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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 Kruskal-
Wallis 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 en-
trepreneurial households engaged in agricultural products and conversion industries are in a better posi-
tion 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 policy-
makers, 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.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the policies implemented in de-
veloping 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. Mean-
while, rural entrepreneurship activities can provide good 
opportunities to reduce livelihood risk and increase sus-O
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tainable food security in rural areas. By taking advantage 
of these opportunities, rural women provide entrepreneur-
ial activity in rural areas in addition to providing house-
hold 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 entrepreneur-
ial 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 ap-
plied purpose and in terms of control over field variables, 
it is based on the method of data collection. The statis-
tical 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 three-
stage cluster sampling. Descriptive statistics (percentage, 
frequency, mean, minimum, maximum) and inferential 
statistics (one-sample t-test, Kolmogorov-Smirnov, Krus-
kal-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 entre-
preneurial activities of rural women was compared.

3. Results

Results of the one-sample t-test show that average di-
mensions 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 en-
trepreneurial activities, and this dimension had the lowest 
average (2.39). Kruskal-Wallis test did not show a signifi-
cant difference between the types of entrepreneurial ac-
tivities and food security of households. But the highest 
average of the utilization dimension belongs to conver-
sion industries and in the access dimension, the highest 
average belongs to the activity of agricultural products.

4. Discussion

The results of the Kruskal-Wallis test showed that there 
is a significant difference between the dimensions of ac-
cess and consuming sustainable food security of house-
holds based on different types of entrepreneurial activi-
ties. Entrepreneurial households engaged in agricultural 
production and processing industries are in a better posi-

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 hav-
ing income-generating activities of rural women in the ag-
ricultural 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 physi-
cal and infrastructural limitations and high perishability 
of food products. Therefore, the establishment of food 
supply centers in the study areas is necessary. Agricul-
tural 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 atten-
tion of stakeholders to the expansion and strengthening 
of food entrepreneurial activities will have a synergistic 
effect on food security.
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پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انواع فعالیت های کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارهای آنان در شهرستان خرم آباد 
انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر زنان کارآفرین روستایی شهرستان خرم آباد بود )N=395( که با استفاده از جدول کرجسی و 
مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده های پرسشنامه 
محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارها در شرایط مطلوبی )2/59( قرار ندارد. نتایج حاصل از آزمون 
کروسکال والیس نشان داد که از لحاظ امنیت غذایی پایدار، تفاوت معنی داری در انواع فعالیت کارآفرینی زنان روستایی در ابعاد مصرف 
و دستیابی وجود دارد )P < 0/05(. بعالوه نتایج حاصل از آزمون تعقیبی LSD در بعد دستیابی نشان داد که گروه صنایع دستی به صورت 
معنی داری )P < 0/05( با 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 صنایع دستی 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 به دست آمده پیشنهادهایی از قبیل ارائه اعتبارات مالی توسط سیاست گذاران، متنوع سازی فعالیت های کارآفرینی 
مبتنی بر تولیدات کشاورزی و فرآوری مواد غذایی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای زنان کارآفرین مشغول در فعالیت صنایع تبدیلی با 

هدف تأمین و نگهداری، فرآوری و بسته بندی، ایمنی و بهداشت مواد غذایی ارائه می شود.

کلیدواژه ها: 
زنان روستایی، 

کارآفرینی،کارآفرینی 
روستایی، امنیت غذایی، 

توسعه پایدار

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

مقدمه

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان فائو 20 درصد از 
 (Nahusenay & Tesfaye, جمعیت جهان از گرسنگی رنج می برند
(2015 و تقریباً 795 میلیون نفر در جهان یعنی یک نفر به ازای 

نه نفر همچنان فاقد غذای کافی برای زندگی فعال و سالم هستند؛ 
کشورهای  در  آن ها  نفر  میلیون  که 780  است  حالی  در  این 

 .(McGuire, 2015) درحال توسعه زندگی می کنند

رشد روزافزون جمعیت در نواحی روستایی و به وجود آمدن 
چالش های 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., 2019). این عامل مهمی در تضعیف 
وضعیت تغذیه ای خانوارهای روستایی به حساب می آید؛ به گونه ای 
که حفاظت از نسل های سالم آیندگان را تهدید خواهد کرد. از 

این رو محققان به دنبال یک سیستم غذایی هستند که ضمن 
تأمین امنیت غذایی، محیط زیست را برای تمامی افراد حفظ کند 
(Ghadiri Masoum et al., 2017). سیستم های غذایی تنها بر نحوه 

مصرف و چگونگی تولیدات مواد غذایی تأکید نمی نمایند؛ بلکه 
تعامالت پیچیده بازیگران درگیر در این سیستم را دخیل دانسته 
و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی 
هستند (Capon et al., 2014). در این بین زنان روستایی نقش 
به عبارتی، فعالیت های تولیدی  مهمی در فرایند کسب وکار و 
کشاورزی، در جهت کاهش فقر و تأمین مواد غذایی و حفاظت از 

