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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of various types of entrepreneurial activities of rural
women on the sustainable food security of their households in Khorramabad township. The statistical
population of the present study was rural women entrepreneurs in Khorramabad township (N = 395)
who were selected as a sample using Jrejcie and Morgan table (n=190) and three-stage cluster sampling
method. The main data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results showed that
the food security situation of households is not in a favorable condition (2.59). The results of the KruskalWallis test showed that in terms of sustainable food security, there is a significant difference in the types
of entrepreneurial activities of rural women in terms of consumption and access dimensions (P <0.05). In
addition, the results of the LSD post hoc test in the access dimension showed that the handicrafts group
is significantly (P < 0.05) different from the processing industries and agricultural products group and entrepreneurial households engaged in agricultural products and conversion industries are in a better position than entrepreneurial households engaged in handicrafts. In terms of consumption, entrepreneurial
households engaged in processing industries are in a better position than the agricultural production
group. Therefore, based on the obtained results, suggestions such as providing financial credits by policymakers, diversification of entrepreneurial activities based on agricultural products and food processing,
and holding training workshops for women entrepreneurs working in the conversion industry with the
aim of providing and maintaining food processing and packaging, safety and health are provided.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
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Extended Abstract

1. Introduction
ne of the policies implemented in developing countries is the share and em-

ployment of rural women, pursued by improving the level
of household food security; providing food for the family
and the health and survival of future generations. Meanwhile, rural entrepreneurship activities can provide good
opportunities to reduce livelihood risk and increase sus-

* Corresponding Author:
Rezvan Ghanbari Movahed, PhD
Address: Department of Agricultural Economics and Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
Tel: +98 (918) 5655776
E-mail: Ghanbari.re@lu.ac.ir

274

Summer 2021. Vol 12. Num 2

tainable food security in rural areas. By taking advantage
of these opportunities, rural women provide entrepreneurial activity in rural areas in addition to providing household food and providing other households with access to
fresh and healthy food. Therefore, the main purpose of
this study is to examine the effect of various entrepreneurial activities of rural women in Khorramabad township,
and to achieve this goal, it is necessary to determine the
sustainable food security status of the studied households.

2. Methodology
The present study, which was conducted in the period
of 2018-2019, is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of control over field variables,
it is based on the method of data collection. The statistical population of all rural women entrepreneurs is 395
people. The sample size was determined using Jrejcie
and Morgan table and 190 people were selected by threestage cluster sampling. Descriptive statistics (percentage,
frequency, mean, minimum, maximum) and inferential
statistics (one-sample t-test, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, LSD post hoc) were used to analyze the data.
Then, by estimating the sustainable food security index,
the average of sustainable food security in various entrepreneurial activities of rural women was compared.

3. Results
Results of the one-sample t-test show that average dimensions of sustainable food security in the rural women
entrepreneurs’ households were less than desirable figures
(3). The results showed that the utilization dimension had
the highest average (2.87) and availability based on the
four dimensions of sustainable food security, and it was
shown that there is a significant difference (p<0.05) in the
average dimensions of utilization and access based on entrepreneurial activities, and this dimension had the lowest
average (2.39). Kruskal-Wallis test did not show a significant difference between the types of entrepreneurial activities and food security of households. But the highest
average of the utilization dimension belongs to conversion industries and in the access dimension, the highest
average belongs to the activity of agricultural products.

4. Discussion

tion than households engaged in handicrafts. This finding
is consistent with the results of studies by Spring (2000),
Rejeki (2018), Alabi et al. (2019) and Walingo (2009) that having income-generating activities of rural women in the agricultural production sector and livestock are considered
essential for household access to food.

5. Conclusion
The low sustainable food security situation of rural
women entrepreneurs’ households indicates the limited
access of women to financial credits. With the increase of
awareness and literacy level of women, the use of mass
media in providing household food will be facilitated and
the utilization dimension of sustainable food security will
be strengthened. The low average availability dimension
(2.39) in the study area is probably due to the lack of
various food supply centers in the village due to physical and infrastructural limitations and high perishability
of food products. Therefore, the establishment of food
supply centers in the study areas is necessary. Agricultural production and conversion industries can each help
strengthen the utilization and access to household food.
Food-related businesses can be effective in meeting food
needs and consequently provide food security. Therefore,
directing women's entrepreneurial activities in the field of
food makes it possible to generate income (direct effect
on the purchasing power of household food) and can also
be effective in providing primary materials to provide
food and consequently food security. Therefore, the attention of stakeholders to the expansion and strengthening
of food entrepreneurial activities will have a synergistic
effect on food security.
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The results of the Kruskal-Wallis test showed that there
is a significant difference between the dimensions of access and consuming sustainable food security of households based on different types of entrepreneurial activities. Entrepreneurial households engaged in agricultural
production and processing industries are in a better posi-
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 -1کارشناسی ارشد ،گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 -2استادیار ،گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.

تاریخ دریافت 29 :شهریور 1399
تاریخ پذیرش 15 :فروردین 1400

کلیدواژهها:

زنان روستایی،
کارآفرینی،کارآفرینی
روستایی ،امنیت غذایی،
توسعه پایدار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انواع فعالیتهای کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارهای آنان در شهرستان خرمآباد
انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضر زنان کارآفرین روستایی شهرستان خرمآباد بود ( )N=395که با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان و با روش نمونهگیری خوشهای سه مرحلهای  190نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اصلی گردآوری دادههای پرسشنامه
محققساخته بود .نتایج نشان داد که وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارها در شرایط مطلوبی ( )2/59قرار ندارد .نتایج حاصل از آزمون
کروسکال والیس نشان داد که از لحاظ امنیت غذایی پایدار ،تفاوت معنیداری در انواع فعالیت کارآفرینی زنان روستایی در ابعاد مصرف
و دستیابی وجود دارد ( .)P < 0/05بعالوه نتایج حاصل از آزمون تعقیبی  LSDدر بعد دستیابی نشان داد که گروه صنایعدستی بهصورت
معنیداری ( )P < 0/05با گروه صنایع تبدیلی و تولیدات کشاورزی تفاوت دارد و خانوارهای کارآفرین مشغول در فعالیت تولیدات
کشاورزی و صنایع تبدیلی در بعد دستیابی از وضعیت بهتری نسبت به خانوارهای کارآفرین مشغول در فعالیت صنایعدستی برخوردارند.
همچنین در بعد مصرف هم ،خانوارهای کارآفرین مشغول در فعالیت صنایع تبدیلی وضعیت بهتری نسبت به گروه تولیدات کشاورزی
دارند .لذا بر اساس نتایج بهدستآمده پیشنهادهایی از قبیل ارائه اعتبارات مالی توسط سیاستگذاران ،متنوع سازی فعالیتهای کارآفرینی
مبتنی بر تولیدات کشاورزی و فرآوری مواد غذایی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان کارآفرین مشغول در فعالیت صنایع تبدیلی با
هدف تأمین و نگهداری ،فرآوری و بستهبندی ،ایمنی و بهداشت مواد غذایی ارائه میشود.

