهاي جامعه روستايي 
و  سياست گذاري  عوامل  به  ديگر  سوي  از  و  كند  رفع  را 
تصميم گيري هاي مرتبط در تدوين راه حل هاي مشکالت و مسائل 
موجود در اين مناطق كمك كند. اين در حالي است كه پرداختن 
به موضوع هاي تکرار شده، غيرمرتبط با نيازهاي جامعه روستايي، 
موجب از بين رفتن ظرفيت هاي دانشگاهي در بهبود وضعيت 
با توجه به اين  بنابراين  مناطق روستايي در كشورمان مي گردد. 
ضرورت، پژوهش به يك مطالعه علم سنجي از پايان نامه هاي رشته 
برنامه ريزي روستايي و مقايسه آن با مسائل و مشکالت مناطق 

روستايي در كشورمان مي پردازد. 

مروري بر ادبیات موضوع

تجزيه وتحليل های علم سنجي به طور فزاينده ای برای ارزيابی و 
 (Liu et مقايسه عملکرد تحقيقات در مناطق جغرافيايی استفاده
(al., 2018 و امروزه موردعالقه بسياری از محققين در زمينه های 

مختلف علمی بوده است (Merigó & Yang, 2017). اين روش ها 
اكنون به عنوان يك تخصص علمی، كاماًل تثبيت شده و بخشی 
جدايی ناپذير از روش ارزيابی تحقيقات به خصوص در زمينه های 
علمی و كاربردی هستند. اين روش ها هنگام مطالعه جنبه های 
مختلف علمی و همچنين در رتبه بندی مؤسسات و دانشگاه ها 
 (Ellegaard & Wallin, در سراسر جهان مورداستفاده قرار می گيرند
(2015 و می توانند پويايی نتايج علمی، توزيع فضايی و نهادی، 

دهند  نشان  را  اصلی  جهت گيری های  و  علمی  همکاری های 
(Zhang et al., 2009; Wang et al., 2019). استفاده از اين روش ها 

مي تواند به درک وضعيت علمی و مسيرهای تحقيقاتی، كمك 
كند (Wang et al., 2014; Mao et al., 2018) و از همه مهم تر، اين 
 (Gall روش به شناسايی شکاف های تحقيقاتی كمك خواهد كرد
(et al., 2015، كه برای هدايت مطالعات آينده نيز ضروری خواهد 

.(Baffoe, 2020) بود

 برخی از مضامين اصلی علم سنجي شامل روش های سنجش 
كيفيت و تأثير تحقيق، درک فرايندهای نقل قول، نقشه برداری 
از زمينه های علمی و استفاده از شاخص ها در سياست تحقيق و 
 .(Yang et al., 2020; Mingers & Leydesdorff, 2015) مديريت است
در علم سنجی روش ها و تکنيك های بسياری برای بررسی موضوع 
موردنظر وجود دارد. تجزيه وتحليل هم واژگانی و تحليل شبکه 
ازجمله مهم ترين روش ها هستند كه در تحقيق بنا بر تحقيقات 
رايج در موضوع علم سنجی؛ كلمات كليدی مشخص شده توسط 
نويسندگان مبنای تحليل و در بررسی تحليل شبکه: شاخص های 

مركزيت درجه1، مركزی بينابينی2، بردار ويژه3 و تراكم شبکه4 
موردتوجه قرار گرفت.

مركزيت درجه: مركزيت يك فرد به معناي اعتبار و جايگاه او 
در حوزه فعاليتش است. بنابراين افرادي كه در يك شبکه علمي 
يا اجتماعي تأثيرگذارتر هستند و بيشتر ديده مي شوند، ارزش 
 .(Salmi et al., 2014) مي آورند  دست  به  نيز  بيشتري  مركزيت 
شاخص مركزيت درجه، ساده ترين نوع مركزيت است كه در آن 
ارزش هر گره با شمارش تعداد همسايگانش به دست مي آيد. بر 
اساس اين شاخص هر چه مركزيت درجه يك فرد بيشتر باشد، 
ارتباطات و شبکه بيشتري را در اختيار داشته و تأثيرگذارتر است 

.(Nikzad et al., 2011)

( )
=
∑=

1

n
i k di

DS a P P C رابطه 1.                                 

مركزيت بينابيني: گره هاي داراي بينابينی باال نقش مهمی در 
اتصال شبکه ايفا می كنند و از جايگاه مركزي در شبکه برخوردار 
هستند. اين گره ها، در گردش اطالعات در شبکه نقش مهمي 
ايفا مي كنند (Abbasi et al., 2012). به طوركلی مركزيت بينابيني، 
باشد؛  ديگر  نقاط  جفت  از  بسياري  بينابين  كه  است  نقطه اي 
به عبارت ديگر نقطه مياني است كه راه هاي ارتباطي نقاط ديگر از 
آن ها مي گذرد. اين نقطه قدرتمند، توانايي افزايش ارتباطات و يا 

 .(Soheili & Asareh, 2014) ايزوله كردن را دارد
( )

=
∑=

1

n ij k

i k

g p
BC  p رابطه 2.                                     

بردار ويژه: مركزيت بردار ويژه نشان دهنده ميزان ارتباطات يك 
فرد با ساير افراد قدرتمند و مركزي در يك شبکه اجتماعي است. 
بردار  بيشترين مركزيت  نقطه اي است كه داراي  اين شاخص، 
ويژه است و داراي همسايگان مركزي بسياري باشد، درواقع اين 

شاخص باعث قدرت بيشتر مي شود )تصوير شماره 1(.

