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تحلیل مکانی -فضایی جابهجایی و ماندگاری فارغالتحصیالن دانشگاهی روستاها در
پویش نظام آموزش عالی .مطالعه موردی :مراکز پیام نور شرق گلستان
2

عبدالحمید نظری ،1جواد عادلی

1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور،
2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی و مدرس دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت 39/2/7 :؛ تاریخ پذیرش39/7/2 :

چکیده
از آنجایی که در مطالعات جغرافیایی ،تبیین روابط فضایی -مکاانی پدیادههاا جایگااه صا ای دارد،
آگاهی از نقش فا له محل سکونت در انتخاب محل تحصیل و همچنین وضعیت ماندگاری دانشجویاان
پس از فارغالتحصیلی در روستاها ،اهمیت صا ی دارد .نوع تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی-توسعهای و
به لحاظ روش ،تو یفی -تحلیلی از نوع همبستگی است .هدف از تدوین ایان مقالاه «تحلیال فضاایی-
مکانی محل تحصیل و مهاجرت فارغالتحصیالن در نواحی روستایی» است .قلمرو مکانی تحقیق ،ناحیاه
شرقی استان گلستان و قلمارو زماانی آن ساا هاای  1979-39اسات .جامعاه آمااری ( 2222نفار را
فارغالتحصیالن روستایی ناحیهی یادشده تشکیل میدهد که حجم نموناه طباق فرماو کاوکران292 ،
نفر برآورد و به ورت تصادفی ساده انتخاب شدند .نتایج نشان داد که -1 :بین انتخااب محال تحصایل
با فا لهی محل سکونت و شدت جریان جابهجاایی ،رابطاهی معنااداری وجاود دارد؛ اماا چاون مقادار
 Sig=0.05<0.998است ،بنابراین بین فا له و نوع رشتهی انتخابی ،رابطهی معناداری وجاود نادارد-2 .
در ورت تأسیس نشدن مراکز و واحدهای پیام نور ،با افزایش فا له از کانونهای شهری بر میزان افراد
تارک تحصیل افزوده میشاود .آزماون اساریرمن ایان همبساتگی را در ساطح  33در اد (Sig=.000
معنادار نشان میدهد -9 .شاصص ماندگاری نشان داد که  25در د فارغالتحصیالن همچنان در ناواحی
روستایی زندگی میکنند -4 .سنجش میزان دلبستگی به «مانادن و بازگشات باه روساتا» (در اورت
وجود شغل مناسب نشان داد که باالی  59در د پاسخگویان تمایل به سکونت در زادگاه صویش دارند.
واژگان كلیدي :تحلیل مکانی -فضایی جابهجایی ،ماندگاری و مهاجرت ،پویش نظام آموزش عالی
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مقدمه و بیان مسأله
بدون تردید شناصت و معرفت نسبت به مسایل بشری در سایهی آموزش حا ل میشود .بر این
اساس نقش آموزش عالی در حل مسایل گوناگون در حوزههای مختلف علوم بر کسی پوشیده نیست،
زیرا کسب دانش تخصصی -فنی و تأثیر آن در انتخاب نوع فعالیت و مآالً نقشی که هر یک از شهروندان
در جامعه ایفا میکنند ،بسیار تعیینکننده است .در این میان با توجه به رویکردهای «تمرکزگرا» بهویژه
قبل از انقالب اسالمی طبیعت ًا استقرار بسیاری از دانشگاهها در مراکز شهری بزرگ ،فر ت برابری را
برای آحاد جامعه فراهم نمیساصت و روستانشینان نسبت به جامعهی شهری فر ت کمتری مییافتند
تا به تحصیالت عالی دسترسی داشته باشند .اما در دهههای اصیار با ایجااد چرصاش نسبای در
راهبردهاا و رویکردهاای (عدالتجویانه اجرایی در برنامههای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ،سهم
ساکنین نواحی روستایی از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی روند افزایشی داشته است؛ به طوری که
در سا های اصیر ،گسترش واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور با توجه به پراکنش و
شعاع پوشش فضایی هر مرکز یا واحد دانشگاهی 129 ،کیلومتر در نظر گرفته شده ،کمتر جایی از
سرزمین پهناور ایران بدون پوشش این دانشگاه باقی مانده است .از اینرو دانشگاه پیام نور جدای از
سیستم آموزشی مخصوص به صود که امکان تحصیل همزمان با اشتغا را فراهم میآورد ،از نظر امکان
دسترسی روستاییان به این مراکز و تحصیل در آن با توجه به شرایط فرهنگی جامعهی روستایی
(بهویژه برای دصتران  ،دلبستگیهای شدید والدین و فرزندان ،نقش پررنگ فرزندان در فعالیتهای
کشاورزی ،وضعیت نامناسب اقتصادی ،توانایی رقابتی کمتر در آزمون ورودی کنکور سراسری نسبت به
سایر دانشگاههای واقع در کانونهای شهری بزرگ ،از امتیاز نسبی برصوردار است.1
هرچند دولت با اتخاذ تدابیری توانسته است نسبتاً سهم جامعهی برصوردار روستایی را از
آموزش عالی بهبود ببخشد ،یکی از مسایل حاد و گریبانگیر سکونتگاههای روستایی کشور،
مهاجرتهای روزافزون روستانشینان است که این مسأله بهویژه در میان قشر جوان بیشتر است .کالً
ریشهی مهاجرتهای روستایی در این است که به ارائهی «صدمات» و «تولید» در نواحی روستایی ،نگاه