مقدمه
طبق تحقیقات صورتگرفته توسط سازمان فائو  20درصد از

جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرند (Nahusenay & Tesfaye,

) 2015و تقریباً  795میلیون نفر در جهان یعنی یک نفر به ازای
نه نفر همچنان فاقد غذای کافی برای زندگی فعال و سالم هستند؛
این در حالی است که  780میلیون نفر آنها در کشورهای
درحالتوسعه زندگی میکنند ).(McGuire, 2015
رشد روزافزون جمعیت در نواحی روستایی و به وجود آمدن
چالشهای متعددی همچون تغییرات آب و هوایی و مدیریت
منابع منجر به عدم تولید غذای کافی در جهت بهبود رفاه خانوارها
گردیده است ) .(Sibelet et al., 2019این عامل مهمی در تضعیف
وضعیت تغذیهای خانوارهای روستایی به حساب میآید؛ به گونهای
که حفاظت از نسلهای سالم آیندگان را تهدید خواهد کرد .از

این رو محققان به دنبال یک سیستم غذایی هستند که ضمن
تأمین امنیت غذایی ،محیطزیست را برای تمامی افراد حفظ کند
) .(Ghadiri Masoum et al., 2017سیستمهای غذایی تنها بر نحوه
مصرف و چگونگی تولیدات مواد غذایی تأکید نمینمایند؛ بلکه
تعامالت پیچیده بازیگران درگیر در این سیستم را دخیل دانسته
و تحت تأثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی
هستند ) .(Capon et al., 2014در این بین زنان روستایی نقش
مهمی در فرایند کسبوکار و به عبارتی ،فعالیتهای تولیدی
کشاورزی ،در جهت کاهش فقر و تأمین مواد غذایی و حفاظت از
محیطزیست دارند ).(Oloko et al., 2017
منظور از امنیت غذایی پایدار ،فراهم نمودن مواد غذایی کافی و
سالم برای همه افراد بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی است
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) (Donkers, 2014و از سه رویکرد مهم بهرهورگرایی( 1بهرهوری)،
تقاضا 2و گذار سیستمهای غذایی 3تبعیت میکند (Garnett,
) .2014; El Bilali et al., 2019رویکرد گذار سیستمهای غذایی
بر محور عدالت و برابری بیان گردیده است و به داشتن حق
غذا برای همه افراد ،مصرف غذاهای محلی ،تولید در بازارهای
محلی و حقوق زنان بهعنوان راهی برای مقابله با گرسنگی ،فقر و
تضمین امنیت غذایی پایدار اشاره دارد ) .(Edelman, 2014بنابراین
در نواحی روستایی زنان کارآفرین ،پیشگامان نوآوری هستند که
با نقش مهم خود در اقتصاد محلی و توسعه کسبوکار روستایی
) (Sharma et al, 2012; Pato, 2015; Sinyolo & Mudhara, 2017از
طریق توانایی درک فرصتها و بهرهبرداری از منابع الزم برای
تأمین و تولید محصوالت در مکان و زمان مناسب (Kwiatkowski,
) 2004; Amiri & Marimaei, 2012بهویژه در فعالیتهای کارآفرینی
مبتنی بر کشاورزی و مواد غذایی میتوانند امکان دسترسی به
مواد غذایی تازه را در جامعه محلی خود ایجاد مینمایند (Allen,
) .1999زنان کارآفرین با تأثیرگذاری بر سیستمهای غذایی محلی
خود ) (Edelman, 2014و ایجاد دسترسی اقتصادی بهتر میتوانند
همواره سطح امنیت غذایی پایدار خانوار را در شرایط مطلوبی
قرار میدهند.

بیشتر بر فعالیتهای کشاورزی تمرکز داشته اما اندیشه کارآفرینی
روستایی تنها مربوط به کشاورزی و اقدامات مربوط به فرآوری آن
نیست بلکه شامل اقداماتی همچون صنایعدستی ،کسبوکارهای
کوچکمقیاس ،فعالیتهای خدماتی و فعالیتهای مرتبط با مواد
غذایی نیز است ).(Pato & Teixeira, 2016; Ghouse et al., 2017
کارآفرینی وسیلهای مهم برای توسعه روستایی ،افزایش و توسعه
شغلها و فعالیتهای غیر کشاورزی و ابزاری برای بهبود معیشت
زنان در نظر گرفته شده است ) .(Saberiyan & Sabouri, 2014در
این بین زنان روستایی نقش مهمی در تولید و تهیه مواد غذایی
خانوار نشأت گرفته از مشارکت فعال آنها بهعنوان نیروی کار
کشاورزی و فعالیتهای تولیدی درآمدزا در سیستمهای مبتنی بر
مواد غذایی را دارند (Landini, 2016; Andaleeb et al., 2017; Naz
)et al., 2020؛ همچنین نقش آنها در نظامهای تولیدی کوچک،
برای افزایش درآمد خانوار و تأمین نیازهای غذایی خانوار مورد
تأکید قرار گرفته است ) .(Andaleeb et al., 2017زنان کارآفرین
کشاورز مسئولیت عرضه تولیدات خود را به بازار بر عهده دارند
و در زنجیرههای تولید کشاورزی و حاکمیت مواد غذایی از آنها
بهعنوان رهبران باارزش یاد میشود (Quisumbing & Meinzen-
) .Dick, 2001; Oliver, 2016; Ezirigwe, 2018آنها در مقایسه با
مردان همتای خود با موانعی روبهرو هستند ،که این موانع آنها را
در تحقق کامل تواناییهای آنها بهعنوان کارآفرین و تولیدکننده
در جهت تولید محصوالت ،امنیت غذایی خانوار و داشتن درآمد
تضعیف میکند (Quisumbing & Meinzen-Dick, 2001; Ezirigwe,
) .2018محدودیت دسترسی به زمین (Rao et al, 2017; Mariwah
) ،et al, 2019آموزش (Meludu et al., 1999; Ajani, 2008; Alabi
) et al., 2019و اعتبار (Alarcón & Bodouroglou, 2011; Sharmin,
) 2014از جمله عوامل محدودیت به شمار میروند .از این رو
حمایت و تأمین منابع موردنیاز زنان کارآفرین ،تأثیر بسزایی بر
روی دسترسی پایدار خانوار به مواد غذایی دارد.

• مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار خانوارها بر اساس انواع
فعالیت کارآفرینی؛

در زمینه نقش فعالیتهای زنان در امنیت غذایی پژوهشهایی
بسیاری انجام گرفته است .در این باره ملودو 4و همکاران
( )1999در پژوهش خود با هدف نقش زنان نیجریهای در
امنیت غذایی پایدار نشان دادند که آنها  60تا  80درصد از
مواد غذایی را تولید میکنند و همچنین مسئول بوده و مدیریت
مواد غذایی خانوار را عهدهدار هستند .بعالوه زنان نقش مهمی
در دسترسی مواد غذایی و همچنین امنیت غذایی پایدار خانوار
دارند و ارتباط مثبت و معنیدار بین فعالیتهای تولیدی درآمدزا
و امنیت غذایی وجود دارد .والینگو )2009( 5در پژوهش خود با
تأکید بر توانمندسازی زنان از طریق پروژههای دامی نشان داد
که افرادی که در این پروژه شرکت کردند از امنیت غذایی پایدار
مناسبتری برخوردار بودند .مطالعه آلیبی 6و همکاران ()2019

بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که تاکنون کارآفرینی
بهعنوان یک عامل کلیدی در جهت توسعه امنیت غذایی پایدار و
ارتباط انواع فعالیت کارآفرینی با ابعاد امنیت غذایی پایدار بررسی
نشده است .لذا احتماالً مطالعه پیش رو بهعنوان پژوهشی پیشگام
در زمینه ارتباط انواع فعالیت کارآفرینی با امنیت غذایی پایدار در
شهرستان خرمآباد شناخته شود .بنابراین تحقیق حاضر اهداف
زیر را دنبال میکند:
• ارزیابی امنیت غذایی پایدار خانوارهای زنان کارآفرین
روستایی؛

• مقایسه میانگین ابعاد امنیت غذایی پایدار خانوارها بر اساس
انواع فعالیت کارآفرینی.

مروری بر ادبیات موضوع
وکار در بخش کشاورزی و صنایع
درآمدهای حاصل از کسب 
وابسته به آن جزء الینفک رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی
محسوب میشوند .بهرهگیری از پتانسیلهای محیطی ،منجر به
ایجاد فعالیت کارآفرینی موردنیاز و متناسب با اقتضای سنتها و
فرهنگ هر منطقه میگردد .اگرچه کارآفرینی روستایی در گذشته
1. Productivitism
2. Demand
3. Food Systems Transformation
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نیز نشان داد که مشارکت زنان در پروژههای دامی تأثیر بسزایی
بر درآمد خانوار در فراهم آوردن مواد غذایی خانوار دارد .ناهو
سنی و تسفی )2015( 7نشان دادند که مشارکت فعال زنان در
فرآوری محصوالت کشاورزی سطح امنیت غذایی پایدار خانوار را
افزایش میدهد .در این زمینه فرخ 8و همکاران ( )2020به این
نکته توجه دارند که صرفاً مداخالت بخش کشاورزی به تنهایی
نمیتواند در بهبود امنیت غذایی مؤثر باشد و بایستی از پیوندهای
بخشهای دیگر نیز در این امر بهره جست .البته باید تأکید کرد
که این امر وقتی بهتر محقق خواهد شد که دانش و مهارت زنان در
زمینه تهیه مواد غذایی از جمله فرآوری محصوالت کشاورزی نیز
مناسب باشد ) .(Ibnouf, 2012رجکی )2018( 9در جنوب سوالوی
خاطرنشان کرد با توجه به پتانسیل تنوع محصوالت تولیدی در
منطقه موردمطالعه ،زنان کارآفرین روستایی در بخش فعالیتهای
تولیدی و کشاورزی و فرآوری مواد غذایی مربوطه از طریق درآمد
حاصل از فروش و عرضه محصوالت خود ،وضعیت امنیت غذایی
خانوار را در شرایط مطلوبی قرار میدهند .اسپرینگ)2000( 10
بوکار در بخش کشاورزی به تقویت
نشان داد که ورود زنان به کس 
و بهبود کیفیت و کمیت مواد غذایی خانوار و افزایش درآمد خانوار
کمک میکند .سرابونی 11و همکاران ( )2014بیان میدارد که
توانمندی اقتصادی زنان در فعالیتهای تولیدی دسترسی خانوار
را به انواع مواد غذایی فراهم مینماید .کامارا 12و همکاران
( )2011در پژوهش خود با هدف نقش فعالیتهای زنان کشاورز
روستایی و سهم مهم آنها در افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر
خانوار در منطقه کیندیا نشان دادند که شرایط بالقوه روستایی
ش کشاورزی ،دامپروری ،پرورش ماهی،
منطقه موردمطالعه در بخ 
صنایعدستی و کسبوکارهای کوچک ،رشد اقتصادی پایدار
خانوار را فراهم میآورد .آنها خاطرنشان کردند که گرچه زنان
از طریق اینگونه فعالیتها میتوانند به فقرزدایی خانوار کمک
کنند اما همواره زنان بهعنوان اقشار آسیبپذیر با موانعی روبهرو
هستند و این امر کاهش درآمد حاصل از فعالیتهای زنان را به
همراه دارد و همچنین رفع محدودیتهای آموزش زنان را الزم و
ضروری میدانند .فیسچر و کایم )2012( 13اشاره دارد که زنان
به دلیل محدودیتهای خدمات حملونقل در جهت دسترسی
به بازارهای تولیدی در جهت عرضه محصوالت با مشکل روبهرو
هستند .همچنین فونجونگ )2004( 14تأکید میکند که
تالشهای نیروهای کار کشاورزی بهویژه زنان کارآفرین کشاورز
در مشاغل تولیدی محصوالت غذایی نقش مهمی در تأمین سطح
سسیستم تقاضای روزافزون جوامع به مواد غذایی دارند.
7. Nahusenay & Tesfaye
8. Farrukh
9. Rejeki
10. Spring
11. Sraboni
12. Camara
13. Fischer & Qaim
14. Fonjong

مطالعات انجامشده در زمینه امنیت غذایی پایدار ،حاکی از
چهار شاخص دسترسی ،15دستیابی ،16مصرف 17و ثبات 18مواد
غذایی است که در جدول شماره  1شرح داده شده است.