پيوندهاي  همه  تعداد  نسبت  به  شاخص  اين  شبکه:  تراكم 
اين  مقدار  مي شود.  تعريف  ممکن  پيوندهاي  همه  به  موجود 
شاخص عددي بين صفر و 1 است. هر چه نمره تراكم يك شبکه 
به سمت 1 نزديك تر باشد، نشان دهنده اين است كه شبکه تراكم 
بيشتر و هر چه به سمت صفر نزديك باشد نشان دهنده اين است 
با   .(Soheili & Asareh, 2012) كه شبکه سست و گسسته است
استفاده از سنجه تراكم، چگونگي و همچنين انسجام روابط كلي 

.(Han & Park, 2006) ميان گره هاي شبکه بررسي مي شود

1. Degree Centrality
2. Betweenness Centrality
3. Eigenvector Centrality
4. Density
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مركزيت شبکه. منبع: محققان، 1400

            الف( بردار ويژه                        ب( مركزيت بينابيني                             ج( مركزيت درجه

پیشینه پژوهش

سهم ادبيات علم سنجی در سياست گذاری علمی قابل مالحظه 
بوده است (Morichika & Shibayama, 2016). اين ادبيات اكنون 
حوزه اي پويا و به سرعت در حال رشد است كه در موضوعات 
در  دانش  اين  كاربرد  با  ارتباط  در  مي شود.  بررسي  متفاوتي 
مطالعات جغرافيايي اين دانش در مطالعات اندكي موردتوجه قرار 
گرفته است. بااين حال بررسي پيشينه پژوهش را در سه موضوع 
كلي مي توان دسته بندي كرد. در گروه اول پژوهش هايي هستند 
كه ارتباط نزديکي به موضوع موردمطالعه داشته و اين پژوهش ها 
در  رساله  پايان نامه/  در  موردمطالعه  موضوع  بررسي  به  بيشتر 
جغرافيا پرداخته اند. نيك سيريت و بدري )2014(، روند موضوعي 
پايان نامه  و رساله هاي رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي را در 
سال هاي 2010- 2001 در دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي 
و تربيت مدرس بررسي مي كنند. آنان در موضوع موردمطالعه 
خود به صورت كدگذاري از موضوعات انجام شده بيان مي كنند 
كه موضوعات موردمطالعه بيشتر به صورت موضوعات اقتصادي و 
كمتر به موضوعات زيست محيطي گرايش داشته است. همچنين 
علوم كشاورزي و منابع طبيعي، علوم اجتماعي و علوم اقتصادي، 
به ترتيب بيشترين تأثير را بر موضوعات موردمطالعه در رشته 
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي داشته است. در مطالعه اي ديگر 
فيروزآبادي و همکاران )2014(، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 
و دكتري رشته هاي مرتبط با موضوعات روستايي را در دانشگاه 
تهران در ميان سال هاي 2010- 2001 موردتوجه قرار مي دهند. 
استفاده  كدگذاري  تحليل  روش  از  خود  تحقيق  در  نيز  آنان 
مي كنند. بيشترين تنوع موضوعي در گروه برنامه ريزي روستايي 
و كمترين آن در گروه توسعه روستايي است. همچنين بر اساس 
تهران  استان  روستاهاي  در  بررسي  بيشترين  آنان  يافته هاي 
و كمترين آن در روستاهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان 
انجام شده است. در پايان آنان، موضوعات: مطالعات موردي در 
روستاهاي محروم، جوانان روستايي، جوامع عشايري، مطالعات 
تاريخي، مطالعات سياسي، تغيير و تحوالت خانواده، تعاوني هاي 
روستايي و برنامه ريزي روستايي را مشخص مي كنند كه كمتر 
موردتوجه قرار گرفته است. اما در اين ميان تنها مطالعه اي كه 
ارتباط نزديکي با مطالعه حاضر دارد و در روش از علم سنجي 

است.   )2021( همکاران  و  ابراهيم نيا  تحقيق  نموده  استفاده 
ارشد  پايان نامه هاي كارشناسي  بررسي  به  اين مطالعه  آنان در 
رشته برنامه ريزي شهري و منطقه اي در دانشگاه شهيد بهشتي 
)2017- 2007(، مي پردازند. برحسب نتايجي كه آنان به دست 
مي آورند، به ترتيب موضوع توسعه پايدار، تجديد حيات شهري، 
بافت فرسوده و گردشگري مهم ترين موضوع در ميان پايان نامه ها 
بوده و در مقابل موضوعاتي مانند بحران آب و آلودگي هوا؛ ضعف 
نظام حقوق ترميمي؛ كاستي هاي سيستم هاي حمل ونقل شهري 
و مسکن شهري از موضوع هايي هستند كه در پايان نامه ها كمتر 
تحقيقات  ميان  در  مزبور  تحقيق  است.  شده  پرداخته  آن  به 
با  مطالعات  انطباق  به  كه  است  مطالعه ای  تنها  موردبررسی 
چالش های مناطق پرداخته است. اما در اين گروه مطالعاتی نيز در 
رشته هاي تحصيلي متفاوت انجام شده اند: سالگادو5 و همکاران 
در  را  دكتري  پايان نامه هاي  علم سنجي  روش  به  كه   )2021(
اسپانيا و پرتغال كه در ارتباط با رومي ها را در ميان سال هاي 
2018- 1977 انجام شده را بررسي مي كنند. يا سادهير و كامر6 
)2010( كه پايان نامه های دكترای بيوشيمی در دانشگاه كراال 
هند و آليو و آبا7 )2009( كه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد علوم 

در داانشگاه ميادوگوري نيجريه را بررسي مي كنند.

