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ای و توسعه-کاربردی ،نوع تحقیق به لحاظ هدفاهمیت صا ی دارد. ، هادر روستاالتحصیلی پس از فارغ

-فضاایی تحلیال»هدف از تدوین ایان مقالاه  تحلیلی از نوع همبستگی است. -تو یفی ،به لحاظ روش
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 292 ،فرماو  کاوکرانطباق حجم نموناه که  دهدتشکیل می یادشده یالتحصیالن روستایی ناحیهفارغ

 محال تحصایل انتخااب بین -1 :که دادنشان  نتایجو به  ورت تصادفی ساده انتخاب شدند.  نفر برآورد
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 1آموزش عالیش نظام یپو، ماندگاری و مهاجرت، جاییهجاب فضایی -مکانیتحلیل  :واژگان كلیدي

  

                                                             
 nazari@golestan.pnu.ac.ira.نویسنده مسئو : *



 31 تابستان /دوازدهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                        321

 لهمقدمه و بیان مسأ

. بر این شودآموزش حا ل می یل بشری در سایهتردید شناصت و معرفت نسبت به مسایبدون 

ی مختلف علوم بر کسی پوشیده نیست، هال گوناگون در حوزهاینقش آموزش عالی در حل مساساس 

یک از شهروندان  نقشی که هر ثیر آن در انتخاب نوع فعالیت و مآالًفنی و تأ -کسب دانش تخصصیزیرا 

ویژه هب «گراتمرکز»با توجه به رویکردهای کننده است. در این میان ، بسیار تعیینکنندیمه ایفا در جامع

فر ت برابری را  ،شهری بزرگ مراکزها در طبیعتًا استقرار بسیاری از دانشگاهقبل از انقالب اسالمی 

 یافتندتری میشهری فر ت کم یساصت و روستانشینان نسبت به جامعهبرای آحاد جامعه فراهم نمی

در  یاش نسبااد چرصار با ایجاهای اصیاما در دهه. تا به تحصیالت عالی دسترسی داشته باشند

سهم  ،اجتماعی کشور -اقتصادی های توسعهجویانه  اجرایی در برنامهراهبردهاا و رویکردهاای )عدالت

 که طوریه ب ؛است داشتهساکنین نواحی روستایی از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی روند افزایشی 

با توجه به پراکنش و گسترش واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور  ،های اصیردر سا 

تر جایی از کم ،کیلومتر در نظر گرفته شده 129 ،دانشگاهیشعاع پوشش فضایی هر مرکز یا واحد 

از  یرو دانشگاه پیام نور جداسرزمین پهناور ایران بدون پوشش این دانشگاه باقی مانده است. از این

امکان  نظرآورد، از صود که امکان تحصیل همزمان با اشتغا  را فراهم می مخصوص بهسیستم آموزشی 

روستایی  یشرایط فرهنگی جامعهبه این مراکز و تحصیل در آن با توجه به  یانیدسترسی روستا

های ، نقش پررنگ فرزندان در فعالیتانهای شدید والدین و فرزندویژه برای دصتران ، دلبستگیه)ب

 سراسری نسبت به کنکورآزمون ورودی در تر ی کم، توانایی رقابتکشاورزی، وضعیت نامناسب اقتصادی

 .1استاز امتیاز نسبی برصوردار ، های شهری بزرگکانونهای واقع در دانشگاهسایر 

دار روستایی را از ربرصو یسهم جامعه نسبتاً با اتخاذ تدابیری توانسته است دولت هرچند    

 ،های روستایی کشورگاهگیر سکونتگریبانحاد و ل ، یکی از مسایآموزش عالی بهبود ببخشد

کالً . استتر بیشویژه در میان قشر جوان هبله است که این مسأ نشینانروستاروزافزون های مهاجرت

نگاه در نواحی روستایی، « تولید»و « صدمات»ی این است که به ارائهدر های روستایی مهاجرت یریشه

                                                             
یافته که است که بر صالف سیستم آموزشی از راه دور )آموزش مجازی  در جهان توسعهدر اینجا توضیح این نکته ضروری  -1

دلیل دهد، در کشورمان بههای الکترونیکی است و اساساً بعد مکانی اهمیت صود را از دست میگیری از تکنولوژیمتکی بر بهره

گیری از بری انتخاب شده و به جای بهرهاه میانهای گذشته رهای روستایی، از دههویژه در حوزهتنگناهای زیرساصتی به

اندازی شده است نقاط کشور راههای ارتباطی، مراکز و واحدهای مجری دانشگاه پیام نور در شهرهای کوچک و اقصی تکنولوژی

نشگااه برای های اصیر، این داویژه روستاییان فراهم شود. هرچند در سا تا امکان دسترسی به آموزش عالی برای همگان به
ی های صوبی برداشته است، هنوز تا تحقق رسالت واقعی آموزش مجازی فا لههای الکترونیکی، گامگیری از تکنولوژیبهره

 فضایی این موضوع اهمیت صا ی دارد که تحقیق حاضر با تأکید به آن انجام گرفته است.   -زیادی دارد. بنابراین تحلیل مکان



 321...                                                    التحصیالن دانشگاهی روستاهاجایی و ماندگاری فارغفضایی جابه -تحلیل مکانی

یابی به درآمدی مکفی زیرا این دو الزم و ملزوم یکدیگرند و مکانی که در آن دست شودنمیسیستمی 

مهاجرت  ،های روستایییکی از انواع مهاجرتصود ابتر صواهد ماند. صودیه صدمات ب ،حا ل نگردد

روستایی است. طبیعتًا ارتقای سطح تحصیلی در  نخبگانکرده یا به عبارتی مهاجرت افراد تحصیل

دهد و از سوی دیگر با را افزایش می گانآموصتمقاطع عالی از یک سو سطح توقعات و انتظارات دانش

گردد این قشر تصمیم به تحصیلی سبب می یافی اشتغا  متناسب با رشتهتوجه به نبود فضای ک

های افراد البته بخشی از مهاجرتد. نبگیرتر مهاجرت از زادگاه صویش به سمت نقاط مطلوب

های اجرایی و سایر مراکز شوند در دستگاهویژه افرادی که موفق میهب ا کرده به سمت شهرهاتحصیل

که  ایبه گونه ،روستا صواهد داشت یاثرات مثبتی در آینده ا استخدام گردند های آزادعلمی و بخش

آمدها افزایش دهند و وی روستاییان را به جهت رفتهاسطح آگاهی یتوانند دامنهاین افراد می

های اقتصادی، گذاری در فعالیتهای مختلف از جمله سرمایهای به  ورتهمچنین برگشت سرمایه

نباید . اما  22 :1951 )طاهرصانی، ... داشته باشنددوم، کمک به اقتصاد والدین صود و یهاساصت صانه

های کرده و  احب دانش در رشتههای روستایی از قشر تحصیلگاهتهی شدن سکونتکه فراموش کرد 

ه ب وتدابیری صاص اتخاذ اشت. بنابراین با صواهد دناپذیری را در پی منفی و جبرانبازصورد  ،مختلف

های آنان به از ظرفیتوان اتمیهای روستایی تاولیئلف مساهای مختکارگیری این جوانان در پست

 . 227 :1952ریزی، )سازمان مدیریت و برنامه صوبی استفاده کرد

ریزی کالن در از منظر برنامه یادشدهل تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف مسایشک شناصت، بی    

رو نویسندگان د. از اینکنکمک ها ها و برنامهگیریتواند در تصمیممیو  دارداهمیت صا ی  ،سطح ملی

فضایی پیامدهای گسترش دانشگاه پیام نور را برای  -موضوع تحلیل مکانیحاضر  یمقاله

االت اساسی ذیل پاسخ تا به سؤ  دد آنند دره و دهمت صود قرار دا یهوجه ،کردگان روستاییتحصیل

 دهند:

فا له دسترسی به مراکز و واحدهای پیام نور تا چه  ،با توجه به پراکنش محل سکونت دانشجویان -

