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 استفاده از رویکرد آمیخته

 

   2معاونی ینمحمدام، *1یزدان شیرمحمدي
  تهران، ایران ریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور،ستادیار گروه مدیا1

 نورارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام کارشناس2

  21/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 05/04/1400تاریخ دریافت: 
  چکیده

یی در زنـان در روسـتا نقـش کـارآفرینی بـارزي دارنـد و طراحـی مـدل کـارآفرینی زنـان روسـتا           در حال حاضر 
هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل کـارآفرینی زنـان   گذاري گردشگري کشاورزي اهمیت زیادي دارد.  سیاست

. است ماهیت اکتشافی از نظر اي، توسعه-کاربردي هدف از لحاظ پژوهش اینروستایی در گردشگري کشاورزي است. 
 بـه  شـد کـه  با ر حوزه گردشگري کشاورزي مید دانشگاهی خبرگان شامل کننده مشارکت تیم پژوهش، کیفی بخش در

زنـان کـارآفرین    کمـی شـامل   بخـش  در آمـاري  جامعه. شدند انتخاب نفر 30 تعداد به و) هدفمند( غیر تصادفی شیوه
 مفهـومی  مدل قالب در اطالعات کیفی، بخش در. بین آنان توزیع شد سرشماري روش به روستایی است که پرسشنامه

  SPSS افزارهـاي  نرم از استفاده و مسیر تحلیل روش با پژوهش هاي فرضیه مدل، آزمون پس درشد، س تدوین بنیاد داده

بـر گردشـگري کشـاورزي     اثرگـذار نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شرایط علی . گرفت قرار تحلیل مورد Amos و
شـده و   بلیـت ادراك  شـده، فرصـت و قا    ، خودکارآمدي ادراكگردشگري کشاورزيشامل قصد اجراي کارآفرینی در 

حمایت مالی و آموزشی، ابتکار و تالش صاحبان افزایش آگاهی، شامل  گر مداخلهشده است. شرایط  ریزي  رفتار برنامه
اي شامل بهبود محیط کـارآفرینی در جوامـع روسـتایی، افـزایش دانـش و مهـارت و        ینهزممزارع گردشگري و شرایط 

دهـی و مـدیریت و    گـذاري، سـازمان   شامل سرمایه شده  ارائهراهبردهاي . همچنین استتسهیالت و مشارکت مقامات 
پیامدهاي تأثیر قصد مجدد کارآفرینی زنان روستایی  عنوان بههاي اجتماعی،  تحلیل نقاط قوت تعیین شد، کاهش آسیب
  در گردشگري کشاورزي نیز مشخص شد.

  

ن روستایی، روستاکارآفرینی، گردشگري کشاورزي، کارآفرینی زنا :کلیدي هاي واژه

                                                             
   y.shirmohammadi@pnu.ac.ir :نویسنده مسئول*
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  همقدم
ــق   ــتاها از طری ــان در روس ــارآفرینی زن ــروزه ک ام
 ،گردشگري کشاورزي اهمیت زیادي پیـداکرده اسـت  

نقش پررنگی  سنتی کشاورزي بخش در زنان روستایی
 ابعـاد  گردشگري در روسـتاها  دارند. گسترش صنعت

 گردشـگري کشـاورزي نیـز    صـنعت  براي را جدیدي
در ). na et al., 2020Kalupokuفـراهم کـرده اسـت (   

هاي اخیر گردشگري کشاورزي به عاملی جدیـد   سال
 شده است، در واقع رفـت  براي توسعه روستایی تبدیل

آمد گردشگران به این مناطق بـه توسـعه اقتصـادي     و 
 از ). یکـی Campon, 2016فضایی کمک کرده است (

 جهان کشورهاي اغلب در این اواخر که در راهبردهایی
 کشـورها  این از برخی در حتی و قرارگرفته مورد توجه

 داشـته،  همـراه  به را مثبتی نتایج و است اجرا درآمده به
 است روستایی نواحی در گردشگري گسترش و توسعه

). گردشـــگري 1392 (حــاجی نــژاد و همکــاران،   
کشاورزي شامل عناصري اسـت کـه اسـاس زنـدگی     

ــی   ــکیل م ــتایی را تش ــد ( روس . )Ciolac, 2019دهن

محورهاي رشد  ترین مهمروستایی یکی از  گردشگري
ــت     ــورها اس ــادي کش ــعه اقتص ــاريو توس و  (افتخ

کشـاورزي بـه   گردشـگري  توسـعه   .)1389همکاران، 
توسعه چنـدمنظوره منـاطق روسـتایی کمـک کـرده و      

 ,Chudy-Hyskiمتناسب با مفهوم توسعه پایدار است (

ــه توســعه .)2018 ــه  گردشــگري کشــاورزي ي البت ب
اند،  شده اي که در این حوزه معرفی بتکرانههاي م حل راه

گردشگري . )Lorek, 2018; Day, 2020بستگی دارد (
اي از گردشـگري   کشـاورزي بـه شـکلی سـاختاریافته    

شــود کــه در آن گردشــگران مــدتی را در اطـالق مــی 
گزیننـد (اغلـب    روستاها و اماکن اطراف آن اقامت می

عـاتی را  روستاهاي سنتی در مناطق دورافتـاده) و اطال 
هاي زندگی و در مورد روستاها، فرهنگ بومی و روش

ورسوم مـردم روسـتا کسـب کننـد. ایـن نـوع از        آداب
گردشگري رابطه متقابلی را بین گردشگران و میزبانان 

طـور مسـتقیم منـافعی را بـراي       کنـد و بـه  برقرار مـی 
آورد و همچنین موجب توزیـع  روستاییان به همراه می

در روستا خواهد شـد؛ امـا در ایـن    اقتصادي درآمدها 
 -ریزي نیز باید اثرات محیطـی و اجتمـاعی   نوع برنامه

ــورد  ــادي م ــرد (  اقتص ــرار گی ــه ق  Lane andتوج

Kastenholz, 2016 .( فعـالیتی   هرگونهبه  طور کلی به
دهـد   شود و اجازه مـی  که در مزرعه یا مرتع انجام می

اف تا عموم مردم، براي سرگرمی، تفـریح، یـا بـا اهـد    
هـاي   آموزشی، براي دیـدن و لـذت بـردن از فعالیـت    
هــاي  روســتایی ماننــد کشــاورزي، دامــداري، فعالیــت

محصــول،  چــین دسـت تـاریخی، فرهنگــی، برداشــت  
، ها به مزرعه مراجعه کـرده  هاي طبیعی و جاذبه فعالیت

امیـري و همکـاران،   ( گوینـد  میگردشگري کشاورزي 
قتصـادي  کارآفرینی نقش مهمـی در توسـعۀ ا  ). 1395

هـا،  حل براي رشد دارایـی  یک کشور داشته و تنها راه
ایجاد شغل و ارائه کاالهـا و خـدمات جدیـد و بهتـر     

ــی  ــی م ــودتلق ــارآفرینی در  ).Kumar, 2019( ش ک
ــت    ــی اس ــاه مهم ــتایی داراي جایگ ــگري روس گردش

