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 :چكيده

 بدليل كشور هر دانش نظام اصلي هاي ازمولفه يكي عنوان به روستايي زنان بومي دانش بر تمركز و توجه اخير هاي دهه در

 نقش ديگر،زنان سوي از. است يافته جدي اهميتي پايدارروستايي توسعه بويژه و توسعه زمينه در آن ارانك قابل غير نقش

 افزايش و توليد عوامل و زمين محدوديت به توجه با.دارند عهده بر ييروستا جوامع مختلف يتهايفعال در ريناپذ انكار

 ساخته ناپايدار را روستايي نواحي اقتصاد و داده شكاه را كشاورزي هاي زمين توليدي بازدهي كه روستاها در جمعيت

 زنان يفن دانش در اين زمينه  كه دينما يم يضرور روستايي گردشگري ليقب از نيگزيجا يتهايفعال به توجه لزوم است،

لد،  يي در راستاي ايجاد فرصتهاي شغلي موروستا جوامع يگردشگر به مربوط يتهايفعال در يريناپذ انكار نقش است قادر

  پژوهش اين آماري جامعه .بگيرد برعهدهثبات و نگهداشت جمعيت در روستاها  و افزايش درآمد و امنيت خانوارها

 يگردشگر يتهايفعال كاهش با كه باشد مي يرضو خراسان استان در واقع نيشابور شهرستان زبرخان بخش يروستاها

 روشهاي از و است هم با كيفي و كمي روش تلفيق  تحقيق شرو. است شده مواجه يدست عيصنا نهيزم در ژهيبو ييروستا

 از نمونه111 اساس نيبرا. است شده استفاده ها داده آوري گرد براي پرسشنامه و گروهي بحث مصاحبه، مشاهده مشاركتي،

 در.گرفتند رقرا آزمون مورد ياستنباط و يفيتوص آمار با و انتخاب مطالعه مورد جامعه  يگردشگر در شاغل ييروستا زنان

 كه دهد يم نشان قيتحق جينتا ليتحل. ديگرد استفاده يا نمونه تک T test از هيفرض آزمون يبرا ياستنباط  سطح

 آنان بومي فني دانش از گيري بهره با روستايي زنان مشاركت و  اقتصادي فعاليتهاي سازي متنوع در روستايي گردشگري

 . دارد نقش
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 :مقدمه و بيان مساله -1
 بدليل كشور هر دانش نظام اصلي هاي مولفه بعنوان بومي فني دانش و بومي دانش بر تمركز و توجه اخير هاي دهه در

  كه دارد وجود افزوني روز اجماع و است يافته جدي اهميتي دارپاي توسعه بويژه و توسعه زمينه در آن انكار قابل غير نقش

 در را بومي دانش بايد دارند را فقير مردم سازي توانمند و رساني خدمت قصد كه آنهايي بويژه توسعه، هاي برنامه و فعاليتها

صاحبان دانش رسمي به سمت  در دهه اخير، (.111: 1331، جمهري بوذر) دهند قرار نظر مد توسعه هاي مدل اجراي و طراحي

 ده اند تالشي جدي را آغاز نمو هاي جديد، هاي بومي با فنون و شيوه دانش بومي گرايش پيدا كرده و براي انطباق فنون و شيوه

 هاي آگاهي و ابزار روشها، ارزشها، باورها، كه است قوم هر ملي هسرماي از بخشي بومي دانش (.11: 1333عمادي و همكار،)

 به رو سرعت به يافته، انتقال سينه به سينه بعد نسل به نسلي از كه شفاهي دانش اين امروزه .گيرد مي بر در را انآن محلي

   (.1:  1313 ،و همكار  عمادي) شود مي سپرده فراموشي به آن از عظيمي بخش كهن، سنتي هر مرگ با كه چرا است، نابودي

 فعاليتهاي در اي عمده نقش دهند، مي تشكيل را روستاها ساكن تجمعي از نيمي كه روستايي زنان ديگر، سوي از

 و رفاه درآمد، افزايش در موثري نقش آنان توليدي فعاليتهاي .دارند بعهده  مديريتي و محيطي زيست اجتماعي، اقتصادي،

 و سواد افزايش يه،رو بي مهاجرت از جلوگيري بهداشت، تغذيه، وضعيت بهبود آن پيامد كه دارند روستايي خانوار آسايش

 (.1: 1333، بوذرجمهري) است روستايي خانوار اجتماعي منزلت ارتقاي

 عالوه آنان .دهند مي انجام را گوناگوني وظايف و نقشها روستايي، جامعه مهم و ناپذير جدا عضو عنوان به روستايي زنان

 تبديل و توسعه كشاورزي، كارهاي انجام منزل، امور مديريت با ارتباط در را شماري بي مسئوليتهاي مادر، يک وظايف بر

 .كنند مي ايفا دامي و كشاورزي محصوالت

 بخش فعاليتهاي درصد 51 دهند، مي تشكيل را روستايي جمعيت درصد 93 زنان چند هر ملل، سازمان گزارش اساس بر

 درصد 11 غذا، توليد فعاليتهاي صددر111 آفريقا روستاهاي زنان مثال عنوان به .دهند مي انجام را روستاها در كشاورزي

 درصد 52كشاورزي، فعاليتهاي درصد51 ايران در زنان ،دهند مي انجام را بازاريابي فعاليتهاي درصد 51 و دامپروري فعاليتهاي

 به توجه (.215: 1331بررسي وضعيت موجود زنان روستايي، ) دهند مي انجام را باغداري عمده فعاليتهاي و دامداري فعاليتهاي

 و مسائل رفع و آنان فعاليتهاي گذاري ارزش و تر دقيق چه هر شناسايي براي تالش برگيرنده در روستايي، توسعه در زنان نقش

 اين كننده توجيه منطق است واضح پر. باشد مي روستايي توسعه مسير در روستايي زنان فعاليتهاي گسترش راه سر بر موانع

 .باشد مي پايدار روستايي توسعه امر جهت در انساني منابع بالقوه فيتهايظر تمامي از استفاده ضرورت تالش،

تجاري جهان به شمار  -ترين و مهمترين اركان اقتصادي در عصر حاضر،گردشگري و اقتصاد گردشگري يكي از اصلي

