
 

 با مرتبط های رشته دکتری و ارشد  کارشناسی های نامه پایان بررسی

 (0933-0931) تهران دانشگاه در روستایی موضوعات
 

 سید احمد فیروزآبادی
  ****شاپور سلمانوندی ***سید رسول حسینی ** صدیقه پیری *

 

 

 2937تیر  72: تاریخ دریافت

 2937مهر  2: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

  توسعه ریزی روستایی، های برنامه ارشد و دکتری رشته های کارشناسی نامه پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان

اجتماعی و کشاورزی دانشگاه تهران، در طول بیش از  های جغرافیا، علوم  روستایی در دانشکده روستایی و ترویج و توسعه 

نامه در کتابخانه،  پایان 732های مذکور و مطالعه  اطالعات از طریق مراجعه به دانشکده. انجام شده است( 23-39) یک دهه

ها، جنسیت  نامه اطالعات به دست آمده به لحاظ رشته تحصیلی، تعداد پایان. شماری گردآوری شده است به صورت تمام

روش تجزیه . نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است یانپژوهشگران، سال دفاع، روش پژوهش و توزیع استانی انجام پا

کد دسته بندی  72ها در قالب  نامه سپس موضوعات پایان. ها است نامه و تحلیل، توصیفی و تحلیل محتوای موضوعی پایان

تایی ریزی روس بیشترین تنوع موضوعی، در گروه برنامه: برخی از نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است. شده است

بیشترین بررسی . اجتماعی وجود داشته است روستایی دانشکده علوم  دانشکده جغرافیا و کمترین میزان آن، در گروه توسعه 

به . در روستاهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شده است  موردی، در روستاهای استان تهران و کمترین آن

های خود، کمتر به روستاهای محروم و موضوعاتی همانند جوانان روستایی،  نامه یانعبارت دیگر، دانشجویان در انجام پا

ریزی روستایی  های روستایی و برنامه جوامع عشایری، مطالعات تاریخی، مطالعات سیاسی، تغییر و تحوالت خانواده، تعاونی

 .اند توجه کرده
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 بیان مسألهمقدمه و 

استفاده از . در دنیای کنونی، کمتر کسی وجود دارد که از اهمیت علم و دانش غافل مانده باشد

گشای بسیاری از مشکالت بوده و حل حتی دشوارترین مسائل بشر را  علم و منابع علمی، همواره راه

ای انجام  ها هستند که در پی پاسخ به مسئله نامه پایانیکی از منابع علمی مذکور، . میسر کرده است

ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو و وقت اعضای هیئت  همه. اند شده

 از یکی منزله به ها نامه پایان اهمیت. شود ها می نامه ها صرف انجام پایان علمی و دانشجویان دانشگاه

 گشای راه تواند ها، می نتایج آن از استفاده زیرا نیست، پوشیده کس هیچ طالعاتی، برمنابع ا ترین مهم

قطعاً افزایش اهمیت علم . ها را از بسیاری جهات کاهش دهد باشد و هزینه پژوهشی مسائل از بسیاری

 ویژه کشورهای در حال توسعه، و نیز رشد بسیار متقاضیان علم، موجب شده است تا همه کشورها، به

ها،  برای طی کردن مسیر توسعه واقعی، به این گونه منابع علمی و ارزیابی آن به این امر بیندیشند که

  . ای داشته باشند توجه ویژه

9و هولم 7، ایلز2کول. های علمی، از ربع اول قرن بیستم آغاز شد بررسی و تحلیل آماری نوشته
از  

خلجی، )مقایسه تولید علمی کشورها استفاده کردند مقاالت علمی منتشر شده، به عنوان مالکی برای 

به عنوان منابع اطالعاتی  -2: اند ها به عنوان منابع علمی از سه نظر حائز اهمیت نامه پایان(. 38: 2922

ها  کاری جلوگیری از دوباره -9های علمی و پژوهشی؛  ارائه نتایج فعالیت -7مورد نیاز پژوهش؛ 

ها و راهکارهای  روش: اند یزدی به نقل از فراهانی بیان کردهموحدی و ا(. 2922اکرامی، )

از جمله مصادیق مهم . تواند حوزه وسیعی از اقدامات را شامل شود سازی تولید دانش می عملیاتی

طراحی و تدوین نقشه جامع علمی : توان موارد زیر را بیان کرد های تولید و اشاعه علم، می روش

گذاری نیازها، تقسیم کار، هماهنگی آموزش و پژوهش،  نیازها، اولویتکشور، شناسایی و آگاهی از 

ها، راهبری نهضت پژوهش و  پردازی، نگاه متوازن به توسعه همه علوم و رشته های نظریه ایجاد کرسی

 (.29: 2922موحدی و ایزدی، )تولید دانش 
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. ای برخوردارنژد  ویژژه ای، از اهمیت  ترین واحد اجتماعی در هر جامعه به عنوان کوچک روستاها

شک تالش برای کاهش مسائل و مشکالت این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آنها در چرخه  بی

، بژا  یژران در ا یشناسژ  سنت جامعهدر واقع، . ای ویژه است پایدار، مستلزم توجه  ویژه توسعه توسعه، به

هژای   اهمیت روستا موجب شده است تا رشته(. 22: 2922عنبری، ) آغاز شده است ییمطالعات روستا

در . را مورد بررسی قرار دهند علمی متنوعی در محافل آکادمیک شکل گیرد و هر کدام ابعاد مختلف آن

روسژتایی دانشژکده     های انجام شده در زمینه روستا، در سه گژرایش توسژعه   نامه پژوهش حاضر، پایان

روستایی دانشکده کشاورزی  ده جغرافیا و ترویج و توسعه ریزی روستایی دانشک اجتماعی، برنامه  علوم

در این پژوهش، چنژدین  . در دانشگاه تهران، در طول یک دهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

های مورد بررسی، چه موضوعاتی را پوشژش   های انجام شده در دانشکده نامه پایان: پرسش مطرح است

هژایی اسژتفاده    هژا، از چژه روش   نامه ن به چه نحو است؟ در این پایاندهند؟ توزیع جنسی دانشجویا می

یژافتگی اجتمژاعی    هژا، بژا نمژره توسژعه     نامژه  شده است؟ رابطه توزیع روستاهای مورد بررسی در پایان

های انجام شده درباره روسژتا   نامه ها چگونه است؟ در پژوهش حاضر، دیدی جامع راجع به پایان استان

هژا و انتخژا     نامژه  های فوق، دیدی عمیق به ویژه درباره پایژان  به دانشجویان رشته فراهم شده است و

  . هایشان خواهد داد موضوع

 

 پیشینه تجربی پژوهش

های کمی  روستایی، بررسی  های پیشین در کشور، به ویژه در حوزه در زمینه ارزیابی پژوهش

اند،  های پیشین در کشور پرداخته ی پژوهشبا این حال، به چند بررسی که به ارزیاب. انجام شده است

  :شود اشاره می

ارشد رشته کتابداری  های کارشناسی نامه ارزیابی پایان"در پژوهش خود با عنوان ( 7992)علومی 

جامعه . های فوق پرداخته است نامه به ارزیابی پایان "های تربیت مدرس رسانی در دانشگاه و اطالع

های  ها با گرایش نامه بوده که به لحاظ زمینه موضوعی، انطباق آن نپایا 252 آماری این پژوهش،

ها؛ میزان منابع مورد  نامه های کتابداری؛ نوع روش پژوهش در تهیه پایان چهارگانه در هر یک از گروه

( 2922)زکی . ها، مرتبه علمی راهنمایان و مشاوران، مورد بررسی قرار گرفته است استفاده و تازگی آن
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به تحلیل  "های جهانگردی در ایران نامه بررسی و تحلیل محتوی پایان" هش خود با عنواندر پژو