 -1در اینجا توضیح این نکته ضروری است که بر صالف سیستم آموزشی از راه دور (آموزش مجازی در جهان توسعهیافته که
متکی بر بهرهگیری از تکنولوژی های الکترونیکی است و اساساً بعد مکانی اهمیت صود را از دست میدهد ،در کشورمان بهدلیل
تنگناهای زیرساصتی بهویژه در حوزههای روستایی ،از دهههای گذشته راه میانبری انتخاب شده و به جای بهرهگیری از
تکنولوژی های ارتباطی ،مراکز و واحدهای مجری دانشگاه پیام نور در شهرهای کوچک و اقصی نقاط کشور راهاندازی شده است
تا امکان دسترسی به آموزش عالی برای همگان به ویژه روستاییان فراهم شود .هرچند در سا های اصیر ،این دانشگااه برای
بهرهگیری از تکنولوژیهای الکترونیکی ،گام های صوبی برداشته است ،هنوز تا تحقق رسالت واقعی آموزش مجازی فا لهی
زیادی دارد .بنابراین تحلیل مکان  -فضایی این موضوع اهمیت صا ی دارد که تحقیق حاضر با تأکید به آن انجام گرفته است.
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سیستمی نمیشود زیرا این دو الزم و ملزوم یکدیگرند و مکانی که در آن دستیابی به درآمدی مکفی
حا ل نگردد ،صدمات به صودیصود ابتر صواهد ماند .یکی از انواع مهاجرتهای روستایی ،مهاجرت
افراد تحصیلکرده یا به عبارتی مهاجرت نخبگان روستایی است .طبیعت ًا ارتقای سطح تحصیلی در
مقاطع عالی از یک سو سطح توقعات و انتظارات دانشآموصتگان را افزایش میدهد و از سوی دیگر با
توجه به نبود فضای کافی اشتغا متناسب با رشتهی تحصیلی سبب میگردد این قشر تصمیم به
مهاجرت از زادگاه صویش به سمت نقاط مطلوبتر بگیرند .البته بخشی از مهاجرتهای افراد
تحصیلکرده به سمت شهرها ا بهویژه افرادی که موفق میشوند در دستگاههای اجرایی و سایر مراکز
علمی و بخشهای آزاد استخدام گردند ا اثرات مثبتی در آیندهی روستا صواهد داشت ،به گونهای که
این افراد میتوانند دامنهی سطح آگاهیهای روستاییان را به جهت رفتوآمدها افزایش دهند و
همچنین برگشت سرمایهای به ورتهای مختلف از جمله سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی،
ساصت صانههای دوم ،کمک به اقتصاد والدین صود و ...داشته باشند (طاهرصانی . 22 :1951 ،اما نباید
فراموش کرد که تهی شدن سکونتگاههای روستایی از قشر تحصیلکرده و احب دانش در رشتههای
مختلف ،بازصورد منفی و جبرانناپذیری را در پی صواهد داشت .بنابراین با اتخاذ تدابیری صاص و به
کارگیری این جوانان در پستهای مختالف مسئولیاتهای روستایی میتاوان از ظرفیتهای آنان به
صوبی استفاده کرد (سازمان مدیریت و برنامهریزی. 227 :1952 ،
بیشک شناصت ،تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف مسایل یادشده از منظر برنامهریزی کالن در
سطح ملی ،اهمیت صا ی دارد و میتواند در تصمیمگیریها و برنامهها کمک کند .از اینرو نویسندگان
مقالهی حاضر موضوع تحلیل مکانی -فضایی پیامدهای گسترش دانشگاه پیام نور را برای
تحصیلکردگان روستایی ،وجههی همت صود قرار داده و در دد آنند تا به سؤاالت اساسی ذیل پاسخ
دهند:
 با توجه به پراکنش محل سکونت دانشجویان ،فا له دسترسی به مراکز و واحدهای پیام نور تا چهحد در انتخاب محل تحصیل و رشتهی تحصیلی آنان نقش داشته است؟
 تحصیالت عالی تا چه حد در ماندگاری در روستا و یا مهاجرت فارغالتحصیالن به شهر نقش داشتهاست؟
پیشینه تحقیق
فلسفه اساسی بررسی پیشینهی هر تحقیقی آن است که ضمن بهرهگیری از نتایج تحقیق دیگران
در تبیین و تحلیل مسایل مورد بحث ،از هرگونه دوبارهکاری پرهیز شود .با کاوشی که در منابع داصلی
ورت گرفت ،درباره موضوع و مقالهی حاضر آن هم با رویکرد تحلیلی مکانی-فضایی کمتر مطالعهای
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انجام شده است و این مقاله در نوع صود از گامهای نخست به شمار میرود .از اینرو ذیالً برصی
تحقیقات انجام شده دربارهی آموزش از راه دور ایران به اجما معرفی میشود:
ضرغام ( 1971با مقایسهی نظام آموزش از راه دور با نظام آموزش عالی سنتی به این نتایج دست
یافته است که آموزش از راه دور به دلیل بهرهگیری از سیستمهای مخابراتی ،پوشش جغرافیایی وسیعی
را در سطح سرزمین ایجاد کرده و امکان تحصیل افراد ساکن نقاط دوردست را فراهم ساصته است؛ به
عالوه امکان ادامهی تحصیل همزمان با اشتغا به کار ،سبب رفهجویی بیشتر نسبت به سیستمهای
سنتی شده است .همچنین به لحاظ مقررات آموزشی ،انعطافپذیرتر از سیستم سنتی بوده است.
هارولد .ام .ویلیامز ( 1951با بررسی کالجهای آموزش عالی در آمریکا به این نتیجه میرسد که 57
در د مردم بر این باورند که افزایش هزینه سبب میشود که اغلب مردم نتوانند به کالج دسترسی
داشته باشند .بدون پیشرفت اساسی در کیفیت و محتوای آموزش عالی ،کالجهای سنتی ناپدید صواهند
شد و جای صود را به یادگیری از راه دور و فناوری رایانهای صواهند داد .دنیس چیچر تیزیس (1951
در مقالهای با عنوان «آموزش و پژوهش :نقش و ابزار جدید» به این نتیجه میرسد که شرکتکنندگان
در کالسهای صدمات یادگیری از راه دور ،با پرداصت پو مشکلی ندارند ،اما صواهان صدماتی هستند
که کیفیت باالیی داشته باشد .همچنین آنها به دروسی نیاز دارند که جدید ،اصتصا ی و متناسب با
نیازهایشان باشد.
فراستخواه و همکارانش ( 1959دربارهی بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی به این نتیجه
رسیدهاند که پروژهی آموزش از راه دور در ایران هر چند از برصی جهات در سا های پس از انقالب،
روند رو به رشدی داشته است ،هنوز نتوانسته است صود را با استانداردهای نسل سوم و نوین «یادگیری
از راه دور» در محیط جهانی تطبیق دهد و از نظر برصی شاصصها مانند نسبت دانشجو به هیأت علمی،
هرم هیأت علمی و توازن توسعه گروههای عمدهی تحصیلی مشکالتی دارد .فراستخواه ( 1953در
مقالهای دیگر برای دست یابی به الگوی مفهومی برای تعامل نظام آموزشی و دانشگاهها با سایر نظامهای
تولید و صدمات به این نتیجه رسید که الگوی تلفیقی مطلوب با رویکرد سازه گرایی مشارکتی است و
آن را در قالب  22ا ل راهنما و دو حد نهایی در سطوح کالن و صرد ارائه کرده است.
عبدالرضا رکنالدین افتخاری ( 1939در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر چالشهای پیش روی نظام
آموزشی برنامهریزی روستایی در ایران» به این نتیجه میرسد که برای هموار ساصتن مسیر تحقیق ،
فرایند نظام آموزشی برنامهریزی روستایی بهویژه محصو و صروجی آن (دانشآموصتگان و دانشگاهها
پیشاپیش تعیین استراتژی کالن آموزش کشور در این رشته با داشتن نگرش سامانمند و رهیافت
آمایشی مورد نیاز است تا بدینوسیله بتوان مناطق ،سکونتگاهها و نهادهای مرتبط را برای هموارسازی
این مسیر و بر طرف ساصتن مشکالت و موانع هر چه شفافتر تعیین کرد.
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مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري تحقیق
کسب دانش ،یکی از نیازهای اساسی بشری است .هرچند این نیاز در اولویتبندیها و در قیاس با
نیازهای حیاتی در درجهی دوم اهمیت قرار میگیرد ،برصی معتقدند که زمینه ا لی پیشرفت و
توسعهی هر جامعهای در گرو تأمین کسب دانش و آگاهی است .زیرا شالوده آن بر قوه تعقل انسان بنا
شده است که صود موهبتی الهی و از وجوه متمایز انسان نسبت به سایر موجودات است .بیتردید جدا
از نقش بنیادین سطوح مختلف مدارس در شکوفایی این قوه متناسب با رسالتشان در زمینهی دانش
عمومی جامعه ،نقش دانشگاهها در ارتقای آن در سطوح عالی و تکمیلی بر کسی پوشیده نیست .بهویژه
این مهم از منظر کسب دانش تخصصی -فنی و تأثیر آن در انتخاب نوع فعالیت و مآ ًال نقشی که هر یک
از شهروندان در جامعه ایفا میکنند ،بسیار تعیینکننده است .در این میان طبیعتاً استقارار بسیااری از
دانشگاههاا در کانونهای شهری بزرگ در گذشته بهدالیل مختلف فر ت برابری را برای آحاد جامعه
فراهم نمیساصت و روستانشینان نسبت به جامعهی شهری فر ت کمتری مییافتند تا به تحصیالت
عالی دسترسی داشته باشند.
بر این اساس در چند دههی اصیر ،از جمله رویکردهایی که آموزش عمومی را یک ضرورت و شالوده
توسعه جامعه روستایی قلمداد کرده و بر آن ا رار میورزد« ،رویکرد توسعهی اجتماعی» و «رویکرد
نیازهای اساسی» است .تحقق اهداف کالن توسعه مستلزم تعمیم آن به سطوح عالی آموزشی نیز است
که بهطور فراگیر تمام سطوح جامعه ،اعم از روستایی و شهری را پوشش میدهد .بنابراین بررسی
آموزش عالی و کارکرد دانشگاهها در دهههای اصیر ،تحوالت مفهومی تأملبرانگیزی را در چند زمینهی
زیر نشان میدهد که از آن با عنوان «پویش نظام نوین آموزش عالی» یاد میشود:
 چرخش از امتیاز به حق :در ساصتارهای اجتماعی سنتی ،طی مدارج باالی تحصیلی غالباً امتیازیبه صواص تلقی می شد ،اما تفکرات مدرن نه تنها آموزش عمومی بلکه آموزش عالی را نیز به یک «حق
عمومی» تبدیل کرده است ،به گونهای که امروزه حق دانستن ،یکی از برجستهترین مشخصههای
جامعهی یادگیرنده است (. Brown, 2002: 25
 عدالت توزیعی :بر مبنای تفکرات جدید ،فر تهای نابرابر آموزش عالی از مهمترین عوامل تثبیت وتراکم و بازدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است .از اینرو بر لزوم سیاستگذاریها و تعامل میان
دولت و جامعه برای توزیع مجدد فر تها و تخصیص مجدد منابع به نفع افراد و قشرها و گروههاای
آسیبپذیر جامعه جهت استفاده از فر تهای برابر آموزش عالی تأکید میشود (فراستخواه-9 :1951 ،
19
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 چرخش از كاالي خصوصی به عمومی :بر مبنای رویکرد توسعهی اجتماعی« ،آموزش عالی»کاالیی عمومی تلقی میشود و مثل امنیت باید به ورت عمومی همگان از آن بهرهبرداری کنند.
بنابراین این رویکرد با تجاری شدن آموزش عالی مخالف است (جیمز. 121-144 :1951 ،
 چرخش از نخبهگرایی به فراگیري :دانشگاه در مفهوم سنتی صود با نخبهگرایی همراه بود ،اماامروزه عالقه به آموزش عالی از صردهگرایشهای طبقات برگزیده و صواص و حتی طبقهی متوسط
اجتماعی فراتر رفته و به تقاضایی فراگیر و همگانی تبدیل شده است (. Scott, 1995: 25-29
چرخش مخاطبها :در گذشته مخاطبین آموزش عالی منحصر به گروه سنی  24-18سالهها بود ،اماامروزه طرح ایدهی «یادگیری در سراسر طو زندگی» مخاطبین آن را به سمت بزرگساالن سوق داده
است (. Schuetze & slowey, 2000: 18-19
 انعطافپذیري و چرخش از آموزش عالی رسمی به غیر رسمی :با فرآیند جهانی شدن وپابهپای ظهور اقتصاد دانشبنیان  ،مسیر صطی دانش از دانشگاه به نعت تحو یافت .ارتباطات و
فناوری اطالعات ،انحصار سنتی دانشگاه ها را شکست و آموزش عالی به بازاری تبدیل شد که در آن
بنگاهها و شرکتهای محلی ،ملی و چندملیتی در مقیاس گسترده مشارکت دارند و این روندها ،زمینهی
توسعهی آموزشهای «غیر رسمی» را در کنار آموزش «رسمی» فراهم ساصته است (. Ibid: 22
 چرخش از آموزش حضوري به غیر حضوري :گساترش فنااوریهاای ارتباطاات و اطالعاات( ، ICTآمااوزش عااالی را از لاازوم حضااوری بااودن رهااا ساااصت و آمااوزش «از راه دور» بااا اسااتفاده از
قابلیتهای نظام چندرسانهای سنتی مانند (مکاتباه ،کتاب صودآماوز ،آزماونهاای صودسانجی ،رادیاو،
تلویزیون و نوارهای وتی و تصویری و نوین ،به گونهای که عالوه بر تعامل گسترده بین دانشاگاههاا و
پایگاههای اطالعاتی ،امکان تعامل میان کنش گران تولید و انتقا و مبادله و توزیع دانش مابین استادان
و دانشجویان توسعهی شگرفی یابد ،تا حدی که ارتباطات آموزش عالی به ورت برصط 1حتای از درون
صانهها به ورت دوطرفه با دانشگاهها ،کتابخانهها و ...امکانپذیر شده اسات ( Venugopal, etal, 2002:
 . 175-177بدینترتیاب باا وجاود چناین رونادی در تحاوالت مکانیسام آماوزش عاالی از یاک ساو و
بسترسازیهای ورتگرفته در زمینهی توسعه زیرساصتهای مخابراتی در نواحی محروم و دورافتادهی
روستایی از سوی دیگر ،امکان برصورداری جوامع ساکن در آنها برای اقشار مختلف فراهم شده است.
 چرخش از هزینه به سرمایه :قرابت آموزش عالی با سرمشق توسعهی اجتماعی ،آن را از چیزی باهمثابهی هزینه به چیزی به مثابهی سرمایه باد سااصت .زیارا در دنیاای رقاابتی کاه کمباود مناابع و
فشردگی تعارضها بر سر نحوهی تخصیص منابع به شدت صود را نشان میدهد ،داناش و آماوزش نیاز
1- Online
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مشمو قانون «هزینه  -اثربخشی» شده است و ناگزیر است پاسخگوی سفارشهای بازار و تاابع ا او
«بازارسنجی» شود و برای بقای صود بر اسااس قواعاد عرضاه و تقاضاا عمال کناد .در نتیجاه پیادایش
روندهای بازاری شدن ،تجاری شدن و پولی شدن نظام ،نقش آن را بار هام زده اسات (هایکس،1959 ،
. 192-113
بدین ترتیب پیامدهای بارز چنین پویشی را میتوان در پخشایش مراکز و مؤسسات دانشگاهی در
پهنههای جغرافیایی مشاهده کرد .پخشایشی که ضمن کاستن از حوزه نفوذ اینگونه مراکز حتی به
تداصل قلمرو آن ها و در نتیجه به پوشش کامل سرزمین ملی انجامیده و امکان دسترسی آحاد جامعه را
(از جمله روستاییان فراهم ساصته است .این فرآیند به نوبه صود سیستمهای سنتی جریانهای
فضایی -مکانی «بلند برد» دانشجویی را که غالباً با مهاجرتهای طوالنیمدت و اقامتهای دایم در
شهرهای بزرگ همراه بود ،به جریانات فضایی -مکانی «کوتاه برد» تبدیل کرده است که به ورت
پدیدهی «جریان پاندولی» میان سکونتگاههای روستایی و شهرهای کوچک و میانی تجلی مییابد.
بدین ترتیب چرصشهای مربوط به حوزهی سیاستگذاری کالن آموزشی ضمن بازساصت فضاهای نوین
جغرافیایی و تحکیم پیوند میان دورافتادهترین کانونهای زیستی با سطوح مختلف شبکهی شهری ،به
تقویت یکرارچگی فضایی سرزمین میانجامد (شکل. 1