گردشگري  نعت،از اجزاي مهم اين ص (.55: 1331پازكي ،) هاي اقتصادي است آيد و نيز يكي از پر درآمدترين بخش مي

با  (.13: 1331قديري معصوم و همكار،) شود ترين اشكال گردشگري محسوب مي روستايي است كه امروزه يكي از مردمي

توجه به محدوديت زمين و عوامل توليد و افزايش جمعيت در روستاها كه بازدهي توليدي زمينهاي كشاورزي را كاهش داده 

شود و با توجه به اينكه در  لزوم توجه به گردشگري روستايي احساس مي ساخته است، و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار

 در راستاي اين هدف ، باشد، هاي پيش روي انسان مطرح مي هاي اخير پايداري توسعه به عنوان يكي از مهمترين دغدغه دهه

 ستايي در زمينه گردشگري روستايي  نگاه جدي به دانش بومي  زنان رو رسد يكي از ضروريات تحقق اين امر، بنظر مي



 
توان از اين دانش و توانمندي براي جذب هر چه بيشتر گردشگران به روستا در  راستاي تنوع بخشي به اقتصاد  باشد كه مي مي

ها و  جشن ادبيات محلي، رقص و موسيقي، بازيهاي محلي، اداب و رسوم، از آنجا كه فرهنگ سنتي،" .روستايي بهره جست

ها و ضرب المثلهاي رايج در  فلسفه توليد غذاهاي سنتي و قصه سنتي، ي سنتي وروش تهيه و پخت غذاهاي محلي وها آيين

قديري )" روند كه جذابيت زيادي براي براي گردشگران دارند هاي فرهنگي مهم روستاها به شمار مي هر روستا از جاذبه

اين امر قادر است كه تا حد زيادي نقش  ، وستايي در اين موضوعبا توجه نقش كليدي زنان ر( 13: 1333 معصوم و همكاران،

با توسعه گردشگري  شاهد اشتغال زنان  و زنان را ارتقاء داده و شرايط مناسبتري را از لحاظ اجتماعي براي آنان فراهم نمايد 

 ه بيشتر به مناطق روستايي،انتقال ارزش افزود وري در توليدات كشاورزي، افزايش بهره روستايي در زمينه صنايع دستي،

  . باشيم تنوع اقتصاد محلي و ثبات و نگهداشت جمعيت در روستاها مي افزايش درآمد روستاييان،

دستيابي به  لذا پژوهش حاضر برآن است كه نقش دانش بومي زنان روستايي بخش زبرخان شهرستان نيشابور را در

افزايش درآمد و سطح فعاليت و  اشتغالزايي، زي فعاليتهاي اقتصادي،توسعه پايدار گردشگري روستايي از طريق متنوع سا

 .مشاركت زنان واكاوي نمايد

 

 :روش تحقيق -2

 در روش كيفي از مشاهده مشاركتي،. در اين مقاله سعي شده است از تلفيق دو روش تحقيق كمي و كيفي استفاده شود

فرضيه اين تحقيق . ها استفاده شده است اي گردآوري دادهدر روش كمي از پرسشنامه براي بر بحث گروهي و مصاحبه و

متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي و مشاركت زنان روستايي با بهره گيري از دانش فني  عبارتست از گردشگري روستايي در

 .بومي آنان نقش دارد

هستان اسحاق آباد ، زبرخان نمونه از زنان روستايي شاغل در فعاليتهاي گردشگري در روستاهاي سه د 111براين اساس

در سطح . و اردوغش در بخش زبرخان بصورت تصادفي انتخاب و با آمار توصيفي و استنباطي مورد آزمون قرار گرفتند

 اي  و به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي  تک نمونه t    test استنباطي براي آزمون فرض ها از 

ن  در اين پژوهش چهار جلسه بصورت مباحث گروهي متمركز در بين زنان شاغل در همچني. استفاده شده استكرونباخ 

 .نفر در نوسان بود 11تا91گردشگري روستاهاي نمونه تشكيل گرديد كه تعداد افراد شركت كننده از  

 

 مباني نظري -3

 گرفته قرار يعلم جامعه توجه مورد رنسانس دوره از قبل دانش نيا و است يبشر تمدن با همزمان يبوم دانش خيتار

 قاتيتحق شگامانيپ از .گردد يم باز ستميب قرن لياوا به يبوم دانش نهيدرزم يالملل نيب يپژوهشها ژهيبو آن اماگسترش بود،

 .يپرا.آ وستن، نگ،يك .اچ.اف هوارد، آلبرت ج،يآلبر.آ اميليو چون يمشهور پزشكان اهيگ و پزشكان توان يم يبوم دانش يعلم

 و قاتيتحق گذشته يزمانها از زين رانيا در. (1: 1332،ي و همكاربوذرجمهر) برد نام را سونيگر مک رابرت و رنچ يت يج

 ي،عيود كاظم ي،خسرو خسرو ،نژاد يصف جواد چون هم يمحققان. است شده انجام يبوم دانش نهيزم در ياديز يپژوهشها

 نهيزم در يسودمند قاتيتحق يعماد نيحس محمد و ،يزدي يپاپل نيحس محمد يا،ازك يمصطف ،طالب يمهد ي،فرهاد يمرتض

  .اند داده انجام رانيا يبوم يدانشها و سنتها يمعرف



 
هويت ملي و هويت اجتماعي بدنبال پديده جهاني شده توسط  مباحث و انتقادهايي كه به تازگي از مباني علم جديد،"

اين واژه را  .ري همچون دانش بومي و بومي سازي شده استت موجب پيدايش مفاهيم تازه انديشمندان مختلف صورت گرفته،

دانش خاصي است كه  باره گفته منظور از دانش بومي، وي در اين .مطرح كرده است 1333براي نخستين بار گيرتز در سال

 .(simpson  1994:  :59) داشته و رشد كرده است بشدت در موقعيت و بافت خاصي ريشه

كي از گفتمان هايي است كه در عرصه پارادايمهاي جديد توسعه مطرح و مورد توجه زيادي دانش بومي و بومي سازي ي

بومي سازي مي تواند به كاهش پيامدهاي آسيب شناختي جريان توسعه از طريق سازگاري با مفاهيم جديد .قرار گرفته است

 به كه) بومي دانش. امعه منجر شودتوسعه و تقويت سرمايه اجتماعي،دموكراسي مشاركتي و توانمند سازي قشر ضعيف ج

 ناآشنا و آشنا مشكالت با برخورد در جامعه يک كه است دانشي و تجربه مجموع از عبارت ،(شد مطرح كشمن و وارن وسيله

 ريشه دانش بومي (Warren ،1811) .است داده قرار خود هاي چالش و گيريها تصميم براي اساسي را آن و آورده دست به

. دهد مي ادامه خود تكامل به آن فني و فرهنگي پايه عنوان به پابرجاست، جامعه كه وقتي تا و دارد گذشته هايقرن تجربه در

       ) اند بخشيده بهبود و توسعه خود جامعه در زمان طول در را آن و دارند اعتقاد آن به مردم كه است دانشي بومي دانش

1001   :Penny) .  