)Ciochină, 2016.(  در این میان، مشارکت کامل زنان
ــر  ــاس اصــل براب ــر اس ــارآفرینی ب ــدگاه در ک ي از دی

 و جنسیتی، عامـل اساسـی رشـد و توسـعۀ اقتصـادي     
هـاي زنـان    فعالیـت  ).Singh, 2016است ( فقر کاهش

کارآفرین در گردشـگري کشـاورزي بـر دسـتیابی بـه      
 Dhahri etتوسعه پایدار در روستاها اثرگـذار اسـت (  

al., 2021(آمـوزش  زنان روستایی نیازمند ارآفرینی. ک 
 تخصـص  و دانـش  بلکـه  نیسـت،  يا حرفـه  و رسمی
 ؛کافی استشده   ها منتقل نسل بهها  نسل از که تجربی
 ایـن  باید به دولتی هاي یتحما طرف، یک  از نبنابرای

 دارند، دانش کمبودها  آن که مناطقی در زن کارآفرینان
 (بـه  به اشتراك گذاشـتن تخصـص   مانندشود  هدایت

 دیگـر  سـوي  از و )بازاریـابی  و مـدیریت مثال   عنوان 
بـراي   کارآفرینی فرهنگ یک ایجاد در دولت حمایت

 ذینفعــان، بــین همـاهنگی  توانــد، یمـ زنـان روســتایی  
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 کنـد،  تسهیل را دیگر عوامل و اصلی بازیگرانازجمله 
 که رویداد کارآفرینی در زنان روستایی که معنی این به

 رویکردهـاي  و با نـوآوري  دارد، پذیري یسکر به نیاز
 روسـتایی  جوامـع  در تريبیشـ  پیشـرفت  بتواند جدید
 کـارآفرینی  اقدامات موفقیت این، بر عالوه .کند ایجاد

 میـان  درهـا   شـبکه  ایجـاد  و همکاري به زنان بستگی
 و عرضــه هــاي ینـدگی نما افــراد،( مختلــف بـازیگران 

کنند  یم زندگی روستایی جوامع در که داردها)  سازمان
)Pato, 2015تــوان ). کــارآفرین زن روســتایی را مــی

صی دانست که با ایجاد نوآوري در اکثر کاالهـاي  شخ
کند؛ اجتماعی، تغییرات کلی در فضاي روستا ایجاد می

لذا کـارآفرین زن عامـل مهمـی در توسـعۀ اقتصـادي      
 ,Muthulakshmi and Gurudeviباشـد (  روستاها می

 گردشگري هدف روستاي 465 حاضر حال در ).2019
  بینـی  پـیش  کـه  اسـت   شـده  ثبـت  و شناسایی ایران در
یابد (سایت رسمی  افزایش روستا هزار یک به شود می

آمـار   )، امـا 1روستایی و مناطق محروم توسعه معاونت
رسمی از تعـداد زنـان کـارآفرین در ایـن روسـتاهاي      
مطرح در آمارهاي رسمی ذکر نشـده اسـت. در حـال    

زنان در روستا نقش کارآفرینی بارزي دارنـد و  حاضر 
ــارآفرین  ــدل کـ ــی مـ ــتایی در  طراحـ ــان روسـ ی زنـ

گذاري گردشگري کشاورزي اهمیـت زیـادي    سیاست
کوشـد کـه بـه طراحـی مـدل       این پـژوهش مـی   دارد.

کارآفرینی زنان روستایی در گردشگري کشـاورزي در  
استان اصـفهان مبـادرت ورزد و خـالء پژوهشـی کـه      

هـدف پـژوهش   باره وجود دارد را مرتفع نماید.  دراین
فرینی زنان روسـتایی در  حاضر ارائه مدلی جهت کارآ
ایـن پـژوهش در تـالش    گردشگري کشاورزي است. 

است با طراحی و ارائه یک مدل کاربردي، عـالوه بـر   
هـاي الزم و ضـروري بـه زنـان      تأکید بر ارائه آموزش

روستایی در جهت پیشبرد اهداف رشد کـارآفرینی در  
گردشگري کشاورزي، به تغییر سـاختارهاي اقتصـادي   
                                                             
1. http://rdcir.ir/ 

شده،  خودکارآمدي ادراكبا استفاده از  کالن در اجتماع
شـده   ریـزي  شده و رفتار برنامه فرصت و قابلیت ادراك

کـارگیري   در زنان روستایی بپـردازد. بـا توجـه بـه بـه     
فـرد و نگـرش بـه کـارآفرینی و      هـاي منحصـربه   گوي

توانـد   بررسی نظریه هنجار اجتماعی این پژوهش، می
گرفته باشـد.   هاي انجام وجه تمایز آن با دیگر پژوهش

کمی است و  -روش مورد استفاده این پژوهش کیفی 
شود. در این پژوهش با مصاحبه بـا خبرگـان    سعی می

بــه طراحــی مــدل بــومی در حــوزه کــارآفرینی زنــان 
پرداخته شود و سپس در بخش کمی به آزمـون مـدل   

  .شده اقدام گردد طراحی
 

  پیشینه پژوهش
گري مطالعات کمی بر روي نقش زنـان در گردشـ  

که در ادامه به برخی از  کشاورزي صورت گرفته است
) در 1398گلکـارفرد و همکـاران (   کنیم آنان اشاره می

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایجــاد مــدل   پژوهشــی ب
ــان در   ــت زن ــان روســتایی ســبب تقوی ــارآفرینی زن ک

نتـایج تحقیـق   . گـردد  دستیابی بـه توسـعه پایـدار مـی    
میزان  ،نشان داد) 1395و سلیمانیان بروجنی ( يموحد

پیرامـون کـارآفرینی در حـد     مورد مطالعهآگاهی زنان 
نگرش مثبتی نسبت بـه   ها آنو بیشتر  باشد میمتوسط 

امـا اتفـاق    ؛نقش آموزش در بهبود کارآفرینی داشـتند 
خصوص طراحی و ارائه یک مـدل خـاص و    نظر در 

یکسان جهت کارآفرینی زنان روستایی در گردشگري 
ــد ارد. نتــایج پــژوهش سجاســی کشــاورزي وجــود ن

بـراي   حاکی از آن بود که) 1396قیداري و همکاران (
شخصـی،   ،فردي هاي مهارت يروستازنان  کارآفرینی

ــابی    ــی، بازاری ــی، ادراک ــاطی، فن ــی،  ،ارتب بازارشناس
و  2ذهـري . اسـت  ممهـ مالی و حسـابداري   ،مدیریتی

ــه ایــن نتیجــه نیــز ) 2021همکــاران ( در پژوهشــی ب
دسـتیابی بـه    درهاي زنان کارآفرین  لیترسیدند که فعا

                                                             
2. Dhahri 
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توسعه پایدار در بخش گردشگري کشاورزي به میزان 
هاي آنان قرار دارد.  زیادي تحت تأثیر رفتارها و انگیزه

) نیز در تحقیق خود به این 2021( 1بوسما و همکاران
 بـه مـردان   نتیجه رسـیدند کـه هـر چنـد در گذشـته،     