 .(Oloko et al., 2017) محیط زیست دارند

منظور از امنیت غذایی پایدار، فراهم نمودن مواد غذایی کافی و 
سالم برای همه افراد بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی است 

1- کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
3- دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

بررسی تأثیر انواع فعالیت های  کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوار )موردمطالعه: 
شهرستان خرم آباد(
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(Donkers, 2014) و از سه رویکرد مهم بهره ورگرایی1 )بهره وری(، 

 (Garnett, می کند  تبعیت  غذایی3  سیستم های  گذار  و  تقاضا2 
غذایی  سیستم های  گذار  رویکرد   .2014; El Bilali et al., 2019)

بیان گردیده است و به داشتن حق  برابری  بر محور عدالت و 
غذا برای همه افراد، مصرف غذاهای محلی، تولید در بازارهای 
محلی و حقوق زنان به عنوان راهی برای مقابله با گرسنگی، فقر و 
تضمین امنیت غذایی پایدار اشاره دارد (Edelman, 2014). بنابراین 
در نواحی روستایی زنان کارآفرین، پیشگامان نوآوری هستند که 
با نقش مهم خود در اقتصاد محلی و توسعه کسب وکار روستایی 
(Sharma et al, 2012; Pato, 2015; Sinyolo & Mudhara, 2017) از 

طریق توانایی درک فرصت ها و بهره برداری از منابع الزم برای 
 (Kwiatkowski, تأمین و تولید محصوالت در مکان و زمان مناسب
(Amiri & Marimaei, 2012 ;2004 به ویژه در فعالیت های کارآفرینی 

مبتنی بر کشاورزی و مواد غذایی می توانند امکان دسترسی به 
 (Allen, مواد غذایی تازه را در جامعه محلی خود ایجاد می نمایند
(1999. زنان کارآفرین با تأثیرگذاری بر سیستم های غذایی محلی 

خود (Edelman, 2014) و ایجاد دسترسی اقتصادی بهتر می توانند 
همواره سطح امنیت غذایی پایدار خانوار را در شرایط مطلوبی 

قرار می دهند. 

بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که تاکنون کارآفرینی 
به عنوان 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 به عنوان پژوهشی پیشگام 
در زمینه ارتباط انواع فعالیت کارآفرینی با امنیت غذایی پایدار در 
شهرستان خرم آباد شناخته شود. بنابراین تحقیق حاضر اهداف 

زیر را دنبال می کند:

کارآفرین  زنان  خانوارهای  پایدار  غذایی  امنیت  ارزیابی   •
روستایی؛

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

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

مروری بر ادبیات موضوع  

درآمدهای حاصل از کسب وکار   در بخش کشاورزی و صنایع 
وابسته به آن جزء الینفک رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی 
محسوب می شوند. بهره گیری از پتانسیل های محیطی، منجر به 
ایجاد فعالیت کارآفرینی موردنیاز و متناسب با اقتضای سنت ها و 
فرهنگ هر منطقه می گردد. اگرچه کارآفرینی روستایی در گذشته 

1. Productivitism
2. Demand
3. Food Systems Transformation

بیشتر بر فعالیت های کشاورزی تمرکز داشته اما اندیشه کارآفرینی 
روستایی تنها مربوط به کشاورزی و اقدامات مربوط به فرآوری آن 
نیست بلکه شامل اقداماتی همچون صنایع دستی، کسب وکارهای 
کوچک مقیاس، فعالیت های خدماتی و فعالیت های مرتبط با مواد 
 .(Pato & Teixeira, 2016; Ghouse et al., 2017) نیز است غذایی 
کارآفرینی وسیله ای مهم برای توسعه روستایی، افزایش و توسعه 
شغل ها و فعالیت های غیر کشاورزی و ابزاری برای بهبود معیشت 
زنان در نظر گرفته شده است (Saberiyan & Sabouri, 2014). در 
این بین زنان روستایی نقش مهمی در تولید و تهیه مواد غذایی 
خانوار نشأت گرفته از مشارکت فعال آن ها به عنوان نیروی کار 
کشاورزی و فعالیت های تولیدی درآمدزا در سیستم های مبتنی بر 
 (Landini, 2016; Andaleeb et al., 2017; Naz مواد غذایی را دارند
(et al., 2020؛ همچنین نقش آن ها در نظام های تولیدی کوچک، 

برای افزایش درآمد خانوار و تأمین نیازهای غذایی خانوار مورد 
تأکید قرار گرفته است (Andaleeb et al., 2017). زنان کارآفرین 
کشاورز مسئولیت عرضه تولیدات خود را به بازار بر عهده دارند 
و در زنجیره های تولید کشاورزی و حاکمیت مواد غذایی از آن ها 
(Quisumbing & Meinzen- به عنوان رهبران باارزش یاد می شود

با  (Dick, 2001; Oliver, 2016; Ezirigwe, 2018. آن ها در مقایسه 

مردان همتای خود با موانعی روبه رو هستند، که این موانع آن ها را 
در تحقق کامل توانایی های آن ها به عنوان کارآفرین و تولیدکننده 
در جهت تولید محصوالت، امنیت غذایی خانوار و داشتن درآمد 
 (Quisumbing & Meinzen-Dick, 2001; Ezirigwe, تضعیف می کند
 (Rao et al, 2017; Mariwah 2018. محدودیت دسترسی به زمین)

 (Meludu et al., 1999; Ajani, 2008; Alabi آموزش ،et al, 2019)

 (Alarcón & Bodouroglou, 2011; Sharmin, و اعتبار et al., 2019)

رو  این  از  به شمار می روند.  از جمله عوامل محدودیت   2014)

حمایت و تأمین منابع موردنیاز زنان کارآفرین، تأثیر بسزایی بر 
روی دسترسی پایدار  خانوار به مواد غذایی دارد.