 مي تشبيه پرنده يک پرهاي به را بومي دانش دويس، آورد، مي فراهم توسعه براي را ديمساع هاي زمينه بومي دانش

  (:Dewes 1993) آموزد رامي پرواز آورد، مي در پر پرنده كه زماني از يعني كند؛

 و كارايي براساس و شود مي توليد طبيعي طور به و است گرفته سرچشمه خاصي جغرافيايي حوزة از بوميدانش 

 از بعد روستايي مردم معرفت كه چند هر شود؛ مي منتشر و پخش دست دور و مجاور نواحي به محيطي شرايط با سازگاري

 اسباب و گرفته قرار تأثير تحت روستا، از خارج جغرافيايي هحوز دانش تزريق طريق از آن فزايندة رشد و شهرنشيني تحوالت

 عبارت بوميش دان هايويژگي مهمترين شده، ذكر تعاريف بنابر(.5: 1315ازكيا ،)باشد آورده فراهم را آن نابودي يا و فزوني

 و محيط با است؛ كرده پيدا كاربردي هجنب و شود مي آزمون آن روي كار با قرنها طول در، است استوار تجربه پايه بر: از است

ز جمله اولين فعاليتها از جنبه امروزه گردشگري ا در عين حال،.است دگرگوني حال در و پوياو  است سازگار بومي فرهنگ

زايي و درآمد زايي در جهان محسوب مي گردد كه در سالهاي اخير رشد شتاباني داشته و توانسته است خود را به  اشتغال

 .باالترين سطح ارتقاء دهد

 و ستيز طيمح فرهنگ، كشاورزي، اقتصاد، رينظ مختلف يها حوزه با كه يصنعت عنوان به گردشگري صنعت گسترش

 منطقه هر در آن توسعه كه است داده نشان مختلف مناطق اتيتجرب و است يفراوان تياهم داراي است، تعامل در تخدما

 توسعه ياصل ابزارهاي از يكي عنوان به دتوان يم اين بنابر است، دهيگرد هيناح آن ياجتماع – اقتصادي شرفتيپ و رشد باعث

 .رديگ قرار توجه مورد هيناح هر در

اس تعريف اتحاديه پاركهاي ملي و طبيعي،گردشگري پايدار عبارتست از كليه اشكال توسعه گردشگري شامل بر اس

مديريت و فعاليتهاي حفظ و احياي منابع طبيعي،تماميت اجتماعي،اقتصادي و رفاه اجتماعي،حفظ و تداوم ساختمانها و منابع 

 (.11: 1331دربان آستانه،  )فرهنگي جامعه

 محل ذا،غ ليقب از يخدمات افتيدر با است فراغت اوقات گذراندن و يحيتفر تيفعال نوع هر شامل ييروستا يگردشگر

  و يصادتاق تيماه نظر از اي كشور يجار مقررات و نيقوان نظر از كه يمكان در يمحل ساكنان از يلحم محصوالت و اقامت

 



 
ر محيطي خارج از شهر صورت مي گيرد و به و همچنين فعاليتي چند بعدي است كه د شود يم محسوب روستا يفرهنگ      

  (.12: 1339دات،)گردشگران ماهيت زندگي روستاييان را نشان مي دهد

 روستايي، سنتي بافت و فرهنگ به توجه با روستاي محيط در گردشگري فعاليتهاي ازكليه عبارتست روستايي گردشگري

 اي، مزرعه گردشگري سبز، گردشگري كشاورزي، دشگريگر دربرگيرنده كه سنتي رسوم و آداب روستايي، صنايع و هنر

 .( 111:  1333 ، عنابستاني است شكار و غذايي گردشگري

 ارزشمندي دارايي مثابه به و  است تجربه و معنوي ثروت از اي گنجينه  گردشگري مورد در زنان بومي دانشلذا  

  .(1333 ايفاد،) شود داده دخالت سعهتو فرآيند در و  شده گذاري سرمايه آن روي بر بايد كه باشد مي

 در يتوجه قابل نقش ،يفرهنگ اقتصادي، ،ياجتماع نامناسب تيموقع وجود با ما كشور در ييروستا زنانبا اين وجود،

 سطح در يخدمات و دييتول اقتصادي، تهاييفعال از ارييبس در آنها مشاركت و نقش زانيم و ندينماي م بازي ييروستا جامعه

 اختصاص خود به زنان را اقتصادي فعال تيجمع از يتوجه قابل بخش و كشور تيجمع از يمين حدود نكهيا با و ستا ييباال

 اوردهين دست به يمل اقتصاد در اي ستهيشا سهم هنوز اما است، ديتزا به رو همچنان لكردهيتحص جامعه در آنان نسبت و داده

 استيس و شمندانياند ليدل نيهم به و دارند خود ييروستا ريغ همنوعان از اسفبارتر مراتب به يتيوضع ييروستا زنان. اند

بسياري  .اند نموده معطوف آنها معضالت و مشكالت رفع و ييروستا توسعه به را يخاص توجه ايدن كشورهاي يتمام گذاران

اين نتيجه رسيده است كه عوامل از تحقيقات در زمينه اشتغال زنان  و موقعيت اقتصادي و توليدي آنان در جامعه روستايي به 

 :بنياني و موثر در پيدايش مشكالت فوق الذكر در كشورهاي در حال توسعه و حتي صنعتي عبارتست از

بي توجهي به فعاليتهاي اقتصادي زنان بويژه در جامعه روستايي و مطرح نشدن و عدم تعريف آنها در اسناد رسمي  -