روششناسی تحقیق
با توجه به محدوده زمانی تحقیق ،این پژوهش از نوع مقطعی
است و در فاصله زمانی سال  1397-98انجام شد .همچنین
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از نظر
هدف از نوع مطالعات کاربردی است .همچنین به لحاظ نحوه
گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل
دادهها از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری
تحقیق حاضر بر اساس آمار اخذشده از سازمان جهاد کشاورزی
شهرستان خرمآباد شامل تمامی زنان کارآفرین روستایی شهرستان
خرمآباد به تعداد  395که در چهار بخش صنایعدستی (قالیبافی،
خیاطی ،کارهای هنری ،تابلو فرش ،بافندگی)؛ صنایع تبدیلی
(تهیه ترشیجات و مربا ،عرقیجات ،لبنیات ،بستهبندی حبوبات)؛
کارهای خدماتی ( مغازهداری ،آرایشگری ،نانوایی محلی)؛ تولیدات
زراعی و باغی و دامی (پرورش قارچ ،کشت زعفران ،پرورش
زنبورعسل ،جوجهکشی ،پرورش بوقلمون و  )...مشغول فعالیت
هستند .حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان
 188کارآفرین برآورد شد ( .)n=188بدین ترتیب برای اطمینان
از کافی بودن دا دهها تعداد بیشتری از حجم نمونه در بین جامعه
آماری توزیع گردید که در این بین تعداد  190پرسشنامه بهطور
کامل تکمیل گردید .جهت انتخاب نمونههای تحقیق از روش
نمونهگیری خوشهای سه مرحلهای استفاده شد؛ بهطوری که
ابتدا از میان چهار بخش شهرستان خرمآباد ،دو بخش مرکزی
و پاپی انتخاب شدند .سپس از میان دوازده دهستان این دو
بخش شهرستان خرمآباد ،بهصورت تصادفی پنج دهستان و در
مرحله دوم ،از میان  54آبادی این دهستانها  10درصد از آنها
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس از بین این پنج روستای
منتخب اعضای نمونه با روش نمونهگیری تصادفی ساده مشخص
شدند .ابزار اصلی تحقیق شامل پرسشنامهای در دو بخش
ویژگیهای جمعیت شناختی زنان کارآفرین شامل (جنسیت
سرپرست خانوار ،سن ،سابقه فعالیت کارآفرینی ،درآمد ماهیانه
حاصل از فعالیت کارآفرینی ،نوع فعالیت کارآفرینی ،تحصیالت)
و برای سنجش امنیت غذایی پایدار جمعاً از  34گویه در چهار
بعد دسترسی ( 12گویه) ،دستیابی ( 7گویه) ،مصرف ( 7گویه)
و ثبات ( 8گویه) با استفاده از مقیاس لیکرت  5گزینهای ،خیلی
کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5استفاده
گردید .روایی پرسشنامه از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان
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تأیید و برای تعیین پایایی از پیشآزمون پرسشنامه توسط 30
نفر از کارآفرینان روستایی در روستاهای خارج از نمونه آماری
در شهرستان خرمآباد استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ برای
سنجش ابعاد دسترسی ،دستیابی ،مصرف و ثبات که با استفاده
از طیف لیکرت پنج سطحی سنجیده شده بودند محاسبه گردید
که مقدار این ضریب بیشتر از  0/7گزارش شد که نشان از انسجام
درونی گویهها است (جدول شماره  .)2بهمنظور پردازش آماری
دادههای گردآوریشده از آمار توصیفی (درصد ،فراوانی ،میانگین،
کمینه ،بیشینه) و آمار استنباطی (آزمون  Tتک نمونهای ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنف ،آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس،
آزمون تعقیبی  )LSDاستفاده گردید .بهمنظور برآورد  4شاخص
امنیت غذایی پایدار بهطور مجزا مقادیر گویههای هر بعد را با هم
جمع کرده و سپس تقسیم بر تعداد گویههای همان بعد میشود،
سپس هر بعد یک میانگین کل را به خود اختصاص خواهد داد
در نهایت برای برآورد شاخص کل امنیت غذایی پایدار با مجموع
شاخصهای بهدستآمده در هر بعد و سپس با تقسیم کردن آن
بر  ،4شاخص کل امنیت غذایی پایدار به دست میآید.

یافتهها
جنسیت سرپرست اکثر خانوارها ( 83/2درصد) مرد و کمترین
آنها ( 16/8درصد) زن است .سن اکثر پاسخدهندگان (48/4
درصد) زیر  40سال و کمترین آنها ( 25/3درصد) باالی 50
سال است .در زمینه سابقه فعالیت 7/9( ،درصد) افراد هیچ
پاسخی ندادهاند و اکثر افراد ( 53/7درصد) زیر  5سال و کمترین
آنها ( 16/3درصد) باالی  10سال است .طبق مرکز آمار ایران
متوسط درآمد خانوار روستایی از طریق درآمد خالص با داشتن
یک نفر فرد شاغل درون خانوار ماهیانه  17 ,000,749هزار
تومان است ) .(Statistics Center of Iran, 2016در اینجا خانوارها
را به پنج طبقه درآمدی تقسیم کرده و افراد تنها قادر به پاسخ
دادن به سه گزینه آن بودند 7/9( .درصد) پاسخدهندگان هیچ
پاسخی ندادهاند و اکثر پاسخدهندگان ( 62/6درصد) درآمدی
بین  0تا  1400000و کمترین آنها ( 1/6درصد) درآمدی بین
 2800001تا  4200000است .باالترین درصد نوع فعالیت
کارآفرینی مربوط به صنایع تبدیلی ( 40درصد) و کمترین درصد
مربوط به فعالیت خدماتی ( 3/7درصد) است .میزان تحصیالت
اکثر پاسخدهندگان ( 28/9درصد) دیپلم و کمترین آنها (3/2
درصد) فوقدیپلم است.