امـروزه   اما ،داختندپر میجدید  و کار  کسب اندازي راه
هـدف مهـم    ،زنـان  در بسیاري از کشورها کـارآفرینی 

 2اوزسـونگور . اسـت شده  هاي مختلف دولت سیاست
 در پژوهشی به این نتیجـه رسـید کـه زن   نیز ) 2019(

کارآفرین کسی است که با ارزیـابی بهتـرین فرصـت،    
هاي موجود خلق کرده، هایی نوآورانه فراتر از ایده ایده

آورد و به دنبال کسب سود د را گرد هم میعوامل تولی
) نشان 2021و همکاران ( 3نتایج پژوهش گوزلاست. 
شناسایی عوامل فرهنگی، تاریخی و جغرافیـاي  داد که 

منطقه تحت توسعه گردشگري کشاورزي و همچنـین  
هـاي   یـدگاه دخصوصیات شخصی، موفقیت رفتاري و 

ه اسـت. وي بـه ایـن نتیجـ    استراتژیک زنان کارآفرین 
کشاورزي باعث تقویت اقتصاد و  گردشگري رسید ك

تصـویر مقصـد   و ارتقـاء  ي کوچـک  هـا  شـرکت رشد 
هـاي پـژوهش    یافتـه  ).Guzel et al., 2021( شـود  می

از عوامـل  نقـش زنـان    ،دهد ) نشان می2021( 4ریبیرو
رود کـه  کلیدي در گردشگري کشاورزي به شمار مـی 

چـه  براي موفقیت و رشد پایدار صنعت گردشـگري،  
در سـطح جهـانی و چــه در سـطح منطقـه، ضــروري     

) نیز در تحقیقی به این 2014( 5و همکاران باشند. آدما می
در  ي بسـیاري دسـتاوردها گرچـه  که  ندنتیجه دست یافت

تعداد و  است شده حاصلتوسط زنان حوزه کارآفرینی 
اقتصادي در جهان رو بـه افـزایش    در زمینۀزنان فعال 

رنـد.  قـرار دا  تـوجهی   کـم  هنوز هـم مـورد   اما است،
در پژوهش خـود بـه   نیز ) 2019( 6همکارانکلودیا و 

                                                             
1. Bosma 
2. Ozsungur 
3. Guzel 
4. Ribeiro  
5. Adema 
6. Claudia 

هـاي   این نتیجه رسید کـه تمرکـز بـر ارزیـابی برنامـه     
کارآفرینی زنـان روسـتایی در گردشـگري کشـاورزي     

و کـار و نــوآوري در   توانـد، ســبب تنـوع کســب    مـی 
هاي بازار، بسته به میزان عوامـل مهـم در کشـور     کانال

 هـاي  نهایت باعـث افـزایش رشـد فعالیـت    شود و در 
 گـردد  یافته توسعه کشورهاي در گردشگري کشاورزي

زنـان   آفرینی برجسته در نتیجه آن شاهد بروز نقش که
خواهیم بـود. نتـایج پـژوهش     کارآفرینی در ابتکارات

 حــاکی از آن اســت کــه )2017و همکــاران ( 7یــوان
، شــناختی روانمحــیط  تــأثیرکــارآفرینی زنــان تحــت 

 .قـرار دارد جتماعی، اقتصادي، فیزیکی، فنی و قانونی ا
 نشـان داد ) 2021و همکاران ( 8لون هاي پژوهش یافته
نقش زنان کارآفرین در گردشگري کشاورزي منجر که 

هـاي   شـود. یافتـه   وري در روستاها مـی  به افزایش بهره
کـه   حاکی از آن بود) 2017(و همکاران  9تحقیق هالر

کارآفرینی زنـان   براي را ییها فرصت گردشگري رشد
 که این امر کند؛ یم فراهم کوچک در بخش کشاورزي

ها را افـزایش دهنـد و موجبـات توسـعه      درآمد روستا
در پژوهش خود نیز  10. بسترآورد  روستاها را فراهم می

ارتباطـات در روسـتا از طریـق     کهبه این نتیجه رسید 
هاي خانوادگی و دوسـتی، بـا مشـارکت جامعـه      شبکه

هــاي  نــان روســتایی ســبب شــکل دادن بــه فعالیــتز
 . بر اسـاس یافتـه آنـان   گردد گردشگري کشاورزي می

و  هـاي محیطـی  نتیجـۀ محـرك  کارآفرینانه زنان رفتار 
) 2011و همکـاران (  11لنـان   . پـژوهش استیادگیري 

تغییرات اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    نشان داد که
زمینه یتی، هاي جنس ر نقشیتغینیز و  دو قرن اخیر طی

 فراهم کردهگردشگري روستایی توسط زنان را توسعه 
) در پژوهشی به 2018(12سرافیمووا و همکاران است.

                                                             
7. Yuan 
8. Lun  
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11. Lun  
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عنـوان عوامـل    این نتیجه رسید که زنان کـارآفرین بـه  
توسـعه قلمـداد    رشد اقتصادي در کشـورهاي درحـال  

شوند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که زنـان داراي   می
تواننـد  ی شـبیه مـردان هسـتند و مـی    پتانسیل کارآفرین

موجب خلق ثروت، خوداشتغالی، همچنـین شـروع و   
  وکار شخصی خود شوند. توسعه کسب

  
  روش انجام پژوهش

 گرفتـه  انجـام  کمـی -کیفـی  روش بـه  پژوهش این
توسـعه و  -هدف کاربرديلحاظ  این پژوهش به .است
در بخش  ینهمچنماهیت از نوع اکتشافی است.  ازنظر

و در  مدل ییو شناسا یادداده بن یهنظر یکرداز رو یفیک
آزمون  يبرا يمعادالت ساختار یکرداز رو یبخش کم

ازنظر نخبگان  پژوهشدر این . است شده استفاده مدل
کشـاورزي   گـذاران گردشـگري   سیاسـت و  یدانشگاه

 30 ،سـت شـده ا  استفاده طراحی مدل به یابیدست يبرا
ــه داشــت خبــره (خبرگــان گردشــگري) ــا توجــه ب ن ب

و انجـام   سـال سـابقه   15و حداقل  يدکتر یالتتحص
شـرکت در   يبرا هاي مرتبط با زمینه پژوهش پژوهش

. و انتخـاب شـدند   ییشناسا یافتهساختار یمهمصاحبه ن
مبناي شناسایی و انتخاب این خبرگان در ابتـدا زمینـه   

 يبـردار  روش نمونـه پژوهشی آنان بـود و سـپس بـه    
در کــارآفرینی نظــر  و شــامل افــراد صــاحبهدفمنــد 

 ینــد فرآگردشــگري روســتایی شناســایی شــدند.    
مرحلـه   یـن در ااز خبرگان پژوهش ها  داده يآور جمع
 ينظـر  اشـباع کرد که محقق به مرز  یداادامه پ ییتا جا

 یممرحله مفاه یندر ا ید.رس بیست و سومدر مصاحبه 
شـوندگان   توسـط مصـاحبه    مـوردنظر  یـده مرتبط با پد

اضافه  مدلبه  یديطلب جدشده و م يمختلف تکرار
 یــکو تکن يا روش مرحلــه ،هــا داده یــلتحلدر  نشــد.