 .ار آنهاكشورها و برجاي ماندن نگرش سنتي به ك

 تسلط فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي مرد در جامعه و بخصوص در بخش روستايي و نقش فرعي و وابسته زنان -

 .محصول تسلط مردان است "تبعيض در شرايط اشتغال و كار زن در جامعه كه عمدتا -

كافي  و الزم به  فرصتهاي اندك براي تحصيل و كسب مهارتهاي جديد به علت اشتغال در خانه و عدم دسترسي -

 (.13:   1319لهسايي زاده  ،) نهادها

 مناطق در سميتور صنعت و گردشگري به توجه ،ييروستا زنان ينيكارآفر ارتقاء براي مطلوب هاي نهيزم از يكي

 شيخو درون قوي استعدادهاي از كامل يآگاه با و سکير نيكمتر نه،يهز نيكمتر صرف با ييروستا زنان. باشد يم ييروستا

 توجه قابلگردشگري  صنعت اقتصادي توسعه در زنان نقش. ابندي دست گردشگري و يمحل هاي نهيزم در اشتغال به توانندي م

 عيصنا اي دوزي سوزن ،يربافيحص ،يباف ميگل چون يدست كارهاي به زنان كشور، ييروستا ينواح اكثر در ن،يا بر عالوه. است

 .آورد يم ارمغان به زبانيم جامعه براي توجه قابل درآمدي آنها شفرو كه پردازند يم منطقه هر يبوم يدست

. باشد داشته خاص جوامع در زنان از ييگروهها يحت اي افراد براي را يمنافع تواند يم گردشگري، بخش در اشتغال

. دهد رييتغ را جوامع درون يتيجنس روابط تواند يم و آورد يم ديپد زين را يمتفاوت فرصتهاي گردشگري، بخش در اشتغال

 نشده فراهم فرصتها نيا برابرسازي در الزم هاي نهيزم هنوز كه يحال در است، الزم هاي نهيزم شدن فراهم مستلزم كار نيا

  (.1331خاني،) است

 
 



 
 :محدوده مورد مطالعه -4

بعد از اين شهرستان . طبق آخرين تقسيمات كشوري شهرستان نيشابور در استان خراسان رضوي واقع شده است 

دهستان مي  19شهر و 1بخش، 1شهرستان مشهد به عنوان دومين شهرستان پرجمعيت استان شناخته شده و خود شامل

سالنامه ) قدمگاه و خرو مي باشد اسحاق آباد و زبرخان و سه شهر درود، بخش زبرخان شامل سه دهستان اردوغش،.باشد

 (.1331آماري استان خراسان رضوي ،

 

 

 و تعداد  نمونه 1331دهستانهاي بخش زبر خان  براساس سرشماري سال جمعيت  :1جدول 

 .1331آماري استان خراسان رضوي، سالنامه : ماخذ          
   

 911در بيش از صنعت قالي بافي .صنايع قالي بافي و گليم بافي است مهمترين صنايع دستي رايج در شهرستان نيشابور،

يا بصورت فعاليت جنبي و مكمل در  بصورت كار اصلي و "روستاي اين شهرستان عمدتا21روستا و صنعت گليم بافي در 

آمادگي و توانمندي نيشابور در بخش صنعت قالي بافي بگونه اي است كه  .گيرد تهاي رايج اقتصادي انجام ميكنار ساير فعالي

از ديگر صنايع دستي  .هايي با متراژ چند هزار متري و در نوع خود بزرگترين در سطح جهان مي نمايد اقدام به بافتن قالي

 كارگاه صنايع پارچه بافي، 2 كارگاه صنايع نمد مالي، 9 ت سفالگري،كارگاه صنع 9 توان به موجود در شهرستان نيشابور مي

 جيرا يدست يقال ديتول صنعت يک روستا گيوه بافي و در يک روستا حصير بافي اشاره كرد در كارگاه صنايع ريسندگي نخ،

 متر 9392 مساحت به هانج دستباف فرش نيبزرگتر مثال عنوان به كهيطور به رود يم شمار به منطقه در يدست تيفعال نيتر

 حدود ييزا اشتغال  كه است شده بافته بخش اين در تن 22 حدود وزن به و عمان كشور تختيپا مسقط، در يمسجد جهت

 عيصنا توسعه و رواج نظر از  ناحيه اين  يباال تيقابل و ليپتانس بر ايگو يشاهد سال دو مدت در ييروستا زن بافنده نفر 511

 نمود اشاره كشور يبرا يارز درآمد دالر ونيليم 1 حدود به توان يم آن ياقتصاد اثرات از كه باشد يم گردشگري و  يدست

 (.       21: 1331طاهري،)

 در آن عمده بخش جغرافيايي موقعيت نظر از و است نيشابور هاي بخش ترين پرجمعيت از يكي زبرخان  بخش

شهرستان نيشابور  كشاورزي مهم هاي بخش از وحاصلخيزي آب منابع لحاظ به و است شده واقع بينالود جنوبي هاي دامنه

 و يدار زنبور ،يدامدار ، يباغدار زراعت، شامل كه كنند يم معاش امرار يكشاورز راه از اغلب بخشاين  انييروستا .باشد مي

 .شود يم يدست عيصنا

 مواصالتي محور مهمترين .گردد مي محسوبخراسان رضوي  استان و شهرستان مهم صنعتي قطب بخش اين همچنين

  زبرخان، بخشنكات قابل توجه در زمينه گردشگري  مهمترين از .كند مي گذر بخش اين از( مشهد –تهران) كشور و و استان

 تعداد نمونه زن مرد جمعيت تعداد روستا دهستان

 32 1113 9312 115111 13 اردوغش

 35 1193 9311 11133 22 اسحاق آباد

 93 1111 1119 19193 31 زبرخان

 111 13932 11135 31113 11 جمع



 
 و ييالقات و ها دره رود عمده بخش وجود و بينالود رشته كوه  جنوبي هاي دامنه دربيشتر روستاهاي آن  قرارگيري

 وجودو همچنين  خرو شهر درود، شهر گرينه،،عليا ديزباد توان به روستاهاي باشد كه مي مي بخش اين رد طبيعي هاي جاذبه