در دسته دوم، پژوهش هايي وجود دارند كه موضوع اصلي آنان 
در ارتباط با پايان نامه و چالش ها و مسائل محوري دانشجويان 
در اين ارتباط بوده است. ذوالقدری )2019(، موانع و مشکالت 
دانشگاه  در  را  تکميلي  تحصيالت  دانشجويان  پايان نامه نويسي 
زنجان بررسي مي كند. او پس از بررسي و تحليل، نتايج تحقيق 
خود را بدين ترتيب بيان مي كند كه موانع و مشکالت پايان نامه 
اجتماعي   - فرهنگي  و  فردي  ضعف هاي  از  مي تواند  نويسي 
مطالعه  در  شود.  ناشي  امکانات  نبود  و  محدوديت ها  دانشجو، 
ديگري نيز كلوديوس8 )2016(، به بررسي چالش هاي پايان نامه  
دانشگاه  در  تکميلي  تحصيالت  دانشجويان  ميان  در  رساله  و 
تانزانيا مي پردازد. بر اساس يافته هاي تحقيق او، دانشجويان در 
بخش هاي پايان نامه و رساله چالش هاي بسياري دارند كه بايد در 

5. Salgado
6. Sudhier & Kumar
7. Aliyu & Abba
8. Claudius
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دوره هاي آموزشي روش هاي پژوهشي دانشگاه ها تجديدنظر شده 
و روش هاي مناسبي براي غلبه بر اين چالش ها آموزش داده شود. 
يا در مطالعه اي ديگر آسوگاوا9 و همکاران )2014(، چالش ها و 
راهبردهاي دانشجويان رشته كشاورزي را در نوشتن پايان نامه  
در دانشگاه هاي نيجريه بررسي مي كنند. آنان پس از بررسي 28 
چالش محوري: انتخاب موضوع پژوهش مناسب؛ فهم و توانايي 
ارتباط با مفاهيم موضوع؛ دسترسي به منابع مرتبط موضوعي در 

كتابخانه ها و ... را بيان مي كنند. 

موضوع  يك  كه  هستند  پژوهش هايي  سوم،  دسته  در  اما 
اين  مي كنند،  بررسي  علم سنجي  روش هاي  به  را  موردمطالعه 
موضوعات در بخش هاي متفاوتي بوده كه در مطالعات جغرافيايي: 
 (Huang et al., كشاورزي  (Zhao et al., 2019)؛  هوشمند  شهر 
 (Sweileh et al., 2019; Bae et al., 2021; 2020، مخاطرات طبيعي)

 (Liu زلزله  (Emmer, 2018)؛  درياچه  طغيان   ،Bornmann, 2015)

(et al., 2012، سونامي (Chiu & Ho, 2007) و يا فن سنجش ازدور 

(Zhang et al., 2017) و ... ازجمله اين مطالعات است. البته در اين 

بخش پژوهش هايي نيز هستند كه موضوع موردمطالعه بررسي 
يك مجله علمي بوده كه بيشتر اين بررسي، انجام سير و تحول 
موضوعي و همکاري هاي استنادي و علمي بوده است. در مجالت 
جغرافيايي مي توان تنها به پژوهش ليو10 )2005( براي مجالت 
مطالعات شهري و بوم شناسي نيز به تحقيق كراس11 )2007(، 

اشاره كرد. 

مي دهد،  نشان  انجام شده  پژوهش هاي  مرور  به طوركلی 
تمام  موردتوجه  علم  اين  شروع  زمان  از  علم سنجي،  موضوع 
علوم در زمينه هاي مختلف بوده و اخيراً استفاده از اين علم در 
موضوعات خاص جغرافيايي نيز موردتوجه قرار گرفته  كه اين 
مشخص مي كند اين بخش از تحقيقات به عنوان بخشي از توليد 
آن  روش هاي  و  علم سنجي  بااين حال  مي شود.  استفاده  دانش 
بر اساس نتايج به دست آمده در پژوهش ها، داللت بر اهميت و 
ضرورت كاربردي اين روش براي هدايت و برنامه ريزي در انتخاب 
موضوع پايان نامه ها را نيز ايجاب مي كند. بدين ترتيب پژوهش 
سعي مي كند ضمن به كار بردن اين روش در بررسي موضوعات 
علوم  دانشکده  )در  روستايي  برنامه ريزي  گروه  پايان نامه هاي 
جغرافيايي دانشگاه خوارزمي(، كاربرد اين روش را نيز در مطالعات 

جغرافيايي روشن  نمايد.