شکل  -3مدل مدل مفهومی تحقیق :پویش نظام آموزشی و ابعاد مکانی-فضایی آن
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هر چند پویش اصیر نسبتاً توانسته است نابرابریهای فضایی آموزشی را در نواحی روساتایی تعادیل
کند ،به نظر میرسد مسألهی مهاجرتهای روستایی کماکان چالشی اساسی فاراروی سیاساتگاذاران و
برنامهریزان آمایش باشد .ردیابی نظریاات مهااجرتی در تبیاین اثارات فضاایی -مکاانی مهااجرتهاای
روستایی ،حاکی از وجود رویکردهای مختلفی اسات کاه گااه مکمال و گااهی متبااین هام هساتند .از
نگرشهای سنتی افرادی چون راونشتاین ( 1552که با طارح مقولاهی «فا اله و مهااجرت» در ادد
تبیین قانونمندی بحث برآمد ،تا فرمو بندی مهاجرتی زیرف ( 1342که متأثر از قوانین جاذبه نیوتنی
آن را بسط داد ،و از رویکردهای «اقتصاد دوگانه» لوییس ( 1324که به تبیین تقابل دوبخشی (سانتی/
مدرن پرداصت ،تا رویکردهای «دفع و جذب» افرادی چون الوری-راجزو اساترلین ( Easterlin, 1987:
 ، 388همگی تالش هایی هستند که ادبیات مهاجرت روستایی را غنا بخشیدند .اما در نگرشهاای ناوین
که عموماً به تبیین ضد جریان قبلی و مهاجرتهای بازگشتی میپردازناد ،تفسایرهای دیگاری از ابعااد
مکانی -فضایی تحرکات جمعیتی به عمل میآید .تعابیر مفهاومی پاارنو از «حرکاات کوتااهمادت »1و
«چرصه جابهجایی Parnwell, 1993: b-14( »2و یا برداشتهای وانگ از طرح مفهاوم افاراد «بازگشات
موفق »9و «بازگشت ناموفق ، Wang, 2004: 2-4( »4ایدههای نوینی هستند که تفسیرهای متفاوتتری
را نسبت به جریانات فضاایی -مکاانی روساتاییان ارائاه مایکناد؛ باه گوناهای کاه بار مبناای دیادگاه
نئوکالسیک در مقیاس صرد مهاجران بر اساس قاعدهی هزینه – فایده ،تصمیم به مهاجرت میگیرناد و
از مناطقی که بازدهی آن پایین است به نواحی مراجعه میکنند کاه باازدهی بااالتری دارد ( De Haun,
. 2008: 4-7
بدینسان جریان معکوسی از سرمایه ،دانش ،ایدهها و روشها میتواند در توسعهی ناحیهی
مهاجرفرست مؤثر باشد ( . Ibid: 8این روند در ادامه به ورت مهاجرتهای بازگشتی ظهور مییابد؛
مهاجرتی که به دالیل مختلف از مراکز شهری بزرگ به سوی شهرهای کوچک و مناطق روستایی اتفاق
میافتد ( . Bosworth, 2006: 2بر این مبنا شاید بتوان نقش مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها را در
گسیل آن دسته از روستاییانی که اندکزمانی پیش جالی وطن نموده و راهی شهر شادهاند و اکنون با
کساب تخصصهای الزم به موطن ا لی صود باز میگردند و یا گروه دیگری از آنان که بدون ترک
دایمی روستا به شکل جریانات پاندولی ،فا لهی میان شهر و روستا را در مینوردند ،به گونهای دیگر
تبیین کرد.