 آنان نقش داشته است؟  یتحصیل یرشتهو محل تحصیل حد در انتخاب 

به شهر نقش داشته  التحصیالنفارغتحصیالت عالی تا چه حد در ماندگاری در روستا و یا مهاجرت  -

 است؟

 

 تحقیق پیشینه
قیق دیگران گیری از نتایج تحهر تحقیقی آن است که ضمن بهره یاساسی بررسی پیشینه فلسفه

که در منابع داصلی  اوشیبا کد. شوکاری پرهیز دوباره هرگونهاز  ،ل مورد بحثدر تبیین و تحلیل مسای

ای تر مطالعهفضایی کم-هم با رویکرد تحلیلی مکانی حاضر آن یموضوع و مقاله بارهدر ، ورت گرفت
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برصی ذیالً رو اینرود. از های نخست به شمار میو این مقاله در نوع صود از گام ام شده استانج

 شود:راه دور ایران به اجما  معرفی می آموزش از یدربارهتحقیقات انجام شده 

نظام آموزش از راه دور با نظام آموزش عالی سنتی به این نتایج دست  ی  با مقایسه1971ضرغام )

های مخابراتی، پوشش جغرافیایی وسیعی گیری از سیستمیافته است که آموزش از راه دور به دلیل بهره

ه ب ؛دست را فراهم ساصته استوردرا در سطح سرزمین ایجاد کرده و امکان تحصیل افراد ساکن نقاط 

های تر نسبت به سیستمجویی بیشسبب  رفه ،کاره تحصیل همزمان با اشتغا  ب یادامهعالوه امکان 

 است.پذیرتر از سیستم سنتی بوده انعطاف ،همچنین به لحاظ مقررات آموزشیسنتی شده است. 

 57رسد که میهای آموزش عالی در آمریکا به این نتیجه با بررسی کالج  1951) لیامز. ویهارولد. ام

که اغلب مردم نتوانند به کالج دسترسی  شودسبب میاین باورند که افزایش هزینه  رمردم ب در د

های سنتی ناپدید صواهند بدون پیشرفت اساسی در کیفیت و محتوای آموزش عالی، کالجداشته باشند. 

  1951) . دنیس چیچر تیزیسصواهند داد ایو جای صود را به یادگیری از راه دور و فناوری رایانه شد

کنندگان د که شرکترسبه این نتیجه می« و ابزار جدیدآموزش و پژوهش: نقش »عنوان  باای در مقاله

صواهان صدماتی هستند ، اما مشکلی ندارندپرداصت پو   باهای صدمات یادگیری از راه دور، در کالس

جدید، اصتصا ی و متناسب با که نیاز دارند دروسی  بهها همچنین آنکیفیت باالیی داشته باشد.  که

 .نیازهایشان باشد

ه آموزش عالی به این نتیجه بررسی افزایش دسترسی ب یباره  در1959فراستخواه و همکارانش )

 ،های پس از انقالبسا  درآموزش از راه دور در ایران هر چند از برصی جهات  یاند که پروژهرسیده

یادگیری » نتوانسته است صود را با استانداردهای نسل سوم و نوینبه رشدی داشته است، هنوز  روند رو

ها مانند نسبت دانشجو به هیأت علمی، برصی شاصصنظر در محیط جهانی تطبیق دهد و از « از راه دور

در   1953) فراستخواه. تحصیلی مشکالتی دارد یهای عمدهگروه ت علمی و توازن توسعههرم هیأ

های ها با سایر نظامیابی به الگوی مفهومی برای تعامل نظام آموزشی و دانشگاهستد ای دیگر برایمقاله

و  استگرایی مشارکتی زه با رویکرد ساکه الگوی تلفیقی مطلوب  رسید تولید و صدمات به این نتیجه

 . ده استکره ئا ل راهنما و دو حد نهایی در سطوح کالن و صرد ارا 22آن را در قالب 

های پیش روی نظام تحلیلی بر چالش» ای با عنوان  در مقاله1939) الدین افتخاریعبدالرضا رکن

 ،رسد که برای هموار ساصتن مسیر تحقیقبه این نتیجه می «ریزی روستایی در ایرانآموزشی برنامه

ها  آموصتگان و دانشگاه)دانش محصو  و صروجی آن ویژهریزی روستایی بهفرایند نظام آموزشی برنامه

و رهیافت  سامانمندپیشاپیش تعیین استراتژی کالن آموزش کشور در این رشته با داشتن نگرش 

سازی نهادهای مرتبط را برای هموار ها وگاهوسیله بتوان مناطق، سکونتتا بدین آمایشی مورد نیاز است

  تر تعیین کرد.طرف ساصتن مشکالت و موانع هر چه شفاف این مسیر و بر
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 تحقیقمبانی نظري ها و دیدگاهمفاهیم، 

ها و در قیاس با بندیاین نیاز در اولویت هرچندیکی از نیازهای اساسی بشری است. ، کسب دانش

ا لی پیشرفت و  گیرد، برصی معتقدند که زمینهدوم اهمیت قرار می ینیازهای حیاتی در درجه

 تعقل انسان بنا آن بر قوه زیرا شالوده. استمین کسب دانش و آگاهی ای در گرو تأهر جامعه یتوسعه

جدا تردید . بیاستشده است که صود موهبتی الهی و از وجوه متمایز انسان نسبت به سایر موجودات 

دانش  یشان در زمینهنقش بنیادین سطوح مختلف مدارس در شکوفایی این قوه متناسب با رسالت از

ویژه هدر سطوح عالی و تکمیلی بر کسی پوشیده نیست. بها در ارتقای آن عمومی جامعه، نقش دانشگاه

یک  نقشی که هر ثیر آن در انتخاب نوع فعالیت و مآالً فنی و تأ -از منظر کسب دانش تخصصیاین مهم 

اری از ارار بسیاکننده است. در این میان طبیعتاً استقکنند، بسیار تعییناز شهروندان در جامعه ایفا می

دالیل مختلف فر ت برابری را برای آحاد جامعه های شهری بزرگ در گذشته بهکانونهاا در دانشگاه

تا به تحصیالت  یافتندمی تریشهری فر ت کم یساصت و روستانشینان نسبت به جامعهفراهم نمی

 عالی دسترسی داشته باشند.

ضرورت و شالوده  از جمله رویکردهایی که آموزش عمومی را یک، اصیر یبر این اساس در چند دهه

رویکرد » و «اجتماعی یرویکرد توسعه» ،دورزلمداد کرده و بر آن ا رار میتوسعه جامعه روستایی ق

 استاست. تحقق اهداف کالن توسعه مستلزم تعمیم آن به سطوح عالی آموزشی نیز  «نیازهای اساسی

بررسی  بنابرایندهد. پوشش می ، اعم از روستایی و شهری راطور فراگیر تمام سطوح جامعهکه به

 یبرانگیزی را در چند زمینهملتحوالت مفهومی تأ ،های اصیردر دههها دانشگاهکارکرد آموزش عالی و 

 :شودیاد می «پویش نظام نوین آموزش عالی»عنوان  دهد که از آن بازیر نشان می

غالباً امتیازی  طی مدارج باالی تحصیلی ،در ساصتارهای اجتماعی سنتی چرخش از امتیاز به حق: -

 حق »شد، اما تفکرات مدرن نه تنها آموزش عمومی بلکه آموزش عالی را نیز به یک به صواص تلقی می

های ترین مشخصهیکی از برجسته ،ای که امروزه حق دانستنبه گونه ،تبدیل کرده است «عمومی

 . Brown, 2002: 25) یادگیرنده است یجامعه

عوامل تثبیت و  نیترمهمهای نابرابر آموزش عالی از فر ت ،بر مبنای تفکرات جدید عدالت توزیعی: -

ها و تعامل میان گذاریلزوم سیاستبر رو از این .های اقتصادی و اجتماعی استتراکم و بازدید نابرابری

هاای و قشرها و گروهنفع افراد ها و تخصیص مجدد منابع به توزیع مجدد فر ت برایدولت و جامعه 

-9 :1951فراستخواه، ) شودکید میهای برابر آموزش عالی تأاز فر ت استفادهپذیر جامعه جهت آسیب