روش شناسي تحقیق

اين تحقيق ازلحاظ رويکرد، نوعي مطالعه كمي و ازنظر هدف 
انجام مي گيرد. در  به روش تحقيقات علم سنجي  كاربردي كه 
تحقيق از روش هاي مطالعات كتابخانه اي به منظور مطالعه ادبيات 

9. Asogwa
10. Liu
11. Krauss

نظري و كتاب سنجی براي جمع آوري اطالعات تحقيق استفاده 
شده است. در اين تحقيق تمام پايان نامه هاي مقطع كارشناسي 
ارشد در گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه خوارزمي 
تهران موردبررسی قرار مي گيرد. واحد تحليل و جامعه آماري، 
شامل تمام پايان نامه هاي موردنظر بوده كه در گروه برنامه ريزي 
روستايي ميان سال هاي 1400- 1377 توسط دانشجويان اين 
گروه تدوين و دفاع شده است. روش جمع آوري اطالعات از طريق 
مراجعه به متن پايان نامه ها بوده كه ابزار گردآوري اطالعات نيز 
به صورت تهيه چك ليست است. براي شمارش تعداد پايان نامه  ها و 
كليد واژگان از روش شمارش نرمال استفاده شده است. بدين ترتيب 
كه در اسنادي كه با همکاري چند استاد به عنوان راهنما و مشاور 
انجام شده بود، امتياز يکساني به تمام افراد داده شد و ترتيب قرار 
گرفتن اسامي اساتيد موردتوجه قرار نگرفت. براي تحليل همکاري 
علمي اساتيد نيز از شاخص تراكم شبکه، مركزيت درجه، مركزيت 
بينابيني بردار ويژه و ضريب خوشه بندي استفاده شده است. اما 
براي تشخيص موضوع  پايان نامه هاي موردتوجه دانشکده و رديابي 
روابط ميان آن ها، از كليدواژه هاي پايان نامه هاي موردنظر استفاده 
شد. در مرحله نخست فهرست كامل كليدواژه هاي پايان نامه ها كه 
توسط نويسندگان )دانشجويان كارشناسي ارشد( تعيين شده بود، 
تهيه شد )در بسياري از پايان نامه ها كه واژگان كليدی براي آن 
مشخص نشده بود، كه در اين شرايط از طريق مراجعه به متن، 
اهداف و سؤاالت تحقيق، كليد واژگان موردنظر براي آن ها مشخص 
شد(. در مرحله دوم، كليدواژه هاي استخراج شده موردبررسی و 
ويرايش قرار گرفت و برخي از آن ها كه معادل يکديگر بودند، 
حذف شدند تا درنهايت تعدادي كليدواژه براي تحليل واژگاني 
به دست آيد. قابل ذكر است كه در اين مرحله كليدواژه هاي مانند 
اسامي استان ها- شهرستان ها؛ نظريه ها- مدل ها و عبارت هاي كلي 
كه بيانگر موضوعي خاص نبودند، حذف شدند. در پايان تعداد 
كليدواژه باقي ماند كه براي تحليل هاي نهايي از اين عبارت ها 
استفاده شد. در بخش پاياني نيز براي تحليل و تفسير مناسب 
نتايج نيز از Ravar Matrix براي تهيه ماتريس خودتعاملي و 
هم رخدادي واژگان كليدي، از Ucinet براي تحليل شاخص هاي 
موردبررسی و با توجه به محدوديت هاي اين برنامه براي ترسيم 
مناسب گراف  ها و شبکه ها، از Gephi استفاده شد. براي تحليل و 
تبيين موضوع پايان نامه ها نيز به بررسي آن با چالش ها و مشکالت 
توسعه روستايي پرداخته شد. برای انتخاب چالش های توسعه از 
گرديد  استفاده  علمی  گزارش های  و  مقاالت  محتوای  بررسی 

)جدول شماره 1(.

در اين منابع علمی نخست چك ليستی از مشکالت و موانع 
حذف؛  و  تركيب  از  پس  و  تهيه  روستايی  مناطق  در  توسعه 
چالش هايی كه بيشترين تکرار و تأكيد را داشتند، موردتوجه قرار 

گرفتند )تصوير شماره 2(.
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جدول 1. منابع علمی مورداستفاده در تحقيق.1

درصدفراوانیمنبع علمی
62/9 ٪17مقاالت علمی1

14/8 ٪4گزارش های علمی
22/2 ٪6برنامه ها و اسناد توسعه

100 ٪27مجموع
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: محققان، 1400                                                                                                               

1. در مقاالت علمی بيشتر سعی گرديد تا مقاالتی موردتوجه قرار بگيرند كه بيشترين استناد را داشته اند و در مجالت علمی بيشتر موردتوجه قرار گرفته اند. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. چهارچوب روش تحقيق. منبع: محققان، 1400

یافته ها

پايان نامه بخشي از تالش علمي دانشجويان و بخشي از كوشش 
علمي هر گروه آموزشي در يك دانشگاه است. در گروه جغرافيا 
و برنامه ريزي روستايي دانشگاه خوارزمي، تاكنون 150 پايان نامه 
با همکاري 36 استاد انجام شده كه الگوي همکاري آنان بيشتر 
به صورت يك استاد راهنما و مشاور بوده است. بيشتر پايان نامه ها 
در ميان سال هاي 1395- 1390 و توسط دانشجويان پسر نوشته 
شده كه كيفيت آنان نيز در سطح عالي ارزيابي شده است )جدول 

شماره 2(.

تحلیل مطالعه موردي پایان نامه ها

تحقيقات مرتبط با جغرافيا به مانند ساير مطالعات بر روي 
يك مکان جغرافيايي مطالعه مي كنند. براي اين بررسي مطالعه 

استان هاي  در  جغرافيايي  مناطق  برحسب  پايان نامه ها  موردي 
كشور مشخص شده است )جدول شماره 3(.

مناطق روستايي شمال و شمال غرب كشور بيشترين مطالعه 
موردي در پايان نامه ها بودند كه بيشتر توسط دانشجويان انتخاب 
شده اند و در مقابل مناطق شرقي و جنوب شرقي كشور، كمتر 
به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده اند. اين در حالي است كه 
برحسب توزيع جغرافيايي جمعيت روستايي، بيشترين تمركز و 
تعداد جمعيت روستايي در نواحي شرقي و جنوب كشور قرار 

دارند )تصوير شماره 3(. 