هدف وی از انجام این پژوهش، بررسی . نامه تحصیالت تکمیلی پرداخته است پایان 255محتوای 

متغیرهای مستقل این پژوهش، . های پژوهشی در تحقیقات جهانگردی ایران بوده است گرایش

وده نامه ب عناصری مانند جنس، تعداد صفحات، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، و زمان دفاع از پایان

های  نامه دوره ارشد و دکتری در سال پایان 229در پژوهش خود، به ارزیابی ( 2922)خلجی . است

، عنوان، مقدمه،  هایی که در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته مؤلفه. پرداخته است 52-2922

ها،  دادهشناسی، تحلیل  ها، واژگان، پیشینه، روش تعریف مسئله، اهمیت، اهداف، فرضیه، محدودیت

ها،  که برای تجزیه و تحلیل آن  ها بوده گیری، پیشنهادها، گزارش نهایی، و منابع و پیوست بحث و نتیجه

در پژوهش خود به ( 2922)الحوائجی  سیدین و با . های کمی مورد استفاده قرار گرفته است روش

دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای رسانی  ارشد کتابداری و اطالع  های کارشناسی نامه تحلیل محتوای پایان

 2927 -28های  تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش، دانشگاه، جنسیت، تعداد صفحات، ابزار گردآوری . اند پرداخته

شکفته و : حو انجام شدند، عبارت است ازن  ها که بدین برخی دیگر از پژوهش. و استنادها بوده است

، مهراد و همکاران (2929) ، صادقی(2922)، رضائیان و همکاران (2922)زاده  ، آصف(2922)اکبری 

(2922.) 

ارشد دانشگاه  های کارشناسی  نامه پژوهش خود به تحلیل محتوای پایان در( 7992) 2عبدوالیه

وی اطالعات مورد نیاز . پرداخته است 2333تا  2332ی ها المللی اسالمی مالزی در فاصله سال بین

متغیرهای این پژوهش، پیوستگی جغرافیایی، . نامه استخراج کرده است پایان 992خود را از چکیده 

در پژوهش خود  7(7993) شیان جیان جائو. ها بوده است نامه نظارت و مشارکت اساتید و موضوع پایان

در دانشگاه ووهان چین  7995های پذیرفته شده دوره دکتری در سال  مهنا های پایان به تحلیل نقل قول

های فوق مورد  نامه هایی که در پایان تعداد نقل قول. نامه است پایان 58جامعه آماری وی . پرداخته است

نیز پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کتب ( 7993) 9الیو یحیی. مورد بود 2977بررسی قرار گرفت، 
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وی ابتدا به . داگوری انجام داده است ارشد در کتابخانه دانشگاه می  ه دانشجویان کارشناسیپذیرفته شد

بندی بر اساس موضوع، سال انجام پژوهش، تعیین حوزه جغرافیایی و جنسیت پژوهشگران دسته

به  های مذکور را در قالب جداول نشان داده و در نهایت، تفکیک، آمار و ارقام داده پرداخته و سپس به

 2شاو یانگ چیانگ. اند ذکر کتب دانشجویانی پرداخته که در حوزه آکادمیک، مورد پذیرش واقع شده

های آمریکا پرداخته  های دوره دکتری دانشگاه نامه در پژوهش خود به تحلیل محتوای پایان( 7993)

ها، تعامل دوتایی قدرت  هایی گردآوری کرده که موضوع آن نامه های خود را از پایان وی داده. است

ل نقل قو 3299به مطالعه بیش از ( 7999) 7کاشکافسکی. شخصی و قدرت موقعیتی بوده است

نامه دوره دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه لندگرانت میدوسترن پرداخته که در  پایان 873برگرفته از 

نتیجه مطالعه وی نشان داد که دانشجویان در تألیف . اند پذیرفته شده 2333تا  2329های  فاصله سال

تر به پژوهش درباره توجه بوده و بیش شان بی نامه، به رشته خود و موضوعات مرتبط با رشته پایان

به ( 2322)و همکارانش  9یبراد. پ.میشائل .ها سودآور بوده است اند که برای آن موضوعاتی پرداخته

 5های دوره دکتری در زمینه تحقیقات آموزش و پرورش استثنایی در یک دوره  نامه تحلیل کمی پایان

کل فرایند . تحلیل و بررسی قرار دادندنامه را مورد  پایان 2522وی و همکارانش، تعداد . ساله پرداخت

برای پاسخگویی به وضعیت نویسندگان، موضوعات ارائه شده، روش پژوهش مورد  ها آنپژوهش 

 . های مذکور بود استفاده و نتایج حاصل از  پژوهش

 

 پژوهش  روش

ها نیز  روش تجزیه و تحلیل داده. حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است پژوهش

اجتماعی است که در پی  ترین فنون پژوهش در علوم  روش فوق، یکی از مهم. است  حلیل محتوات

ها را  در این روش، پژوهشگر وقوع و تکرار و ارتباطات آن. پردازد ها می ها، به تحلیل آن شناخت داده

و زمان را  های درون متن، نویسندگان، شنوندگان و حتی فرهنگ دهد و سپس پیام مورد تحلیل قرار می

 732جامعه آماری این پژوهش، (. 757: 2928حاج باقری، صلصالی و پرویزی، )کند  استنتاج می
 
1  Shiao-Yun Chiang 
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ریزی روستایی و  روستایی، جغرافیای برنامه های ترویج و توسعه  ثبت شده در رشته  نامه پایان

های  شکدههای دان ، در کتابخانهاجتماعیروستایی، دو گرایش مدیریت روستایی و توسعه  توسعه

شماری  گیری به صورت تمام روش نمونه. اجتماعی دانشگاه تهران است کشاورزی، جغرافیا و علوم

متغیرهای . است  نامه، به عنوان جمعیت نمونه انتخا  و مورد بررسی قرار گرفته پایان 732بوده و کل 

ران، سال دفاع از اصلی پژوهش، عالوه بر سه رشته مورد بررسی، حوزه جغرافیایی، جنسیت پژوهشگ

های انجام شده در نواحی روستایی  ها با تعداد پژوهش نامه و مقایسه رتبه توسعه اجتماعی استان پایان

ارشد و دکتری تخصصی در حوزه مطالعات روستایی در محدوده  های کارشناسی نامه هر استان، در پایان

 . است 2939تا پایان سال  2923زمانی دوازده سال یعنی از سال 

ها مراجعه کرده  ها به این صورت بوده که محقق مستقیماً به کتابخانه دانشکده داده گردآوریشیوه 

با بررسی یکایک . های مورد نظر پرداخته است نامه های راهنما، به تعیین فهرست پایان و از روی کتابچه

پس از آن موضوعات، . ردیدهای اطالعاتی ثبت گ ها، اطالعات مورد نظر استخراج و در برگه نامه پایان

های پژوهش همانند سایر  اعتبار مربوط به داده. است  بندی شده کد مقوله 72کدگذاری و در قالب 

اعتبار .  شود، از دو جنبه قابل بررسی است هایی که با روش تحلیل محتوا انجام می پژوهش

شماری بوده، نمونه مورد  ماماز آنجایی که پژوهش حاضر به صورت ت. و اعتبار معنایی 2گیری نمونه

ها نیز باید گفت سعی شده است  داده  در زمینه اعتبار معنایی. بررسی، معرف کامل جامعه آماری است

گیری به دقت  ها از قبیل چکیده، طرح مسئله، روش، هدف پژوهش و نتیجه نامه تمام جوانب پایان

های توصیفی  ویژه برای تحلیل یافته که به عالوه بر تحلیل محتوا، فن دیگری. مطالعه و کدگذاری شود

 .به کار گرفته شد، جداول توصیفی و همبستگی آماری است

 