19  
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 «آموزش عالی»، اجتماعی یبر مبنای رویکرد توسعه چرخش از كاالي خصوصی به عمومی: -

. کنندبرداری آن بهره از  ورت عمومی همگانشود و مثل امنیت باید بهکاالیی عمومی تلقی می

 . 121-144 :1951)جیمز،  این رویکرد با تجاری شدن آموزش عالی مخالف است بنابراین

گرایی همراه بود، اما دانشگاه در مفهوم سنتی صود با نخبهگرایی به فراگیري: چرخش از نخبه -

متوسط  یحتی طبقههای طبقات برگزیده و صواص و گرایشامروزه عالقه به آموزش عالی از صرده

 . Scott, 1995: 25-29) اجتماعی فراتر رفته و به تقاضایی فراگیر و همگانی تبدیل شده است

ها بود، اما ساله 24-18سنی در گذشته مخاطبین آموزش عالی منحصر به گروه  ها:چرخش مخاطب-

سوق داده  ساالنبزرگمخاطبین آن را به سمت « اسر طو  زندگییادگیری در سر» یامروزه طرح ایده

 . Schuetze & slowey, 2000: 18-19) است

با فرآیند جهانی شدن و  پذیري و چرخش از آموزش عالی رسمی به غیر رسمی:انعطاف -

، مسیر صطی دانش از دانشگاه به  نعت تحو  یافت. ارتباطات و بنیانپای ظهور اقتصاد دانشپابه

ها را شکست و آموزش عالی به بازاری تبدیل شد که در آن انحصار سنتی دانشگاه ،فناوری اطالعات

 یزمینه ،هاگسترده مشارکت دارند و این روند ملیتی در مقیاسهای محلی، ملی و چندها و شرکتبنگاه

 . Ibid: 22) فراهم ساصته است «رسمی» را در کنار آموزش «غیر رسمی» هایآموزش یتوسعه

 هاای ارتباطاات و اطالعااتگساترش فنااوریچرخش از آموزش حضوري به غیر حضوري:  -

(ICT ،  بااا اسااتفاده از  «از راه دور»آمااوزش عااالی را از لاازوم حضااوری بااودن رهااا ساااصت و آمااوزش

هاای صودسانجی، رادیاو، صودآماوز، آزماون کتاب)مکاتباه،  ای سنتی مانندرسانههای نظام چندقابلیت

هاا و ای که عالوه بر تعامل گسترده بین دانشاگاهبه گونه ،نوارهای  وتی و تصویری  و نوینتلویزیون و 

گران تولید و انتقا  و مبادله و توزیع دانش مابین استادان ، امکان تعامل میان کنشهای اطالعاتیپایگاه

حتای از درون  1یابد، تا حدی که ارتباطات آموزش عالی به  ورت برصط ی شگرفیو دانشجویان توسعه

 :Venugopal, etal, 2002) پذیر شده اسات... امکانها وها، کتابخانهدوطرفه با دانشگاه  ورتبهها صانه

 و آماوزش عاالی از یاک ساو سامیمکانترتیاب باا وجاود چناین رونادی در تحاوالت  . بدین175-177

 یافتادهنواحی محروم و دور ی مخابراتی درهاتوسعه زیرساصت یگرفته در زمینههای  ورتسازیبستر

 ها برای اقشار مختلف فراهم شده است.امکان برصورداری جوامع ساکن در آن ،روستایی از سوی دیگر

آن را از چیزی باه  ،اجتماعی یقرابت آموزش عالی با سرمشق توسعهچرخش از هزینه به سرمایه:  -

سرمایه باد  سااصت. زیارا در دنیاای رقاابتی کاه کمباود مناابع و  یهزینه به چیزی به مثابه یمثابه

دهد، داناش و آماوزش نیاز تخصیص منابع به شدت صود را نشان می یها بر سر نحوهفشردگی تعارض

                                                             
1- Online 
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 های بازار و تاابع ا او گوی سفارششده است و ناگزیر است پاسخ «بخشیاثر - هزینه» مشمو  قانون

نتیجاه پیادایش کناد. در صود بر اسااس قواعاد عرضاه و تقاضاا عمال  شود و برای بقای« سنجیبازار»

، 1959)هایکس،  هام زده اساتر نقش آن را با ،، تجاری شدن و پولی شدن نظامروندهای بازاری شدن

113-192 . 

سسات دانشگاهی در ؤتوان در پخشایش مراکز و منین پویشی را میچبدین ترتیب پیامدهای بارز 

گونه مراکز حتی به نفوذ این د. پخشایشی که ضمن کاستن از حوزهمشاهده کرهای جغرافیایی پهنه

را  ها و در نتیجه به پوشش کامل سرزمین ملی انجامیده و امکان دسترسی آحاد جامعهتداصل قلمرو آن

های های سنتی جریانصود سیستم )از جمله روستاییان  فراهم ساصته است. این فرآیند به نوبه

م در های دایمدت و اقامتالنیهای طودانشجویی را که غالباً با مهاجرت «بردبلند »نی مکا -فضایی

 ورت ده است که بهکرتبدیل  «کوتاه برد»مکانی  -به جریانات فضایی ،شهرهای بزرگ همراه بود

یابد. های روستایی و شهرهای کوچک و میانی تجلی میگاهسکونت میان «جریان پاندولی»ی پدیده

فضاهای نوین  تگذاری کالن آموزشی ضمن بازساصسیاست یهای مربوط به حوزهبدین ترتیب چرصش

 به ،شهری یهای زیستی با سطوح مختلف شبکهترین کانونافتادهغرافیایی و تحکیم پیوند میان دورج

 . 1)شکل انجامدتقویت یکرارچگی فضایی سرزمین می

 

 
فضایی آن -مدل مدل مفهومی تحقیق: پویش نظام آموزشی و ابعاد مکانی -3 شکل
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 تعادیلرا در نواحی روساتایی  یآموزشهای فضایی توانسته است نابرابرینسبتاً پویش اصیر  چند هر

گاذاران و اساتیاساسی فاراروی س یهای روستایی کماکان چالشمهاجرت یلهرسد مسأ، به نظر میکند

هاای مکاانی مهااجرت -مهااجرتی در تبیاین اثارات فضااییردیابی نظریاات باشد. ریزان آمایش برنامه

از رویکردهای مختلفی اسات کاه گااه مکمال و گااهی متبااین هام هساتند. حاکی از وجود روستایی، 

 ادد  در «فا اله و مهااجرت»ی   که با طارح مقولاه1552) های سنتی افرادی چون راونشتایننگرش

نیوتنی  ثر از قوانین جاذبه  که متأ1342) فربندی مهاجرتی زیتا فرمو  ،مندی بحث برآمدتبیین قانون

)سانتی/  بخشیبه تبیین تقابل دو   که1324) سلویی« اقتصاد دوگانه»آن را بسط داد، و از رویکردهای 

 :Easterlin, 1987) راجزو اساترلین-افرادی چون الوری «دفع و جذب» تا رویکردهای ،مدرن  پرداصت

هاای ناوین اما در نگرش هایی هستند که ادبیات مهاجرت روستایی را غنا بخشیدند.همگی تالش ، 388

پردازناد، تفسایرهای دیگاری از ابعااد های بازگشتی میکه عموماً به تبیین ضد جریان قبلی و مهاجرت

و  «1مادتحرکاات کوتااه»مفهاومی پاارنو  از  رتعابیآید. به عمل میفضایی تحرکات جمعیتی  -مکانی

بازگشات »های وانگ از طرح مفهاوم افاراد   و یا برداشت,b: 1993 Parnwell-14)« 2جاییهچرصه جاب»

تری های نوینی هستند که تفسیرهای متفاوتایده ، Wang, 2004: 2-4)« 4ناموفق بازگشت» و« 9موفق

دیادگاه بار مبناای کاه ای باه گوناه کناد؛مکاانی روساتاییان ارائاه مای -جریانات فضااییرا نسبت به 

گیرناد و تصمیم به مهاجرت می ،فایده – هزینه ینئوکالسیک در مقیاس صرد مهاجران بر اساس قاعده

 ,De Haun) بااالتری دارد یکنند کاه باازدهمراجعه می نواحیآن پایین است به  یاز مناطقی که بازده

2008: 4-7 .  