 .قرار گرفت استفاده مورد 1یناستراوس و کورب یلیتحل
گـام    در سـه  پردازي یهنظر مند، نظام یکردبر اساس رو

                                                             
1. Strauss and corbin 

ي محور يکدگذارکدگذاري باز،  شود: یانجام م یاصل
 هـاي  یافتـه  یـی روا یبررس يبرا ی.انتخاب يکدگذار و

در  د.اسـتفاده شـ   نظـرات خبرگـان  از  یزن یفیبخش ک
محاسـبه   يبرا یموضع وناز روش توافق در 1 جدول

ي و همکـاران،  پورمهد( ها استفاده شد مصاحبه یاییپا
بنـدي   مفهـوم طبقـه   86مفاهیم اولیه در قالب  ).1397

بنـدي   شدند. این مفـاهیم در مرحلـه نهـایی بـا دسـته     
عنـوان   وله اصلی که بهمق 21هاي فرعی در قالب  مقوله

اي از  مسائل عمده مطرح هستند، جاي گرفتند. نمونـه 
هـدف   آورده شـده اسـت.   3کدگذاري باز در جدول 

مدل کارآفرینی زنان روستایی در بخش کیفی طراحی 
و هدف بخش کمی آزمون مدل گردشگري کشاورزي 

طراحی شده بوده است. جامعـه آمـاري بخـش کمـی     
ر از زنان روستایی در اسـتان  نف 176پژوهش را تعداد 

تا شهریور ماه  1398اصفهان در بازه زمانی خرداد ماه 
  دادند.تشکیل  1398

توسـط هـر دو نفـر     شـده   ثبـت تعداد کل کدهاي 
، تعـداد کـل   176(محقق و فرد همکاري کننده) برابر 

و تعداد کل عـدم توافـق بـین     72توافق بین این کدها 
بـا اسـتفاده از    گـذار کداست. پایایی بین دو  40کدها 

درصـد   60درصـد اسـت کـه از     70، ذکرشدهفرمول 
هـا مـورد    يکدگذارباالتر بوده، بنابراین قابلیت اعتماد 

یت براي پیشگیري از افـت تعـداد،   نها درید است. تائ
، حجـم  هـا  پرسشـنامه یري پذ برگشتاطمینان بیشتر و 

تعیـین   کـارآفرین  زنـان روسـتایی   176نمونه به تعداد 
بخش کمی پـژوهش، در روسـتاهاي انتخـاب     شد. در

یـري بـین   گ نمونـه شده سرشماري انجام شـد اسـت.   
ــا روش   روســتاهاي انتخــاب شــده در ایــن مرحلــه ب

ي صورت گرفـت. بـا توجـه بـه اینکـه      ا طبقهتصادفی 
ــژوهش    ــورد پ ــه م ــاورزي در جامع ــگري کش گردش

صورت یکسان رواج نداشـت، پژوهشـگران ناچـار     به
ـ   ژوهش را بـه طبقـات مختلـف    بودند، جامعه مـورد پ

صـورت روش تصــادفی   گیـري را بـه   تقسـیم و نمونـه  



 1399) زمستان  4)، شماره (7کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه
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داده  کـد  به توجه با روش این ي انجام دهند. درا طبقه
 صـورت  بـه  کـدها  روسـتاها،  ایـن  از یـک  هر به شده 

 بـین  سـاخته  محقـق  نامـه  پرسـش  و انتخـاب  تصادفی
. شـد  توزیـع  روسـتاها  ایـن  کارآفرین زنان و مسئولین

 و تحلیل  تجزیه مبناي شده آوري جمع اطالعات سپس
 هـاي  گوي و ابعاد ،.گرفت قرار آموس افزار نرم توسط

  است. آمده 2 جدول در پژوهش مفهومی مدل

  
  نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار در بخش کیفی -1جدول 

  ها دادهپایایی   عدم توافقات  توافقات  ها داده  شونده  مصاحبه
  68/0  16  31  69  سوم
  76/0  15  25  57  مچهار

  62/0  9  16  50  نهم
  70/0  40  72  176  کل

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

  پژوهش مفهومی مدل هاي گوي و ابعاد -2 جدول
  متغیرها ها گوي

  ایجاد انگیزه در گردشگري کشاورزي مؤثر است.
  آفرینی در گردشگري کشاورزي مؤثر است. نقش

 ك قوي در جذب گردشگري است.هاي کشاورزي محر مشارکت روستاها در فعالیت

گردشــگري  قصــد اجــراي کــارآفرینی در   
 کشاورزي

  )2019، و همکاران 1اسفندیارمنبع: (
 درك نیازهاي مشتري و احترام به فرهنگ در حفظ تعامل تأثیر داشته است.

  ارزیابی صحیح توانمندي در ایجاد خودکارآمدي مؤثر بوده است.
 راري تعامل است.تر ضامن موفقیت براي برق ادراك قوي

  شده خودکارآمدي ادراك
 )2017، 2منبع: (کازومی و کاوایی

  پذیري در قابلیت درك زنان روستایی تأثیر دارد. انعطاف
  ها مؤثر است. تولید تخصصی در کشف فرصت

  ایجاد فرصت کارآفرینی در تنوع کارآفرینی محصوالت کشاورزي مهم است.

  شده فرصت و قابلیت ادراك
 )2016، 3بیوکهمنبع: (ام 

  شود. شده باعث افزایش دانش می ریزي رفتار برنامه
  هاي طبیعی در فرایند بازخورد مؤثر است. محرك

 انتظارات تجویزي در زنان روستایی در اجراي رفتار تأثیر دارد.

  شده ریزي رفتار برنامه
 ) 2019، اسفندیار و همکاران(منبع: 

  کند. ایی محدودیت ایجاد میمحیط اجتماعی در کارآفرینی زنان روست
  گردد. رشد اقتصادي جامعه می کارآفرینی زنان موجب تقویت برابري جنسی و

 هاي مدیریت قوي نسبت به مردان دارند. زنان کارآفرین روستایی مهارت

ــگري   ــتایی در گردش ــان روس ــارآفرینی زن ک
  کشاورزي

  )2020و همکاران،  4بوسمامنبع: (
  گر دارد. یط مداخلهافزایش آگاهی تأثیر در شرا

  گر دارد. حمایت مالی تأثیر مثبت در شرایط مداخله
 گر دارد. دار با شرایط مداخله ابتکار و تالش رابطه معنی

  گر مداخلهشرایط 
  )2019 ،5(اوزسونگور منبع:

  اي دارد. بهبود محیط کارآفرینی باالترین تأثیر بر شرایط زمینه
  یر دارد.اي تأث افزایش مهارت در شرایط زمینه

  اي ینهزمشرایط 
  )2017منبع: (دستوریان و همکاران، 
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  متغیرها ها گوي
 اي تأثیر دارد. مشارکت مقامات براي ارتقا شرایط زمینه

  گذاري تأثیر در راهبردها دارد. سرمایه
  دهی و مدیریت در پیشبرد راهبردها مؤثر است. سازمان

 تحلیل نقاط قوت در ارائه راهبردها تأثیر دارد.