1- Short-term movement
2- Circular migration
3- Successful returnees
4- Failure returnees
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدفگذاری جزء تحقیقات کاربری -توسعهای به حساب آمده و از منظر شیوه
انجام در زمرهی تحقیقات تو یفی -تحلیلی از نوع همبستگی جای میگیرد .شالودهی گردآوری دادهها
بر عملیات پیمایشی پایهریزی شده و در عین حا تبیین مبانی نظری آن با بهرهگیری از شیوههای
کتابخانهای انجام گرفت .بهعالوه برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  Spssاستفاده شد .برای حصو
اطمینان از روایی و پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه از نظر اساتید (مدرسین روش تحقیق و ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .بر این اساس ابتدا سی پرسشنامه برای پیشآزمون از جامعهی هدف
تکمیل شد و ضریب پایایی آن برابر  75در د بهدست آمد که نتیجهای پذیرفتنی است .اهم متغیرهای
مورد سنجش در این پژوهش عبارتند از -1 :فا لهی محل سکونت با محل تحصیل؛  -2نقش دانشگاه
پیام نور در ادامه تحصیل روستاییان؛  -9علت انتخاب دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل؛  -4شیو
تردد به دانشگاه محل تحصیل؛
 -2وضعیت رفت و آمد به روستای زادگاه؛  -2وضعیت مهاجرت یا ماندگاری در روستا پس از
فارغالتحصیلی و  -7میزان دلبستگی به روستا و. ...
محدوده و قلمرو پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشآموصتگانی است که هنگام تحصیل در نقاط روستایی
ساکن بوده و در مراکز و واحدهای مستقر در ناحیهی شرق استان گلستان تحصیل کردهاند .در واقع
قلمرو مکانی این پژوهش هرچند کل استان گلستان را پوشش میدهد ،سهم شهرستانهای رامیان،
آزادشهر ،گنبدکاووس ،مینودشت ،گالیکش ،کالله و مراوهتره بیشتر است .قلمرو زمانی آن نیز دورهی
بیست ساله  1979-39است .بنا بر اطالعات آرشیوی که از مراکز و واحدهای مستقر در ناحیهی مورد
مطالعه به دست آمد ،طی دورهی یادشده ،کالً  4292نفر در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل شدهاند .اما
با توجه به نبود آمار دانشآموصتگان به تفکیک نقاط شهری و روستایی ،تعداد د پروندهی دانشجویی
به ورت تصادفی انتخاب و محل سکونت آنها مشخص شد که در نتیجه  43در د آنها ساکن نقاط
روستایی بودند .بدین ترتیب حجم کل جامعهی آماری  2222نفر در نظر گرفته شد .در نهایت با
استفاده از فرمو کوکران تعداد  292نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد .شیوهی انتخاب افراد نمونه
نیز اینگوناه باود که ابتدا سهام فارغالتحصیالن مراکز و واحدهای مجری (گنبدکاووس ،گالیکش و
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کالله 1تعیین و سرس متناسب با سهم فارغالتحصیالن رشتههای تحصیلی مختلف ،تعداد افراد نمونه
به تفکیک هر رشته تعیین و در نهایت به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
بحث اصلی
شالودهی ا لی دادههای این قسمت حا ل عملیات پیمایشی است که به تفکیک در دو بخش کلی:
بررسی و تحلیل ابعاد مکانی -فضایی و بررسی مهاجرت و ماندگاری فارغالتحصیالن ارائه میشود.
بررسی و تحلیل ابعاد مکانی – فضایی
بررسی رابطه میان فاصلهي محل سکونت با انتخاب محل تحصیل
از آنجایی که در مطالعات جغرافیایی ،تبیین روابط فضایی -مکانی پدیدهها جایگاه صا ی دارد،
آگاهی از نقش فا لهی محل سکونت و محل کار در انتخاب محل تحصیل و نوع رشته تحصیلی و علل
انتخاب آن اهمیت صا ی دارد .بهطورکلی مقایسهی سهم محل سکونت فارغالتحصیالن با محل
تحصیلشان در منطقهی مورد مطالعه ،حاکی از ارتباط مستقیم میان این دو مؤلفه است؛ به گونهای که
حدود  92/2در د آنها در فا لهی کمتر از  29کیلومتر از محل تحصیل سکونت داشتهاند و بهترتیب
در طبقات بعدی به موازات افزایش فا له دسترسی ،سهم آن ها روند کاهشی دارد .در حالی که با
نگاهی تفضیلی به شاصص مذکور بین مراکز و واحدهای دانشگاهی ،شاهد تفاوتهای محسوسی
هستیم ،به گونهای که مرکز گنبدکاووس با بیش از  129کیلومتر پوشش جغرافیایی ،بیشترین ضریب
نفوذ را داشته و واحد گالیکش با حداکثر  29کیلومتر ،کمترین حوزهی نفوذ را در بر میگیرد .دسترسی
به واحد کالله نیز حالت بینابینی دارد (جدو  1و شکلهای  2و . 9

 -1سایر واحدها به هنگام مطالعه ،فارغالتحصیل نداشتند.
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شکل  -2مقایسه حوزه نفوذ مراكز و واحدهاي پیام نور شرق استان گلستان