جدول  .1شاخصهای امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی.
شاخص

منبع

گویه

میزان دسترسی خانوار به انواع مواد غذایی (میوه،گوشت ،لبنیات و نان و ،)...میزان دسترسی به مراکز

دسترسی

عرضهکننده مواد غذایی (فروشگاه ،بقالی) ،وجود مواد غذایی کافی در بازار و محل ،میزان دسترسی به مواد Bastos Lima (2008); Greenhouse Gas
;)Action Plan Steering Group (2011
غذایی باکیفیت در بازار و محل ،میزان دسترسی به مواد غذایی سالم و مطمئن (عاری از مواد شیمیایی)،

دسترسی به مواد غذایی تازه (میوه ،سبزی ،ترهبار و  ،)...میزان دسترسی به غذای سالم برای نوزادان و
سالمندان ،میزان دسترسی به مواد غذایی با بستهبندی بهداشتی و سالم ،میزان دسترسی به مواد غذایی طبیعی
سالم تولیدشده در روستا ،میزان دسترسی به مواد غذایی ارزانقیمت ،میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم

;)Food Security Network (2012
)Capone et al. (2014

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز خود و خانواده ،میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی
موردعالقه ،میزان پسانداز کافی برای خرید مواد غذایی در مواقع ضروری ،میزان درآمد کافی برای خرید مواد
دستیابی
غذایی موردنیاز نوزاد (شیرخشک و کمک غذایی و ،)...میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی سالم و بدون
مواد شیمیایی مضر ،میزان راحتی در فراهم آوردن مواد غذایی برای همه افراد خانوار
میزان اطالع کافی از کیفیت مواد غذایی مصرفی ،میزان اطالع کافی از ارزش غذایی (کالری) موجود در مواد
غذایی ،میزان دورریخت محصوالت غذایی ،میزان اطالع کافی نسبت به رژیم غذایی مناسب همه اعضای
مصرف
خانوار ،میزان آگاهی از فواید مختلف مواد غذایی مصرفی ،داشتن برنامه غذایی مناسب برای اعضای خانواده در
طول هفته ،داشتن برنامه غذایی مناسب برای کودکان در طول هفته

ثبات

;)Chatterton et al. (2011
;)Schmidinger & Stehfest (2012
)WRAP (2012
Sim et al. (2007); Edwards-Jones et

وجود همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول سال در بازار و روستا ،وجود همیشگی آب آشامیدنی سالم
موردنیاز خانوار در طول سال در روستا ،توانایی فراهم نمودن همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول
سال ،وجود انواع مواد غذایی در طول سال در روستا و بازار ،داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد Sim et al. (2007); Edwards-Jones et
غذایی موردنیاز خانوار در طول سال ،داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد غذایی موردنیاز نوزادان و
)al. (2008
سالمندان در طول سال ،داشتن درآمد باثبات برای فراهم کردن انواع مواد غذای سالم در طول سال ،ثبات نسبی
قیمت مواد غذایی مورد مصرف در طول سال
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جدول  .2مقادیر آلفای کرونباخ.
سؤال

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

گویههای مربوط به بعد دسترسی امنیت غذایی پایدار

12

0/93

گویههای مربوط به بعد دستیابی امنیت غذایی پایدار

7

0/96

گویههای مربوط به مصرف امنیت غذایی پایدار

7

0/80

گویههای مربوط به بعد ثبات امنیت غذایی پایدار

8

0/85
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یافتههای توصیفی مربوط به ابعاد امنیت غذایی پایدار
(دسترسی ،دستیابی ،مصرف و ثبات) نشان داد که به ترتیب هر
بعد بیشترین میانگین مربوط به گویه (دسترسی به آب آشامیدنی
سالم ،میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی سالم و بدون
مواد شیمیایی مضر ،میزان اطالع کافی از کیفیت مواد غذایی
مصرفی ،وجود همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول
سال در بازار و روستا) با میانگین ()2/81 ،3/59 ،2/67 ،2/71
و کمترین میانگین مربوط به گویه (دسترسی به مواد غذایی
ارزانقیمت ،میزان راحتی در فراهم آوردن مواد غذایی ،میزان
دورریخت محصوالت غذایی ،ثبات نسبی قیمت مواد غذایی مورد
مصرف در طول سال) با میانگین ( )1/1،88/2،64/27 ،1/97است
(جدول شماره  .)3در ادامه به تحلیل میانگین عددی حاصل از
ابعاد امنیت غذایی پایدار پرداخته شده است (جدول شماره .)4
بهمنظور وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارهای زنان کارآفرین
روستایی از آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردید .آزمون  Tتک
نمونهای زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که محقق بخواهد
میانگین یک نمونه از جامعه را با میانگین یا یک عدد مورد انتظار
مقایسه کند ) .(Kalantari, 2016به عبارتی زمانی که محقق قصد
داشته باشد که میانگین یک متغیر در پژوهش را با یک میانگین
تعیینشده مقایسه کند از آزمون  Tتک نمونهای بهره میگیرد
) .(Karimi, 2015در این پژوهش برای آزمون  Tمیانگین نمونه با
احتساب دامنه بین ( 0تا  5طیف لیکرت) بر اساس مقدار ()3
که مقدار متوسط در نظر گرفته شده است مورد مقایسه انجام
میگیرد .اگر میانگین هر کدام از ابعاد امنیت غذایی پایدار بیشتر
از مقدار ( )3باشد و دارای اختالف معنیداری ( )P > 0/05باشد
نشان میدهد که سطح امنیت غذایی پایدار مطلوب است.
این در حالی است که نتایج نشان میدهد که معناداری همه
شاخصها در سطح  95درصد است و با توجه به میزان باالی
عدم مطلوبیت کل ابعاد در محدوده موردمطالعه ،وضعیت امنیت