  راهبرد
  )2019،سفندیارو همکارانا(منبع: 

  محیطی در بررسی پیامدها تأثیر داشته باشد. کاهش آلودگی زیست
  هاي اجتماعی در پیامدها حائز اهمیت است. کاهش آسیب

 بقاء توسعه روستا با افزایش کارآفرینی زنان در نگرش راهبردها تأثیر دارد.

  بازتاب
  )2018منبع: (سرافیمووا و پِتروسکا، 

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

  ها افتهی
الگوي طراحی مدل کارآفرینی زنـان روسـتایی در   
گردشگري کشاورزي با اسـتفاده از نظریـه داده بنیـاد،    

کنـد. مفـاهیم    یممدلی است که موارد زیر را مشخص 
ي شدند. این مفـاهیم  بند طبقهمفهوم  86اولیه در قالب 

ي فرعـی در  هـا  مقولـه ي بنـد  دسـته در مرحله نهایی با 
مسائل عمده مطـرح   عنوان بهمقوله اصلی که  21ب قال

ماتریس سنجش  3جدول که در  هستند، جاي گرفتند
شده اسـت و   روایی واگرا به روش فورنل و الکر ذکر

آورده شـده   4ي بـاز در جـدول   گـذار  کـد ي از ا نمونه
نامه در بخش کمـی   است. براي بررسی روایی پرسش

ومی از چنـدین  نیز، ابتدا از نظر روایی ظاهري و مفهـ 
 30خبره مشورت گرفته شد. سپس جهـت پایـایی از   

زنان کارآفرینی در خارج از جامعه آماري آزمون اولیه 
نامـه در بخـش    گرفته شد. براي بررسی روایی پرسش

کمی نیز، ابتدا از نظر روایی ظاهري و مفهومی توسط 
  یید قرار گرفت. تأی و بررس موردخبره  30

  
  گذاري باز براي شرایط علی از کد شده استخراج(معرف و نمونه) ي ها مقوله -3جدول 

  گذاري باز کد  ها مقوله
    

ــارآفرینی در    ــراي کـ ــد اجـ قصـ
  گردشگري کشاورزي

هاي  هاي آموزشی شناخت گردشگري کشاورزي، حذف ناامنی اقتصادي، اجراي کارگاه برگزاري کالس
سعه زیرساخت، بررسی عوامل انگیزاننـدگی در  گذاري و تو تحلیل مسائل و ارائه راهکار، جذب سرمایه

برداري بهینه از منابع طبیعـی و رشـد اقتصـادي روسـتایی بـا کـارآفرینی        کارآفرینی زنان روستایی، بهره
  المللی بین

  یري، مشارکت در پیشرفت، تالش در تعامل فرهنگی، کنترل رفتار، بررسی عملکردهاپذ انعطافقابلیت   شده خودکارآمدي ادراك
  ، فرصت بازنگري در خالقیت، جابجایی باورهاي رشد پذیريبررسی منابع الزم  شده رصت و قابلیت ادراكف

  هاي خود انگیزشی پشـتیبانی از زنان، محركمنفعت اقتصادي، تجربیات، بلوغ در نوآوري، انتقال   شده ریزي رفتار برنامه
  ارتباطی، انتخاب افراد مناسبهاي  ارتباط مستمر با گردشگران، وجود کانال  افزایش آگاهی

  شده، دعوت زنان کارآفرین بندي هاي طبقه گذاران پیشتاز، برگزاري کالس سرمایه  حمایت مالی و آموزشی
ابتکــار و تــالش صــاحبان مــزارع 

 گردشگري

  ریزي منابع گردشگري هاي موجود در زمین مزارع، برنامه حمایت از نوآوري، استفاده از فرصت

رآفرینی در جوامـع  بهبود محیط کا
  روستایی

گرانه سیاست گذران گردشگري، نظارت، نقش ابعاد فرهنگی، رشد و توسـعه جامعـه    ارتباطات حمایت
  روستایی

  استاندارهاي جهانی گردشگري، میل به خودآگاهی، انگیزه محوري، تخصص گرایی آموزش مطابق  افزایش دانش و مهارت
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  گذاري باز کد  ها مقوله
ــومی مناســـب و  تســـهیالت عمـ

 مشارکت فعال

  بهره هاي بی هاي رایگان، وام اي، بلیط هاي دوره گیري، ارائه جشن مشارکت در تصمیم 

راستایی سرمایه انسانی با  هاي عمومی، هم ي فرهنگی و اجتماعی جهت جذب سرمایهها شاخصبررسی   گذاري سرمایه
  اندازي کمپین دعوت به همکاري استراتژي کارآفرینی کشاورزي، راه

  هاي بلوغ مدیریتی شناسایی امور هماهنگی، شناخت نقاط ضعف و قدرت، حمایت مدیران، شاخص  یتدهی و مدیر سازمان
  ها هاي جدید، بهبود فناوري در روش تحلیل عملیاتی محیط سیستم، آموزش مهارت  تحلیل نقاط قوت
  د گردشگري کشاورزيهاي جدی استفاده از قابلیت منابع زنان روستایی، پیش دست بودن در فعالیت  رشد درآمد ارزي

توریست بـه منطقـه    هاي خرید خدمات و محصوالت کشاورزي زنان روستایی، جذب میل یافتن کانال  ایجاد امنیت و جهان شدن
  کشاورزي، تغییر باورهاي جهان به محیط ایمن کشور

محیطـی و   کاهش آلودگی زیسـت 
 هاي اجتماعی آسیب

پذیري بـه طبیعـت، بیـنش     یتمسئولده از فناوري نانو، زیست، استفا کارزارهاي تعامل دوستداران محیط
  اقتضایی به تغییرات اقلیمی و روستایی-سیاسی

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

  ي محوريگذار کداز  شده استخراجي ها مقوله -4جدول 
  ي محوريگذار کد  ها مقوله  ابعاد پژوهش

  شرایط علی

ــارآفرینی در    ــراي ک ــد اج قص
  گردشگري کشاورزي

اي، ارزیابی تأثیر قصد مجـدد کـارآفرینی، فهـم مشـارکت در      هاي دوره همایشبرگزاري 
  تجربه لذت از بازدید مزارع

  اندیشی، تأثیر درك صحیح از محیط، بررسی عوامل قابلیت ادراك فردي  هاي هم نشست  شده  خودکارآمدي ادراك
رخواست خدمات، خلـق نگـرش و درك   ضرورت توجه به نگرش گردشگران، میل به د  شده  فرصت و قابلیت ادراك

  جدید در ذهن کارآفرینیان
  ریزي رفتاري در رویدادهاي گردشگري بررسی ابعاد سطوح رفتاري، نقش برنامه  شده و رویداد ریزي رفتار برنامه

  مقوله اصلی

بع صـحیح در  هاي توسعه کـار، اختصـاص منـا    دار، افزایش انگیزه استعدادیابی زنان خانه  کارآفرینی زنان روستایی
  گردشگري کشاورزي