شکل  -1مقایسه رابطه فاصله و شدت جریان جابهجایی دانشجویان در مركز گنبدكاووس
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دلیل این تفاوت را باید در تفاوت سابقهی تأسیس مرکز گنبدکاووس نسبت به دو واحد دیگر
جستجو کرد .زیرا این مرکز به دلیل قدمت طوالنی و تعدد و تنوع رشتههای تحصیلی و در عین حا به
لحاظ قرار گرفتن در رتبهی باالتر نظام شبکهی شهری استان ،پوشش جغرافیایی بیشتری دارد .با
توجه به اینکه بیشترین سهم جامعهی آماری مربوط به مرکز گنبد است ،از اینرو بینظمی
شاصص های مربوط به واحدهای کالله و گالیکش را تحت شعاع صود قرار میدهد.
جدول  -3توزیع محل سکونت جامعه آماري از محل تحصیل به تفکیک مراكز و واحدهاي آموزشی در شرق
استان.3
مرکز گنبد

واحدگالیکش

جمع کل

واحد کالله

طبقهبندی فا لهی محل سکونت
از محل تحصیل (کیلومتر

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

کمتر از 29
21 -49

22
99

92/3
15/2

2
4

25/2
27/1

2
2

22/4
19/2

79
93

92/2
13

41-29

22

14/2

1

14/9

7

92/5

94

12/2

21-59

13

19/2

-

-

9

12/5

22

19/7

51-199

12

5/4

-

-

2

19/2

17

5/9

191-129

11

2/1

-

-

-

-

11

2/4

بیش از 129

3

2

-

-

-

-

3

4/5

جمع

173

199

7

199

13

199

292

199

(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،

بدون تردید یکی از عوامل دصیل در ادامه تحصیل روستاییان پس از مقطع متوسطه ،امکان
دسترسی به مراکز آموزش عالی است .بدین منظور در اینجا سؤا دیگری از جامعهی آماری پرسیده
شد مبنی بر اینکه فا لهی دسترسی به مراکز و واحدهای پیام نور تا چه حد در ترغیب آنها به ادامه
تحصیل در این دانشگاه مؤثر بوده است .نتایج بهدستآمده ،همبستگی معناداری را نشان میدهد زیرا
صروجی آزمون اسریرمن هم به صوبی مؤید آن است ،به طوری که ضریب همبستگی آزمون مذکور برابر
(** .492و با سطح معناداری  33در د تأیید میشود (شکل  4و جدو . 2

 -1سابقه تأسیس مرکز گنبدکاووس به سا های قبل از انقالب و دو واحد دیگر به سا  1954بر میگردد.
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جدول  -2سنجش همبستگی میان فاصله و ادامه تحصیل در واحدهاي پیام نور با استفاده از آزمون اسپیرمن
امکان ادامه تحصیل

فا له

آماره

** .492

10999

ضریب همبستگی

.999

.

سطح معناداری (Sig

292

تعداد

292
(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،

**

معناداری در حد  33در د

87.7
82.9
78.9
59.1
42.8

0

7.1

بیش از
129کیلومتر

101-120

81-100

61-80

41-60

21-40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

کمتر از
29کلیومتر

شکل  -4نقش فاصله در ادامه تحصیل روستاییان در مراكز و واحدهاي پیام نور
(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،

یکی دیگر از مباحث مهم در تحقیق حاضر آن است که رشتههای دایر شده در دانشگاه پیام نور تا
چه حد با نیازهای جامعه روستایی سنخیت دارد و آیا بین فا له از محل سکونت و نوع رشتهی
تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؟ بر اساس یافتههای میدانی در ناحیهی مورد مطالعه ،جمعاً 97
رشتهی تحصیلی دایر بوده است که تا سا  1939در نوزده رشتاه فارغالتحصیال داشتهاناد .با توجه به
تفااوت در قدمات راهاندازی مراکز و واحدهای مورد مطالعه ،توزیع رشتهها تفاوت زیادی را نشان
میدهد؛ به گونهای که مرکز گنبدکاووس در هفده رشته و واحدهای کالله و گالیکش هر یک در دو
رشته ،فارغالتحصیل داشتهاند .هرچند ارزیابیهای انجامگرفته نشان داد که نوع رشتههای تحصیلی با
نیازها و عالیق جامعهی روستایی چندان همبستگی نداشته و جامعهی مورد نظر رفاً به دلیل دایر
بودن این رشتهها و سیستم آموزشی صاص پیام نور و سهولت دسترسی ،ناگزیر به انتخاب آنها شدهاند،
بررسی رابطهی فا لهی محل سکونت با نوع رشتههای انتخابی حاکی از آن است که رف نظر از
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موضوع جنسیت ،فا له از محل سکونت چندان تأثیری در انتخاب رشتهی تحصیلی نداشته است؛ به
طوری که تنها  95/1در د فارغالتحصیالن ،گزینهی متوسط به باال را مبنی بر تأثیرگذاری فا له در
انتخاب نوع رشتاهی تحصیلی قیاد کردهاند .مقایساهی فارغالتحصیالن مرد و زن بیانگر آن است که
میزان تأثیر این مؤلفه در میان زنان با اندکی افزایش (یک در د بیشتر از دانشآموصتگان مرد است.
نتایج آزمون اسریرمن هم نتایج باال را تأیید میکند؛ زیرا مقدار ( Sig=0.05<.998و ضریب
همبستگی حا له ،برابر فر است .بنابراین بین انتخاب مراکز یا واحد دانشگاهی با فا له از محل
سکونت ،رابطهی معناداری وجود ندارد.
جدول  -1سنجش رابطه میان محل سکونت با انتخاب واحد دانشگاهی با استفاده از آزمون اسپیرمن
متغیر

آماره

نتیجه

فا له از محل سکونت

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

9/999
9/335 ns
299

انتخاب واحد دانشگاهی
مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،؛  : nsعدم معناداری

برای شناصت دقیقتر مسأله ،در سؤالی نظر فارغالتحصیالن درباره علت انتخاب دانشگاه پیام نور
برای ادامه تحصیل پرسیده شد .بدین ترتیب عوامل مورد نظر به دو دسته عوامل مرتبط با فا له و غیر
مرتبط دستهبندی شدند .کالً  22/9در د پاسخگویان به عواملی اشاره کردهاند که با فا له ارتباطی
نداشته است .نکتهی در صور توجه اینکه حدود دو سوم آنها رفاً به دلیل مجاز شدن انتخاب رشتهی
تحصیلی اجباراً دانشگاه پیام نور را برای تحصیل صود انتخاب کردهاند .یعنی دانشآموزان ساکن
روستاها به دالیل مختلف از جمله ضعف سطح کیفیت آموزش در مدارس روستایی ،اشتغا به کار در
هنگام تحصیل (کمک به صانواده  ،دسترسی نداشتن به مؤسسات آموزشی آمادهسازی برای کنکور و
وجود فرهنگ رقابتی کمتر نسبت به دانشآموزان شهری نمیتوانند با ساکنان شهری در سطح منطقه
رقابت کنند .در میان عوامل مرتبط با فا له نیز نزدیکی به محل سکونت و سهولت دسترسی ،نقش
بیشتری نسبت به سایر عوامل داشته است (جدو . 4

311

تحلیل مکانی -فضایی جابهجایی و ماندگاری فارغالتحصیالن دانشگاهی روستاها...