در زمینه نقش فعالیت های زنان در امنیت غذایی پژوهش هایی 
همکاران  و  ملودو4  باره  این  در  است.  گرفته  انجام  بسیاری 
در  نیجریه ای  زنان  نقش  هدف  با  خود  پژوهش  در   )1999(
از  تا 80 درصد  پایدار نشان دادند که آن ها 60  امنیت غذایی 
مواد غذایی را تولید می کنند و همچنین مسئول بوده و مدیریت 
مواد غذایی خانوار را عهده دار هستند. بعالوه زنان نقش مهمی 
در دسترسی مواد غذایی و همچنین امنیت غذایی پایدار خانوار 
دارند و ارتباط مثبت و معنی دار بین فعالیت های تولیدی درآمدزا 
و امنیت غذایی وجود دارد. والینگو5 )2009( در پژوهش خود با 
تأکید بر توانمندسازی زنان از طریق پروژه های دامی نشان داد 
که افرادی که در این پروژه شرکت کردند از امنیت غذایی پایدار 
منا سب تری برخوردار بودند. مطالعه آلیبی6 و همکاران )2019( 

4. Meludu
5. Walingo
6. Alibi
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نیز نشان داد که مشارکت زنان در پروژه های دامی تأثیر بسزایی 
بر درآمد خانوار در فراهم آوردن مواد غذایی خانوار دارد. ناهو 
سنی و تسفی7 )2015( نشان دادند که مشارکت فعال زنان در 
فرآوری محصوالت کشاورزی سطح امنیت غذایی پایدار خانوار را 
افزایش می دهد. در این زمینه فرخ8 و همکاران )2020( به این 
نکته توجه دارند که صرفاً مداخالت بخش کشاورزی به تنهایی 
نمی تواند در بهبود امنیت غذایی مؤثر باشد و بایستی از پیوندهای 
بخش های 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, 2012). رجکی9 )2018( در جنوب سوالوی 
خاطرنشان کرد با توجه به پتانسیل تنوع محصوالت تولیدی در 
منطقه موردمطالعه، زنان کارآفرین روستایی در بخش فعالیت های 
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 می دهند. اسپرینگ10 )2000( 
نشان داد که ورود زنان به کسب و کار در بخش کشاورزی به تقویت 
و بهبود کیفیت و کمیت مواد غذایی خانوار و افزایش درآمد خانوار 
کمک می کند. سرابونی11 و همکاران )2014( بیان می دارد که 
توانمندی اقتصادی زنان در فعالیت های تولیدی دسترسی خانوار 
همکاران  و  کامارا12  می نماید.  فراهم  غذایی  مواد  انواع  به  را 
)2011( در پژوهش خود با هدف نقش فعالیت های زنان کشاورز 
روستایی و سهم مهم آن ها در افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر 
خانوار در منطقه کیندیا نشان دادند که شرایط بالقوه روستایی 
منطقه موردمطالعه در بخش  کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، 
پایدار  اقتصادی  رشد  کوچک،  کسب وکارهای  و  صنایع دستی 
خانوار را فراهم می آورد. آن ها خاطرنشان کردند که گرچه زنان 
از طریق این گونه فعالیت ها می توانند به فقرزدایی خانوار کمک 
کنند اما همواره زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر با موانعی روبه رو 
هستند و این امر کاهش درآمد حاصل از فعالیت های زنان را به 
همراه دارد و همچنین رفع محدودیت های آموزش زنان را الزم و 
ضروری می دانند. فیسچر و کایم13 )2012( اشاره دارد که زنان 
به دلیل محدودیت های خدمات حمل ونقل در جهت دسترسی 
به بازارهای تولیدی در جهت عرضه محصوالت با مشکل روبه رو 
که  می کند  تأکید   )2004( فونجونگ14  همچنین  هستند. 
تالش های نیروهای کار کشاورزی به ویژه 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 انجام شده در زمینه امنیت غذایی پایدار، حاکی از 
چهار شاخص دسترسی15، دستیابی16، مصرف17 و ثبات18 مواد 

غذایی است که در جدول شماره 1 شرح داده شده است.  