شرق در   فرهنگکارگیري  انتخاب روستاي مناسب هدف، تحول در الگوهاي کارآفرینی، به  گردشگري کشاورزي
  طراحی گردشگري کشاورزي

شرایط 
  مداخله

هاي جذب گردشگري، برقراري ارتباط درونی  سازي روش شناختی، شخصی آموزش روان  افزایش آگاهی
  بااستعدادها

  شناخت وضعیت تجاري، اختصاص منابع، تجمیع و ساماندهی سرمایه  حمایت مالی و آموزشی
ابتکار و تالش صاحبان مـزارع  

 گردشگري

  داري، هاي مزرعه روز شده، نوآوري در روش ها، اطالعات به نهادینه کردن روش

شرایط 
  اي ینهزم

ــیط کــارآفرینی در    ــود مح بهب
  جوامع روستایی

  زیست، اهمیت بخشیدن به رقابت توجه به محیطحذف عوامل مخرب،، 

موقع، ایجاد درگاه پژوهشی، ابزارهاي پیشرفته در صنعت گردشگري  خدمات آموزشی به  افزایش دانش و مهارت
  کشاورزي و

تســهیالت عمــومی مناســب و  
 مشارکت فعال مقامات

ایجاد حس مشترك، اختصاص بودجـه سـاالنه بـه کارآفرینـان زن، مشـارکت دولـت در       
  حمایت از کشاورزي زنان روستایی

نیاز کشاورزان، دسترسی سـریع بـه    تقسیم منابع مالی در روستاها، توجه به بودجه مورد  گذاري سرمایه  راهبرد
  منابع
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هاي منظم  هاي پیشرفت اقتصادي زنان، برنامه گزارش نظام هماهنگی، اهمیت بخشیدن به  دهی و مدیریت سازمان
  در گردشگري

شناسایی ابعاد فرهنگی در روستاها، بررسی نتایج موفقیت کارآفرینی زنان در کشاورزي،  تحلیل نقاط قوت
  مندي گردشگران به مناطق روستایی خاص کشف عالقه

  بازتاب

، حذف موانع جـذب توریسـت، ارزشـیابی    سازي سود کارآفرینی و گردشگري خالص  رشد درآمد ارزي
  هاي مالی تراکنش

پاسخ به تحوالت تغییرات جهانی، برگزاري گردشگري مجازي براي نشان دادن امنیت،   ایجاد امنیت و جهان شدن
  کمک به کارآفرینی زنان روستایی جهت خدمت به جهان شدن گردشگري کشور

محیطـی   کاهش آلودگی زیست
 هاي اجتماعی و آسیب

روز الکتریکی، تبلیغات مفهومی موفقیت  آالت کشاورزي به کارگیري ابزارها و ماشین به
  زنان در کارآفرینی،

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

ی، عـامل ي بـار  هـا  شـاخص براي برازش مـدل از  
میـانگین   )،CA( کرونبـاخ )، آلفاي CRپایایی ترکیبی (

) استفاده شـده اسـت کـه    AVEواریانس استخراجی (
 3شـود. نتـایج جـدول     یمارائه  2آن در جدول  نتایج

(بیشـتر از   AVE يها شاخصدهد که مقادیر  یمنشان 
5/0،( CR  وCA  بیشــتر از)هــا ســازه) در تمــام 6/0 

توان گفت، مدل ساختاري از  یمبنابراین  مناسب است؛
ي هـا  مقولـه برازش مناسبی برخوردار اسـت. نظـر بـه    

اده بنیاد مـدل کیفـی   ، با استفاده از نظریه ددهش ان عنو
  است. شده  ارائه 1شکل  صورت  بهپژوهش 

  
  برازش مدل مفهومی پژوهش

باید توجـه داشـت    Amosافزار  منظور استفاده از نرم به
تولید  برازشیافزار شاخص  که تحلیل مسیر در این نرم

کند که در بازه مشخصی مقبـول و نتـایج آن قابـل     می
ویر هنجار شـده  استناد است. اولین شاخص کاي اسک

بر درجـه آزادي بـه دسـت     است که از تقسیم کاي دو
براي این معیار بسیار مطلوب  3آید، مقادیر کمتر از  می

) نیز بایـد  AGFI( شود. شاخص میزان انطباق تلقی می
ــزرگ ــر از  ب ــاالي   7/0ت ــادیر ب ــد، مق ــراي  7/0باش ب
 7/0 يباال یرمقاد)، GFIهاي نیکویی برازش ( شاخص

)، شـاخص  GFIبـرازش (  یکـویی هاي ن شاخص يبرا
است که مـدل   یندهنده ا )، نشانCFI( یقیبرازش تطب

 یـن، باشد. عالوه بـر ا  یبرخوردار م یاز برازش مطلوب
ــزانم ــاخص م ی ــانگینش ــا ی ــات خط ــرآورد  يمربع ب
)RMSEA ــر از ــد 1/0) کمتـ ــزانم. باشـ ــاق  یـ انطبـ

شـده بـه شـرح     اسـتخراج  ارچوبچـ  يها برا شاخص
  .به دست آمد 5جدول 

  
 هاي برازندگی مدل شاخص -5جدول 

 مقادیر نهایی مقدار مجاز نام شاخص  گروه شاخص برازش

 352/2 3کمتر از  )شده بهنجار اسکوئر کاي( CMIN/DF برازش مطلق

RMSEA (ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)  077/0 08/0کمتر از 

GFI (نیکویی برازش)  917/0 7/0باالتر از 

 708/0 7/0باالتر از  یافته) (شاخص برازندگی تعدیل AGFI یشیبرازش افزا

CFI 917/0 7/0باالتر از  یافته) تعدیل –اي  (شاخص برازش مقایسه 

NFI (برازندگی نرم شده)  865/0 7/0باالتر از 

TLI (برازندگی نرم نشده)  899/0 7/0باالتر از 

  هاي پژوهش منبع: یافته
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  مدل ساختاري پژوهش ي برازشها شاخص -6جدول 

  CA  بار عاملی  ها گوي  ابعاد
  )باخ کرون(آلفاي 

CR   
  )مرکب پایایی(

AVE   
  (روایی همگرا)

قصد اجراي 
کارآفرینی در 
گردشگري 
 کشاورزي

  

تشویق زنان به انجام قصد اجراي 
 کارآفرینی

823/0  

هاي تشخیص استعداد  کالس  741/0  896/0  889/0
  اجتماعی و اقتصادي

883/0  

  876/0  پذیري هاي ریسک بررسی پتانسیل
خودکارآمدي 

  شده ادراك
  

  873/0  کنترل رفتاري زنان روستایی
  710/0  توانایی شخصی براي خلق اثرات مهم  607/0  821/0  773/0

  744/0  گذاري برتر بررسی عملکرد سرمایه

فرصت و قابلیت 
  شده ادراك

  