 های پژوهش یافته

در . ها و تحلیل کدهای موضوعی تشکیل شده است این بخش از دو قسمت، یعنی توصیف داده

ها، جداول توزیع فراوانی و درصد متغیرها که در نمونه مورد بررسی، به خوبی  قسمت توصیف داده

 
1  sampling validity 
2  semantical validity 
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نمایش داده شده، ارائه گردیده و در قسمت تحلیل کدهای موضوعی، به تشریح و تحلیل موضوعات 

 .ندی شده بر اساس اولویت کدگذاری پرداخته شده استب تقسیم

 

 ها  تحلیل توصیفی یافته
 ها بر اساس روش بررسی نامه توزیع پایان(: 2) جدول

روش 

انجام 

 بررسی

دانشکده 

جغرافیا 

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی

  دانشکده علوم

 اجتماعی

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی

دانشکده 

 کشاورزی

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی
 مجموع

درصد 

 فراوانی

 2245 777 32 89 58 29 22 23 کمی

 3 72 9 9 72 72 9 3 کیفی

 2545 28 245 2 77 73 25 28 کیفی-کمی

 2 9 245 2 2 2 2 2 اسنادی

 299 732 299 87 299 299 299 298 مجموع

 

( درصد 5/22) 777 نامه، تعداد پایان 732شود، از مجموع  مشاهده می( 2)طور که در جدول  همان

مورد ( درصد 2) 9مورد کیفی، ( درصد 3) 72همچنین . با روش کمی انجام شده است  نامه پایان

روش کیفی . های کمی و کیفی انجام شده است مورد با تلفیقی از روش( درصد 5/25) 28اسنادی و 

ها از  ه و سایر گروهاجتماعی مورد استفاده قرار گرفت روستایی دانشکده علوم  فقط در گروه توسعه 

مورد، از روش اسنادی  سهدهد که فقط در  های جدول نشان می داده. اند های کیفی استفاده نکرده روش

نامه با تلفیقی از  پایان 73اجتماعی، با انجام   روستایی دانشکده علوم گروه توسعه . استفاده شده است

ریزی روستایی دانشکده  های کمی و کیفی، بیشترین سهم را در این شیوه پژوهش و گروه برنامه روش

 .اردنامه، در مرتبه بعد قرار د پایان 28جغرافیا با انجام 
 ها بر اساس جنسیت پژوهشگران نامه توزیع پایان(: 7)جدول 

 جنسیت
 دانشکده جغرافیا

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی

 اجتماعی دانشکده علوم

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی

 دانشکده کشاورزی

 (فراوانی)

درصد 

 فراوانی
 مجموع

درصد 

 فراوانی

 82 799 55 92 85 22 22 27 مرد

 99 32 25 72 95 28 77 72 زن

 299 732 299 87 299 299 299 298 مجموع
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بر اساس . شود نتایج حاصل از بررسی وضعیت جنسیت پژوهشگران مشاهده می( 7)در جدول 

اجتماعی و کشاورزی، تعداد  مجموع در هر سه دانشکده جغرافیا، علوم  های جدول فوق، در یافته

بیشترین تفاوت . برتری دارد( درصد 99) بر تعداد پژوهشگران زن( درصد 82)پژوهشگران مرد 

درصد زن و کمترین تفاوت  77درصد مرد در مقابل  22جنسیتی پژوهشگران در دانشکده جفرافیا با 

 .درصد، زن هستند 25درصد، مرد و  55 در دانشکده کشاورزی وجود دارد، به طوری که
 ها بر اساس سال انجام بررسی نامه توزیع پایان(: 9)جدول 

 مجموع دانشکده کشاورزی اجتماعی دانشکده علوم دانشکده جغرافیا بررسیسال انجام 

2923 8 2 2 22 

2929 2 7 2 29 

2922 29 2 2 25 

2927 8 29 9 23 

2929 7 23 5 78 

2922 2 2 9 22 

2925 9 22 2 72 

2928 3 28 8 92 

2922 5 28 2 73 

2922 78 29 5 22 

2923 23 22 8 27 

2939 3 29 2 73 

 732 87 299 298 مجموع

 

بیشترین فراوانی . شود ها بر اساس سال انجام بررسی، مالحظه می نامه توزیع پایان( 9)در جدول 

 .قرار دارد 2939و  2922، 2928، 2923های  وجود دارد و در مرتبه بعد، به ترتیب سال 2922در سال 

طور که   همان. های مختلف بیان شده است نامه در استان ، میزان فراوانی انجام پایان(2)در جدول 

های روستایی، در استان تهران  نامه شود، بیشترین میزان فراوانی انجام پایان در جدول مذکور مشاهده می

ها نشان  همچنین یافته. های فارس، مازندران و اصفهان بوده است و در مرحله بعد، به ترتیب در استان

های سیستان و  روستایی دانشگاه تهران، در استان  های توسعه دهد که هیچ پژوهشی در گروه می

های  ترین استان بلوچستان و هرمزگان  انجام نشده است، در حالی که دو استان فوق، از جمله محروم
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های سمنان،  الوه بر این، استانع. پذیری نیز دارند کشور هستند که قطعاً روستاهای بسیار آسیب

خراسان جنوبی، همدان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی و یزد، به ترتیب در پایین جدول به 

 .لحاظ انجام بررسی قرار دارند
 ها بر اساس استان مورد بررسی نامه توزیع فراوانی پایان(: 2)جدول 

 رتبه توسعه اجتماعی فراوانی استان ردیف *رتبه توسعه اجتماعی فراوانی استان ردیف

 27 5 قم 22 2 22 آذربایجان شرقی 2

 22 25 کردستان 22 72 28 آذربایجان غربی 7

 72 5 کرمان 23 78 5 اردبیل 9

 77 28 کرمانشاه 79 7 22 اصفهان 2

 72 8 22 البرز 5
کهگیلویه و 

 بویراحمد
5 99 

 3 3 گلستان 77 72 29 ایالم 8

 29 22 گیالن 79 22 2 بوشهر 2

 72 25 لرستان 72 8 73 تهران 2

 5 22 مازندران 75 2 9 چهارمحال بختیاری 3

 79 29 مرکزی 78 9 2 خراسان رضوی 29

 75 9 هرمزگان 72 25 2 خوزستان 22

 23 7 همدان 72 22 9 زنجان 27

 2 9 یزد 73 2 2 سمنان 29

 28 7 خراسان جنوبی 99 73 9 سیستان و بلوچستان 22

 79 9 خراسان شمالی 92 29 23 فارس 25

  732 جمع 97 22 2 قزوین 28

 (2923)ک به پژوهش فیروزآبادی و همکاران . ر  *

 
 ها در هر استان نامه ها و میزان فراوانی انجام پایان همبستگی توسعه اجتماعی استان(: 5)جدول 

 میزان همبستگی داری سطح معنی

728/9 292/9 

 

شود که بین رتبه توسعه اجتماعی  با استفاده از همبستگی پیرسون، مشاهده می( 5) جدولدر 

و  728/9داری برابر با  سطح معنی. ای وجود ندارد ها رابطه ها در استان نامه ها و فراوانی انجام پایان استان

 . است 292/9میزان همبستگی برابر با 
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 ها نامه تحلیل موضوعی پایان

های اصلی پژوهش است، حاصل کدگذاری محققان درباره  حاوی یافتهکه ( 8)در جدول 

موضوعات مورد بررسی توسط دانشجویان در سه گرایش مورد بررسی بوده که بر اساس بیشترین 

 .فراوانی، مرتب شده است
 ها بر اساس موضوعات نامه توزیع پایان(: 8)جدول 

 