ی ناحیه یتواند در توسعهها میها و روشسان جریان معکوسی از سرمایه، دانش، ایدهبدین

 ؛ابدیهای بازگشتی ظهور می ورت مهاجرته  . این روند در ادامه بIbid: 8) ثر باشدمهاجرفرست مؤ

مناطق روستایی اتفاق و مهاجرتی که به دالیل مختلف از مراکز شهری بزرگ به سوی شهرهای کوچک 

ها را در سسات آموزش عالی و دانشگاهؤبر این مبنا شاید بتوان نقش م . Bosworth, 2006: 2) افتدمی

اند و اکنون با دهاوطن نموده و راهی شهر ش الیزمانی پیش جگسیل آن دسته از روستاییانی که اندک

وه دیگری از آنان که بدون ترک و یا گر گردندهای الزم به موطن ا لی صود باز میکساب تخصص

ای دیگر ، به گونهنوردندرا در میشهر و روستا  ی میانفا له ،می روستا به شکل جریانات پاندولیدای

 د.کرتبیین 

 

                                                             
1- Short-term movement 

2- Circular migration 

3- Successful returnees 

4- Failure returnees 
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 روش تحقیق

 ای به حساب آمده و از منظر شیوههتوسع -تحقیقات کاربری ءجز گذاریتحقیق حاضر از نظر هدف

 هاگردآوری داده یشالوده .گیردمی جایهمبستگی از نوع تحلیلی  -تحقیقات تو یفی یانجام در زمره

های گیری از شیوهانی نظری آن با بهرهبتبیین مو در عین حا  ریزی شده بر عملیات پیمایشی پایه

برای حصو  استفاده شد.  Spss افزارنیز از نرمها دادهبرای تحلیل عالوه هب. انجام گرفت ایکتابخانه

)مدرسین روش تحقیق  و ضریب  نظر اساتید از نامه )پرسش اطمینان از روایی و پایایی ابزار سنجش

هدف  یآزمون از جامعهپیش براینامه پرسشسی تدا بر این اساس اب .دشآلفای کرونباخ استفاده 

اهم متغیرهای  .پذیرفتنی است ایکه نتیجه دست آمدهبدر د  75برابر  آنپایایی ضریب و  تکمیل شد

نقش دانشگاه  -2 ؛محل تحصیل با محل سکونت  یفا له -1 عبارتند از: مورد سنجش در این پژوهش

شیو  -4 ؛شگاه پیام نور برای ادامه تحصیلعلت انتخاب دان -9؛ پیام نور در ادامه تحصیل روستاییان

 ؛تردد به دانشگاه محل تحصیل

پس از وضعیت مهاجرت یا ماندگاری در روستا  -2 ؛روستای زادگاهرفت و آمد به وضعیت  -2

 . ...میزان دلبستگی به روستا و -7 و التحصیلیفارغ

 

 محدوده و قلمرو پژوهش
نقاط روستایی ی است که هنگام تحصیل در آموصتگانآماری این تحقیق شامل تمامی دانش جامعه

واقع در . اندتحصیل کردهشرق استان گلستان  یناحیهساکن بوده و در مراکز و واحدهای مستقر در 

های رامیان، شهرستانسهم  ،دهدهرچند کل استان گلستان را پوشش میقلمرو مکانی این پژوهش 

 یدورهنیز قلمرو زمانی آن تر است. بیشتره گالیکش، کالله و مراوه آزادشهر، گنبدکاووس، مینودشت،

مورد  یاز مراکز و واحدهای مستقر در ناحیهبر اطالعات آرشیوی که  . بنااست 1979-39 ساله بیست

اند. اما التحصیل شدهفارغ کارشناسینفر در مقطع  4292 کالً یادشده، یطی دوره به دست آمد، مطالعه

دانشجویی  یپرونده د تعداد  ،آموصتگان به تفکیک نقاط شهری و روستاییآمار دانش نبودبا توجه به 

کن نقاط اها سدر د آن 43که در نتیجه  شدها مشخص تصادفی انتخاب و محل سکونت آن تبه  ور

در نهایت با  نفر در نظر گرفته شد. 2222آماری  یروستایی بودند. بدین ترتیب حجم کل جامعه

انتخاب افراد نمونه  یشیوهفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ن 292استفاده از فرمو  کوکران تعداد 

کاووس، گالیکش و )گنبد التحصیالن مراکز و واحدهای مجریگوناه باود که ابتدا سهام فارغنیز این
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تعداد افراد نمونه  ،های تحصیلی مختلفالتحصیالن رشته  تعیین و سرس متناسب با سهم فارغ1کالله

 انتخاب شدند.فی ساده تصادگیری به تفکیک هر رشته تعیین و در نهایت به روش نمونه

 

 بحث اصلی
است که به تفکیک در دو بخش کلی: های این قسمت حا ل عملیات پیمایشی ا لی داده یشالوده

 شود.ارائه میالتحصیالن ماندگاری فارغ و  مهاجرت بررسی وفضایی  -مکانی بررسی و تحلیل ابعاد

 

 فضایی –بررسی و تحلیل ابعاد مکانی 

 محل سکونت با انتخاب محل تحصیل  يفاصله میان بررسی رابطه
ها جایگاه صا ی دارد، مکانی پدیده -تبیین روابط فضایی ،که در مطالعات جغرافیایی از آنجایی

تحصیلی و علل  محل سکونت و محل کار در انتخاب محل تحصیل و نوع رشته یآگاهی از نقش فا له

التحصیالن با محل سهم محل سکونت فارغ یطورکلی مقایسهبهانتخاب آن اهمیت صا ی دارد. 

ای که به گونه است؛ لفهمیان این دو مؤ حاکی از ارتباط مستقیم ،مورد مطالعه یشان در منطقهتحصیل

ترتیب اند و بهاز محل تحصیل سکونت داشتهکیلومتر  29تر از کم یها در فا لهدر د آن 2/92حدود 

ها روند کاهشی دارد. در حالی که با سهم آن ،دسترسی فا لهدر طبقات بعدی به موازات افزایش 

های محسوسی و واحدهای دانشگاهی، شاهد تفاوت نگاهی تفضیلی به شاصص مذکور بین مراکز

ترین ضریب بیش ،کیلومتر پوشش جغرافیایی 129س با بیش از وکاوای که مرکز گنبدگونه به هستیم،

گیرد. دسترسی نفوذ را در بر می یترین حوزهکم ،کیلومتر 29داکثر ح با نفوذ را داشته و واحد گالیکش

  . 9و  2های شکلو  1)جدو  به واحد کالله نیز حالت بینابینی دارد

                                                             
.التحصیل نداشتندسایر واحدها به هنگام مطالعه، فارغ -1  
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 نفوذ مراكز و واحدهاي پیام نور شرق استان گلستان حوزه مقایسه -2شکل 

 

 
 كاووسدر مركز گنبد جایی دانشجویانهمقایسه رابطه فاصله و شدت جریان جاب -1شکل 
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س نسبت به دو واحد دیگر وکاوی تأسیس مرکز گنبددلیل این تفاوت را باید در تفاوت سابقه

های تحصیلی و در عین حا  به قدمت طوالنی و تعدد و تنوع رشته ه دلیلد. زیرا این مرکز بکرجستجو 

. با داردتری پوشش جغرافیایی بیش ،شهری استان یباالتر نظام شبکه یلحاظ قرار گرفتن در رتبه

نظمی بیرو از این، استآماری مربوط به مرکز گنبد  یترین سهم جامعهکه بیشبه این توجه

 دهد. های مربوط به واحدهای کالله و گالیکش را تحت شعاع صود قرار میشاصص

 
 شرق در یآموزش يواحدها و مراكز کیتفک بهاز محل تحصیل  يآمار جامعهمحل سکونت  عیتوز -3 جدول