غذایی پایدار خانوارها در شرایط نامطلوبی قرار دارد .این میزان از
شرایط متوسط ( )3کمتر ارزیابی شده است (جدول شماره .)4
در میان کل ابعاد امنیت غذایی پایدار بعد دسترسی با اختالف
از میانگین  -0/600بیشترین فاصله را با میانگین ( )3دارد و بعد
مصرف با اختالف میانگین  -0/126کمترین فاصله و اختالف با
میانگین ( )3دارد که بیانگر شرایط نامطلوب در این ابعاد است
(جدول شماره .)4
بهعبارتدیگر طبق تصویر شماره  1نشان داده شد که در
مجموع کل ابعاد با میانگین ( )2/59و میانگین بعد «مصرف»
( )2/87بیشترین و میانگین بعد «دسترسی» ( )2/39کمترین
میزان از ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار را به خود اختصاص
دادهاند.
بهمنظور مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار خانوارها بر اساس
نوع فعالیت کارآفرینی در ابتدا برای نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده گردید و ()P > 0/05
گزارش شد .از این رو از طریق آزمون کروسکال والیس نشان
داده شد که تفاوت معنیداری در میانگین امنیت غذایی پایدار بر
اساس انواع فعالیتهای کارآفرینی مور مطالعه وجود ندارد؛ این
در حالی است که به ترتیب میانگین رتبهای فعالیتهای صنایع
تبدیلی ( ،)102/68تولیدات کشاورزی ( ،)100/75کارهای
خدماتی ( )116/14و صنایعدستی ( )80/23بیشتر است (جدول
شماره .)5
در ادامه ،بر اساس چهار بعد امنیت غذایی پایدار نشان داده
شد که تفاوت معنیداری در سطح پنج درصد در میانگین ابعاد
مصرف و دستیابی بر اساس فعالیتهای کارآفرینی وجود دارد و
در بعد مصرف باالترین میانگین متعلق به فعالیت صنایع تبدیلی
و در بعد دستیابی باالترین میانگین متعلق به فعالیت تولیدات
کشاورزی است (جدول شماره .)6
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جدول  .3توصیف دیدگاه پاسخگویان نسبت به وضعیت ابعاد امنیت غذایی پایدار.
موارد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میزان دسترسی خانوار به انواع مواد غذایی (میوه،گوشت ،لبنیات و نان و)...

17/9

37/4

28/4

13/2

3/2

2/46

میزان دسترسی به مراکز عرضهکننده مواد غذایی (فروشگاه ،بقالی)

15/3

42/1

27/4

13/2

2/1

2/45

وجود مواد غذایی کافی در بازار و محل

10

46/3

28/9

13/7

1/1

2/49

میزان دسترسی به مواد غذایی باکیفیت در بازار و محل

11/6

45/3

32/1

9/5

1/6

2/44

میزان دسترسی به مواد غذایی سالم و مطمئن (عاری از مواد شیمیایی)

20

37/4

35/8

5/3

1/6

2/31

دسترسی به مواد غذایی تازه (میوه ،سبزی ،ترهبار و )...

9/5

41/1

42/6

5/8

1/1

2/48

میزان دسترسی به غذای سالم برای نوزادان و سالمندان

36/3

33/7

25/8

3/2

1/1

1/99

میزان دسترسی به مواد غذایی با بستهبندی بهداشتی و سالم

12/1

44/7

37/4

5/3

0/5

2/37

میزان دسترسی به مواد غذایی طبیعی سالم تولیدشده در روستا

9/5

42/6

38/4

8/9

0/5

2/48

میزان دسترسی به مواد غذایی ارزانقیمت

35/3

37/4

22/6

4/7

-

1/97

میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم

22/6

20

27/4

24/2

5/8

2/71

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز خود و خانواده

10

39/5

37/4

11/1

2/1

2/56

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردعالقه

8/4

38/4

38/9

12/1

2/1

2/61

میزان پسانداز کافی برای خرید مواد غذایی در مواقع ضروری

15/3

37/4

34/2

11/1

2/1

2/47

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز نوزاد (شیرخشک و کمک
غذایی و)...

10

35/8

39/5

11/6

3/2

2/62

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی سالم و بدون مواد شیمیایی مضر

7/9

35/8

41/1

12/1

3/2

2/67

میزان راحتی در فراهم آوردن مواد غذایی برای همه افراد خانوار

14/2

43/2

35/3

6/3

1/1

2/27

میزان اطالع کافی از کیفیت مواد غذایی مصرفی

2/3

7/13

9/28

9/28

3/25

3/59

میزان اطالع کافی از ارزش غذایی(کالری) موجود در مواد غذایی

2/6

16/3

28/9

28/4

23/7

3/54

میزان دورریخت محصوالت غذایی

76/8

14/2

7/4

1/6

-

1/64

میزان اطالع کافی نسبت به رژیم غذایی مناسب همه اعضای خانوار

6/3

18/4

38/9

25/8

10/5

3/16

میزان آگاهی از فواید مختلف مواد غذایی مصرفی

5/3

18/4

39/5

24/2

12/6

3/21

داشتن برنامه غذایی مناسب برای اعضای خانواده در طول هفته

12/1

28/9

38/4

10/5

10

2/77

داشتن برنامه غذایی مناسب برای کودکان در طول هفته

22/6

32/6

31/1

7/4

6/3

2/42

وجود همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول سال در بازار و روستا

3/7

34/2

45/8

10/5

5/8

2/81

وجود همیشگی آب آشامیدنی سالم موردنیاز خانوار در طول سال در روستا

5/8

35/8

35/8

18/4

4/2

2/79

توانایی فراهم نمودن همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول سال

6/8

38/4

40/5

10

4/2

2/66

وجود انواع مواد غذایی در طول سال در روستا و بازار

7/4

44/2

37/9

7/4

3/2

2/55

داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول
سال

7/9

38/9

41/6

6/8

4/7

2/62

داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد غذایی موردنیاز نوزادان و
سالمندان در طول سال

8/9

39/5

40

7/4

4/2

2/58

داشتن درآمد باثبات برای فراهم کردن انواع مواد غذای سالم در طول سال

8/9

39/5

40

7/4

4/2

2/58

ثبات نسبی قیمت مواد غذایی مورد مصرف در طول سال

42/1

32/6

21/6

2/1

1/6

1/88

ابعاد امنیت غذایی پایدار

دستیابی

مصرف

ثبات

طیف (درصد) خانوارهای زنان کارآفرین ()n=190

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .4میانگین عددی حاصل از بررسی ابعاد امنیت غذایی پایدار.
شاخص