جدول  -4بررسی علت انتخاب دانشگاه پیام نور براي تحصیل
سنجه
عوامل مرتبط با
فا له
عوامل غیر مرتبط
با فا له

متغیر

تعداد

در د

نزدیکی به محل سکونت = (24/5در د
اشتغا همزمان با تحصیل = ( 2/3در د

71

94/7

اجازه ندادن والدین به انتخاب شهرهای دیگر = (9/3در د
باال بودن شهریهی سایر دانشگاهها = (2/3در د
بیدقتی در انتخاب رشته = (یک در د

194

22/9

مجاز بودن به انتخاب رشته و تحصیل رفاً در دانشگاه پیام نور = ( 21/4در د
(مأصذ :مطالعات میدانی. 1931 ،

بررسی مکانیسم جابهجایی
غیر از بحث انتخاب محل تحصیل ،بررسی مقولهی ادامه و یا انصراف از تحصیل نیز از منظر تحلیل
مکانی– فضایی مهم است .زیرا بسیاری از روستاییان بهدالیل مختلف از جمله کمبود وسایل نقلیهی
شخصی و عمومی ،باال بودن هزینه حمل و نقل عمومی (بهویژه تاکسیتلفنی باال بودن اجاره مناز در
شهر و غیره با مشکالت زیادی مواجه بودهاند ،به گونهای که برصی نمیتوانند مخارج تحصیل را تأمین
کنند و در نتیجه به ترک تحصیل روی میآورند .از اینرو الزم است مکانیسم شیوهی دسترسی و
جابهجایی دانشجویان بررسی شود.
الف) بررسی شیوهي دسترسی روزانه به محل تحصیل
این بررسی نشان داد که به طور کلی هشتاد در د دانشجویان (مرد-زن به ورت روزانه فا لهی
محل سکونت تا دانشگاه را تردد میکردهاند .طبیعتاً در روستاهایی که فا لهی نزدیکتری نسبت به
محل تحصیل دارند ،این وضعیت حاکم است .به عبارت دیگر دانشگاه پیام نور به صوبی توانسته است
بدون دغدغهی والدین ،امکان دسترسی به آموزش عالی را برای جامعهی روستایی فراهم سازد .در حالی
که  19/9در د دانشجویانی که در فا لهی دورتری زندگی میکردند ،با اجارهی منز یا اتاق در شهر و
 2/3در د به ورت سکونت نزد اقوام ،دوران تحصیل را گذراندهاند .نکتهی جالب اینکه سهم
دانشجویان زنی که نزد اقوام صود زندگی کردهاند ،در مقایسه با مردان بیشتر بوده و برعکس سهم
دانشجویان پسر اجارهکنندهی منز در شهر ،بیش از زنان است .این پارامترها به صوبی بیانگر وضعیت
فرهنگی جامعه روستایی ناحیهی مورد مطالعه است .بنابراین با توجه به وجود چنین پدیدههایی ،توجه
به مقولهی باورها و سنن جامعهی روستایی (عوامل فرهنگی-اجتماعی نیز در تحلیلهای مکانی-
فضایی حایز اهمیت فراوانی است.
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جدول  -5بررسی وضعیت شیوهدسترسی دانشجویان روستایی به محل تحصیل
مرد

شیوه دسترسی

جمع

زن

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

تردد روزانه

31

44/4

79

92/2

124

59

اجارهی منز در شهر

14

2/5

7

9/2

21

19/9

سکونت نزد اقوام

1

9/2

2

2/4

2

2/3

سایر

11

2/9

9

1/2

14

2/5

117

27

55

49

292

199

جمع
(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،

ب) بررسی شیوه جابهجایی دانشجویان
با توجه به اینکه حدود هشتاد در د جامعهی آماری به ورت روزانه بین روستای محل تحصیل
صود به دانشگاه تردد مینمایند ،آگاهی از مکانیسم جابهجایی آنها نیز بسیار مهم است؛ زیرا برصی از
آنها وسیلهی نقلیهی شخصی دارند و برصی نیز از وسایل نقلیهی عمومی استفاده میکنند .یافتههای
تحقیق نشان داد که  39/2در د دانشجویان از وسیله نقلیهی عمومی و  2/5در د آنها از وسایل
نقلیهی شخصی برای تردد به محل تحصیل استفاده میکردهاند .این شاصصها صود گویای توانایی
اقتصادی صانوارهای دانشجویان است که در قیاس با صانوارهای شهری نسبت به صرید وسایل نقلیه،
توانایی کمتری دارند.
جدول -6مقایسه مکانیسم جابهجایی دانشجویان در هنگام تحصیل به تفکیک جنس و نوع وسیلهي نقلیه
مرد

نوع وسیله

عمومی

جمع

زن

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

مینیبوس

75

22/1

23

99/9

197

22/2

تاکسی

99

22/4

24

22/1

54

41

جمع

195

31/2

59

32/4

131

39/2

موتورسیکلت

4

9/2

-

-

4

2

سواری

9

2/2

4

4/2

7

9/4

وانت

9

2/2

-

-

9

1/4

جمع

19

5/2

4

4/2

14

2/5

115

199

57

199

292

199

شخصی

جمع کل
(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،
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بررسی نحوهی تردد دانشجویان بدون وسیله نقلیه ،گویای آن است که کالً استفاده از مینیبوس در
مقایسه با تاکسی به سبب پایین بودن نرخ کرایه بیشتر بوده است .این دانشجویان غالباً در روستاهای
دوردستتری نسبت به محل تحصیل زندگی میکنناد .هرچند در سا های اصیار بهدلیل گستارش
آژانسهای تاکسیتلفنی ،استفاده از آن در روستاها نیز رواج یافته است ،به طوری که حدود نیمی از
دانشجویان از آن بهره میگیرند .اما مقایسه دانشجویان مرد با زن نشان میدهد که زنان برصالف مردان
بیشتر از تاکسی برای رفتوآمد استفاده میکردهاند .مقایسه سهم دانشجویان مرد و زن استفادهکننده
از وسایل نقلیهی شخصی ،حاکی از سهم باالی دانشجویان پسر است .شاید یکی از دالیل این امر
توانایی رانندگی مردان (بهویژه با موتورسیکلت و نیز حساسیت بیشتر صانوادهها نسبت به کنتر
دصتران صود باشد .نکتهی در صور توجه اینکه سهم دانشجویان پسر دارای وسیلهی نقلیه (سواری،
موتور ،وانت در مقایساه با زنان بیشتر و حدود  2/2برابر است.
بررسی و تحلیل مکانیسم مهاجرت در میان فارغالتحصیالن روستایی
یکی از پیامدهای تحصیل روستاییان در سطوح عالی ،مهاجرت به کانونهای شهری است .این
پدیده میتواند دالیل مختلفی داشته باشد .نبود مشاغل متناسب با تخصص کسبشده ،آشنایی با
امکانات و سطح رفاه شهری و تمایل به دستیابی به آن ،ازدواج با ساکنان شهری ،آیندهنگری برای
ادامه تحصیل فرزندان و ...از جمله مواردی است که انگیزههای مهاجرت به شهر را افزایش میدهد .بر
عکس گاهی نوع شغل ،گرانی هزینهی زندگی بهویژه مسکن در شهر و وابستگیهای صانوادگی ،مانع از
چنین جابهجاییهایی میشود .از اینرو در این قسمت ابعاد مختلف مهاجرت فارغالتحصیالن دانشگاهی
به شهر و پیامدهای آن ارزیابی قرار میشود
بررسی ابعاد كمی مهاجرت
ارتقای سطح تحصیلی روستاییان بهویژه تحصیل در سطوح عالی منجر به افزایش سطح توقعات و
انتظارات و در نتیجه مهاجرت به شهر است .نتایج یافتهها گویای آن است که از کل جامعهی نمونه42 ،
در د پس از فارغالتحصیلی ،روستای محل زندگی صود را به مقصد شهر ترک کردهاند (شکل  . 2هر
چند معموالً سهم مهاجرتی مردان بیش از زنان است ،در جامعه مورد مطالعه نه تنها اینگونه نیست،
بلکه سهم زنان مهاجر بیشتر از مردان مهاجر است.
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درصد
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60
40
20
0

شهر

روستا

شکل  -5مقایسه محل سکونت پس از فارغالتحصیلی برحسب جنسیت
(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،