 .3استان

محل سکونت ی فا لهبندی طبقه

 )کیلومتر  از محل تحصیل

 جمع کل واحد کالله واحدگالیکش مرکز گنبد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 2/92 79 4/22 2 2/25 2 3/92 22 29تر از کم

49- 21 99 2/15 4 1/27 2 2/19 93 13 

29-41 22 2/14 1 9/14 7 5/92 94 2/12 

59-21 13 2/19 - - 9 5/12 22 7/19 

199-51 12 4/5 - - 2 2/19 17 9/5 

129-191 11 1/2 - - - - 11 4/2 

 5/4 3 - - - - 2 3 129بیش از 

 199 292 199 13 199 7 199 173 جمع

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

امکان  ،ادامه تحصیل روستاییان پس از مقطع متوسطهدصیل در بدون تردید یکی از عوامل 

آماری پرسیده  یا  دیگری از جامعهالی است. بدین منظور در اینجا سؤدسترسی به مراکز آموزش ع

ها به ادامه دسترسی به مراکز و واحدهای پیام نور تا چه حد در ترغیب آن یکه فا لهشد مبنی بر این

زیرا  دهدهمبستگی معناداری را نشان می ،آمدهدستهباست. نتایج  بودهمؤثر تحصیل در این دانشگاه 

مذکور برابر  که ضریب همبستگی آزمون طوریه ب است،ید آن روجی آزمون اسریرمن هم به صوبی مؤص

 . 2جدو   و 4شکل )شود یید میدر د تأ 33.  و با سطح معناداری 492**)

 

 

 

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

 آماره فا له امکان ادامه تحصیل
 ضریب همبستگی 10999 .492 **

  Sig) سطح معناداری . .999

 تعداد 292 292

 در د 33معناداری در حد **    1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

 
 نقش فاصله در ادامه تحصیل روستاییان در مراكز و واحدهاي پیام نور -4شکل 

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

های دایر شده در دانشگاه پیام نور تا رشتهکه یکی دیگر از مباحث مهم در تحقیق حاضر آن است 

 ینوع رشتهچه حد با نیازهای جامعه روستایی سنخیت دارد و آیا بین فا له از محل سکونت و 

 97جمعاً  ،مطالعه ی موردهای میدانی در ناحیهتحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؟ بر اساس یافته

اد. با توجه به انل داشتهاالتحصیه فارغارشت نوزدهدر  1939تحصیلی دایر بوده است که تا سا   یرشته

ها تفاوت زیادی را نشان یع رشتهتوز ،مطالعه اندازی مراکز و واحدهای موردتفااوت در قدمات راه

 دورشته و واحدهای کالله و گالیکش هر یک در  هفدهس در وکاوای که مرکز گنبدبه گونه ؛دهدمی

های تحصیلی با گرفته نشان داد که نوع رشتههای انجامارزیابیهرچند اند. التحصیل داشتهفارغ ،رشته

نظر  رفاً به دلیل دایر  ی موردروستایی چندان همبستگی نداشته و جامعه ینیازها و عالیق جامعه

اند، ها شدهناگزیر به انتخاب آن ،دسترسیو سهولت  صاص پیام نور یها و سیستم آموزشبودن این رشته

نظر از   رفکه  حاکی از آن استهای انتخابی محل سکونت با نوع رشته یفا له یبررسی رابطه
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ه ب ؛تحصیلی نداشته است یثیری در انتخاب رشتهچندان تأ جنسیت، فا له از محل سکونتموضوع 

گذاری فا له در ی متوسط به باال را مبنی بر تأثیرگزینه ،التحصیالندر د فارغ 1/95که تنها  طوری

که  آن است بیانگرالتحصیالن مرد و زن ی فارغهااند. مقایسدهکرد ای تحصیلی قیهاانتخاب نوع رشت

 است. آموصتگان مرد تر از دانش)یک در د  بیش زنان با اندکی افزایش میانلفه در این مؤ تأثیرمیزان 

و ضریب   Sig=0.05<.998مقدار ) زیرا کند؛یید میباال را تأنتایج آزمون اسریرمن هم نتایج 

دانشگاهی با فا له از محل بین انتخاب مراکز یا واحد  بنابراین .استبرابر  فر  ،حا لههمبستگی 

 معناداری وجود ندارد.  یرابطه ،سکونت

 
 محل سکونت با انتخاب واحد دانشگاهی با استفاده از آزمون اسپیرمن میان سنجش رابطه -1 جدول

  عدم معناداری:  ns  ؛1931ت میدانی، مطالعا صذ:مأ

 

علت انتخاب دانشگاه پیام نور  دربارهالتحصیالن الی نظر فارغ، در سؤلهأتر مسشناصت دقیق برای

عوامل مورد نظر به دو دسته عوامل مرتبط با فا له و غیر  بدین ترتیب. ادامه تحصیل پرسیده شد برای

ارتباطی با فا له  اند کهی اشاره کردهعواملبه گویان در د پاسخ 9/22کالً  بندی شدند.مرتبط دسته

 ی رفاً به دلیل مجاز شدن انتخاب رشتهها دو سوم آنکه حدود در صور توجه این ینکته. نداشته است

آموزان ساکن دانش یعنی .اندتحصیل صود انتخاب کرده برایدانشگاه پیام نور را  اًاجبارتحصیلی 

روستاها به دالیل مختلف از جمله ضعف سطح کیفیت آموزش در مدارس روستایی، اشتغا  به کار در 

سازی برای کنکور و سسات آموزشی آمادهنداشتن به مؤ )کمک به صانواده ، دسترسی هنگام تحصیل

ی در سطح منطقه با ساکنان شهر توانندنمیآموزان شهری تر نسبت به دانشوجود فرهنگ رقابتی کم

نقش  ،در میان عوامل مرتبط با فا له نیز نزدیکی به محل سکونت و سهولت دسترسی .رقابت کنند

 . 4 )جدو  تری نسبت به سایر عوامل داشته استبیش

 

  

 نتیجه آماره متغیر

 ضریب همبستگی فا له از محل سکونت

 سطح معناداری

 تعداد

999/9 

ns 335/9  

 دانشگاهیانتخاب واحد  299
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 تحصیل برايبررسی علت انتخاب دانشگاه پیام نور  -4جدول 

 در د تعداد متغیر سنجه

عوامل مرتبط با 

 فا له

 در د 5/24= ) محل سکونت نزدیکی به

 در د  3/2= ) اشتغا  همزمان با تحصیل 7/94 71

 در د 3/9= ) والدین به انتخاب شهرهای دیگرندادن اجازه 

عوامل غیر مرتبط 

 با فا له 

 در د 3/2) ها =سایر دانشگاه یباال بودن شهریه

 )یک در د  خاب رشته =تدر ان یدقتبی 9/22 194

 در د  4/21) = انتخاب رشته و تحصیل  رفاً در دانشگاه پیام نور به بودن مجاز

 . 1931صذ: مطالعات میدانی، مأ)

 

 جایی هجاب سمیمکانبررسی 
ادامه و یا انصراف از تحصیل نیز از منظر تحلیل  یاز بحث انتخاب محل تحصیل، بررسی مقوله غیر

 یدالیل مختلف از جمله کمبود وسایل نقلیهروستاییان بهزیرا بسیاری از فضایی مهم است.  –مکانی

مناز  در  تلفنی  باال بودن اجارهویژه تاکسیه)ب نقل عمومی و حمل شخصی و عمومی، باال بودن هزینه

را تأمین مخارج تحصیل توانند نمیی که برصی ابه گونه اند،هبودمواجه  زیادیشهر و غیره با مشکالت 

دسترسی و  یشیوه سمیمکانرو الزم است آورند. از اینو در نتیجه به ترک تحصیل روی می کنند

 .شودجایی دانشجویان بررسی هجاب

 

 لیتحص محل به روزانه یدسترسي وهیش یررسبالف( 
ی فا له روزانه  ورتبه  زن-مرد) انیدانشجو در د هشتاد یکل طور به این بررسی نشان داد که