برنامه ریزي  و  جغرافیا  گروه  اساتید  علمي  همكاري  تحلیل 
روستایي

شبکه هم تأليفي بيانگر مجموعه اي از گره ها و همکاري ميان 
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نويسندگان در يك شبکه بوده كه هدف مطالعه علم سنجي نيز 
در اين بررسي، شناسايي و كشف افراد مهم و تأثيرگذار است. در 
گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه خوارزمي 36 استاد 
براي انجام پايان نامه همکاري داشته اند. افراخته، رياحي و عزيزپور 
بوده اند.  گروه  علمي  در شبکه  مهم  و  كليدي  اساتيد  به عنوان 
افراخته، كريمي پور و  نيز  بينابيني  بر اساس شاخص مركزيت 

ضيائيان فيروزآبادي، داراي مركزيت بينابيني بااليي هستند كه 
قدرت بيشتري براي همکاري با اساتيد ديگر دارند. در سوي ديگر 
افراخته، رياحي و كريمي پور مقدار بردار ويژه بااليي دارند. اين 
بيانگر اين است كه اين اساتيد، همکاري بيشتري با اساتيدي 

دارند كه در شبکه مركزيت بيشتري دارند )جدول شماره 4(.

جدول 3. مطالعه موردي در پايان نامه هاي گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي.

تعداداستان موردمطالعهرتبهتعداداستان موردمطالعهرتبهتعداداستان موردمطالعهرتبه

2قم523كرمان2212تهران1
2بوشهر524گيالن1713كردستان2
2اردبيل525آذربايجان شرقي914آذربايجان غربي3
2قزوين426سيستان و بلوچستان715زنجان4
2چهارمحال و بختياري427كرمانشاه716كهگيلويه و بويراحمد5
0سمنان328همدان717اصفهان6
0هرمزگان329خوزستان718البرز7
0خراسان جنوبي330خراسان شمالي619مازندران8
0يزد331ايالم620مركزي9
نامشخص = 32لرستان621فارس10

تعداد كل= 150 3گلستان522خراسان رضوي11
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                  

جدول 2. يافته هاي توصيفي پايان نامه هاي گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي.

فراوانی)%(تعداددانشجو150تعداد پایان نامه هاي گروه

53/3 %80پسر36تعداد اساتيد راهنما و مشاور
46/7 %70دخترفراوانی)%(تعدادسال دفاع پایان نامه

100 %150مجموع2 13803%- 1377
فراوانی)%(تعدادالگوي همكاري اساتيد راهنما10/7 138516%- 1380
70 %105يك استاد راهنما16/7 139025%- 1385
30 %45دو استاد راهنما54/6 139582%- 1390
0 %0سه استاد راهنما و بيشتر16 140024%- 1395

100 %150مجموع100 %150مجموع
فراوانی)%(تعدادالگوي همكاري اساتید مشاورفراوانی)%(تعدادنمره پایان نامه

94 %141يك استاد مشاور80 %120عالي )20- 18(
6 %9دو استاد مشاور10/7 %16خوب )18- 16(

0 %0سه استاد مشاور و بيشتر0/7 %1ضعيف )كمتر از 16(
100 %150مجموع8/6 %13نامشخص
-100 %150مجموع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                  
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جدول 4. شبکه هم تأليفي اساتيد گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي بر اساس شاخص هاي مركزيت.

بردار ویژهمرکزیت بینابینيمرکزیت درجهرتبه

0/694حسن افراخته0/380حسن افراخته3/059حسن افراخته1

0/618وحيد رياحي0/199يداهلل كريمي پور2/500وحيد رياحي2

0/596يداهلل كريمي پور0/182پرويز ضيائيان فيروزآبادی2/147فرهاد عزيزپور3

0/596فرهاد عزيزپور0/123وحيد رياحي1/765حميد جالليان4

0/576پرويز ضيائيان فيروزآبادی0/118اسماعي چاوشي1/235يداهلل كريمي پور5

0/576حميد جالليان0/116عباس بخشنده نصرت0/735پرويز ضيائيان فيروزآبادی6

0/540سيمين تواليي0/087فرهاد عزيزپور0/647سيمين تواليي7

0/515عطااهلل عبدي0/081حميد جالليان0/500مراد كاوياني راد8

0/500مراد كاوياني راد0/060جعفر جوان0/382حامد قادرمرزي9

0/486علي شماعي0/025محمد سليماني0/294عطاهلل عبدي10

چگالي شبكه: 0/158                        تعداد گره:  36                           تعداد پيوند: 188
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                  

تصویر 3. توزيع جغرافيايي مناطق موردمطالعه در پايان نامه ها و توزيع جمعيت در نواحي روستايي. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: يافته های تحقيق، 1400

چگالي شبکه بيانگر آن است كه چه ميزان ارتباط ميان گره هاي 
يك شبکه به يك شبکه كامل نزديك بوده است. تراكم شبکه 
براي همکاري علمي ميان اساتيد پايين بوده و اين موضوع بيانگر 
ارتباط كمتر اساتيد با ديگر اساتيد بوده است )تصوير شماره 4(.