اما اینکه هنوز حدود دو سوم جامعهی مورد نظر ( 25در د در روستا زندگی میکنند ،ممکن
است با فرایند کلی پدیده مهاجرتی در سطح ملی تناقض داشته باشد .هرچند ممکن است بخشی از این
افراد کسانی باشند که هنوز به دالیل مختلفی موفق به کاریابی و اشتغا نشده و کماکان در روستاها
باقی مانده باشند ،بخش عمده آنها بهدلیل نزدیکی روستای محل تولدشان به شهر ترجیح دادهاند در
روستا زندگی کنند .آمارهای منادرج در جدو بعادی به صوبای گویاای این مدعاسات .زیرا از
مجماوع  113نفر فارغالتحصیل ساکن روستا 22 ،نفر ( 47در د در شهر شاغال باوده و روزاناه بیان
روستا و شهار تردد میکنند .بنابراین با در نظر گرفتن تعداد مهاجرین ثابت ،در مجموع سهم کسانی
که از وابستگی شان به روستا کاسته شده و به نوعی با زندگی شهری گره صورده است ،به  52/4در د
می رسد .گرانی زمین و مسکن در شهر و دسترسی آسان به وسایل نقلیه و ارزان بودن هزینهی سفر
(بهویژه در روستاهای حاشیهی شهرها  ،دو عامل ا لی وقوع چنین مکانیسمی از جابهجایی فضایی
جامعه موردنظر است .البته ناگفته نماند که ممکن است با توجه به غیرحضوری بودن سیستم تحصیل
در دانشگاه پیام نور ،زمینهی وابستگی و عالقه شدید دانشجویان به صانوادههایشان را نسبت به سایر
دانشگاهها فراهم ساصته و مانع از انگیزههای مهاجرتی آنها شده باشد .بدین ترتیب مشخص میشود
که تنها حدود  12در د از جامعهی مورد نظر پس از فارغالتحصیلی کامالً در روستا باقی مانده و
ارتقای تحصیلی آنها تأثیری در تغییر محل سکونت/کار نداشته است.
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جدول - 7شیوه تردد شاغلین در شهر به روستا برحسب جنس
شیوه رفت و آمد

مرد

جمع

زن

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

تردد روزانه

41

59/4

12

55/2

22

47

تردد هفتگی

2

3/ 5

2

11/5

7

2/3

تردد ماهانه

2

3/5

-

-

2

4/2

جمع

21

199

17

199

25

27/1
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بررسی علل مهاجرت به شهر
نتایج بررسیها نشان میدهد که کالً اشتغا با  29/7در د بهعنوان مهمترین عامل در مهاجرت از
روستا به شهر تأثیر داشته و پس از آن ازدواج یا شغل همسر با  99/4در د در رتبه دوم قرار دارد.
بررسی تفضیلی تر علل مهاجرت بر اساس جنسیت نشان میدهد که در میان مردان ،عامل اشتغا با
 44/3در د بیشترین سهم و در میان زنان ،ازدواج و تبعیت از شغل همسر با  23در د ،بیشترین
عوامل دصیل در مهاجرت از روستا به شهر است .از دیگر مؤلفههای مؤثر در مهاجرت میتوان به ترتیب
به ادامه تحصیل اعضای صانواده در سطوح باالتر ،تداوم شغل پدر ،دسترسی به امکانات رفاهی شهر و
آموزش صیاطای و داشتن صانهی دوم در شهر اشاره کرد.
جدول  -8مقایسه علت مهاجرت به شهر
علل مهاجرت

مرد

جمع

زن

تعداد

در د

تعداد

در د

تعداد

در د

اشتغا

91

44/3

4

2/5

92

29/7

ازدواج  /شغل همسر

1

1/4

29

23

21

99/4

ادامه تحصیل
سایر

1

جمع

4

2/5

2

2/3

2

5/7

2

7/9

2

2/3

7

19/2

41

23/4

25

49/2

23

199
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 -1گزینهی «سایر» ،شامل عواملی از جمله امکانات شهر ،شغل پدر ،صانهی دوم ،آموزش صیاطی و ...است.
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طبیعتاً مهاجرت افراد تحصیلکرده به شهر در مقایسه با گروههای دیگر روستایی نه تنها منفی
تلقی نمیشود ،بلکه در درازمدت نتایج مثبتی نیز به دنبا دارد .زیرا اینگونه افراد به صاطر داشتن
تخصص در زمینهای صاص معموالً در مشاغلی به کار میپردازند که درآمد صوبی دارند و کمتر در
مشاغل کاذب جذب میشوند .بنابراین با رفتوآمدهایی که به زادگاه صویش دارند ،موجب برگشت
سرمایههایی به ورت نقدی و غیر نقدی به روستا میشوند .از جملهی آنها میتوان به کمک به پدر و
مادر ،سرمایهگذاری در کارهای کشاورزی ،نعت و ایجاد مشاغل جدید و ساصتوساز مناز مسکونی
(صانههای دوم اشاره کرد.
بررسی وضعیت سکونت مهاجرین در شهر
همانگونه که در نمودار  2آورده شد 42 ،در د افراد پس از فارغالتحصیلی مهاجرت کرده و در
شهر سکنی گزیدهاند .چون داشتن صانهی مسکونی یکی از عوامل ا لی ثبات مهاجرتی جامعهی مورد
نظر است ،در این قسمت به بررسی وضعیت سکونت این دسته از فارغالتحصیالن مهاجر به شهر
پرداصته شده است .یافتهها نشان میدهد که حدود  42/2در د آنها احب صانهی ملکی در شهر
شده و بقیه به ورتهای مختلف (رهن و اجاره ،صانههای سازمانی و ...زندگی میکنند .هرچند ممکن
است بخشی از گروهی که صانهی ملکی ندارند ،در آینده بتوانند با دستیابی به صانه ،وضعیت مهاجرتی
صود را تثبیت کنند ،شواهد و قراین نشان میدهد که برصی از آنها ممکن است مجدد ًا به روستاهای
محل تولد صود بازگردند .این پدیده بهویژه در میان کسانی که والدین آنها از دنیا میروند ،بر اثر
انحصار وراثت ،پتانسیل بازگشتی باالیی دارند.
جدول  -3وضعیت سکونت در شهر برحسب جنسیت
تعداد

در د

تعداد

در د

جمع کل
در د
تعداد

صانه شخصی

24

27/9

17

13/9

41

42/2

رهن و اجاره

21

29/3

19

11/9

91

92/2

سکونت نزد اقوام

2

2/9

2

2/5

5

3/1

صانههای سازمانی یا کارفرما

9

9/4

2

2/7

5

3/1

جمع
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29

22/3

95

49/1

55

199

نوع سکونت در شهر

زن

مرد
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بررسی میزان دلبستگی به روستا
به جز شناسایی دالیل مهاجرت به شهر ،شناصت درجه دلبستگی و ماندگاری فارغالتحصیالن در
میان کسانی که در روستا بزرگ شدهاند و از سوی دیگر میزان تمایل بازگشت به روستا در میان گروهی
که مهاجرت کردهاند ،اهمیت زیادی دارد .معموالً جوانان در مقایسه با دیگر گروههای سنی ،عالقهی
کمتری به زندگی در محیط روستا دارند ،بهویژه با ورود به دانشگاه و افزایش آگاهی عمومی و در نتیجه
باال رفتن سطح توقعات ،این وضعیت تشدید میشود .اما نتایج بررسیها در ناحیه مورد مطالعه صالف
آن را نشان میدهد؛ به طوریکه  59در د مردان در ارتباط با سؤا «میزان عالقه مبنی بر سکونت در
روستا در ورت وجود شغلی متناسب با رشتهی دانشگاهیشان» ،گزینه متوسط به باال را قید نمودهاند.
این وضعیت در میان زنان با اندکی تفاوت برابر با  54در د اظهار شده است.
همچنین در سؤالی دیگر که نظر دو گروه را دربارهی «میزان عالقهمندی به بازگشت به روستا در
ورت ارائه همان شغل در محل سکونتشان» صواسته است ،پاسخها تا حدودی با پاسخ قبلی مشابه
است؛ چرا که این شاصص در میان زنانی که گزینهی متوسط به باال را انتخاب کردهاند 52 ،در د و در
میان مردانی که این گزینه را انتخاب کردهاند 51/2 ،در د شده است .آزمون مانوایتنی نتایج دو
شاصص مورد سنجش یادشده را تأیید میکند ،بهطوریکه میانگین رتبه در دو شاصص (عالقه به
ماندگاری در روستا و بازگشت به زادگاه بین دو گروه (مردان و زنان چندان تفاوتی ندارد.
بنابراین میتوان اینگونه تبیین کرد که در میان افراد تحصیلکرده دلبستگی زیادی به ماندگاری
در روستا وجود دارد اما عموماً نبود شغل بهویژه شغل متناسب با رشتهی تحصیلی ،مهمترین عامل مؤثر
در مهاجرت به شهر بوده است .بنابراین با وجود چنین پدیدهای میتوان با تصمیمگیری حیح و
اندیشیده دربارهی انتخاب نوع رشته تحصیلی متناسب با نیاز روستاییان تا حدودی از مهاجرت افراد
تحصیلکرده روستایی جلوگیری کرد.
جدول  -30آزمون مقایسه میزان عالقهمندي به ماندگاري و بازگشت به روستا (با استفاده از آزمون مان– وایتنی)
متغیر
میزان عالقهمندی به ماندگاری در
روستا
میزان تمایل به بازگشت به روستا