تری نسبت به نزدیک یدر روستاهایی که فا له طبیعتاً .اندکردهمی تردد را دانشگاه تا سکونت محل

به عبارت دیگر دانشگاه پیام نور به صوبی توانسته است این وضعیت حاکم است.  ،محل تحصیل دارند

 یحال درروستایی فراهم سازد.  یامکان دسترسی به آموزش عالی را برای جامعه ،والدین یبدون دغدغه

و  شهر درمنز  یا اتاق ی اجاره با ،ردندکدورتری زندگی می یدر د دانشجویانی که در فا له 9/19 که

 سهمکه نیا جالبی نکتهاند. گذرانده را لیتحص دوران، اقوام نزد سکونت ورت در د به 3/2

 سهم برعکس بوده و ترشیب مردان با سهیمقا در ،انداقوام صود زندگی کرده نزد ی کهزن انیدانشجو

 تیوضع انگررها به صوبی بیپارامت نیا .است زنان بیش از ،شهر در منز  یکنندههاجار پسر انیدانشجو

توجه  ،هاییتوجه به وجود چنین پدیده. بنابراین با استمطالعه  ی موردروستایی ناحیه گی جامعهفرهن

 -های مکانیاجتماعی  نیز در تحلیل-روستایی )عوامل فرهنگی ینن جامعهی باورها و سبه مقوله

 ز اهمیت فراوانی است.فضایی حای
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 لیتحص محل به ییروستا انیدانشجو یدسترسوهیش تیوضع یبررس -5 جدول

 یدسترس وهیش
 جمع زن مرد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 59 124 2/92 79 4/44 31 روزانه تردد

 9/19 21 2/9 7 5/2 14 شهر در منز ی هاجار

 3/2 2 4/2 2 2/9 1 نزد اقوام سکونت

 5/2 14 2/1 9 9/2 11 ریسا

 199 292 49 55 27 117 جمع

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

 انیدانشجو جاییهجاب بررسی شیوهب( 

روستای محل تحصیل  بین ورت روزانه آماری به یدر د جامعه هشتادکه حدود با توجه به این

زیرا برصی از  ؛ها نیز بسیار مهم استجایی آنهجاب سمیمکاننمایند، آگاهی از تردد می به دانشگاه صود

های . یافتهکنندعمومی استفاده می یو برصی نیز از وسایل نقلیهی دارند شخص ینقلیه یها وسیلهآن

ها از وسایل در د آن 5/2عمومی و ی هینقل لهیوس از انیدانشجو در د 2/39تحقیق نشان داد که 

 توانایی یایصود گوها اند. این شاصصکردهاستفاده می لیتحص محل به ترددبرای  شخصی ینقلیه

 ،لیهاقتصادی صانوارهای دانشجویان است که در قیاس با صانوارهای شهری نسبت به صرید وسایل نق

 تری دارند. توانایی کم

 
 نقلیه يجایی دانشجویان در هنگام تحصیل به تفکیک جنس و نوع وسیلههجاب سمیمکان مقایسه -6جدول

 نوع وسیله
 جمع زن مرد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 عمومی

 2/22 197 9/99 23 1/22 75 بوسمینی

 41 54 1/22 24 4/22 99 تاکسی

 2/39 131 4/32 59 2/31 195 جمع

 شخصی

 2 4 - - 2/9 4 موتورسیکلت

 4/9 7 2/4 4 2/2 9 سواری

 4/1 9 - - 2/2 9 وانت

 5/2 14 2/4 4 2/5 19 جمع

 199 292 199 57 199 115 جمع کل

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)
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 در بوسینیم از استفاده کالً که  ستا آن یایگو، هینقل لهیوسبدون  انیدانشجو ترددی نحوه یبررس

در روستاهای  این دانشجویان غالباً .است بوده ترشیب هیکرا نرخ بودن نییپا سبب بهی تاکس با سهیمقا

رش اگستدلیل هر باهای اصیدر سا  هرچندد. اکننتری نسبت به محل تحصیل زندگی میدستدور

نیمی از  حدودکه طوری به  ،یافته است رواجاستفاده از آن در روستاها نیز  ،تلفنیهای تاکسیآژانس

برصالف مردان  زنان دهد کهنشان می زن با مرد انیدانشجو سهیمقا اماگیرند. دانشجویان از آن بهره می

کننده استفاده زن و مرد انیدانشجوسهم  سهیمقا. اندهدکرمی استفاده وآمدرفت یبرا یتاکس از ترشیب

 امر نیاشاید یکی از دالیل  .است پسر انیدانشجوسهم باالی  از یحاک ،شخصی یاز وسایل نقلیه

نسبت به کنتر   هاصانوادهتر بیش تیحساسسیکلت  و نیز ویژه با موتوره)ب توانایی رانندگی مردان

 ،یسوار) هینقلی لهیوس یدارا پسر انیدانشجو که سهمدر صور توجه این یدصتران صود باشد. نکته

 .است برابر 2/2 حدود و ترشیب زنان با هاسیمقا در  وانت موتور،

 

 التحصیالن روستاییفارغ ر میانمهاجرت د سمیمکانبررسی و تحلیل 
. این های شهری استمهاجرت به کانون ،یکی از پیامدهای تحصیل روستاییان در سطوح عالی

شده، آشنایی با مشاغل متناسب با تخصص کسب نبودتواند دالیل مختلفی داشته باشد. پدیده می

نگری برای یابی به آن، ازدواج با ساکنان شهری، آیندهرفاه شهری و تمایل به دستامکانات و سطح 

دهد. بر های مهاجرت به شهر را افزایش میانگیزه ادامه تحصیل فرزندان و... از جمله مواردی است که

از مانع های صانوادگی، ویژه مسکن در شهر و وابستگیهزندگی ب یعکس گاهی نوع شغل، گرانی هزینه

التحصیالن دانشگاهی ابعاد مختلف مهاجرت فارغرو در این قسمت شود. از اینهایی میجاییهچنین جاب

 شودمیبه شهر و پیامدهای آن ارزیابی قرار 

 

 بررسی ابعاد كمی مهاجرت
افزایش سطح توقعات و منجر به ویژه تحصیل در سطوح عالی هارتقای سطح تحصیلی روستاییان ب

 42 ،نمونهی جامعهاز کل  که ستا آن یایگو هاافتهی جینتا. مهاجرت به شهر استانتظارات و در نتیجه 

 هر.  2شکل ) اندروستای محل زندگی صود را به مقصد شهر ترک کرده ،التحصیلیاز فارغ پسدر د 

گونه نیست، مطالعه نه تنها این مورد ، در جامعهاستسهم مهاجرتی مردان بیش از زنان  معموالً چند

 . تر از مردان مهاجر استبلکه سهم زنان مهاجر بیش
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 تیجنس برحسبی لیالتحصفارغ ازپس  سکونت محل سهیمقا -5شکل 

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

ممکن کنند، در د  در روستا زندگی می 25نظر ) مورد یکه هنوز حدود دو سوم جامعهاما این

ممکن است بخشی از این  هرچندمهاجرتی در سطح ملی تناقض داشته باشد.  است با فرایند کلی پدیده

افراد کسانی باشند که هنوز به دالیل مختلفی موفق به کاریابی و اشتغا  نشده و کماکان در روستاها 

ند در اشهر ترجیح داده نزدیکی روستای محل تولدشان به دلیلها بهآن باقی مانده باشند، بخش عمده

از  زیرات. اای این مدعاسای گویادی به صوبادرج در جدو  بعاروستا زندگی کنند. آمارهای من

روزاناه بیان وده و ال بادر د  در شهر شاغ 47نفر ) 22ساکن روستا،  التحصیلنفر فارغ 113وع امجم

 در مجموع سهم کسانی ،مهاجرین ثابتد. بنابراین با در نظر گرفتن تعداد کننروستا و شهار تردد می

در د  4/52به  ،شان به روستا کاسته شده و به نوعی با زندگی شهری گره صورده استکه از وابستگی