تحلیل هم رخدادي موضوع پایان نامه ها

كلمات كليدی ارائه شده توسط نويسندگان نمايه ای از موضوع 
پايان نامه را ارائه می دهند. موضوع پايان نامه ها برحسب كلمات 
كليدي بررسي شدند. 35 كليدواژه مهم پس از حذف واژگان 
تکراري، تركيب مفاهيم عام و خاص به دست آمد، كه اين واژگان 
بيانگر موضوع روشني بودند. توسعه پايدار، آثار و پيامدهای اجرای 
طرح در مناطق روستايی و تحوالت روستايي سه كليدواژه مهم 
در ميان واژگان كليدي پايان نامه ها بوده كه بيشترين تکرار را در 
ميان موضوعات پايان نامه ها داشته اند. افزون بر اين، اين واژگان 
بيشترين پيوند و ارتباط را با ساير واژگان كليدي نيز داشته اند 

)جدول شماره 5(.

بر اساس شبکه و گراف هم رخدادي واژگان كليدي نيز، توسعه 
هستند.  كليدواژه ها  مهم ترين  روستايي  تحوالت  و  آثار  پايدار، 
تراكم و چگالي شبکه نيز براي اين بررسي، 0/176 به دست آمد. 
اين امر نشان دهنده انجام موضوع متفاوت در پايان نامه ها بوده 
است. تصوير شماره 5 نيز شبکه هم پيوندی كلمات كليدی را 

نشان می دهد. 

براي تحليل مناسب به تحليل خوشه اي كليدواژه های موردنظر 
پرداخته شد. در اين تحليل از روش ميانگين براي تحليل استفاده 

شد )تصوير شماره 6(.

برای مشخص كردن موضوع محوری خوشه ها نيز سعی گرديد 
تا انتخاب موضوع محوری بيشتر بر اساس كلمات كليدی باشند 

كه مقدار ضريب مركزيت بيشتری دارند )جدول شماره 6(.
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ــي.  ــت بينابين ــر اســاس شــاخص مركزي ــزي روســتايي ب ــان اســاتيد گــروه برنامه ري ــر 4. شــبکه همکاري هــاي علمــي مي تصوی
ــق، 1400 ــای تحقي ــع: يافته ه منب

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 5. واژگان كليدي پايان نامه هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي بر اساس شاخص هاي مركزيت.

بردار ویژهمرکزیت بینابینيمرکزیت درجهرتبه

1توسعه پايدار0/286توسعه پايدار0/943توسعه پايدار1
0/938آثار و پيامدهای برنامه0/164آثار و پيامدهای برنامه0/943آثار و پيامدهای برنامه2
0/849تحوالت روستايي0/126تحوالت روستايي0/886تحوالت روستايي3
0/746سياست هاي روستايي0/108كشاورزي0/743سياست هاي روستايي4
0/670كشاورزي0/081خدمات روستايي0/657كشاورزي5
0/623مديريت روستايي0/078مديريت روستايي0/457روستاهاي پيراموني6
0/620مخاطرات محيطي0/078گردشگري روستايي0/457مديريت روستايي7
0/577منابع آب روستايي0/072روستاهاي پيراموني0/457مسكن روستايي8
0/575مسكن روستايي0/047مخاطرات محيطي0/429اعتبارات مالي9
0/550اعتبارات مالي0/039معيشت پايدار0/400خدمات روستايي10
0/522ارزيابي طرح ها0/027مهاجرت های روستايي0/400مخاطرات محيطي11
0/506معيشت پايدار0/026توانمندسازي0/343معيشت پايدار12
0/483روستاهاي پيراموني0/025سياست هاي روستايي0/343منابع آب روستايي13
0/307مهاجرت های روستايي0/024پيوندهاي روستايي شهري0/257ارزيابي طرح ها14
0/296صنايع روستايي0/022مسكن روستايي0/257مديران روستايي15

چگالي شبكه: 0/176                            تعداد گره:  35                                 تعداد پيوند: 210 
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                  

موضوع پايان نامه هاي موردنظر در 7 خوشه تشکيل شده است 
كه در اين بخش به بررسی مشکالت و موانع توسعه روستايی و 
موضوع محوری پايان نامه ها پرداخته می شود. هدف از اين مقايسه 
جهت گيري موضوع پايان نامه ها با چالش های توسعه در مناطق 
روستايي بوده كه می تواند موضوعاتی را كه كمتر موردتوجه قرار 
به  اين بررسی  گرفته را شناسايی كند )جدول شماره 7(. در 

ماهيت موضوع چالش ها و موضوع پايان نامه ها توجه گرديد.

پيوندها  روستايی؛  مساكن  كشاورزی؛  فعاليت های  بررسی 
و روابط روستايی - شهری و توسعه روستاهای پيرامون شهر؛ 

مهاجرت هاي روستايي و تحوالت روستايي؛ سياست هاي توسعه 
و  محيطي  مخاطرات  مالي،  اعتبارات  توزيع  زندگي؛  كيفيت  
توانمندسازي روستائيان و همچنين توسعه خدمات اجتماعي- 
تطابق  بيشترين  كه  هستند  مشتركي  موضوعات  روستايي 
موضوعي را با چالش هاي جامعه روستايي داشته اند. بااين حال 
توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی و موضوع مديريت منابع 
آب و همچنين حفاظت از منابع طبيعی در مناطق روستايی از 
موضوعاتی هستند كه هيچ يك از موضوعات پايان نامه ها به طور 
مستقيم در ارتباط با اين چالش ها در مناطق روستايي نبوده است. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. شبکه پيوندی واژگان كليدي پايان نامه ها. منبع: يافته های تحقيق، 1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. خوشه  بندي موضوع پايان نامه هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي. منبع: يافته های تحقيق، 1400

جدول 6. موضوع محوری پايان نامه هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي.