روش شناسی تحقیق

با توجه به محدوده زمانی تحقیق، این پژوهش از نوع مقطعی 
انجام شد. همچنین  فاصله زمانی سال 1397-98  و در  است 
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر 
هدف از نوع مطالعات کاربردی است. همچنین به لحاظ نحوه 
گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل 
داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری 
تحقیق حاضر بر اساس آمار اخذشده از سازمان جهاد کشاورزی 
شهرستان خرم آباد شامل تمامی زنان کارآفرین روستایی شهرستان 
خرم آباد به تعداد 395 که در چهار بخش صنایع دستی )قالی بافی، 
خیاطی، کارهای هنری، تابلو فرش، بافندگی(؛ صنایع تبدیلی 
)تهیه ترشیجات و مربا، عرقیجات، لبنیات، بسته بندی حبوبات(؛ 
کارهای خدماتی ) مغازه داری، آرایشگری، نانوایی محلی(؛ تولیدات 
پرورش  زعفران،  کشت  قارچ،  )پرورش  دامی  و  باغی  و  زراعی 
زنبورعسل، جوجه کشی، پرورش بوقلمون و ...( مشغول فعالیت 
هستند. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 
188 کارآفرین برآورد شد )n=188(. بدین ترتیب برای اطمینان 
از کافی بودن داد ه ها تعداد بیشتری از حجم نمونه در بین جامعه 
آماری توزیع گردید که در این بین تعداد 190 پرسشنامه به طور 
کامل تکمیل گردید. جهت انتخاب نمونه های تحقیق از روش 
که  به طوری  استفاده شد؛  مرحله ای  نمونه گیری خوشه ای سه 
ابتدا از میان چهار بخش شهرستان خرم آباد، دو بخش مرکزی 
دو  این  دوازده دهستان  میان  از  انتخاب شدند. سپس  پاپی  و 
بخش شهرستان خرم آباد، به صورت تصادفی پنج دهستان و در 
مرحله دوم، از میان 54 آبادی این دهستان ها 10 درصد از آن ها 
به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از بین این پنج روستای 
منتخب اعضای نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص 
بخش  دو  در  پرسشنامه ای  شامل  تحقیق  اصلی  ابزار  شدند. 
)جنسیت  کارآفرین شامل  زنان  ویژگی های جمعیت شناختی 
سرپرست خانوار، سن، سابقه فعالیت کارآفرینی، درآمد ماهیانه 
حاصل از فعالیت کارآفرینی، نوع فعالیت کارآفرینی، تحصیالت( 
و برای سنجش امنیت غذایی پایدار جمعاً از 34 گویه در چهار 
بعد دسترسی )12 گویه(، دستیابی )7 گویه(، مصرف )7 گویه( 
و ثبات )8 گویه( با استفاده از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای، خیلی 
کم )1(، کم )2(، متوسط )3(، زیاد )4( و خیلی زیاد )5( استفاده 
گردید. روایی پرسشنامه از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان 

15. Availability
16. Accessibility
17. Utilization
18. Stability
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تأیید و برای تعیین پایایی از پیش آزمون پرسشنامه توسط 30 
نفر از کارآفرینان روستایی در روستاهای خارج از نمونه آماری 
در شهرستان خرم آباد 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 0/7 گزارش شد که نشان از انسجام 
درونی گویه ها است )جدول شماره 2(. به منظور پردازش آماری 
داده های گردآوری شده از آمار توصیفی )درصد، فراوانی، میانگین، 
کمینه، بیشینه( و آمار استنباطی )آزمون T تک نمونه ای، آزمون 
کولموگروف- اسمیرنف، آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس، 
آزمون تعقیبی LSD( استفاده گردید. به منظور برآورد 4 شاخص 
امنیت غذایی پایدار به طور مجزا مقادیر گویه های هر بعد را با هم 
جمع کرده و سپس تقسیم بر تعداد گویه های همان بعد می شود، 
سپس هر بعد یک میانگین کل را به خود اختصاص خواهد داد 
در نهایت برای برآورد شاخص کل امنیت غذایی پایدار با مجموع 
شاخص های به دست آمده در هر بعد و سپس با تقسیم کردن آن 

بر 4، شاخص کل امنیت غذایی پایدار به دست می آید.

یافته ها 

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

درصد( فوق دیپلم است. 

جدول 1. شاخص های امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی.

منبعگویهشاخص

دسترسی

میزان دسترسی خانوار به انواع مواد غذایی )میوه،گوشت، لبنیات و نان  و...(، میزان دسترسی به مراکز 
عرضه کننده مواد غذایی )فروشگاه، بقالی(، وجود مواد غذایی کافی در بازار و محل، میزان دسترسی به مواد 
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، تره بار و ...(، میزان دسترسی به غذای سالم برای نوزادان و 

سالمندان، میزان دسترسی به مواد غذایی با بسته بندی بهداشتی و سالم، میزان دسترسی به مواد غذایی طبیعی 
سالم تولیدشده در روستا، میزان دسترسی به مواد غذایی ارزان قیمت، میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم

 Bastos Lima (2008); Greenhouse Gas

 Action Plan Steering Group (2011);

 Food Security Network (2012);

Capone et al. (2014)

دستیابی

میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز خود و خانواده، میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی 
موردعالقه، میزان پس انداز کافی برای خرید مواد غذایی در مواقع ضروری، میزان درآمد کافی برای خرید مواد 
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

 Chatterton et al. (2011);

 Schmidinger & Stehfest (2012);

WRAP (2012)

مصرف

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 

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

Sim et al. (2007); Edwards-Jones et 

al. (2008)

ثبات

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 

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

Sim et al. (2007); Edwards-Jones et 

al. (2008)
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جدول 2. مقادیر آلفای کرونباخ.