سفر  یرسد. گرانی زمین و مسکن در شهر و دسترسی آسان به وسایل نقلیه و ارزان بودن هزینهمی

جایی فضایی هاز جاب یسمیمکاندو عامل ا لی وقوع چنین  ،شهرها  یویژه در روستاهای حاشیهه)ب

بودن سیستم تحصیل  یرحضوریغممکن است با توجه به  که . البته ناگفته نمانداستنظر جامعه مورد

هایشان را نسبت به سایر وابستگی و عالقه شدید دانشجویان به صانواده یدر دانشگاه پیام نور، زمینه

 شودها شده باشد. بدین ترتیب مشخص میآنهای مهاجرتی و مانع از انگیزه ها فراهم ساصتهدانشگاه

در روستا باقی مانده و  التحصیلی کامالًنظر پس از فارغ مورد یدر د از جامعه 12تنها حدود که 

 /کار نداشته است.ثیری در تغییر محل سکونتها تأارتقای تحصیلی آن
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 جنس برحسببه روستا  شاغلین در شهر تردد وهیش  -7جدول

 آمد و رفت وهیش
 جمع زن مرد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 47 22 2/55 12 4/59 41 روزانه تردد

 3/2 7 5/11 2 3/ 5 2 یهفتگ تردد

 2/4 2 -           -          5/3 2 ماهانه تردد

 1/27 25 199 17 199 21 جمع

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

  

 شهر به مهاجرت علل یبررس

ترین عامل در مهاجرت از عنوان مهمهدر د ب 7/29اشتغا  با  کالً دهد کهها نشان مییبررس جینتا

دوم قرار دارد.  در د در رتبه 4/99شغل همسر با از آن ازدواج یا  پسثیر داشته و تأروستا به شهر 

عامل اشتغا  با ، مردانمیان  دردهد که تر علل مهاجرت بر اساس جنسیت نشان میبررسی تفضیلی

ترین بیش ،در د 23با  همسر شغلو تبعیت از  ازدواج ،زنان میانو در  سهم نیترشیبدر د  3/44

ترتیب  به توانیم مهاجرت درمؤثر  یهامؤلفهدیگر  از .است شهر به روستا از مهاجرتعوامل دصیل در 

 و شهررفاهی  امکانات، دسترسی به پدر شغل، تداوم اعضای صانواده در سطوح باالتر لیتحص ادامهبه 

 .کرد اشاره رهش دردوم  یصانهداشتن  و یااطیص آموزش

 
 شهر به مهاجرت علت سهیمقا -8 جدول

 مهاجرت لعل
 جمع زن مرد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 7/29 92 5/2 4 3/44 91 اشتغا 

 4/99 21 23 29 4/1 1 همسر شغل / ازدواج

 7/5 2 3/2 2 5/2 4 لیتحص ادامه

 2/19 7 3/2 2 9/7 2 1ریسا

 199 23 2/49 25 4/23 41 جمع

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)

 

 

                                                             
 .است... ی دوم، آموزش صیاطی وشامل عواملی از جمله امکانات شهر، شغل پدر، صانه، «سایر» یگزینه -1
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دیگر روستایی نه تنها منفی های با گروه مقایسهدر  شهر به کردهلیتحص افراد مهاجرت عتاًیطب

 داشتنبه صاطر  افراد گونهنیا رایز .داردنیز به دنبا   یمثبت جینتا درازمدت در بلکهشود، تلقی نمی

 در ترکم و صوبی دارند درآمد که پردازندیم کار به یمشاغل در معموالً صاص یانهیزم در تخصص

 برگشتموجب ، دارند شیصو زادگاه به که ییوآمدهارفتبا  نیبنابرا .شوندیم جذب کاذب مشاغل

 و پدر به کمک به توانها میآنی جمله از شوند.ی به روستا مینقد ریغ و ینقد  ورتبه ییهاهیسرما

 یمسکون مناز  وسازساصتو  دیجد مشاغل جادیا و  نعت ،یکشاورز یکارها در یگذارهیسرما مادر،

 های دوم  اشاره کرد.)صانه

 

 شهر در مهاجرین سکونت تیوضعبررسی 
 درمهاجرت کرده و  یلیالتحصاز فارغ پس در د افراد 42 شد، آورده 2 نمودار در که گونههمان

مورد  یمسکونی یکی از عوامل ا لی ثبات مهاجرتی جامعه یداشتن صانه چوناند. سکنی گزیده شهر

شهر  التحصیالن مهاجر بهدر این قسمت به بررسی وضعیت سکونت این دسته از فارغ ،نظر است

ملکی در شهر  یها  احب صانهآندر د  2/42که حدود  دهدنشان می هاافتهی پرداصته شده است.

ممکن  هرچند .کنندیم یزندگ  ...و یسازمان یهاصانه اجاره، و رهن) مختلف هایرت و به بقیه وشده 

وضعیت مهاجرتی  ،یابی به صانهدست با، در آینده بتوانند ندارندملکی  یاست بخشی از گروهی که صانه

به روستاهای  ها ممکن است مجدداً دهد که برصی از آنن نشان میشواهد و قرای، کنندصود را تثبیت 

روند، بر اثر ها از دنیا میویژه در میان کسانی که والدین آنهند. این پدیده بمحل تولد صود بازگرد

 .دارند، پتانسیل بازگشتی باالیی انحصار وراثت

 
 تیجنس برحسب شهر در تسکون تیوضع -3 جدول

 شهر در سکونت نوع
 جمع کل زن مرد

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 2/42 41 9/13 17 9/27 24 یشخص صانه

 2/92 91 9/11 19 3/29 21 اجاره و رهن

 1/3 5 5/2 2 9/2 2 اقوام نزد سکونت

 1/3 5 7/2 2 4/9 9 کارفرما ای یسازمان یهاصانه

 199 55 1/49 95 3/22 29 جمع

  1931مطالعات میدانی،  صذ:مأ)
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 روستا به یبستگدل زانیم یبررس
در التحصیالن و ماندگاری فارغشناسایی دالیل مهاجرت به شهر، شناصت درجه دلبستگی  به جز

 تا در میان گروهیمیزان تمایل بازگشت به روس و از سوی دیگراند دهکه در روستا بزرگ ش میان کسانی
ی عالقه ،یسن یهاگروه گرید با سهیمقا در جوانان معموالً دارد. زیادیاهمیت  ،اندکه مهاجرت کرده

 در نتیجه ی وعموم یآگاه شیافزاو  دانشگاه به ورود با ژهیوبه دارند، روستا طیمح در یزندگ به یکمتر
صالف  مطالعه مورده یناح درها یبررس جینتا اما .دشویم دیتشد تیوضع نیا، توقعات سطح باال رفتن

 در سکونت بر یمبن عالقهمیزان »ا  در ارتباط با سؤ مردان در د 59 کهیطور به؛ دهدآن را نشان می
. اندنمودهد قی را متوسط به باال گزینه ،«شانیدانشگاهی رشته با متناسب یشغلوجود   ورت در روستا

  .است دهش اظهار در د 54 با برابر تفاوت یاندک با زنانمیان  در تیوضع نیا
 در روستا بازگشت بهبه  یمندعالقه زانیم»ی بارهدر را گروه دو نظر که گرید لیاسؤ در نیهمچن
تا حدودی با پاسخ قبلی مشابه ها است، پاسخ صواسته« شانسکونت محل در غلش همان ارائه  ورت
در  و در د 52 ،اندبه باال را انتخاب کردهی متوسط ی که گزینهزنان انیم درشاصص  چرا که این ؛است
وایتنی نتایج دو آزمون مان .شده است در د 2/51 ،اندی که این گزینه را انتخاب کردهمردان میان

)عالقه به  که میانگین رتبه در دو شاصصطوریهب ،دکنیادشده را تأیید می ششاصص مورد سنج
 )مردان و زنان  چندان تفاوتی ندارد. دو گروه ماندگاری در روستا و بازگشت به زادگاه  بین