  752/0  ها منابع الزم جهت خلق فرصت

897/0  872/0  695/0  
  831/0  اصالح نگرش و هنجارهاي ذهنی

هاي  شناختی مکانیزم بینی روان پیش
  کارآفرینی زنان

911/0  

رفتار 
  شده ریزي برنامه

  916/0  هاي طبیعی و انگیزه محرك
  878/0  اي بازخورد و یادگیري مشاهده  822/0  933/0  949/0

  926/0  باورهاي تجویزي
آفرینی زنان کار

روستایی در 
گردشگري 
  کشاورزي

  910/0  موتورهاي جدید اقتصاد پایدار جامعه

902/0  946/0  853/0  
  945/0  تر هاي مدیریتی قوي مهارت

  915/0  توانایی مذاکرات مؤثرتر

  گر مداخله شرایط

  839/0 دورهاي آموزشی آگاهی

  637/0  حمایت مالی  560/0  790/0  884/0
ار و تالش صاحبان مزارع ابتک

 گردشگري
755/0  

  اي زمینه شرایط

بهبود محیط کارآفرینی در جوامع 
  روستایی

886/0  

  751/0  افزایش دانش و مهارت  713/0  881/0  929/0

  888/0  مشارکت فعال

  راهبرد
  736/0  گذاري سرمایه

  839/0  دهی و مدیریت سازمان  699/0  874/0  921/0
  923/0 نقاط قوتتحلیل 

  بازتاب
  939/0  رشد درآمد ارزي

859/0  
  
866/0  

  
690/0  

  889/0  ایجاد امنیت و جهان شدن
  630/0 هاي اجتماعی کاهش آسیب

  هاي پژوهش منبع: یافته



معاونی محمدامین و  شیرمحمدي یزدان   

95  

  
  پژوهش یمدل مفهومهاي برازندگی شاخصآزمون  -1شکل 

هاي مشخصـی از قبـل وجـود نداشـت و      وع اکتشافی بود فرضیهبا توجه به اینکه این تحقیق از ن: یرمس یلآزمون تحل
(جـدول   فرضیه است 8 بر یپژوهش مبتن یناگانه رسیدند لذا  هشتمحققین این پژوهش پس از مصاحبه به فرضیات 

منظـور   بـه  يشده است. سطوح معنادار  استفاده افزار آموسدر نرم تحلیل مسیراز روش  ها یهفرض ینا یبررس ي. برا)7
 معنـاداري است کـه سـطح    ینا ها یهفرض یدتائ يشده است. مبنا  داده نشان 6جدول و  2شکل  در ها یهفرض ینون اآزم
  باشد.و ضریب مسیر مثبت  05/0از  تر کوچکها  آن يبرا

  
  

 هاي پژوهشبرآورد مسیر فرضیه -2شکل 

  
  



 1399) زمستان  4)، شماره (7کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

96 

  هاي پژوهشبررسی فرضیه -7جدول 

 مسیر  ها فرضیه
  برآورد مسیر

  Estimate  نتیجه
(p-value) 

کــارآفرینی زنــان  ← گردشــگري کشــاورزيقصــد اجــراي کــارآفرینی در  1فرضیه 
 روستایی در گردشگري کشاورزي

 یهفرض یدتائ  411/0(***) 

کــارآفرینی زنــان روســتایی در گردشــگري  ←شــده  خودکارآمــدي ادراك 2فرضیه 
 کشاورزي

 یهتائید فرض 611/0(***) 

کارآفرینی زنان روستایی در گردشگري  ←شده  ادراكفرصت و قابلیت   3 فرضیه
 کشاورزي

  یهفرض یدتائ  203/0) 033/0(

  یهفرض یدتائ  127/0(***)  کارآفرینی زنان روستایی در گردشگري کشاورزي ←شده   ریزي رفتار برنامه  4 فرضیه
  یهفرض یدتائ  399/0) ***( راهبرد ← گر مداخله شرایط  5 فرضیه
  یهفرض یدتائ  114/0) 016/0( راهبرد ← روستایی در گردشگري کشاورزي کارآفرینی  6 فرضیه
 یهتائید فرض 904/0(***)   راهبرد ← اي زمینه شرایط  7 فرضیه

 یهفرض یدتائ  611/0(***)  بازتاب ← راهبرد  8فرضیه 

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

  يریگ جهینتبحث و 
مــدل کــارآفرینی زنــان روســتایی در گردشــگري 

رح مطیک موضوع جدید در کشور  عنوان به کشاورزي
این پژوهش در تالش بود، یک مدل جهت شده است. 

 کارآفرینی زنـان روسـتایی در گردشـگري کشـاورزي    
کند و سپس آن را مورد ارزیـابی قـرار دهـد.      طراحی

شده در این پژوهش نسـبت بـه    هرائاوجه تمایز مدل 
ي هـا  مـدل ي موجود، این است که اغلب ها چارچوب

وجود تنها به بررسی ارتباط چند حوزه خاص توجـه  م
. این در حالی است کـه در پـژوهش حاضـر،    اند کرده

عالوه بر توجـه بـه راهبردهـا و پیامـدها، بـه عوامـل       
بر گردشگري کشاورزي شامل عوامل علـی،   تأثیرگذار

گردیـده اسـت. نتـایج     تأکیدنیز  گر مداخلهاي و  ینهزم
دهد، شرایط  یمان مدل نهایی برازش شده پژوهش نش

ــی  ــذارعل ــتایی در    اثرگ ــان روس ــارآفرینی زن ــر ک ب
قصد اجراي کارآفرینی در گردشگري کشاورزي شامل 

و  شــده خودکارآمــدي ادراك، گردشــگري کشــاورزي
شـده    ریـزي  رفتار برنامه، شده فرصت و قابلیت ادراك

 )2020و همکـاران،   1بوسمااست. این نتیجه با نتایج (
گانــه مــدل  ی از ابعــاد چهــاریکــقابــل قیــاس اســت. 

شـده   کارآفرینی زنان روسـتایی، خودکارآمـدي ادراك  
است. نتایج این پژوهش نشـان داد کـه خودکارآمـدي    

کـارآفرینی زنـان    برسـازه تأثیر را  نیشتریبشده  ادراك
 هـاي  ، همچنین ایـن بـا نتـایج پـژوهش    دارد روستایی

شــرایط )، تطــابق داشــت. 2017کــازومی و کــاوایی (
، حمایت مـالی و  افزایش خودآگاهیشامل  گر مداخله

 آموزشی و ابتکار و تالش صاحبان مزارع گردشـگري 
ــرایط  ــت. ش ــهزماس ــامل  ین ــز ش ــیط اي نی ــود مح بهب

ــش و   ــزایش دان ــتایی، اف ــع روس ــارآفرینی در جوام ک
 مهارت و تسهیالت عمومی مناسب و مشارکت فعـال 

در  کارآفرینی زنـان روسـتایی  ؛ که بر راهبردهاي است
تأثیرگذار هستند. این نتـایج بـا    شگري کشاورزيگرد

دســـتوریان و و  )2019( 2اوزســـونگورهـــاي  یافتـــه
ــاران ( ــل) 2018همک ــین  مقا  قاب ــت. همچن ــه اس یس