2 

 کشاورزی دانشکده دانشکده جغرافیا اجتماعی  دانشکده علوم

 (های خرد شدن زمین و تقطیع اراضی نظام)روستایی  کشاورزی و توسعه

، خادم (2923)سلمانوندی 

(2939) 

، فیروزی (2922)، منصوری (2927)زاده  ، موسی(2925)شمسایی گلسفیدی دکتری تخصصی 

، رجی (2922)، موسوی (2923)، حسنوندی (2929)شکوه  ، گل(2923)دکتری تخصصی 

، (2928)پور  ، تقی(2927)، قربانی (2927)، نادری دیزج (2922)، شبان جدی (2922)

 (2939)، مهرابی بهرام (2923) ، بهمند دکتری تخصصی(2923)، حقانی (2929)پوررمضان 

، (2925)، عزمی (2922)، سعادت زاده (2925)قرقانی 

، (2922)، انصاری اردلی (2922)زاده  ، عبداهلل(2922)مقصودی 

، (2922)زاده  ، جالل(2922)یار  ، همت(2922)رحیمیان 

 (2939)، عجبی (2939)، جمشیدی (2923)میرزایی گرجی 

 مشارکت، سرمایه اجتماعی، اعتماد 7

، (2929)، مداح (2928)، دقیقی (2929)الهی  فتح ،(2922) ، اسدی(2922) پور ، رسول(2922)شجاعی نصرآبادی 

عابدینی  ،(2922)عبدللهی ( 2929)، فرجی (2922)پیران  ،(2929)، هاشمی (2929)، اکبری (2929)قادری 

، رضایی (2939)بیابانگرد  ،(2922)مهر  ، دانش(2927)نژاد  ، علی(2922)، حیدری (2929)، بختیاری (2923)

 (2939)، حسنوند (2923)، اختیاری (2923)

، قاسمی (2928)بیگی  علی

 (2922)حامد 

زارعی  ،(2929)اسمی ، ق(2922)طبرسا 

 (2925)دستگردی 

 زنان 9

، (2928)زاده  ، حسن(2929)، مجدی (2929)، شیرسوار (2928)زاده  فرضی ،(2927)، صالحین (2927)فر  هومین

 ،(2927)، یوسفی (2925)، نجفی اصل (2925)، گودرزی (2922)، صادقی (2927)، وفایی (2922)میرزاوند 

 (2939)، شهریاری (2923)، سبحانی (2923)ای  ، کمره(2923)نژاد  ، خانجانی(2923)، نخعی (2923)محمدمرادی 

، (2922)حسنی 

 (2939)قربانی

، (2925)، میرالماسی (2922)کوشکی 

، (2923)، اعظمی (2922)سروش مهر 

 (2939)آبادی  شریفی نجف

 مدیریت روستایی 2

، ابراهیمی (2929)، یوسفی (2929)زاده  ، حاجی ابراهیم(2925) لشنی پارسا ،(2927) طاهری

، (2922)، حسنوند (2928)، جوهری (2927)، تفضلی شادپور (2922)، سلیانی (2922)

 (2939)، پاکدامن (2939)یاری  ، صفی(2922)، عابدی (2922)پوررجب 

، (2922)، قاسمی بادی (2922)غالمی 

، (2923) دربان آستانه دکتری تخصصی

، کوهستانی دکتری (2923)محمدی 

 (2923) تخصصی

، لشنی پارسا (2929)، عسگری (2927)گیر  خوشه

 .(2925)، ییالق چغاخوز (2925)

 توریسم 5

، (2928)، محمدخان خیرآبادی (2929)زاده  اله روح

، (2925)، تقوی (2922)زاده  ، بخشی(2922)صالحی 

 (2923)پور  ، کیائی(2922)، قاسمی (2922)صفری 

، علی قلی زاده فیروز (2922)، اردستانی دکتری تخصصی (2922)، ایمانی (2922)ایمنی قشالق 

، (2922) نسب ، قنبری(2928)، شورجه (2922)نسب  ، قنبری(2928)جانی دکتری تخصصی 

، (2939) ، اکبری سامانی(2923)، سپهوند (2923) ، غنیان دکتری تخصصی(2923) باغبانی

 (2923) زاده کریم ،(2923) جانیمحمدزاده الری

، منافیان (2928)پارسا بصیر 

(2923) 

 صنعت و صنایع روستایی 8

، توحیدلو (2922)، مالکی (2922)موسوی 

 (2923) ، کریمی(2939)برجی  ،(2922)

، (2929)جمشیدی  ،(2922)آذرباد 

، عزمی (2922)، غفار (2929)شرفیان 

 (2939) دکتری تخصصی

، (2928)، رهنما (2923)، زیارتی نصرآبادی (2923)، دربان آستانه (2929)حقیقی ، (2927)بخشی 

 (2939)، داودی (2929)باباجانی 

 پذیرش، نوگرایی و تغییرات اجتماعی 2

، حجازی (2928)در  ، نایه(2927)، پورترکاانی (2922)، رستمی (2922)، احمدی (2928)، خورشیدی (2925)، ظهیری (2928) اکبری

 (2939) ، خرمی(2923)، باقری (2927)، احمدی (2929)، اردشیری (2925)

 (2939)قهرمانی تبار  (2929)صدری 
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 شناسی و فقر آسیب 2

، (2925)، صحرالنورد (2925)، قاسمیان (2929)، محمدی (2925)، قاسمیان (2925)، حجتی کرمانی (2928) مهرابی

 (2939)، امینی (2923)، پیری (2922)، شرافت (2922)بهرامی 

، (2922)قرنی آرانی دکتری تخصصی 

 (2923) اسکندری چوبقلو

 (2923)پقه 

 سالمت و زندگی سبک مصرف،  3

، (2922)، سهرابی (2922)، اسدللهی (2922)، گودرزی (2925)بیات 

، صفا (2939)، سروش (2923)، تیموری (2922)حسینی رودبارکی 

(2922) 

، اسماعیلی (2929)، شیرزاد (2922)، احمدی (2922)شیخی دکتری تخصصی 

 ، هاشمی دکتری تخصصی(2929)، اکبرنژاد بائی (2929)دکتری تخصصی 

، فالحی (2923) سیرت ، نیک(2923)، قرنیجک (2939) ، بانویی آرانی(2939)

 (2923)، شیخی دکتری تخصصی (2923) یارولی

زاده  ، حبیب(2922)صحرایی 

(2923) 

 ماندگاری مهاجرت و 29

کهیانی  ،(2922)، درخشان (2922)، افشاری (2922)زاده  ، رستمعلی(2925)زاده  رسول
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روستایی، به مشارکت، سرمایه اجتماعی و  های دفاع شده در حوزه توسعه  نامه بیشترین درصد پایان

اجتماعی،  در دانشکده علوم . اند اجتماعی به نگارش درآمده  اعتماد مربوط است که در دانشکده علوم

های سیاسی و  الیتها یا فع کننده مشارکت روستاییان در طرح موضوعاتی همانند عوامل محدود یا تسهیل

های مختلف مشارکت و مشارکت در  روستایی، جنبه  اجتماعی، نقش و آثار چندجانبه مشارکت در توسعه

در دانشکده کشاورزی در بررسی این موضوع، بر . های مختلف موجود در روستا بررسی شده است گروه

ت و تحلیل سازوکارهای هایی همانند مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی یا شناخ جنبه

های  پشتیبان، و مشارکت روستاییان در طرح –مشارکت کشاورزان و شهروندان در کشاورزی اجتماع 

در دانشکده جغرافیا در پژوهشی که در این زمینه انجام شده، احیاء و بازتولید . عمرانی تأکید شده است

نیافته  یافته و توسعه در روستاهای توسعههای مدرن  های سنتی و سنجش آگاهی افراد در مشارکت مشارکت