آلفای کرونباختعداد گویهسؤال

120/93گویه های مربوط به بعد دسترسی امنیت غذایی پایدار
70/96گویه های مربوط به بعد دستیابی امنیت غذایی پایدار

70/80گویه های مربوط به مصرف  امنیت غذایی پایدار
80/85گویه های مربوط به بعد ثبات امنیت غذایی پایدار

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1397                                                                                                  

پایدار  غذایی  امنیت  ابعاد  به  مربوط  توصیفی  یافته های 
)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 )2/71، 2/67، 3/59، 2/81( 
به مواد غذایی  و کمترین میانگین مربوط به گویه )دسترسی 
ارزان قیمت، میزان راحتی در فراهم آوردن مواد غذایی، میزان 
دورریخت محصوالت غذایی، ثبات نسبی قیمت مواد غذایی مورد 
مصرف در طول سال( با میانگین )1/97، 1/1،88/2،64/27( است 
)جدول شماره 3(. در ادامه به تحلیل میانگین عددی حاصل از 
ابعاد امنیت غذایی پایدار پرداخته شده است )جدول شماره 4(.  

به منظور وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارهای زنان کارآفرین 
روستایی از آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. آزمون T تک 
بخواهد  محقق  که  می گیرد  قرار  مورداستفاده  زمانی  نمونه ای 
میانگین یک نمونه از جامعه را با میانگین یا یک عدد مورد انتظار 
مقایسه کند (Kalantari, 2016). به عبارتی زمانی که محقق قصد 
داشته باشد که میانگین یک متغیر در پژوهش را با یک میانگین 
تعیین شده مقایسه کند از آزمون T تک نمونه ای بهره می گیرد 
(Karimi, 2015). در این پژوهش برای آزمون T میانگین نمونه با 

احتساب دامنه بین )0 تا 5 طیف لیکرت( بر اساس مقدار )3( 
که مقدار متوسط در نظر گرفته شده است مورد مقایسه انجام 
می گیرد. اگر میانگین هر کدام از ابعاد امنیت غذایی پایدار بیشتر 
از مقدار )3( باشد و دارای اختالف معنی داری )P > 0/05( باشد 

نشان می دهد که سطح امنیت غذایی پایدار مطلوب است.

این در حالی است که نتایج نشان می دهد که معناداری همه 
شاخص ها در سطح 95 درصد 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 )3( کمتر ارزیابی شده است )جدول شماره 4(. 

در میان کل ابعاد امنیت غذایی پایدار بعد دسترسی با اختالف 
از میانگین 0/600-  بیشترین فاصله را با میانگین )3( دارد و بعد 
مصرف با اختالف میانگین 0/126- کمترین فاصله و اختالف با 
میانگین )3( دارد که بیانگر شرایط نامطلوب در این ابعاد است 

)جدول شماره 4(.

در  داده شد که  نشان   1 شماره  تصویر  به عبارت دیگر طبق 
مجموع کل ابعاد با میانگین )2/59( و میانگین بعد »مصرف« 
)2/87( بیشترین و میانگین بعد »دسترسی« )2/39( کمترین 
میزان از ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار را به خود اختصاص 

داده اند.

به منظور مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار خانوارها بر اساس 
نوع فعالیت کارآفرینی در ابتدا برای نرمال بودن توزیع داده ها از 
 )P > استفاده گردید و )0/05  آزمون کولموگروف- اسمیرنف 
گزارش شد. از این رو از طریق آزمون کروسکال والیس نشان 
داده شد که تفاوت معنی داری در میانگین امنیت غذایی پایدار بر 
اساس انواع فعالیت های کارآفرینی مور مطالعه وجود ندارد؛ این 
در حالی است که به ترتیب میانگین رتبه ای فعالیت های صنایع 
کارهای   ،)100/75( کشاورزی  تولیدات   ،)102/68( تبدیلی 
خدماتی )116/14( و صنایع دستی )80/23( بیشتر است )جدول  

شماره 5(.

در ادامه، بر اساس چهار بعد امنیت غذایی پایدار نشان داده 
شد که تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد در میانگین ابعاد 
مصرف و دستیابی بر اساس فعالیت های 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 3. توصیف دیدگاه پاسخگویان نسبت به وضعیت ابعاد امنیت غذایی پایدار.