 زيارت مورد ساالنهكه در شهر قدمگاه رضوي واقع شده و  رضوي قدمگاه بقعه و باغ تاريخي و فرهنگي مذهبي، مجموعه

در مجموع " .لحاظ گردشگري مذهبي است، اشاره نمودو داراي اهميت بااليي از  گيرد مي قرار مسافر و زائر ها ميليون

منبع و جاذبه در دسته منابع و جاذبه هاي  13 منبع و جادبه گردشگري است كه از اين تعداد 11شهرستان نيشابور داراي 

 باشد ميجاذبه فرهنگي  5جاذبه طبيعي و  3باشد كه سهم بخش زبرخان  جاذبه ويژه مي 9منبع و جاذبه فرهنگي و  93 طبيعي،

قالي ،چادر شب  گليم، جاجيم، چون دستي صنايع مصنوعات انواع پيش ههد سه تا (.1331 مهندسين مشاور آرمانشهر،)

 مهاجرت، افزايش مانند يتحوالتو  تغيير.  است بوده بخش زبرخان يهاروستا زنان غالب هاي فعاليت جمله از سبد و كرباس،

 داخلي دستي صنايع از مدت طوالني ريزي برنامه و حمايت عدم و پايين هاي يمتق با مشابه كاالهاي واردات خدمات، رشد

 اين در كه زناني وده ش حذف مردم زندگي از در عمل يادشده دستي صنايع به مربوط هاي فعاليت كه است شده موجب

 .اند شده منفعل اي گونه به بودند، فعال بخش

 اندكي بسيار آثار و  است نابودي حاليافته ودر رنگي كم بسيار حضور تيدس صنايع جديد، تحوالت و تغيير با بنابراين،

 اليچهققالي و  تنها ميان، آن از و اند؛ شده دستي صنايع اينگونه جايگزين وارداتي اتمصنوع ، امروزه.  خورد مي چشم به آن از

                     .بازار به عرضه نه و استگي خان مصرف يراب  تنها هم آن كه شود مي ديده هاروستا اين در هنوز محدود حدّ در

 . اين بخش فعال بوده است يهاروستا  در مردانه صنعتي عنوان به نمدمالي گذشته، در كه است الزم به ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               

 
 

 .1333سال-وردر شهرستان نيشاب بخش زبر خانموقعيت :1نقشه شماره 

 .استانداري خراسان رضوي،معاونت آمار وبرنامه ريزي:ما خذ

 

 :    يافته هاي پژوهش-5

داري  از آنجا كه شغل اصلي روستاييان بخش زبرخان كشاورزي است بيشتر زنان روستاها به كارهاي كشاورزي و خانه

ها و نظافت منزل  نگهداري بچه خانه اعم از پخت و پز، تمامي فعاليتهاي مربوط به "در كنار كار كشاورزي  تقريبا. اند مشغول

 هاي  يافته .پردازند در اكثر خانه ها زنان در حد مصرف خانوار به پرورش طيور و دام مي .باشد نيز بر عهده زنان روستايي مي



 
زنان  هاي گروهي حاكي از آن است كه وظايف حاصل از روش تحقيق كيفي شامل مشاهده مشاركتي، مصاحبه و بحث

ها  يافته. روستايي به نحوي تثبيت شده است كه بيشتر در خانه باشند و فعاليتهاي خارج از منزل به مردان واگذار شده است

همچنين حاكي از اين است كه زنان روستايي وقت زيادي براي پرداختن به امور متنوع گردشگري روستايي از قبيل توليد انواع 

 بافي و همچنين پخت انواع غذاهاي محلي، حصير ريسندگي، في، پارچه با سفالگري، قاليچه؛ صنايع دستي شامل بافت قالي،

بافت انواع پوشاك محلي و سنتي، توليد عكس با انواع لباسهاي سنتي و محلي،ايجاد سوپر ماركتها و فروش محصوالت 

دهند در وضعيت اقتصادي بدي باشند، چرا كه  كشاورزي روستاييان  را دارند، اما مبادرت به اين امور نمي كنند و ترجيح مي

اند و دانش فني كه دارند، خود را باور نداشته و معتقدند كه كار  ها ديده با وجود آموزشهايي كه آنان در اين زمينه "اكثرا

 آن، يدآشنايي با محصوالت و توليدات سنتي و روش تول در حاليكه در گردشگري روستايي، .آيد چنداني از دستشان برنمي

 .ها و عالئم فرهنگي آن ضرورت دارد طبيعي و تمامي نشانه ، مكانهاي تاريخي و مناظر(هاي محلي گويش) ها زبان و لهجه

محيط زيست و محصوالت روستايي  زا ارزش افزايي به چشم اندازها، يكي از موضوعات مشترك توسعه روستايي درون"

سنتها و ميراث محلي براي جذب  مجدد يک مكان روستايي و شايد تاكيد برتواند شامل معرفي  اين ارزش افزايي مي. است

 (.211:   1331وودز، ) گردشگران باشد

 ابتدا.  بپردازند خود روستاي درگردشگري  مشكالت ترين عمده به تا شددر زمينه بحث گروهي از زنان روستا خواسته 

 آنها.  كردند شركت ر يک از مشكالته هبار در گروهي بحث يک رد آنها ، سپس ؛ شد تهيه مشكالتترين   عمده از فهرستي

 از عبارت مشكالت اين ترين عمده. باشد مي روستا اهالي يهكل با ارتباط در گردشگري به مربوط مشكالت كه داشتند اذعان

 عام مالء در آميز خشونت رفتارهاي بروز و اخالقي مسائل رعايت عدم طريق از محلي جامعه اجتماعي امنيت تهديد

 زير موارد ، مشكالت اين حل يبرا و بود شده ايجاد مسئول هاي سازمان توسط كه كردند اشاره مشكالتي به آنها ، سپس .بود

 نقش مديريت اين در اندتو مي روستا شوراي كه روستايي گردشگري هادار جهت منسجم مديريت يک ايجاد: كردند مطرح را

 براي تعاوني تشكيل ، درآمد كمبود مشكل رفع براي آنها دهاي پيشنها ترين مهم از. باشد داشته مهمي و عمده

،فروش لوبيا  حبوبات، انواع محصوالت كشاورزي و باغي مانند مانند بسته بندي بود گردشگران به توليدي محصوالت فروش