شاصصها
گروهها

حجم
نمونه (N

میانگین
رتبه

مردان

117

192052

زنان
مردان

55
117

33021
192022

زنان

52

191019

(مأصذ :مطالعات میدانی1931 ،؛  : nsعدم معناداری

مان-وایتنی

معناداری

45140299

ns .932

43240999

ns .542
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نتیجهگیري
هرچند در گذشته یکی از مسایل جامعه روستایی ،پایین بودن سطح سواد بود ،صوشبختانه از چند
دههی قبل دولتمردان به این مسأله توجه کردهاند و با تأسیس مراکز آموزش عالی بهویژه واحدهای
دانشگاه پیام نور توانستهاند صأل موجود را پر کنند .با وجود این چالش دیگری که پیش روی عر ههای
روستا یی کشورمان قرار دارد ،مهاجرت نخبگان روستایی است .این مقاله با هدف تحلیل مکانی -فضایی
پیامدهای تحصیل در دانشگاه پیام نور در شرق استان گلستان انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که:
  21/4در د فارغالتحصیالن عنوان کردهاند که رفاً بهدلیل مجاز بودن به انتخاب رشته آزمونسراسری دانشگاه پیام نور ،آن را انتخاب کردهاند .به عبارت دیاگر این گروه شرایط قبولای در
دانشگاههای دولتی را احراز نکرده بودند .عمدهترین دالیل این امر از سوی جامعهی مورد مطالعه،
مشارکت در کارهای کشاورزی در حین تحصیل و عدم توانایی در استفاده از کالسهای تقویتی
آموزشی قید شده است.
 میان انتخاب محل تحصیل با فا لهی محل سکونت و شدت جریان جابهجایی دانشجویان درحین تحصیل ،همبستگی مستقیمی وجود دارد .برای مثا هرچند  92/2در د آنان در فا لهی
کمتر از  29کیلومتر ی محل تحصیل سکونت داشتند ،این نسبت در فوا ل طبقاتی بعدی روند
نزولی داشته و در فا لهی  129-199کیلومتری به کمتر از  2/4در د میرسد.
 این بررسی نشان داد که میان نوع رشتهی تحصیلی و عالیق دانشجویان ،همبستگی معناداریوجود ندارد و دانشجویان رفاً به دلیل دایر بودن برصی رشتهها ناگزیر به انتخاب آن شدهاند.
 بررسی و شیوهی دسترسی دانشجویان در حین تحصیل نشان داد که  59در د آنها ساکنروستا بوده ،روزانه فا لهی میان محل سکونت و تحصیل صود را طی میکردند 39/2 .در د این
گروه با استفاده از وسایل نقلیهی عمومی و  2/5در د با وسیلهی نقلیه شخصی جابهجا شدهاند.
  42در د جامعهی مورد مطالعه پس از فارغالتحصیلی ،روستای محل زندگی صود را ترک کرده،به شهر مهاجرت کردهاند .هرچند هنوز  25در د آنها ساکن روستا هستند ،به دلیل نبودن شغل
مناسب در روستا ،نیمی از این گروه نیز در نقاط شهری اشتغا داشته ،روزانه بین شهر و روستا
تردد میکنند .بنابراین بیش از  99در د جامعهی نمونه ،علل مهاجرت صود به شهر را در وهله
او نداشتن شغل و در مراتب ب عدی ازدواج و یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر عنوان کردهاند .در
حالی که بیش از  59در د آنها عنوان کردهاناد که در ورت داشتان شاغل مناسب به روستای
صاود باز میگردند.
همانگونه که پیشتر در پیشینهی تحقیق گفته شد ،تحقیقات قبلی با رویکرد تحلیل مکانی-
فضایی پیام نور تهیه نشده است .بنابراین مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی چندان میسر
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نیست .با این حا برصی از نتایج این تحقیق در ویژگیهای کلی با نتایج تحقیقات ضرغام ( 1973و
فراستخواه و همکاران ( 1959تا حدودی همخوانی دارد.
پیشنهادها
با توجه به چالشهای اساسی که پیش روی جامعه روستایی بهویژه فارغالتحصیالن دانشگاهی آن قرار
دارد و نیز با عنایت به رسالت و وظایفی که مؤسسات آموزشی عالی بهویژه نظام آموزش از راه دور
کشور دارد ،پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشود:
 با توجه به امکاان دسترسای باه ارتبااط مخاابراتی در نقااط روساتایی کشاور ،تجهیاز و تقویاتزیرساصتهای سختافزاری و ارتباط الکترونیکی بهویژه اینترنت پر سرعت در مراکاز و واحادهای
پیام نور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
 با توجه به تناسب نداشاتن برصای رشاتههاای موجاود ،تجدیاد نظار در برناماههاای آموزشای وساماندهی رشتهها متناسب با نیازهای جدید جامعهی روستایی و مزیاتهاای نسابی منااطق در
واحدها و مراکز پیام نور ضرورت دارد .برای این کار اتخاذ رویکرد کاربردی در انتخاب رشاتههاا از
جمله در حوزههای نایع روستایی ،توریسم روستایی ،مشاغل صاانگی ،کشااورزی گال صاناهای،
سیستم دامداریهای بسته ،آبزیپروری و ...پیشنهاد میشود.
 با توجه به ضعف اقتصادی صانوارهای روستایی بهویژه نواحی دورافتاده (مراکز و واحدهای مساتقردر نواحی  4و  ، 2برنامهریزی دربارهی کاهش شهریههای دانشجویان و تخصایص وام دانشاجویی
کمبهره برای ساکنان روستایی این نواحی ضرورت دارد.
 اتخاذ سیاستهایی مبنی بر اولویت جذب فارغالتحصیالن سااکن روساتاها در نهادهاای دولتای وبخش صصو ی واقع در حوزههای روستایی.
 اتخاذ سیاستهای اعطای وامهاای صوداشاتغالی زود باازده باه فاارغالتحصایالن روساتایی بارایجلوگیری از مهاجرت دایم به شهرها.
 گسترش زمینههای آموزش تقویتی در مقاطع پیشدانشگاهی و کنکور سراسری در نقاط روستایی. انعقاد قرارداد با سرویسهای حملونقل بخش صصو ی ،بهویژه در محورهای پرتاردد دانشاجوییمنتهی به مراکز و واحدهای پیام نور.
 با توجه به دسترسی نداشتن روستاییان فقیر به رایانه (کامریوتر شخصی  ،تمهیداتی بارای ایجاادسایتهای رایانهای با همکاری دفاتر  ICTاندیشیده شود تا کااربران (دانشاجویان بتوانناد بادون
مراجعه به مرکز پیام نور از آموزش مجازی برصوردار شوند.
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