ارزش عددی =3
T

df

sig

تفاوت میانگین

حد پایین

حد باال

میانگین عددی ()0-5

دسترسی

2/39

**-11/58

189

0/000

-0/600

-0/703

-0/498

دستیابی

2/55

*

-7/51

189

0/000

-0/442

-0/559

-0/326

مصرف

2/87

*-2/47

189

0/014

-0/126

-0/227

-0/025

ثبات

2/57

**-9/09

189

0/000

-0/427

0/520

-0/334

میانگین کل

2/59

**معنیداری در سطح یک درصد

*معنیداری در سطح پنج درصد

مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .1وضعیت میانگین ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار .مأخذ :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .5مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار خانوارهای زنان کارآفرین روستایی بر اساس نوع فعالیت کارآفرینی.
نوع فعالیت کارآفرینی

میانگین رتبهای

صنایعدستی

80/23

صنایع تبدیلی

102/68

فعالیتهای خدماتی

116/14

تولیدات کشاورزی

100/75

Chi-square

7/404

df

3

sig

0/060

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .6مقایسه میانگین ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار بر اساس نوع فعالیت کارآفرینی.
ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار

میانگین رتبهای

Chi-square

df

Sig

نوع فعالیت کارآفرینی
صنایعدستی

صنایع تبدیلی

فعالیتهای خدماتی

تولیدات کشاورزی

دسترسی

85/13

97/24

133/93

100/53

دستیابی

80/33

97/09

109/57

110/85

مصرف

84/02

109/21

95/14

88/13

ثبات

83/91

103/94

108/64

94/92

دسترسی

6/061

دستیابی

*8/883

مصرف

*8/260

ثبات

0/933

دسترسی

3

دستیابی

3

مصرف

3

ثبات

3

دسترسی

0/109

دستیابی

0/031

مصرف

0/041

ثبات

0/177
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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بهمنظور شناسایی منشأ اختالفات در ابعاد دستیابی و مصرف
بر حسب انواع فعالیتهای کارآفرینی از آزمون  LSDاستفاده
گردید .نتایج نشان داد که در بعد دستیابی؛ گروه صنایعدستی
بهصورت معنیداری ( )P > 0/05با گروه صنایع تبدیلی و
تولیدات کشاورزی متفاوت است و خانوارهای کارآفرین مشغول
در فعالیت تولیدات کشاورزی در بعد دستیابی از وضعیت بهتری
نسبت به گروه صنایعدستی و خانوارهای کارآفرین مشغول در
فعالیت صنایع تبدیلی نیز در بعد دستیابی وضعیت بهتری نسب
به گروه صنایعدستی دارند .به عبارتی باال بودن بعد دستیابی در
فعالیتهای کارآفرینی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت
به صنایعدستی در این است که در منطقه موردمطالعه به دلیل
برخورداری محصوالت متنوع کشاورزی و تولیدی و همچنین
بخش صنایع تبدیلی که مکمل محصوالت کشاورزی است ،درآمد
حاصل از اینگونه فعالیتها باال است؛ و فعالیتهای کارآفرینی
مرتبط به صنایعدستی جدای از باال بودن تعداد کارآفرینان در
این بخش ( 32/1درصد) که به دلیل وجود فراوانی مواد اولیه
ارزانقیمت در محیط ،دسترسی آسان و عدم نیاز به سرمایهگذاری
باال و همچنین پایین بودن آلودگیهای زیستمحیطی اقدام به
ایجاد این نوع فعالیت نمودهاند؛ از فروش و بازاریابی مناسبی
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برخوردار نیست و در کل این امر وضعیت نامناسب بعد دستیابی
خانوارهای مشغول در این نوع فعالیت کارآفرینی را تحتالشعاع
قرار داده است.
در بعد مصرف؛ گروه صنایعدستی بهصورت معنیداری (0/05
>  )Pبا گروه صنایع تبدیلی تفاوت دارد و در هر دو گروه بعد
مصرف یکسان است .یکسان بودن بعد مصرف در فعالیتهای
کارآفرینی صنایعدستی و صنایع تبدیلی نشانگر برخورداری
آگاهی یکسان زنان کارآفرین موردمطالعه در فرآوری مواد و
محصوالت غذایی و همچنین کاهش ضایعات مواد غذایی است.
گروه تولیدات کشاورزی بهصورت معنیداری ( )P > 0/05با
گروه صنایع تبدیلی تفاوت دارد و خانوارهای کارآفرین مشغول در
فعالیت صنایع تبدیلی در بعد مصرف از وضعیت بهتری نسبت به
گروه تولیدات کشاورزی برخوردارند .باال بودن سطح آگاهی زنان
در جهت فرآوری مواد غذایی و همچنین مزیت تولید محصوالت
تبدیلی که باعث کاهش ضایعات مواد غذایی از فاصله برداشت تا
فرآوری و مصرف میگردد ،شرایط افزایش بعد مصرف خانوارهای
مشغول فعالیت صنایع تبدیلی را تسهیل نموده است (جدول
شماره .)7
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جدول  .7نتایج تحلیل تعقیبی  LSDفعالیتهای کارآفرینی با بعد دستیابی و مصرف.
گروه