مولد در روستاها  اشتغال ايجاد لحاظ به كه بود يي روستا زنان نهادهايپيش جمله از تعاوني يک ايجاد پيشنهادعسل، گردو و 

  .مي تواند بسيار سودمند باشد

ها  در جامعه   روش تحقيق كمي  شامل  پرسشنامه با توجه به نتايج حاصل ازروش تحقيق كيفي و اطالعات حاصل از در ادامه

بافت قالي و قاليچه  " زنان هنرمند اين روستاها فقط در زمينه صنايع دستي و مخصوصاگردد كه  مشخص مي مورد مطالعه،

 باشد  و در رشته مي 133باشند، در حاليكه صنايع دستي بنا به گفته كارشناسان  آموزش ديده و داراي دانش فني بومي مي

 پخت نان سنتي، سنتي، و محلي غذاهاي پخت و تهيههاي ديگر گردشگري روستايي مانند  دستي و زمينه هاي ديگر صنايع رشته

عكاسي سنتي با استفاده از لباسهاي محلي و معماري سنتي سوزن دوزي ، خياطي وسنتي،و لباسهاي   پوشاك و دوخت توليد

  .باشند ها مي آموزشهاي الزم را نداشته اند و بنابراين داراي دانش فني بومي اندكي در اين زمينه

 درصد3/3 آباد، اسحاق درصد2/23بوژمهران، دهندگان پاسخ رصدد25 سكونت محل ستايرو از لحاظ آماري، 

 صنايع به پرسشنامه به دهندگان پاسخ درصد 31 از بيش همچنين .باشد مي اردوغشروستاي  درصد 13و درصد 23كوشان،

 .دارند اشتغال دستي



 
 1/52زا بوده و  اي درآمد در پي كسب مهارت يا حرفهاز پاسخگويان جامعه مورد مطالعه ما اظهار داشتند كه تاكنون  1/31

درصد از  3/23با اين وجود تنها  .اند زا براي كمک به بهبود وضعيت خود نبوده اي درآمد درصد در پي كسب مهارت يا حرفه

درصد از  2/11كردند و  زا در زمينه گردشگري ديده بودند از آن استفاده مي اي درآمد كساني كه آموزش مهارت يا حرفه

لذا با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته اين امر محقق است كه چيزي كه در . نمايند اي نمي آموزش خود هيچگونه استفاده

بلكه   كمبود آموزش و حرفه آموزي و دانش فني نبوده، باشد، بين زنان روستايي جامعه مورد مطالعه داراي اهميت  بيشتري مي

شود  و  ايي است كه مانع عمده استفاده از اين آموزشها و دانش در زمينه گردشگري روستايي ميمهم نوع نگرش زنان روست

تنها به فكر  اكثر زنان تمايلي زيادي به كارهاي توليدي در زمينه گردشگري روستايي ندارند و با وجود نياز شديد مالي،

لعه ما در جواب اين كه چرا از حرفه آموزي خود در زنان پاسخگوي جامعه مورد مطا. باشند پركردن اوقات فراغت خود مي

گرديد كه  دانستند و همين امر سبب مي اي نبرده اند،علت اصلي آن را نبود سرمايه كافي مي جهت منافع اقتصادي خانوار بهره

د و يا براي گذران از نظر مالي به ديگران وابسته شون درصد آنان هيچگونه درآمد مستقلي براي خود نداشته باشند و 31بيش از

 .زندگي خود به دنبال وام باشند

هاي تحقيق همچنين حاكي از آن است كه مهمترين زمينه فعاليت زنان در زمينه گردشگري روستايي صنايع دستي  يافته

هر خانواده باشد و اين صنايع اهميت بااليي در خود اشتغالي زنان روستايي بدليل عدم نياز به سرمايه گذاري زياد داشته و  مي

همچنين از ديرباز تاكنون صنايع دستي عامل  .تواند در آن مشغول شود و كسب درآمد كند اي مي روستايي با هر ميزان سرمايه

دهد كه  ها نشان مي نتايج حاصل از پرسشنامه .ايجاد اشتغال جنبي و درآمد مكمل در روستاهاي اين منطقه بوده است

درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه به صنايع دستي  5/39در فعاليتهاي صنايع دستي نمونه زنان شاغل روستايي 111از

درصد از پاسخ دهندگان قالي بافي  3/1 پاسخ دهندگان قالي بافي، درصد از 5/51 نوع صنايع دستي مورد اشتغال اشتغال دارند،

نوع  .درصد نيز به اين سوال پاسخ نداده اند 5/31 باشد و درصد از پاسخ دهندگان قالي بافي و گلدوزي مي 3/1و خياطي و 

 .درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه قالي بافي مي باشد 35كارگاه صنايع دستي 

 

 :آزمون فرضيه 1-5

 .اي استفاده شده است  تک نمونه t    testبا توجه به نرمال بودن متغييرها از آزمون پارامتري 

نشان دهنده 1امتياز .به پاسخ ها اختصاص داده شده است 1تا 1ه و رتبه هاي گزينه ليكرت استفاد 1پرسشنامه از طيف 

به عنوان ميانه نظري  3 به اين ترتيب عدد. دهنده بيشترين ارزش است نشان 1كمترين ميزان ارزش از سوال مربوطه و امتياز 

باشد به معني وجود رابطه بين  شتربي 3 با توجه به سواالت اگر ميانگين متغير مورد نظر از .پاسخها انتخاب شده است

به معني  اشد،ب 3 ميانگين متغير مورد نظر كوچكتر يا مساوي اگر گردشگري روستايي و دانش بومي زنان روستايي مي باشد و

  .عدم وجود رابطه بين گردشگري روستايي با متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي و دانش بومي زنان روستايي مي باشد

 .آمده است 2 شماره به صورت زير مي باشد و نتيجه اين آزمون در جدول T – Testفرضيه آزمون 

 

 



 
متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي و مشاركت زنان روستايي با  گردشگري روستايي در: عبارتست از فرضيه اين تحقيق

آزمون   راي بررسي اين فرضيه ازبا توجه به نرمال بودن متغير مورد نظر ب. گيري از دانش فني بومي آنان نقش دارد بهره

مقايسه مي  3 اي استفاده گرديده است و در اين آزمون ميانگين متغير مورد نظر را با عدد تک نمونه   T – Test پارامتري 