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

میانگین
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

ابعاد امنیت غذایی پایدار

17/937/428/413/23/22/46میزان دسترسی خانوار به انواع مواد غذایی )میوه،گوشت، لبنیات و نان  و...(
15/342/127/413/22/12/45میزان دسترسی به مراکز عرضه کننده مواد غذایی )فروشگاه، بقالی(

1046/328/913/71/12/49وجود مواد غذایی کافی در بازار و محل
11/645/332/19/51/62/44میزان دسترسی به مواد غذایی باکیفیت در بازار و محل

2037/435/85/31/62/31میزان دسترسی به مواد غذایی سالم و مطمئن )عاری از مواد شیمیایی(
9/541/142/65/81/12/48دسترسی به مواد غذایی تازه )میوه، سبزی، تره بار و ...(
36/333/725/83/21/11/99میزان دسترسی به غذای سالم برای نوزادان و سالمندان

12/144/737/45/30/52/37میزان دسترسی به مواد غذایی با بسته بندی بهداشتی و سالم
9/542/638/48/90/52/48میزان دسترسی به مواد غذایی طبیعی سالم تولیدشده در روستا

1/97-35/337/422/64/7میزان دسترسی به مواد غذایی ارزان قیمت
22/62027/424/25/82/71میزان دسترسی به آب آشامیدنی سالم

دستیابی

1039/537/411/12/12/56میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز خود و خانواده
8/438/438/912/12/12/61میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردعالقه

15/337/434/211/12/12/47میزان پس انداز کافی برای خرید مواد غذایی در مواقع ضروری
میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی موردنیاز نوزاد )شیرخشک و کمک 

1035/839/511/63/22/62غذایی و...(

7/935/841/112/13/22/67میزان درآمد کافی برای خرید مواد غذایی سالم و بدون مواد شیمیایی مضر
14/243/235/36/31/12/27میزان راحتی در فراهم آوردن مواد غذایی برای همه افراد خانوار

مصرف

2/37/139/289/283/253/59میزان اطالع کافی از کیفیت مواد غذایی مصرفی
2/616/328/928/423/73/54میزان اطالع کافی از ارزش غذایی)کالری( موجود در مواد غذایی

1/64-76/814/27/41/6میزان دورریخت محصوالت غذایی
6/318/438/925/810/53/16میزان اطالع کافی نسبت به رژیم غذایی مناسب همه اعضای خانوار

5/318/439/524/212/63/21میزان آگاهی از فواید مختلف مواد غذایی مصرفی
12/128/938/410/5102/77داشتن برنامه غذایی مناسب برای اعضای خانواده در طول هفته

22/632/631/17/46/32/42داشتن برنامه غذایی مناسب برای کودکان در طول هفته

ثبات

3/734/245/810/55/82/81وجود همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول سال در بازار و روستا
5/835/835/818/44/22/79وجود همیشگی آب آشامیدنی سالم موردنیاز خانوار در طول سال در روستا
6/838/440/5104/22/66توانایی فراهم نمودن همیشگی مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول سال

7/444/237/97/43/22/55وجود انواع مواد غذایی در طول سال در روستا و بازار
داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد غذایی موردنیاز خانوار در طول 

7/938/941/66/84/72/62سال

داشتن درآمد باثبات برای خرید و مصرف مواد غذایی موردنیاز نوزادان و 
8/939/5407/44/22/58سالمندان در طول سال

8/939/5407/44/22/58داشتن درآمد باثبات برای فراهم کردن انواع مواد غذای سالم در طول سال
42/132/621/62/11/61/88ثبات نسبی قیمت مواد غذایی مورد مصرف در طول سال
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جدول 4. میانگین عددی حاصل از بررسی ابعاد امنیت غذایی پایدار.

شاخص
ارزش عددی =3

حد باالحد پایینتفاوت میانگینTdfsigمیانگین عددی )0-5(

0/498-0/703-0/600-1890/000**11/58-2/39دسترسی
0/326-0/559-0/442-1890/000*7/51-2/55دستیابی
0/025-0/227-0/126-1890/014*2/47-2/87مصرف
0/334-0/4270/520-1890/000**9/09-2/57ثبات

2/59میانگین کل

**معنی داری در سطح یک درصد         *معنی داری در سطح پنج درصد         
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Chi-squaredfsigمیانگین رتبه اینوع فعالیت کارآفرینی

80/23صنایع دستی

7/40430/060
102/68صنایع تبدیلی

116/14فعالیت های خدماتی
100/75تولیدات کشاورزی
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به منظور شناسایی منشأ اختالفات در ابعاد دستیابی و مصرف 
استفاده   LSD آزمون  از  کارآفرینی  فعالیت های  انواع  بر حسب 
گردید. نتایج نشان داد که در بعد دستیابی؛ گروه صنایع دستی 
و  تبدیلی  صنایع  گروه  با   )P  >  0/05( معنی داری  به صورت 
تولیدات کشاورزی متفاوت است و خانوارهای کارآفرین مشغول 
در فعالیت تولیدات کشاورزی در بعد دستیابی از وضعیت بهتری 
نسبت به گروه صنایع دستی و خانوارهای کارآفرین مشغول در 
فعالیت صنایع تبدیلی نیز در بعد دستیابی وضعیت بهتری نسب 
به گروه صنایع دستی دارند. به عبارتی باال بودن بعد دستیابی در 
فعالیت های کارآفرینی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت 
به صنایع دستی 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 این گونه فعالیت ها باال است؛ و فعالیت های کارآفرینی 
مرتبط به صنایع دستی جدای از باال بودن تعداد کارآفرینان در 
این بخش )32/1 درصد( که به دلیل وجود فراوانی مواد اولیه 
ارزان قیمت در محیط، دسترسی آسان و عدم نیاز به سرمایه گذاری 
باال و همچنین پایین بودن آلودگی های زیست محیطی اقدام به 
مناسبی  بازاریابی  و  از فروش  نموده اند؛  فعالیت  نوع  این  ایجاد 