صنایعدستی

صنایع تبدیلی

خدماتی

تولیدات کشاورزی

گروه

بعد مصرف

بعد دستیابی
تفاوت میانگین

sig

تفاوت میانگین

sig

صنایع تبدیلی

*-0/287

0/038

*-0/366

0/002

خدماتی

-0/329

0/303

-0/170

0/538

تولیدات کشاورزی

*-0/440

0/005

-0/055

0/681

صنایعدستی

*0/287

0/038

*-0/366

0/002

خدماتی

-0/042

0/894

0/195

0/475

تولیدات کشاورزی

-0/153

0/307

*0/310

0/017

صنایعدستی

0/329

0/303

0/170

0/538

صنایع تبدیلی

0/042

0/894

-0/195

0/475

تولیدات کشاورزی

-0/110

0/733

0/114

0/683

صنایعدستی

*0/440

0/005

0/055

0/681

صنایع تبدیلی

0/153

0/307

*

-0/310

0/017

خدماتی

0/110

0/733

-0/114

0/683

*معنیداری در سطح پنج درصد
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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بحث و نتیجهگیری
زنان روستایی نیروی انسانی بالقوهای در فرایند تجارت و
فعالیتهای تولیدی کشاورزی در جهت تأمین مواد غذایی
خانوار به شمار میآیند .آنها از طریق فرصتهای در دسترس،
و مطابق با منابع در اختیار اقدام به ایجاد فعالیتهای کارآفرینی
متعددی در جهت توسعه سرمایه مالی خانوار مینمایند .این در
حالی است که بسیاری از مجامع بینالمللی به اهمیت نقش زنان
روستایی در تمامی جنبههای توسعه بهویژه در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی و زیستمحیطی پرداختهاند .به عالوه تسریع در فرایند
توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن
بهعنوان نیروی کار نگریسته شود ،کاهش فقر ،بهبود معیشت،
سالمت تغذیهای ،دسترسی به مواد غذایی باکیفیت و در نهایت
تضمین امنیت غذایی خانوار را در پی خواهد داشت .رسیدن به
سطح تغذیهای مطلوب و استفاده از الگوهای مصرف مناسب و
پایدار مواد غذایی بهوسیله فعالیتهای متعدد اقتصادی زنان،
زمانی محقق خواهد شد که اهداف و چشماندازهای برنامهریزان
و سیاستگذاران در جهت رفع موانع زنان در دسترسی به اقدام
به ایجاد فعالیتهای متعدد کارآفرینی صورت گیرد .نتایج مطالعه
صورت گرفته در زمینه تأثیر انواع فعالیتهای کارآفرینی زنان
روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارها به شرح زیر است:

نتایج سنجش امنیت غذایی پایدار نشان داد که در کل میزان
وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارهای زنان کارآفرین روستایی
شهرستان خرمآباد در شرایط مطلوبی ( )2/59قرار ندارد .از آنجا
که درآمدزایی از طریق فعالیتهای کارآفرینی زنان روستایی
نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی پایدار خانوار دارد و توانمندی
اقتصادی از مؤلفههای اصلی راهبرد امنیت غذایی خانوارها به شمار
میرود میتوان با برنامههای مداخلهگری همچون تأمین اعتبارات
مالی از سوی سیاستگذاران عالوه بر توانمندی اقتصادی زنان در
جهت رونق فعالیتهای کارآفرینی مختلف امکان تأمین نیازهای
غذایی برای همه افراد خانوار را فراهم آورد .این در حالی است
که مطالعات سرابونی و همکاران ( )2014و کامارا و همکاران
( )2011ارائه اعتبارات مالی به زنان روستایی در برآوردن نیازهای
غذایی خانوار را الزم و ضروری میدانند.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار
خانوارها بر اساس انواع فعالیت کارآفرینی تفاوت معنیداری را
نشان نداد .اما نتایج حاصل از مقایسه انواع فعالیت کارآفرینی
در ابعاد دستیابی و مصرف از لحاظ آماری در سطح پنج درصد
تفاوت معنیداری دارد .بهگونهای که خانوارهای کارآفرین مشغول
فعالیت تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی در بعد دستیابی از
وضعیت بهتری نسبت به خانوارهای مشغول فعالیت صنایعدستی
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برخوردارند .این بخش از نتایج با مطالعات اسپرینگ (،)2000
والینگو ( ،)2009ملودو و همکاران ( ،)1999رجکی ()2018
و آلیبی و همکاران ( )2019که داشتن فعالیتهای تولیدی
درآمدزای زنان روستایی در بخش تولیدات کشاورزی و دامی در
جهت دستیابی خانوار به مواد غذایی را ضروری دانسته ،مطابقت
دارد .بخش کشاورزی جزء جداییناپذیر مناطق روستایی به
حساب میآید و درآمدزایی از طریق فعالیتهای کشاورزی امکان
دسترسی پایدار خانوارها به مواد غذایی با هزینه کمتر را فراهم
میسازد .لذا پیشنهاد میگردد که با متنوع سازی فعالیتهای
کارآفرینی در زمینه تولیدات کشاورزی و فرآوری مواد غذایی،
عالوه بر امکان بهبود سطح درآمد خانوار ،افزایش تنوع غذایی
خانوار و سالمت تغذیهای خانوارهای کارآفرین امکان دسترسی
جوامع محلی روستایی به انواع مواد غذایی را فراهم آورد.
همچنین یافتهها نشان داد که خانوارهای کارآفرین مشغول
فعالیت صنایع تبدیلی در بعد مصرف از وضعیت بهتری نسبت
به خانوارهای مشغول فعالیت کارآفرینی تولیدات کشاورزی
برخوردارند و در این میان نیز بعد مصرف در بین ابعاد چهارگانه
امنیت غذایی پایدار بیشترین میانگین ( )2/87را به خود اختصاص
داده است .این بخش از نتایج با مطالعه ایبنوف )2012( 19که
بر ضرورت دانش و آگاهی زنان روستایی در تولید و فرآوری
محصوالت غذایی تأکید میکند مطابقت دارد .همچنین طبق
یافتهها درصد کمی ( )18/9از جامعه موردمطالعه از هیچگونه
سوادی برخوردار نیستند .لذا آموزش و آگاهی عنصر اصلی
برای تهیه مناسب سبد غذایی ،عادات و روشهای غذایی سالم،
کاهش دورریخت مواد غذایی است .از این رو پیشنهاد میشود که
کارگاههای آموزشی برای زنان کارآفرین مشغول فعالیت صنایع
تبدیلی با هدف تأمین و نگهداری ،فرآوری و بستهبندی ،ایمنی و
بهداشت مواد غذایی برگزار گردد.
تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از بخشی از پایاننامه خانم فاطمه
ی فرد در مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی با
ملک 
عنوان «بررسی تأثیر فعالیتهای کارآفرینی زنان روستایی بر
امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرمآباد» است.
لذا نویسندگان بر خود الزم دانسته که بر اساس پرسشنامه
تعدیلیافته امنیت غذایی پایدار در پژوهش تحلیل عوامل مؤثر
بر امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی:
شهرستان زنجان) از جناب آقای دکتر مجتبی قدیری معصوم و
همکاران کمال سپاس و قدردانی را داشته باشند.

19. Ibnouf
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