دلبستگی زیادی به ماندگاری  کردهلیتحص افراد انیم درکه  کرد نییتب گونهنیا توانیمبنابراین 
مؤثر  عامل نیترمهم، یلیتحصی رشته با متناسب غلش ویژهبه غلش نبودعموماً  اما دارد وجوددر روستا 

گیری  حیح و یمتصم با توانای میبنابراین با وجود چنین پدیده .استبوده  شهر به مهاجرت در
 افراد مهاجرت از یحدود تاتحصیلی متناسب با نیاز روستاییان  انتخاب نوع رشته یبارهدر دهیشیاند

 .کرد یریجلوگ ییروستا کردهلیتحص

 
 وایتنی( –)با استفاده از آزمون مان روستاماندگاري و بازگشت به  به يمندعالقه زانیم سهیمقاآزمون  -30جدول 

 متغیر
              هاشاصص      

 هاگروه  

حجم 

  N) نمونه

میانگین 

 رتبه
 معناداری یتنیاو-مان

ر د ماندگاری به یمندعالقه زانیم
 روستا

 192052 117 مردان
45140299 932 . ns 

 33021 55 زنان

 روستا به بازگشت به تمایل زانیم
 192022 117 مردان

43240999 542.  ns 
 191019 52 زنان

  عدم معناداری:  ns ؛1931 صذ: مطالعات میدانی،مأ)
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 گیرينتیجه

صوشبختانه از چند  ،بودپایین بودن سطح سواد  ،روستایی یکی از مسایل جامعهدر گذشته  هرچند

ویژه واحدهای همراکز آموزش عالی بسیس اند و با تأکردهله توجه ی قبل دولتمردان به این مسأدهه

های روی عر هپیش  که چالش دیگریاین  با وجود کنند.را پر  موجود اند صألدانشگاه پیام نور توانسته

فضایی  -یی کشورمان قرار دارد، مهاجرت نخبگان روستایی است. این مقاله با هدف تحلیل مکانیروستا

 نتایج تحقیق نشان داد که: شرق استان گلستان انجام گرفت.پیامدهای تحصیل در دانشگاه پیام نور در 

آزمون  انتخاب رشته به دلیل مجاز بودنبه اند که  رفاًالتحصیالن عنوان کردهدر د فارغ 4/21 -

ی در اگر این گروه شرایط قبولااند. به عبارت دیآن را انتخاب کرده ،دانشگاه پیام نورسراسری 

 ،لعهمورد مطا یاز سوی جامعهترین دالیل این امر هاحراز نکرده بودند. عمدهای دولتی را دانشگاه

های تقویتی مشارکت در کارهای کشاورزی در حین تحصیل و عدم توانایی در استفاده از کالس

 آموزشی قید شده است.

جایی دانشجویان در همحل سکونت و شدت جریان جاب یانتخاب محل تحصیل با فا له میان -

 یآنان در فا لهدر د  2/92 هرچند. برای مثا  همبستگی مستقیمی وجود دارد ،حصیلحین ت

ا ل طبقاتی بعدی روند وی محل تحصیل سکونت داشتند، این نسبت در فکیلومتر 29تر از کم

 رسد.در د می 4/2تر از ی به کمکیلومتر 129-199ی و در فا لهنزولی داشته 

همبستگی معناداری  ،تحصیلی و عالیق دانشجویان ینوع رشته میاناین بررسی نشان داد که  -

 اند.ها ناگزیر به انتخاب آن شدهبه دلیل دایر بودن برصی رشته و دانشجویان  رفاً وجود ندارد

ها ساکن در د آن 59دسترسی دانشجویان در حین تحصیل نشان داد که  یبررسی و شیوه -

در د این  2/39کردند. محل سکونت و تحصیل صود را طی می ی میانروزانه فا له ،روستا بوده

 ند.اهجا شدهنقلیه شخصی جاب یهدر د با وسیل 5/2عمومی و  یگروه با استفاده از وسایل نقلیه

 ،روستای محل زندگی صود را ترک کرده ،التحصیلیمورد مطالعه پس از فارغ یدر د جامعه 42 -

شغل  نبودنبه دلیل  هستند،ها ساکن روستا در د آن 25هنوز هرچند اند. کردهبه شهر مهاجرت 

روزانه بین شهر و روستا  ،نیمی از این گروه نیز در نقاط شهری اشتغا  داشته ،در روستامناسب 

 در وهلهعلل مهاجرت صود به شهر را  ،نمونه یدر د جامعه 99کنند. بنابراین بیش از تردد می

. در اندعدی ازدواج و یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر عنوان کردهو در مراتب ب شغل نداشتناو  

غل مناسب به روستای اش ناداشتد که در  ورت اانها عنوان کردهدر د آن 59حالی که بیش از 

 .گردندمیود باز اص

 -تحقیق گفته شد، تحقیقات قبلی با رویکرد تحلیل مکانی یدر پیشینه ترشیپگونه که همان

مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی چندان میسر بنابراین . فضایی پیام نور تهیه نشده است
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  و 1973) های کلی با نتایج تحقیقات ضرغام. با این حا  برصی از نتایج این تحقیق در ویژگینیست

   تا حدودی همخوانی دارد.1959فراستخواه و همکاران )

 

 پیشنهادها
التحصیالن دانشگاهی آن قرار ویژه فارغهروستایی ب روی جامعهپیش های اساسی که با توجه به چالش

ویژه نظام آموزش از راه دور هسسات آموزشی عالی ببا عنایت به رسالت و وظایفی که مؤدارد و نیز 

 :شودارائه میشرح ذیل ه ب هاییکشور دارد، پیشنهاد

روساتایی کشاور، تجهیاز و تقویات با توجه به امکاان دسترسای باه ارتبااط مخاابراتی در نقااط  -

واحادهای  مراکاز و درسرعت  اینترنت پر ویژههب افزاری و ارتباط الکترونیکیهای سختساصتزیر

 .استناپذیر پیام نور ضرورتی اجتناب

هاای آموزشای و برناماهتجدیاد نظار در  ،موجاودهاای برصای رشاته نداشاتن با توجه به تناسب -

هاای نسابی منااطق در و مزیاتروستایی  یمتناسب با نیازهای جدید جامعه هادهی رشتهسامان

از هاا اتخاذ رویکرد کاربردی در انتخاب رشاته برای این کارواحدها و مراکز پیام نور ضرورت دارد. 

 ،ایگال صاناهایی، مشاغل صاانگی، کشااورزی های  نایع روستایی، توریسم روستجمله در حوزه

 .شودپیشنهاد می پروری و...آبزی های بسته،سیستم دامداری

افتاده )مراکز و واحدهای مساتقر ویژه نواحی دورهبه ضعف اقتصادی صانوارهای روستایی ب توجهبا  -

دانشاجویی  های دانشجویان و تخصایص وامکاهش شهریه یبارهریزی دربرنامه ، 2و  4در نواحی 

 برای ساکنان روستایی این نواحی ضرورت دارد.بهره کم

دولتای و  هااینهادالتحصیالن سااکن روساتاها در اولویت جذب فارغمبنی بر  یهایاتخاذ سیاست -

 .های روستاییبخش صصو ی واقع در حوزه

 بارایالتحصایالن روساتایی باازده باه فاارغصوداشاتغالی زود  هاایهای اعطای واماتخاذ سیاست -

 .جلوگیری از مهاجرت دایم به شهرها

 .دانشگاهی و کنکور سراسری در نقاط روستاییهای آموزش تقویتی در مقاطع پیشگسترش زمینه -

دانشاجویی  پرتارددویژه در محورهای هب ،نقل بخش صصو یوهای حملانعقاد قرارداد با سرویس -

 منتهی به مراکز و واحدهای پیام نور. 

ایجااد  بارایتمهیداتی  ،روستاییان فقیر به رایانه )کامریوتر شخصی  دسترسی نداشتنبا توجه به  -

)دانشاجویان  بتوانناد بادون  اندیشیده شود تا کااربران ICTای با همکاری دفاتر های رایانهسایت

 مراجعه به مرکز پیام نور از آموزش مجازی برصوردار شوند.
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