 . بررسی شده است

بعد از موضوع سرمایه اجتماعی، بررسی مسائل مربوط به زنان، دومین رتبه را به خود اختصاص داده 

تأکید بر این موضوع با در نظر . اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است که اکثر آنها در دانشکده علوم 

تغییرات نقش زنان در حیات اقتصادی خانواده و عوامل مؤثر بر آن، . تلف همراه استهای مخ گرفتن جنبه

هایی  ها، و تأکید بر شاخص گیری شناسایی عوامل مختلف مؤثر بر توانمندسازی و مشارکت آنان در تصمیم

با  روستایی دانشکده کشاورزی گروه توسعه . همانند فقر و طرد اجتماعی از جمله مباحث مذکور هستند

باف  های اعتباری خرد بر زنان و بهبود شرایط شغلی زنان قالی هایی مانند مطالعه تأثیر صندوق بررسی

های دانشکده جغرافیا نیز بر اشتغال نیروی مازاد  در پژوهش. روستایی، در این راستا گام برداشته است

 . تأکید شده است بخش کشاورزی، که عمدتاً زنان هستند، در صنایع کوچک
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. در روستاهای ایران، شکل غالب گذران معیشت و شغل اصلی اکثر روستاییان استکشاورزی 

ترین موضوعات در رابطه با مسائل  بنابراین، توجه به کشاورزی و مشکالت مربوط به آن، در زمره ضروری

اره روستا، ها درب نامه بعد از دو موضوع مطرح شده در باال، بیشترین حجم پایان. روستا و روستایی است

. مسائل مرتبط با کشاورزی است که به ترتیب در دانشکده جغرافیا و کشاورزی انجام شده است

هایی که در این حوزه در دانشکده جغرافیا انجام شده است، موضوعات متعددی همانند استفاده  بررسی

د از اصالحات ارضی، برداری بع بهینه از زیربناهای کشاورزی، بررسی وضعیت امالک وقفی و نظام بهره

استفاده از علوم نوین در بخش کشاورزی، عوامل مؤثر بر راندمان محصوالت کشاورزی، توسعه محصوالت 

خاص محیطی، توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی، پایداری محیط و تأثیر استفاده از مواد 

های اقتصادی،  رتقای شاخصشیمیایی، توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، نقش و جایگاه کشاورزی در ا

اجتماعی روستا، شناسایی ساختارهای زیربنایی کشاورزی، نقش توسعه کشاورزی در توسعه پایدار 

روستایی، گسترش مبادالت کشاورزی در بهبود رابطه شهر و روستا، و افزایش میزان محصوالت کشاورزی 

ده و گسترش بخش کشاورزی به منظور های اراضی غیرقابل استفا در واحد سطح، به زیر کشت بردن زمین

در ضمن، از آنجایی که مسائل کشاورزی از . شود رونق و شکوفایی اقتصادی روستاها را شامل می

ها، به این  نامه های اصلی مورد بررسی در دانشکده کشاورزی است، بیشترین موضوعات در پایان حوزه

برنده توسعه  عوامل بازدارنده و پیش: ود ازموضوعات مورد بررسی عبارت ب. حوزه اختصاص یافته است

های بکارگیری گیاهان  های تولید و فناوری گیاهان معطر، مؤلفه های توسعه نظام ای، مؤلفه های گلخانه کشت

های ساماندهی نظام تولید چغندرقند، وضعیت پایداری کشت  در راهبرد توسعه کشاورزی، مؤلفه  تراریخته

های تولید گندم  باغات، آثار خرد شدن و پراکندگی اراضی بر عملکرد شاخص زمینی، بهبود مدیریت  سیب

ها،  کاران آبی، خرد شدن قطعات اراضی کشاورزی و تدوین راهکارهای مناسب برای ساماندهی آن در گندم

سنجی ایجاد  برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی و امکان عوامل پیش

 . های پرورش ماهیان سرد آبیاستخر

های بسیار دور، به ویژه با انجام اصالحات  مدیریت روستایی از جمله موضوعاتی است که از گذشته

اجتماعی، موضوعات مختلفی  های دانشکده علوم  نامه در پایان. ارضی و حذف مالک مورد تأکید بوده است

ویژه  ها به دها، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد آنسنجش عملکرد این نها: در این زمینه بررسی شده است

 
 .تغییر یافته باشد مهندسی ژنتیکشود که ساختار ژنتیکی آن از طریق  گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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سرمایه اجتماعی و عناصر مختلف آن، تأثیر این نهادها در توسعه اجتماعی روستاها به ویژه توسعه محلی، 

های انجام شده در  نامه موانع بازدارنده عملکرد مناسب این نهادها، از جمله موضوعات مورد تأکید در پایان

هایی را در این  روستایی دانشکده کشاورزی نیز بررسی گروه توسعه . است  وستایی بودهزمینه مدیریت ر

مدار، عوامل مؤثر بر عملکرد  سنجی استقرار مدیریت مشارکت زمینه انجام داده است، از جمله امکان

ز تحلیل در دانشکده جغرافیا نی. روستایی بندی شوراها برای توسعه  ها و مدل شوراهای اسالمی و دهیاری

ها در توسعه  های مردم روستایی درباره نقش دهیاری ها و شوراها، و بررسی دیدگاه عملکرد دهیاری

 .اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی روستا مورد توجه بوده است

. روستایی است  گردشگری به عنوان یک صنعت بدون دود، از موضوعات جدید در حوزه توسعه

های  شده در زمینه توریسم روستایی از دیدگاه جغرافیا، شامل تحلیل بستریابی و ظرفیتهای انجام  پژوهش

اجتماعی، آثار   ها در دانشکده علوم در بیشترین پژوهش. روستا برای تحلیل آثار گردشگری در توسعه است

شگری بررسی ویژه توسعه اجتماعی و عوامل مؤثر بر گرد روستایی، به  مثبت و منفی این پدیده بر توسعه

کارهای توسعه گردشگری  ها و راه روستایی دانشکده کشاورزی نیز به بررسی زمینه گروه توسعه . شده است

 .  پرداخته است

عوامل اقتصادی و اجتماعی . ها است نامه تغییرات و نوگرایی از دیگر موضوعات مطرح شده در پایان

های مختلفی که بیانگر تغییر در  ش نوگرایی، پدیدهمؤثر بر گرایش بیشتر روستاییان به تغییرات و پذیر

جامعه روستایی است و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پذیرش تغییرات، از جمله موضوعات مورد 

در . اجتماعی است های انجام شده در این حوزه، متعلق به دانشکده علوم  نامه اکثر پایان. بررسی بودند

جغرافیا، اهمیت فرهنگ روستایی و آگاهی آن به مسائل محیطی و اقتصادی پژوهش انجام شده در دانشکده 

 . و توسعه پایدار روستایی بررسی شده است

ترین اهداف توسعه، به ویژه توسعه پایدار روستایی، محوریت قرار دادن انسان و کیفیت  یکی از مهم

صرف، رفاه، خدمات، وضعیت در بررسی کیفیت زندگی، موضوعاتی مانند شیوه زندگی، م. زندگی اوست

های دانشکده جغرافیا، بیشتر توانایی  در پژوهش. گیرد وضعیت تغذیه افراد و غیره مورد توجه قرار می

ساخت مسکن نوساز، منافع اجتماعی حاصل از توسعه، نابودی فقر، بهبود خدمات زیربنایی برای جذ  

این پدیده . ندگی روستاییان، بررسی شده استمهاجران و ایجاد صنایع کوچک بر بهبود کیفیت و سالمت ز

های  اجتماعی، به لحاظ عوامل مؤثر بر مصرف، سبک زندگی روستاییان و مطالعه شاخص در دانشکده علوم 
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روستایی دانشکده کشاورزی نیز با  گروه توسعه . گوناگون کیفیت زندگی، مورد بررسی قرار گرفته است