برخوردار نیست و در کل این امر وضعیت نامناسب بعد دستیابی 
خانوارهای مشغول در این نوع فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع 

قرار داده است.

در بعد مصرف؛ گروه صنایع دستی به صورت معنی داری )0/05 
< P( با گروه صنایع تبدیلی تفاوت دارد و در هر دو گروه بعد 
مصرف یکسان است. یکسان بودن بعد مصرف در فعالیت های 
برخورداری  نشانگر  تبدیلی  صنایع  و  صنایع دستی  کارآفرینی 
و  مواد  فرآوری  در  موردمطالعه  کارآفرین  زنان  یکسان  آگاهی 

محصوالت غذایی و همچنین کاهش ضایعات مواد غذایی است.

گروه تولیدات کشاورزی به صورت معنی داری )P > 0/05( با 
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 می گردد، شرایط افزایش بعد مصرف خانوارهای 
مشغول فعالیت صنایع تبدیلی را تسهیل نموده است )جدول 

شماره 7(.

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

ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار
نوع فعالیت کارآفرینی

تولیدات کشاورزیفعالیت های خدماتیصنایع تبدیلیصنایع دستی

میانگین رتبه ای

85/1397/24133/93100/53دسترسی
80/3397/09109/57110/85دستیابی
84/02109/2195/1488/13مصرف
83/91103/94108/6494/92ثبات

Chi-square

6/061دسترسی
*8/883دستیابی

*8/260مصرف

0/933ثبات

df

3دسترسی
3دستیابی
3مصرف
3ثبات

Sig

0/109دسترسی
0/031دستیابی
0/041مصرف
0/177ثبات
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بحث و نتیجه گیری

و  تجارت  فرایند  در  بالقوه ای  انسانی  نیروی  روستایی  زنان 
غذایی  مواد  تأمین  جهت  در  کشاورزی  تولیدی  فعالیت های 
خانوار به شمار می آیند. آن ها از طریق فرصت های در دسترس، 
و مطابق با منابع در اختیار اقدام به ایجاد فعالیت های کارآفرینی 
متعددی در جهت توسعه سرمایه مالی خانوار می نمایند. این در 
حالی است که بسیاری از مجامع بین المللی به اهمیت نقش زنان 
روستایی در تمامی جنبه های توسعه به ویژه در ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی و زیست محیطی پرداخته اند. به عالوه تسریع در فرایند 
توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن 
به عنوان نیروی کار نگریسته شود، کاهش فقر، بهبود معیشت، 
سالمت تغذیه ای، دسترسی به مواد غذایی باکیفیت و در نهایت 
تضمین امنیت غذایی خانوار را در پی خواهد داشت. رسیدن به 
سطح تغذیه ای مطلوب و استفاده از الگوهای مصرف مناسب و 
زنان،  اقتصادی  فعالیت های متعدد  به وسیله  پایدار مواد غذایی 
زمانی محقق خواهد شد که اهداف و چشم اندازهای برنامه ریزان 
و سیاست گذاران در جهت رفع موانع زنان در دسترسی به اقدام 
به ایجاد فعالیت های متعدد کارآفرینی صورت گیرد. نتایج مطالعه 
صورت گرفته در زمینه تأثیر انواع فعالیت های 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 خرم آباد در شرایط مطلوبی )2/59( قرار ندارد. از آنجا 
روستایی  زنان  کارآفرینی  فعالیت های  طریق  از  درآمدزایی  که 
نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی پایدار خانوار دارد و توانمندی 
اقتصادی از مؤلفه های اصلی راهبرد امنیت غذایی خانوارها به شمار 
می رود می توان با برنامه های مداخله گری همچون تأمین اعتبارات 
مالی از سوی سیاست گذاران عالوه بر توانمندی اقتصادی زنان در 
جهت رونق فعالیت های کارآفرینی مختلف امکان تأمین نیازهای 
غذایی برای همه افراد خانوار را فراهم آورد. این در حالی است 
که مطالعات سرابونی و همکاران )2014( و کامارا و همکاران 
)2011( ارائه اعتبارات مالی به زنان روستایی در برآوردن نیازهای 

غذایی خانوار را الزم و ضروری می دانند.

نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین امنیت غذایی پایدار 
خانوارها بر اساس انواع فعالیت کارآفرینی تفاوت معنی داری را 
نشان نداد. اما نتایج حاصل از مقایسه انواع فعالیت کارآفرینی 
در ابعاد دستیابی و مصرف از لحاظ آماری در سطح پنج درصد 
تفاوت معنی داری دارد. به گونه ای که خانوارهای کارآفرین مشغول 
فعالیت تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی در بعد دستیابی از 
وضعیت بهتری نسبت به خانوارهای مشغول فعالیت صنایع دستی 

جدول 7. نتایج تحلیل تعقیبی LSD فعالیت های کارآفرینی با بعد دستیابی و مصرف.

گروهگروه
بعد مصرفبعد دستیابی

sigتفاوت میانگینsigتفاوت میانگین

صنایع دستی
0/002*0/366-0/038*0/287-صنایع تبدیلی

0/1700/538-0/3290/303-خدماتی
0/0550/681-0/005*0/440-تولیدات کشاورزی

صنایع تبدیلی
0/002*0/366-0/038*0/287صنایع دستی

0/0420/8940/1950/475-خدماتی
0/017*0/1530/3070/310-تولیدات کشاورزی

خدماتی
0/3290/3030/1700/538صنایع دستی
0/1950/475-0/0420/894صنایع تبدیلی

0/1100/7330/1140/683-تولیدات کشاورزی

تولیدات کشاورزی
0/0050/0550/681*0/440صنایع دستی
0/017*0/310-0/1530/307صنایع تبدیلی

0/1140/683-0/1100/733خدماتی

*معنی داری در سطح پنج درصد 
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برخوردارند. این بخش از نتایج با مطالعات اسپرینگ )2000(، 
والینگو )2009(، ملودو و همکاران )1999(، رجکی )2018( 
تولیدی  فعالیت های  داشتن  که   )2019( همکاران  و  آلیبی  و 
درآمد زای زنان روستایی در بخش تولیدات کشاورزی و دامی در 
جهت دستیابی خانوار به مواد غذایی را ضروری دانسته، مطابقت 
به  روستایی  مناطق  جدایی ناپذیر  جزء  کشاورزی  بخش  دارد. 
حساب می آید و درآمدزایی از طریق فعالیت های کشاورزی امکان 
دسترسی پایدار خانوارها به مواد غذایی با هزینه کمتر را فراهم 
می سازد. لذا پیشنهاد می گردد که با متنوع سازی فعالیت های 
کارآفرینی در زمینه تولیدات کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، 
عالوه بر امکان بهبود سطح درآمد خانوار، افزایش تنوع غذایی 
خانوار و سالمت تغذیه ای خانوارهای کارآفرین امکان دسترسی 

جوامع محلی روستایی به انواع مواد غذایی را فراهم آورد.

همچنین یافته ها نشان داد که خانوارهای کارآفرین مشغول 
فعالیت صنایع تبدیلی در بعد مصرف از وضعیت بهتری نسبت 
کشاورزی  تولیدات  کارآفرینی  فعالیت  مشغول  خانوارهای  به 
برخوردارند و در این میان نیز بعد مصرف در بین ابعاد چهارگانه 
امنیت غذایی پایدار بیشترین میانگین )2/87( را به خود اختصاص 
داده است. این بخش از نتایج با مطالعه ایبنوف19 )2012( که 
فرآوری  و  تولید  در  روستایی  زنان  آگاهی  و  دانش  بر ضرورت 
محصوالت غذایی تأکید می کند مطابقت دارد. همچنین طبق 
یافته ها درصد کمی )18/9( از جامعه موردمطالعه از هیچ گونه 
اصلی  عنصر  آگاهی  و  آموزش  لذا  نیستند.  برخوردار  سوادی 
برای تهیه مناسب سبد غذایی، عادات و روش های غذایی سالم، 
کاهش دورریخت مواد غذایی است. از این رو پیشنهاد می شود که 
کارگاه های آموزشی برای زنان کارآفرین مشغول فعالیت صنایع 
تبدیلی با هدف تأمین و نگهداری، فرآوری و بسته بندی، ایمنی و 

بهداشت مواد غذایی برگزار گردد. 

تشکر و قدردانی

فاطمه  خانم  پایان نامه  از  بخشی  از  برگرفته  حاضر  پژوهش 
ملکی  فرد در مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی با 
بر  روستایی  زنان  کارآفرینی  فعالیت های  تأثیر  »بررسی  عنوان 
است.  خرم آباد«  شهرستان  روستایی  خانوارهای  غذایی  امنیت 
پرسشنامه  اساس  بر  که  دانسته  الزم  خود  بر  نویسندگان  لذا 
تعدیل یافته امنیت غذایی پایدار در پژوهش تحلیل عوامل مؤثر 
موردی:  )مطالعه  روستایی  خانوارهای  پایدار  غذایی  امنیت  بر 
شهرستان زنجان( از جناب آقای دکتر مجتبی قدیری معصوم و 

همکاران کمال سپاس و قدردانی را داشته باشند.

19. Ibnouf
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