 .كنيم
 

 T – Testنتايج آزمون ( : 2)جدول 

 اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي Tآماره  ميانگين
 صد اختالفدر 31فاصله اطمينان 

 كران باال كران پايين

112/9 151/33 111 111/1 11311/1 1392/1 2121/1 

 

و مقدار سطح  151/33 برابر با T – Testمقدار آماره  ، 2و نتايج ارائه شده در جدول شماره  T testبر اساس آزمون 

 بنابراين مي باشد، 3ميانگين متغير مورد نظر بيشتر از  كمتر است  و با توجه به اينكه 1/1 1 كه از 111/1 معني داري برابر با

درصد گردشگري روستايي در متنوع سازي  فعاليتهاي اقتصادي و سطح فعاليت و مشاركت زنان با استفاده از  31با اطمينان 

 .دانش فني بومي آنها نقش دارد

 



 

 :نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات -5

بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به آن توجه شده است و در برخي از اين  اخير، راهبردهايي كه در سالهاي يكي از

توسعه و گسترش گردشگري در نواحي روستايي و استفاده از  كشورها به اجرا درآمده و نتايج مثبتي به همراه داشته است،

عين حال كمک به حفاظت از سرمايه ها  جاذبه هاي متعدد طبيعي و فرهنگي روستا به عنوان منبع درآمد و معيشت روستا و در

 (. 31: 1331جمعه پور و احمدي ، ) و جاذبه هاي منحصر بفرد طبيعي و فرهنگي روستا است

 با. باشد درآمد منبعي ساز متنوع قيطر از محروميي روستاي نواحي اياحي براي اساسي حل راه تواند يميي روستاي گردشگر 

 باز به منجر امر نيهم كه شود يم خرجيي روستا مناطق دري شهر مناطقي درآمدها ازي مهم بخشيي روستاي گردشگر جيترو

 آن، تبع به وي شغلي ها فرصت شيافزا موجبيي روستا اقتصاد بهي بخش  تنوع. شد خواهد مناطق نيا در درآمد عيتوز

 .شود يم جاديا زناني براي ديجدي شغلي ها فرصت

ي كارها توانند يم كم، مهارت با محلي بوم افراد و ندارند ازيني ا شرفتهيپي ها تمهار به اغلبيي روستاي گردشگر مشاغل

 نيا دري گردشگر اقتصادي ژگيو جمله از. دهند انجام راي مسافرتي كارها وي فروش خردهي ها مغازه غذا، كردن آماده ،يخدمات

 زناني اقتصاد استقاللي برايي ها فرصت شيافزا جهينت در و خانواده كاري روين بري مبتن و اسيمق كوچکي ها بنگاه ،ينواح

 .است

 اشتغالي براي كمتري ها نهيگز و تر نييپا التيتحص سطح هستند،يي روستا مناطق در كهي افرادي برا ژهيو بهي گردشگر

ي دار خانهي ها تيمسئول انجام به همچنان توانند يمي ررسميغ بخش در اشتغال با زنان. كند يم جاديا اشتغال فرصت دارند،

 زنان بهي دست عيصنا ديتول جمله ازي گردشگري كارهاي ريپذ انعطاف. دهند ادامه كار نوع ريپذ انعطاف تيماه ليدل به خود

 تواند يم زنان اشتغال و بخشند بهبود را خودي زندگي استانداردها خود،ي سنتي ها نقش دادن ادامه كنار در كه دهد يم امكان

 داريپاي گردشگر وروستايي  توسعهلذا  مساله اينجاست كه  .باشد داشتهيي روستا مناطق در فقر اهشك بري توجه قابل اثرات

 از كه استي بخش نياولي محل جامعه. شود ينم محقق هستند، آن ريتاث تحت كهي كسان فعال مشاركت بدونروستايي 

 يحت نشوند، گنجانده توسعه يزير برنامه در ند،شو يم واقع يگردشگر ريتاث تحت كه يافراد اگر .رديپذ يم ريتاث يگردشگر

 .كنند رييتغ زبانيم جامعه توسط اجرا ي مرحله در تواند يم ها برنامه نيتر  شده يزير برنامه

 با شود يم كه هستند يدست عيصنا انواع نهيزم در يتوجه قابل و باارزش يها مهارت و دانش يدارا زبرخان ييروستا زنان

 بخش روستاهاي زنان بومي فني دانش به نه كه حالي در. كرد استفاده منطقه يگردشگر جلب يبرا نهاآ يمعرف و ييشناسا

 زمينه در شده ديده آموزشهاي و فني دانش اين از استفاده به زيادي تمايل زنان اين نه و شود مي داده اهميت زبرخان

 نهيزم در يديتول يتهايفعال و يدست عيصنا كاهش با زبرخان بخش يروستاها نكهيا به توجه با .دارند روستايي گردشگري

 كه نتيجه آن كاهش درآمدهاي خانوارهاي روستايي و تضعيف بنيه اقتصادي روستاييان،  است شده مواجه ييروستا يگردشگر

    يعني امر نياگردد و  كاهش استانداردهاي زندگي وعدم ثبات و نگهداشت جمعيت در روستاها و مهاجرت به شهر مي

 ها،يينارسا كمبودها، در شهير كه است يتيواقع ييروستا يگردشگر در زبرخان بخش ييروستا زنان كمرنگ حضور

 مردم عامه و رانيمد و زانير برنامه يتلق و تفكر بر حاكم اصول و يفرهنگ عناصر با كه يزمان كه  دارد امكانات و ها يتوجه يب

 .دكشان يم يمنزلت يب و يتيقابل يب به را ييروستا زن زمان مرور به گردد، يم همراه



 
بنابر اين توجه بيشتر به دانش فني زنان روستايي از طريق كاربردي كردن  دانش آنان و باال بردن اعتبارات مربوط به آموزش و 

ه تواند سبب رشد و توسع هاي گردشگري روستايي و رفع موانع و مشكالت بيان شده مي حرفه آموزي آنها در ساير زمينه

فعاليتهاي اقتصادي و مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي توليدي و گردشگري در روستاهاي بخش زبر خان شهرستان 

 مقاله اين انيپادر آن، يدستاوردها از يكاربرد استفاده يراستا در و شيهما موضوع به توجه بادر انتها  .نيشابور گردد