موضوع محوریکلمات کلیدی )ضریب مرکزیت(خوشه

آثار و پيامدهای برنامه )0/154(- پيوندهای روستايی شهری )0/788(- اسكان غيررسمی )0/556(- قابليت های اول
روستايی )0/125(- مشاركت روستايی )0/114(- روابط شهر و روستا )0/651(- ساماندهی فضايی )0/328(

پيوندها و روابط روستايی- شهری و 
ساماندهی ساكنين غيررسمی

ارزيابي طرح ها )0/698(- معيشت پايدار )0/451(- خدمات روستايی )0/464(- كاربری زمين )0/121(- سرمايه دوم
اجتماعی )0/335(- بيمه اجتماعی روستائيان )0/321(

ارزيابی توسعه خدمات اجتماعی و 
اقتصادی در مناطق روستايی

روستا شهر )0/321(- توانمندسازی )0/501(- مخاطرات محيطی)0/450(- صنايع روستايی )0/291(- اعتبارات سوم
مالی )0/701(- گردشگری روستايی)0/400( 

توزيع اعتبارات مالی و توانمندسازی 
ساكنين در برابر مخاطرات

متنوع سازی)0/128(- فناوری اطالعات )0/008(ـ تحوالت روستايی )0/335(- مهاجرت های روستايی )0/543(- چهارم
زنان روستايی )0/012(- منابع آب روستايی )0/231(

مهاجرت های  ساكنين و تحوالت 
روستايی

توسعه پايدار )0/943(- خزش روستايی شهری )0/653(- عشاير )0/121(- مديران روستايی )0/257(- روستاهای پنجم
پيرامونی )0/551(

خزش روستايی شهری و توسعه در 
روستاهای پيرامون شهر

سياست های توسعه كيفيت زندگیسياست های روستايی )0/743(- كيفيت زندگی )0/114(- موانع توسعه )0/086(ششم

مساكن روستايی و مديريت مسكن روستايی )0/657(- فعاليت های كشاورزی )0/556(- مديريت روستايی )0/457(هفتم
فعاليت های كشاورزی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های تحقيق، 1400                                                                                                   
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جدول 7. قياس چالش ها و موانع توسعه روستايی و موضوع پايان نامه هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي.

موضوع مرکزي پایان نامه هاموضوع محوريچالش ها و موانع توسعه روستایيابعاد

اقتصادي

كاهش سهم اشتغال در بخش كشاورزی

بازآفرينی و تجديد 
حيات روستايي

مديريت فعاليت های كشاورزی
كاهش جذابيت فعاليت های كشاورزی

پايين بودن نرخ قيمت تضمينی محصوالت به شاخص دستمزد نيروی كار
حاشيه بازار و كاهش سهم توليدكننده از قيمت نهايی محصول

باال بودن درصد تغييرات قيمت كاالها و خدمات مصرفی
- كاهش اندک نرخ بيكاری

افزايش ميزان مطالبات معوق بانكی از كشاورزان و روستائيان
افزايش نابرابری های اقتصادی ميان جامعه روستايی و شهری

عدالت اقتصادي
-

مساكن روستايیكاهش مالكيت شخصی در محل سكونت و افزايش اجاره نشينی

اجتماعي فرهنگي

كاهش نرخ رشد جمعيت )نرخ منفی(

سياست هاي توسعه و 
كنترل جمعيت

مهاجرت های  ساكنين و تحوالت روستايی/ 
پيوندها و روابط روستايی- شهری/ خزش 
روستايی شهری و توسعه در روستاهای 

پيرامون شهر

كاهش بعد خانوار
مهاجرت از روستاها و كاهش سهم روستا به عنوان مقصد مهاجرين

افزايش ميانگين سنی جمعيت و پير شدن جمعيت
كاهش ازدواج و ادامه روند طالق

-
افزايش نرخ بي سوادي

كاهش امنيت غذايی پايدار
زيست پذيري و كيفيت 

سياست های توسعه كيفيت زندگیزندگي كاهش كيفيت سبد غذايی
افزايش مصرف دخانيات

كالبدي

آسيب پذيري مساكن روستايي در برابر مخاطرات طبيعي

ساماندهي بافت 
كالبدي روستا

مساكن روستايی/ توانمندسازی ساكنين در 
برابر مخاطرات توسعه بافت هاي )معماري( شهري در مناطق روستايي

تغيير غيراصولي كاربري هاي روستايي
توزيع اعتبارات مالی/ ارزيابی توسعه خدمات فرسودگي بسياري از زيرساخت هاي روستايي

اجتماعی و اقتصادی زهكشي معابر و جمع آوری آب هاي سطحي
مديريت فعاليت های كشاورزیتخريب زمين هاي كشاورزي

زيست محيطی

آلودگی منابع طبيعی ازجمله منابع آب

توسعه اكولوژيك روستا

-
تخريب مناطق و منابع طبيعی حافظت شده

ارزيابی توسعه خدمات اجتماعی و اقتصادیدفع مناسب پسماندها و فاضالب های روستايی
عدم تناسب فعاليت هاي اقتصادي با توان اكولوژيك روستا

مديريت فعاليت های كشاورزی
بحران آب در مصارف كشاورزي و مصرف روستائيان
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بحث و نتیجه گیري