گـذاري مناسـب،    شده شـامل سـرمایه   راهبردهاي ارائه

                                                             
1. Bosma 
2. Ozsungur 
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دهی و مدیریت و خلق فرصت و تحلیل نقاط  سازمان
قوت است که بـه پیامـدهاي مثبـت کـارآفرینی زنـان      

شـوند؛ پیامـدهایی همچـون رشـد      روستایی منجر می
درآمد ارزي و ایجاد امنیت و جهانی شـدن و کـاهش   

هـاي اجتمـاعی. ایـن     محیطی و آسـیب  آلودگی زیست
ــایج   ــا نت ــه ب ــارن  نتیج ــفندیار و همک  و )2019( اس

مطابقـت داشـت. بـا    ) 2018( سـرافیمووا و پِتروسـکا  
وهش در مدل این پژآمده،  دست استفاده از اطالعات به

بینی رفتار مشتریان صنعت گردشگري  شناخت و پیش
در کشــاورزي مفیــد اســت. تعامــل در قصــد اجــراي 

ــارآفرینی در  ــاورزي کـ ــگري کشـ ــار  گردشـ و رفتـ
گیـري خلـق    شده، عامـل مثبتـی در شـکل    ریزي برنامه

شـده اسـت. ام    فرصت و افزایش خودکارآمدي ادراك
بـه   نیـز  )2021بوسـما و همکـاران (  ) و 2016( بیوکه

نتایج مشابهی رسیدند و نشان دادند که مدل کارآفرینی 
ــان  زنــان روســتایی در گردشــگري کشــاورزي بــه زن

دهد و این مشارکت سبب ارتقاي  میفرصت مشارکت 
هـاي   سازي زیرسـاخت  سطح روحیه و انگیزه و فراهم

کننـده و   هـاي تسـهیل   و کار توأم باسیاست  الزم کسب
لید داخلی کشـور  سبب کسب درآمد و سود و رشد تو

نیـز نتـایج    )،1398فرد و همکـاران (  گلکار گردد. می
اند و ایجـاد مـدل کـارآفرینی     مشابهی را گزارش کرده

زنان روستایی را سبب تقویـت زنـان در دسـتیابی بـه     
و  )2019( دانند. اوزسونگور توسعه پایدار با صنایع می

) نیـز بـه نتـایج مشـابهی     2019( اسفندیار و همکـارن 
منظور توسعه مبانی نظري کارآفرینی زنـان   . بهرسیدند

و این مهم که برون  روستایی در گردشگري کشاورزي
داد یک پژوهش کیفـی مطلـوب بـا راهبـرد پـژوهش      

و نیـز   اکتشافی مرکب، دستیابی به یک فرضـیه اسـت  
تر روستاهاي مدنظر، این فرضـیه   تحلیل بیشتر و دقیق

ن روسـتایی در  را تقویت کرد که فرآیند کارآفرینی زنا
صورت تکاملی و شامل چنـدین   به صنعت گردشگري

 مرحله است که در مدل نهایی شده پژوهش، ارائه شد.

توان به وجود تعداد  هاي این پژوهش می از محدودیت
ویـژه   بسیار اندك کتب، نشریات و سوابق پژوهشی به

صـنعت   در ایران در زمینه کارآفرینی زنان روستایی در
کرد و همچنین مشکالت مربوط بـه   اشاره گردشگري

ها و مصاحبه و دسترسی به خبرگان و  توزیع پرسشنامه
بـود. مسـلماً    صنعت گردشگري کشاورزيکارآفرینان 

سـویه    مدل کارآفرینی زنـان روسـتایی طراحـی یـک    
نیست که تنها فعالیتی توسط زنان روستایی اجرا شود، 

بـر  . کننـد  گردشگران نیز در این فرایند نقش ایفـا مـی  
ــاس خروجــ  ــا یاس ــدل پ يه ــنهادم ــ یش ــود یم ، ش

ریـزان صـنعت گردشـگري      گـذاران و برنامـه   سیاست
شده در زنان روستایی   خودکارآمدي ادراكکشاورزي 

هـاي آموزشـی    شود برنامه را افزایش دهند. پیشنهاد می
توسط مربیان خـانم جهـت افـزایش مشـارکت زنـان      

ــه گــردد. توصــیه مــی  ــاشــود  روســتایی ارائ  ادایجــ ب
ریـزي دقیـق در برگـزاري     هـاي الزم و برنامـه   فرصت
هاي آموزش عملی، خـاص زنـان کـارآفرین و     کارگاه

گیري از تجربه زنان کارآفرین و موفق، بستر رشد  بهره
تشـویق و تسـهیل    کارآفرینی را فراهم کند. همچنـین 

 بـا  یخصوصـ گـذاري بخـش    جهت سرمایهمشارکت 
ـ  یتاز اهمایجاد تعامل در صنعت گردشگري   یفراوان

دهـی   که نیازمنـد مـدیریت و سـازمان   برخوردار است 
زنـان،  رشد کـارآفرینی  باشد. تحلیل نقاط قوت در  می
گردشـگري   يهـا  پـژوهش  در افـزایش  یاديز یتاهم

همچنین تصویب قوانین حمایتی براي دارد.  کشاورزي
زنـان روسـتایی،   ایجاد انگیزه جهت قصد کـارآفرینی  

دار، افـزایش   ابی زنـان خانـه  شود. اسـتعدادی  می  توصیه
هاي توسعه کـار، اختصـاص منـابع صـحیح در      انگیزه

گردشگري کشاورزي براي زنان واجد شرایط از دیگر 
پیشنهادهاي این پژوهش است. توجه و ارائه خـدمات  

هـاي ایـن    مطابق نگرش و خواسـته از دیگـر توصـیه   
  پژوهش است.
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Abstract 
Currently, women in rural areas have a significant entrepreneurial role and designing a rural 
women entrepreneurship model is very important in agricultural tourism policy. The purpose of 
this study is to design and explain the entrepreneurial model of rural women in agricultural 
tourism. This research is exploratory in terms of applied-developmental purpose. In the 
qualitative part of the research, the participating team includes academic experts in the field of 
agricultural tourism who were selected in a non-random (purposeful) manner and 30 people 
were selected. The statistical population in the quantitative part includes rural women 
entrepreneurs among whom a questionnaire was distributed by census method. In the qualitative 
part, the information was compiled in the form of a conceptual data model of the foundation, 
and then in the model test, research hypotheses were analyzed by path analysis method using 
SPSS25 and Amos software. The results showed that the causal conditions affecting agricultural 
tourism include the intention to implement entrepreneurship in agricultural tourism, perceived 
self-efficacy, perceived opportunity and capability, and planned behavior. Intervention 
conditions include raising awareness, financial and educational support, initiative and efforts of 
tourism farm owners and contextual conditions include improving the entrepreneurial 
environment in rural communities, increasing knowledge and skills, and facilitating the 
participation of officials. Also, the proposed strategies including investment, organization and 
management and analysis of strengths were identified, and the reduction of social ills was 
identified as a consequence of the impact of the re-entrepreneurship intention of rural women on 
agricultural tourism. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Agricultural Tourism, Rural Women Entrepreneurship, Rural1 
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