 :گردد مي ذكر مقاله از مستخرج كشور توسعه ششم برنامه در ييروستا داريپا توسعه يبرا ياستيس يها هيتوص

 ازهاي مربوط به گردشگري روستايي  و كاربردي  كردن دانش آنان از قبيل  توجه جدي به آموزش زنان روستايي در زمينه -1

 انواع پخت نيچنهم و يربافيحص ،يسندگير ،يف با پارچه ،يسفالگر چه؛يقال ،يقال بافت شامل دستي صنايع انواع توليد

 سوپر جاديا ،يمحل و يسنت يلباسها انواع با عكس ديتول ،يسنت و يمحل پوشاك انواع بافتلبنيات سنتي ، محلي، غذاهاي

   انييروستا يكشاورز محصوالت فروش و ماركتها

حيه كه سبب  ارتقاي سطح يابي، تبليغات و معرفي صنايع گردشگري اين نا استفاده از ابزار و فناوريهاي روز در جهت بازار -2

 درآمدي زنان روستايي و كل روستاها خواهد شد

هاي نوين توليد و تالش مسئوالن زيربط براي كاهش قيمت تمام شده صنايع دستي و  زنان هنرمند روستايي با شيوه آشنايي -3

ههاي صنايع دستي و انواع از طريق تشكيل تعاونيهاو همچنين تاسيس كارگا ساير محصوالت مربوط به گردشگري روستايي

 .براي زنان و دختران مانند گيوه بافي،حصير بافي و سفالگري گردشگري محصوالت

ظرفيت سازي نهادي، قانوني و اداري در جهت تسهيل و افزايش نقش مشاركتي زنان روستايي شاغل در گردشگري ناحيه  -9

 .دار گردشگري ناحيه مورد مطالعهافزايش نقش مشاركتهاي مردمي و محلي در راستاي توسعه پاي و

 يفن دانش بهتنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي و درآمدي در بخش غير كشاورزي با توجه الزم  -1

  .يي و امكان تلفيق آن با روشهاي نوين توليد با نگرش كارآفريني در اين ناحيه روستايي روستا هنرمند زنان يبوم

آفريني روستايي در زمينه گردشگري و ترويج آن در روستاهاي مورد  هاي نمونه و موفق كار تجربيات و طرحشناسايي  -5

 .مطالعه  و سطح كشور متناسب با شرايط محلي

و تحقيقاتي استان با  توليد كنندگان  صنايع دستي و گردشگري ناحيه در راستاي  ارتباط بيشتر بين موسسات آموزش عالي  -1

 بينش و نگرش جوامع روستايي  نش،تكامل دا

هاي تشويقي و حمايتي براي تسهيل در روند توسعه بازارهاي  گيري از انواع ابزارها و شيوه اتخاذ تمهيداتي مناسب و بهره-3

 .مالي گردشگري روستايي 

هدف توانمند سازي و باال بردن اعتبارات مربوط به آموزش و بيمه كردن زنان روستايي شاغل در گردشگري روستايي با  -3

 .ها و نيل به كيفيت مطلوب زندگي بيان خواسته ظرفيت سازي اجتماعات روستايي محلي براي شكوفايي استعدادها،

موسيقي و  ادبيات بومي، صنايع دستي، زبان و گويش محلي، توجه به چشم اندازهاي بكر فرهنگي روستا كه پوشاك، -11

 .گيرد ايي را در بر ميرقص محلي و معماري سنتي مساكن روست

ساختي الزم از طريق تزريق  مندي جامعه روستايي مورد مطالعه از خدمات زيربنايي و زير بستر سازي براي بهره  -11

هاي مختلف  هاي حاصل از صنعت گردشگري به اقتصاد روستا و ايجاد انگيزه بيشتر براي سرمايه گذاري در بخش سرمايه

 . توليدي و خدماتي
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 رشابوين دوم، چاپ اخ،يشاد انتشارات شابور،ين خيتار و ايجغراف بر يدرآمد (.1333)ي عل ،يطاهر  -

 ،يمبان  1جلد داريپا توسعه در يبوم دانش كاربرد :نينو عصر در نيريد حكمت (1313) ارياسفند ،يعباس ن،يحس محمد ،يعماد -

 .  ييروستا مسائل يبررس و قاتيتحق مركز ،يسازندگ جهاد وزارت: تهران حاكم، يباورها و ميمفاه

 مركز ،يسازندگ دجها وزارت: تهران. ها چالش و ها چاره داريپا توسعه و يبوم دانش (.1333) ارياسفند ،يعباس ن،يمحمدحس ،يعماد -

  .ييروستا مسائل يبررس و قاتيتحق

 ييالقي روستاهاي :موردي مطالعه روستايي، سكونتگاهاي توسعه بر دوم هاي خانه كالبدي آثار سيربر ،(1333) اكبر علي عنابستاني، -

 .  193-155 صص ،9 شماره دوازدهم، دوره توسعه، و روستا فصلنامه مشهد، شهر

 انتشارات اول، چاپ ،(يريعشا و ييروستا) داريپا يگردشگر (.1333) معصومه ،يپازك و رضايعل ،ياستعالج ،يبمجت معصوم، يريقد -

 .تهران دانشگاه

 شهرستان: يمورد مطالعه) روستاها داريپا توسعه در ييروستا داريپا يگردشگر نقش (1331) معصومه ،يپازك ،يمجتب معصوم، يريقد -

 .13 هشمار ن،يسرزم مجله ،(پاكدشت

 .سوم سال توسعه، و يكشاورز اقتصاد فصلنامه ،يكشاورز در زن نقش يشناخت جامعه يبررس (.1319)ي عبدالعل زاده، لهسايي -

تدوين اهداف و راهبردهاي برنامه ريزي : طرح جامع گردشگري شهرستان نيشابور، جلد دهم(. 1331)مهندسين مشاور آرمانشهر  -

 .زمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، تهران راهبردي گردشگري نيشابور، سا

- 

- 



 
 و رضا محمد ،يرضوان ترجمه (ييروستا ساخت باز يها تجربه و ها واكنش ندها،يفرا) ييروستا يايجغراف (1333) كليما وودز، -

 .نتهرا دانشگاه انتشارات اول، چاپ صامت، ،يفرهاد
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