»جغرافيا و برنامه ريزي روستايي« يکی از گرايش هاي تحصيلی 
رشته جغرافيا بوده كه به طور خاص، روستا و مطالعات مرتبط 
رشته  اين  در  مطالعه  هدف  مي دهد.  قرار  موردتوجه  را  آن  به 
تحصيلي، شناخت نيازهاي جامعه روستايي و سعي در برآورده 
اين  درست  جهت گيري  طبيعتاً  كه  است  نيازها  اين  نمودن 
بزرگي  دانشگاهی مي تواند بخش  و  اهداف در مطالعات علمی 
از چالش هاي اين مناطق را رفع كند. اكنون مباحث و مفاهيم 
مرتبط با توسعه پايدار باتوجه به گسترش نظري و روش شناسي 
در متن روند مطالعات روستايي به صورت يك موضوع غالب در 
مناطق روستايي كشورمان درآمده است. توسعه پايدار در مناطق 
روستايی دربرگيرنده رشد پايدار جوامع روستايی به صورتی توأمان 
اجتماعی، سياسی و زيست محيطی  اقتصادی،  ابعاد  تمامی  در 
است. فعلی و همکاران )2011( بيان می دارند كه ادبيات توسعه 
پايدار در كشورمان به رغم توجه به آن در برنامه های روستايی، 
با مشکالت و كاستی های بسياری روبه رو است. موضوع توسعه 
پايدار در پايان نامه های جغرافيا و برنامه ريزی روستايی نيز به عنوان 
موضوع اصلی موردتوجه قرار گرفته ولی موضوع موردبحث كمتر 
توجه شدن به بخشی از موضوعات اصلی در ابعاد آن است. موضوع 
نخست، تجديد حيات روستايی كه بيشتر از جنبه جذابيت ها و 
نابرابری های اقتصادی ميان مناطق شهری و روستايی  كاهش 
روستايی  مناطق  در  جمعيت  از  بيشتری  بخش  است.  مطرح 
كشورمان به فعاليت های كشاورزی می پردازند و توجه و اتخاذ 
سطح  كاهش  موجب  می تواند  آن  توسعه  و  حفظ  راهبردهای 
مناطق  با  مقايسه  در  اقتصادی  توسعه شاخص های  و  نابرابری 
شهری گردد. كريم و طوالبی نژاد )2022( توسعه كشاورزی را 
به عنوان پايه های اصلی برای تجديد حيات روستاها و الزمه آن را 
اتخاذ راهبردهای نوسازی و بازسازی آن می دانند بنابراين موضوع 
تجديد حيات روستايی با تکيه بر توان های توسعه كشاورزی و 
درک عوامل و استراتژی های كليدی برای آن می تواند موضوع 
روستايی ضمن  مطالعات  بايد  كه  باشد  بررسی  برای  مناسبی 

بررسی آن به پياده سازی راهبردهای آن نيز مبادرت نمايد. اما 
موضوع ديگری كه در بعد زيست محيطی توسعه پايدار قرار دارد و 
در مطالعات موردبررسی نيز موردتوجه نبوده است، حفظ پايداری 
منابع طبيعی و به خصوص منابع آب است. پريرا12 و همکاران 
)2009( بيان می دارند كه آب يکی از مهم ترين مشکالت پيش رو 
در سراسر مناطق جهان در قرن 21 بوده و بنا بر اظهار اشرف 
واقفی و همکاران )2014( و تاجری مقدم و همکاران )2020(، 
موجودی منابع آب در مناطق كشورمان نيز به دليل افزايش تقاضا 
و استفاده از آب كاهش يافته است. اين تحقيقات گويای يك 
موضوع مهم در جهت حفظ بيش ازپيش منابع آب و استفاده 
ازجمله  اقتصادی  فعاليت های  در  منابع طبيعی  از ساير  بهينه 
كشاورزی در مناطق روستايی است. ارائه راهکارهای مديريتی در 
حفظ منابع آب و بررسی هايی كه به سازگاری و كاهش پيامدهای 
منفی كمبود آب در مناطق روستايی بپردازند، مهم خواهد بود. 
اما موضوع پايانی در ارتباط با بعد اجتماعی- فرهنگی توسعه 
پايدار است. مهاجرت و پيری )سالمندی( جمعيت در مناطق 
روستايی كشورمان يك بررسی مهم و تأثيرگذار در نظام اقتصادی 
كشورمان از جنبه كاهش توان توليد و از جنبه منفعت هزينه 
روستايی  مناطق  در  درمانی  و  اجتماعی  خدمات  توسعه  برای 
است. بررسی موضوع مزبور نيز زمانی اهميت می يابد كه ساكنان 
مناطق روستايی در كشورمان به عنوان حافظان باورها، سنت ها و 
فرهنگ هستند. بنابراين اين موضوع نيز يکی از موضوعات مهم 
در مطالعات جغرافيايی و به خصوص در تسريع بخشيدن به ابعاد 

و اهداف توسعه پايدار است )تصوير شماره 7(.

تشكر و قدردانی

نويسندگان مراتب سپاسگزاری را از همکاران محترم كتابخانه 
مركزی دانشگاه خوارزمی )واحد كرج( برای آماده سازی و ارائه 

اطالعات تحقيق اعالم می دارند.

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

12. Pereira

تصویر 7. موضوع های كمتر موردتوجه در پايان نامه های موردبررسی بر اساس ابعاد اصلی توسعه پايدار. 
منبع: يافته های تحقيق، 1400
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