 . بندی آن، در این حوزه گام برداشته است ی اجتماعی و سطحها هایی از قبیل شاخص انجام بررسی

برای توسعه بخش . ترین مشکالت جامعه روستایی ایران است پذیری، یکی از مهم فقر و آسیب

اجتماعی،   در دانشکده علوم. شود روستایی، نیاز جدی به انجام پژوهش درباره این موضوع احساس می

تصادی مؤثر بر آن، عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مواد مخدر، بررسی فقر و عوامل اجتماعی و اق

های توسعه اجتماعی، نابرابری و دیدگاه روستاییان درباره این پدیده و  خودکشی و ارتباط آن با شاخص

ها مورد تأکید قرار  نامه ای است که در پایان شناسانه تأثیر آن بر توسعه اجتماعی روستا، از موضوعات آسیب

 های انجام شده در دانشکده جغرافیا، تبیین کاهش فقر روستایی با رویکرد مشارکتی در پژوهش. رفته استگ

روستایی دانشکده کشاورزی نیز فقط یک پژوهش درباره این موضوع  گروه توسعه . مورد توجه بوده است

 . اقتصادی فقر بررسی شده است -های اجتماعی کننده انجام داده که در آن تعیین

های مورد بررسی در  نامه در میان پایان. استآغاز شده جریان مهاجرت در ایران  کهدهه است  چندین

انواع مهاجرت از شهر . های مختلف آن مورد تأکید بوده است اجتماعی، پدیده فوق و جنبه دانشکده علوم 

اجرت افراد از روستا، یا علل به روستا و بالعکس و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی روستا، دالیل مه

ماندگاری افراد در روستاها، از جمله موضوعاتی است که در ذیل عنوان مهاجرت روستایی مورد بررسی 

های مورد بررسی در دانشکده جغرافیا، بر بعد مثبت مهاجرت تأکید شده و  نامه در پایان. قرار گرفته است

عی شبکه مهاجران، چگونگی ایجاد و تداوم ارتباط میان هایی همانند وجوه ارسالی، سرمایه اجتما جنبه

در دانشکده کشاورزی پژوهشی . های خانوادگی روستایی مورد توجه بوده است های شهری و شبکه شبکه

 .درباره این موضوع در دهه مورد بررسی انجام نشده است

این موضوع . با شهرها استترین عوامل مؤثر بر توسعه روستاها، ارتباط و تعامل دوسویه  یکی از مهم

های مذکور در دانشکده جغرافیا، تعامل  در پژوهش. فقط در دانشکده جغرافیا مورد بررسی قرار گرفته است

هایی بهتر  حل میان شهر و روستا با هدف درک مسائل کالن شهری و شناخت مشکالت روستایی، یافتن راه

ری و روستایی متناسب با امکانات موجود، ارتباط صحیح برای برقراری فرایند توسعه پایدار میان مناطق شه

شهر و روستا، تعادل فضایی، عدالت کارکردی، بررسی نقش ارتقای روستاها به شهر در بهبود کیفیت 

زندگی ساکنان شهرهای ایجاد شده، نقش ارتقاء روستا به شهر در کیفیت محیط شهری و آثار تبدیل شدن 
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های پیرامون و بررسی جایگاه  ها و روابط خدماتی در بین سکونتگاه روستا به شهر بر الگوی جریان

 .روستایی بررسی شده است شهرهای کوچک در فرایند توسعه 

های جلوگیری از  تواند یکی از راه استقرار صنعت، به ویژه صنایع تبدیلی در مناطق روستایی می

های اجتماعی پدید آمده بر اثر بیکاری در جامعه  های غیراصولی و بسیاری دیگر از آسیب مهاجرت

انجام داده های فراوانی در این زمینه  روستایی دانشکده کشاورزی، بررسی گروه توسعه . روستایی باشد

برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه  وری نیروی کار صنایع کوچک روستایی، عوامل پیش است، مانند بهره

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، آثار قطب صنعتی بر توسعه کشاورزی، بهبود وضعیت صنعت فرش 

صنایع فرآوری محصوالت  یابی سنجی و مکان دستباف و سهم آن در اقتصاد خانوارهای روستایی و امکان

های انجام شده در دانشکده جغرافیا، بیشتر بر شناخت آثار صنایع روستایی، شناسایی  در پژوهش. باغی

های خصوصی برای  گذاری های مردمی و سرمایه های استقرار صنایع، ترغیب مشارکت ها و ضعف قوت

  روستایی دانشکده علوم وه توسعه در گر. استقرار صنایع در روستا و پیامدهای آن تأکید شده است

ها درباره صنایع روستایی، به بررسی آثار استقرار صنایع در روستا  نامه اجتماعی، بیشترین حجم پایان

به عبارت دیگر، آثار اجتماعی و فرهنگی مثبت و منفی ظهور صنایع در روستا، مورد . اختصاص یافته است

 . بررسی و تحلیل قرار گرفته است

در . یا توان، قابلیت ذخیره استعداد فراوان منابع محیطی، اقتصادی و اجتماعی استظرفیت 

های محیطی، اجتماعی و اقتصادی روستا،  های پیشین درباره این موضوع، بیشتر شناخت توان پژوهش

های  شناخت قابلیت و پتانسیل خاص توسعه در هر روستا و شناخت وضعیت موجود با تأکید بر توان

برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی موجود در ناحیه، مورد توجه بوده   حل دستیابی به راه محیطی و

 .ها فقط در دانشکده جغرافیا انجام شده است که همه آن

کمبود خدمات و تسهیالت رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره، توزیع ناهماهنگ این تسهیالت و  

ها در پهنه جغرافیایی کشور، روند توسعه مناطق روستایی کشور را با پراکنده و ناهمگون بودن روستا

ریزی منسجم و مشارکتی را ضروری ساخته  مشکل جدی و موانع ساختاری مواجه کرده که نیاز به برنامه

پژوهش . هایی را در این زمینه انجام داده است روستایی دانشکده کشاورزی بررسی  گروه توسعه. است

روستایی و شناسایی روستاهای مرکزی به منظور  رسانی کشاورزی، سطوح توسعه  دماتدرباره سطوح خ

رسانی دامپزشکی به واحدهای  رسانی، الگوی مناسب خدمات مراتبی مناسب خدمت ارائه الگوی سلسله
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روستایی، برخی   تولید دامی، آمایش سرزمین و طراحی الگویی برای آموزش کشاورزان جوان برای توسعه

ریزی روستایی، موضوعاتی از قبیل  های دانشکده جغرافیا در زمینه برنامه در پژوهش. وارد فوق استاز م

بندی نقاط روستایی، نیازسنجی  مراتبی مناسب و سطح یابی مراکز روستایی و طراحی الگوی سلسله مکان

در گروه . ار گرفته استریزی متناسب و تأمین اطالعات الزم برای مسئوالن مورد بررسی قر روستایی، برنامه

 .ای با این موضوع انجام نشده است نامه اجتماعی نیز، پایان روستایی دانشکده علوم  توسعه

روستایی دانشکده کشاورزی با  گروه توسعه . نیازهای توسعه و پیشرفت است ها از پیش زیرساخت

رسانی  توجه به ماهیت کشاورزی بودن گرایش خود، بیشتر مسائل آ  و گسترش آن و مشکالت آ 

برنده و بازدارنده اجتماعی و  موضوعاتی مانند عوامل پیش. کشاورزی را مورد توجه قرار داده است

ها، سازوکارها و آثار مدیریت آ  کشاورزی، از این  ها، چالش اقتصادی در میان منابع آبی مشترک، زمینه

آهن به عنوان یکی  ریزی دانشکده جغرافیا نیز بیشتر بررسی تأثیر راه های گروه برنامه در پژوهش. قبیل است

یی و مقایسه وضعیت روستاها قبل و روستا از عناصر سازنده فضای جغرافیایی، تأثیر احداث سد در توسعه 

بعد از احداث سد و استفاده بهینه از منابع زیرزمینی برای تأمین آ  شر  و آ  کشاورزی، مورد توجه 

 . بوده است

سامان دادن به جامعه روستایی و پر کردن خالء  ها به منظور سر و بعد از اصالحات ارضی، تعاونی

هایی که درباره این موضوع در دانشکده علوم  نامه پایان. نی یافتندمالک در روستا، گسترش و نفوذ فراوا

ها و  ارزیابی اقتصادی و اجتماعی تعاونی. های تولید بوده است اجتماعی نوشته شده، عمدتاً حول تعاونی 

گروه توسعه . ها، از موضوعات مورد تأکید بوده است های اجتماعی و تأثیر آن بر تعاونی بررسی سرمایه

ها و عوامل مؤثر بر موفقیت  تایی دانشکده کشاورزی نیز تالش کرده است به بررسی عملکرد تعاونیروس 

 . آنها بپردازد

اجتماعی، موضوع فرهنگ و دانش بومی در روستا بررسی شده  های دانشکده علوم  نامه در برخی پایان

ه دانش بومی و نوین در روستا، روستایی، مقایس  ی و تأثیر آن بر توسعهعناصری همانند دانش بوم. است

های مذکور  نامه های استفاده از دانش بومی در عصر حاضر، از جمله موضوعات مورد بررسی در پایان شیوه

 . است

ها، به نحوی که یکپارچگی فضایی را در روستاها تحقق  شناخت و تبیین نظام موجود سکونتگاه

ها و در نهایت، ارتقاء کیفیت زندگی و فعالیت  ن کانونبخشد، باعث افزایش عملکرد، تقویت روابط بین بی
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ها،  های دانشکده جغرافیا، بیشتر به شناخت و تبیین نظام موجود سکونتگاه در پژوهش. شود مردم منطقه می

های روستایی، بررسی نقش اعتبارات  ای در توسعه سکونتگاه عوامل تأثیرگذار بر آن، نقش امکانات پایه

های گروه  در پژوهش. مساکن روستایی و تثبیت جمعیت روستایی توجه شده استدولتی در بهسازی 

روستایی دانشکده کشاورزی نیز ارزیابی آثار اجرایی طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی بر  توسعه 

 .توسعه و عمران روستایی مورد توجه بوده است

در . دهد می تشکیلرا  سومی، جامعه شهریو  روستاییدو جامعه  کناردر  عشایریجامعه 

هایی که در این زمینه در دانشکده جغرافیا انجام شده، بیشتر دالیل اسکان عشایر، شیوه معیشتی  پژوهش

گیری روستاهای نوظهور عشایری در قالب روستاهای خودجوش و هدایتی،  عشایر، شناخت روند شکل

در تنها . عشایر مورد بررسی قرار گرفته استهای اسکان  آثار اقتصادی، اجتماعی و میزان موفقیت کانون

 عشایری،جامعه  اجتماعی - اقتصادیتوسعه  تطبیقی اجتماعی در این زمینه، بررسی نامه دانشکده علوم  پایان

 .اسکان و تغییرات به وجود آمده در همان ساختارها بررسی شده استقبل و بعد از 

از  یکیعنوان  به ،شناخته شده و در هزاره سوم نگدستیتمقابله با فقر و  برای ابزاریاعتبارات خرد، 

در . قرار گرفته است مورد توجه روستاییجوامع  انسانیو توسعه  توانمندسازیمهم  رویکردهای

 ییروستا یداراعتبارات خرد بر توسعه پا یرتأثاجتماعی درباره این موضوع،   علوم های دانشکده نامه پایان

روستایی دانشکده کشاورزی، فقط در یک پژوهش به تحلیل  گروه توسعه  .گرفته است قرار یبررس مورد

در دانشکده . های مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیالت بانکی کشاورزی توسط کشاورزان پرداخته است سازه

و شهرها به نامه درباره این موضوع انجام شده که در آن، روابط نابرابر بین روستاها  جغرافیا نیز دو پایان

 . لحاظ انتقال سرمایه از روستاها مورد بررسی قرار گرفته است

 ICT در . یا فناوری ارتباطات و اطالعات، فواید و مزایای فراوانی برای زندگی در جهان کنونی دارد

 ها و امکانات الزم حالی که جامعه روستایی ایران در این حوزه، در آغاز راه قرار دارد و هنوز زیرساخت

 نقشاجتماعی، به  های دانشکده علوم  در پژوهش. برای استفاده از فناوری مذکور در آن مهیا نشده است

توجه شده و پژوهشگران آن را از عوامل مثبت مؤثر  روستایی  در توسعه یو اطالعات یارتباط های فناوری

وره دوازده ساله، فقط در یک روستایی دانشکده کشاورزی نیز در د گروه توسعه در . اند بر توسعه دانسته

های صنعتی شیری بررسی  های بکارگیری فناوری اطالعات در مدیریت گاوداری ها و الزام نامه، زمینه پایان

 . شده است
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ها و تخریب منازل مسکونی و مزارع کشاورزی  ها و پل های روستاها، از قبیل راه تخریب زیرساخت

ان، زلزله و خشکسالی، به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده روستاها در اثر بالیای طبیعی از قبیل سیل، طوف

هایی در این زمینه،  روستایی دانشکده کشاورزی، به انجام بررسی گروه توسعه . همواره مطرح بوده است

در پژوهش دانشکده . مانند مدیریت ریسک خشکسالی و مدیریت ریسک تولید گندم پرداخته است

ویژه سیال  و شناخت درک مردم روستا از  های مدیریتی ریسک، به ، روشجغرافیا در حوزه ریسک

 .ها بررسی شده است مخاطرات طبیعی و میزان مشارکت مالی آن

و  "تاریخی" های پژوهش حاضر، توجه اندک به دو موضوع ترین یافته در نهایت، یکی از مهم

 . در جوامع روستایی است "سیاسی"

 

 گیری نتیجهبحث و 

پذیرترین اقشار جامعه را درون خود دارد،  روستاها، به عنوان واحد اجتماعی که شاید آسیباهمیت 

دانشگاه تهران، یکی از محافل . ای به آن داشته باشند موجب شده است تا محافل آکادمیک، توجه ویژه

د توجه قرار مذکور است که در قالب سه دانشکده مجزا، که هر کدام ابعادی از روستا و مسائل آن را مور

اندازی جامع، و  چشم یابی به یکی از نتایج پژوهش حاضر، دست. ای به این نهاد دارد دهند، توجه ویژه می

نتایج حاصل . هایی بود که در حوزه روستایی در دانشگاه تهران تألیف شده است نامه بخشی به پایان انسجام

موضوعی درباره روستا و مسائل آن، در گروه  دهد که بیشترین تنوع های پژوهش حاضر نشان می از یافته

. اجتماعی وجود دارد ریزی روستایی از دانشکده جغرافیا و کمترین تنوع موضوعی در دانشکده علوم  برنامه

بیشترین فراوانی بررسی، به . اجتماعی وجود دارد  ها در دانشکده علوم نامه در حالی که بیشترین تعداد پایان

های فوق،  ظاهراً به این دلیل که دانشجویان رشته .ت که در استان تهران وجود داردروستاهایی مربوط اس

در حالی که . ها قرار داشته است اند که در نزدیکی محل تحصیل آن معموالً به بررسی روستاهایی پرداخته

در . ستای هستند، بسیار کم توجه شده ا ویژه  به بسیاری از روستاهای محروم کشور که نیازمند توجه

های کمی و کیفی در  با تلفیقی از روش  های اخیر، انجام پژوهش ویژه در سال شناسی، به بخش روش

در حالی که در دو . تواند قابل تأمل باشد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که می  دانشکده علوم

بیشترین . ای کمی انجام شده استه ها در حوزه روستایی، با استفاده از روش نامه دانشکده دیگر، اکثر پایان

ها، مشارکت، اعتماد و سرمایه اجتماعی است که در دانشکده علوم  نامه موضوع مورد بررسی در کل پایان
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پژوهش درباره زنان و مسائل مربوط به آنان در . اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است 

. بت به دو گرایش دیگر بیشتر مورد توجه قرار گرفته استاجتماعی، نس ابعاد مختلف، در دانشکده علوم 

روستایی به مباحث  بحث درباره مشارکت روستاییان یا توجه به زنان، بیانگر توجه ویژه گروه توسعه 

نکته . ریزان توسعه قرار گرفته است های اخیر، مورد تأکید برنامه ویژه در سال توسعه پایدار بوده که به

در سه گرایش مورد بررسی، عمدتاً توجه بسیار کمی به جوانان روستایی، به عنوان جالب این است که 

بحث درباره تغییرات و نوگرایی در روستا، از موضوعات دیگری . های تأثیرگذار بر روستا شده است نیروی

ر آن های دیگر، کمتر ب اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته و در دانشکده  است که در دانشکده علوم

برای مثال، بحث درباره کارآفرینی به عنوان عاملی مهم در ماندگاری روستاییان و . تأکید شده است

اجتماعی،  در دانشکده علوم . ها به شهر، به ندرت مورد توجه بوده است جلوگیری از مهاجرت آن

ایی نداشتند، در حالی که ریزی روست درباره موضوعات برنامه  نامه دانشجویان گرایش چندانی به انجام پایان

شناختی بیشتر مورد  ریزی روستایی باید با دیدی اجتماعی و از منظر جامعه ها، برنامه در این گونه گرایش

های موجود در روستا تأکید  ریزی روستایی، بر بحث درباره ظرفیت فقط در گروه برنامه. توجه قرار گیرد

اجتماعی، باید بیشتر به این  روستایی دانشکده علوم  شده است، در حالی که گروه کشاورزی و توسعه 

مند در ایران،  ریزی نظام های جامعه عشایری در طول پنج دهه برنامه با وجود قابلیت. موضوع توجه کنند

. ها و میزان نیازهای خود برخوردار نبوده است ای متناسب با نسبت جمعیتی، توانمندی جامعه فوق از برنامه

های توسعه و دسترسی به خدمات، شکاف بزرگی بین این جامعه و  لحاظ بسیاری از شاخصبنابراین، به 

در حالی که در دانشکده . شود جوامع شهری و روستایی وجود دارد و لزوم توجه بیشتر به آن احساس می

قبل و  نامه درباره این موضوع نوشته شده که آن نیز بررسی تطبیقی درباره اجتماعی، فقط یک پایان علوم 

تری مطرح بوده و در دانشکده  این موضوع در دانشکده جغرافیا به طور جدی. بعد از اسکان است

فناوری ارتباطات و اطالعات و . کشاورزی در طول دهه مورد بررسی، مورد توجه قرار نگرفته است

، کمتر مورد توجه موضوعات مرتبط با آن در روستا، از جمله موضوعاتی بوده که با توجه به جدید بودن آن

. روستایی در سه دانشکده، بیشتر به آن توجه کنند  های توسعه جا دارد دانشجویان رشته. قرار گرفته است

یکی از نتایج بسیار مهم پژوهش حاضر، توجه بسیار ناچیز هر سه دانشکده مذکور، به مباحث تاریخی 

ای در این زمینه به نگارش درآمده است،  مهنا اجتماعی که اخیراً پایان به جز در دانشکده علوم . است

روستایی نداشته  های دانشجویان توسعه  نامه های تاریخی مربوط به روستا، جای چندانی در پایان بررسی



 ... مرتبط های رشته دکتری و ارشد  کارشناسی های نامه پایانبررسی 
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ها  نامه های مذکور، جای خالی آنها در این پایان العاده بررسی در حالی که با توجه به اهمیت فوق. است

موضوعات سیاسی مربوط به روستا، آگاهی سیاسی، مسئله انتخابات و توجه به . کامالً محسوس است

های آتی دانشجویان  نامه های ارزشی خانواده و تغییر و تحوالت موجود در این نهاد و غیره، در پایان نظام

 . ها بیافزاید تواند بر غنای هرچه بیشتر آن اجتماعی می روستایی دانشکده علوم  توسعه 

 

 منابع
ها  های تحقیق در آن ارشد کتابداری از نظر کاربرد روش های کارشناسی نامه ارزیابی پایان(. 2922)انگیز  اکرمی، روح

 . دانشگاه علوم پزشکی ایران(. ارشد  کارشناسی) در سه دانشگاه تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران 2929- 2955از سال 

های تخصصی  نامه ارزیابی پایان(. 2922)فریبا و مشاطان، مهری  زاده، سعید؛ اکبرشاهی، شکوفه؛ هاشمی، آصف

 .82، 22،  مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن. پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 .نشر نی: تهران. های تحقیق کیفی روش(. 2928)حاج باقری، محسن؛ صلصالی، مهوش و پرویزی، سرور 

پایگاه . 2922تا  2952های تربیت بدنی مراکزآموزش عالی کشور از سال  نامه ارزیابی پایان(. 2922)خلجی، حسن 

 (.SID)اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

مجله مرکز . های دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی رفسنجان نامه ارزشیابی نقادانه پایان(. 2922)رضائیان، محسن 
 .7، 7، مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 .72،2، علوم و فناوری اطالعات. های جهانگردی ایران نامه بررسی و تحلیل محتوی پایان(. 2922)زکی، محمدعلی 

ارشد کتابداری و اطالع  های کارشناسی نامه تحلیل محتوای پایان(. 2922)الحوائجی، فهیمه  سیدین، سید مهرداد و با 
های  وم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سالرسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای تهران شمال، عل

 (.SID)، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 2922 -28

های گیاهان دارویی پنج دانشکده داروسازی در  نامه تحلیل محتوای پایان(. 2922)شکفته، مریم و اکبری، فرشته 

 .2،2، دارویی فصلنامه گیاهان. ها به مقاله نامه و تعیین میزان تبدیل پایان 2925-2922های  سال

ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بین   های کارشناسی نامه سیمای پایان(. 2929)صادقی، ناهید 

 .2، مجله روانشناسی و علوم تربیتی. 2982-28های تحصیلی  سال

های تربیت  رسانی در دانشگاه ارشد رشته کتابداری و اطالع های کارشناسی  نامه ارزیابی پایان (.7992)علومی، طاهره 

 .7، مجله روانشناسی و علوم تربیتی(. 2929-85)تهران و علوم پزشکی ایران . مدرس

. نایراروستایی   توسعه شناسی در جامعه نوین های پژوهش های کاستیو  مسایل تحلیل(. 2922)عنبری، موسی 

 . 99-2، (2) 22، هروستا و توسع
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 ها بر بررسی رتبه توسعه اجتماعی استان .(2923) اهلل قاسمی، روح رسول؛ احمد؛ حسینی، سید سید فیروزآبادی،

 .92، رفاه اجتماعی .ها و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی اساس اولویت وزنی شاخص

 29های جغرافیایی طی دوره  های فصلنامه پژوهش ارزیابی کمی و کیفی مقاله(. 2922)موحدی، علی و ایزدی، پگاه 

 .22، های جغرافیایی طبیعی پژوهش. ساله
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