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  چکیده

زنان روستایی در  زنان روستایی در امنیت غذایی هدف اصلی این پژوهش شناسایی توانمنديبا اهمیت با توجه به نقش هدف: 
  بهبود امنیت غذایی بود.

نفر  213اندره گردآوري شد که هاي مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه از میان زنان متأهل روستایی شهرستان دیوداده روش:
اي تصادفی انتخاب گردید روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان امنیت غذایی و اعضاي گیري طبقهاز آنان به روش نمونه

  مورد تائید قرار گرفت. و پایایی ترکیبی هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزي و پایایی آن از طریق آلفاي کرنباخ
 نتایج تحقیق نشان داد که خانوارهاي مورد مطالعه از نظر امنیت غذایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند همچنین، نتایج :هایافته
 غذایی امنیت با روستایی زنان) شناختیروان و اجتماعی اقتصادي،( توانمندي ابعاد تمامی بین که داد نشان همبستگی تحلیل
 ابعاد که داد نشان پژوهش ساختاري معادالت مدلسازي نتایج این، بر عالوه دارد. وجود داريمعنی و مثبت رابطه آنان خانوار

  دارد. خانوار غذایی امنیت بر داريمعنی و مثبت اثر) γ= 0.91, t= 10.90( درصد 83 تبیین ضریب با روستایی زنان توانمندي
بهبود توانمندي زنان روستایی و دسترسی آنان به  ينهشود درزمیبه دلیل ضعف مالی زنان روستایی پیشنهاد می راهکار عملی:

هاي کوچک براي زنان هاي اعتباري خرد که از تأمین وامها و موسسهاعتبارات و منابع مالی از طریق ایجاد و توسعه تعاونی
  گردد.کنند بسیار توصیه میروستایی کم درآمد حمایت می

ي زنان روستایی در ابعاد مختلف که در بهبود امنیت غذایی تأثیرگذار است هادر پژوهش حاضر توانمندي اصالت و ارزش:
گذاران توسعه روستایی جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی در ریزان و سیاستتواند به برنامهشناسایی شد نتایج این پژوهش می
  جوامع روستایی کمک شایانی نماید.

 .عیت تغذیه، زنان روستایی، شهرستان دیواندرهامنیت غذایی، توانمندي زنان، وض ها:کلیدواژه

                                                            
د امنیت این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی توانمندي زنان روستایی در بهبو   :hfami@ut.ac.irEmailنویسنده مسئول:   *

  .شهرستان دیواندره به راهنمایی جناب آقاي دکتر حسین شعبانعلی فمی و مشاوره خانم دکتر ژیال دانشور عامري انجام شد غذایی در
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  مقدمه .1
  . طرح مسئله1. 1

وضعیت تغذیه هر فرد و جامعه به عوامل متعددي از جمله عوامل 
فیزیکی، فیزیولوژیکی، فرهنگی، تکنولوژیکی، میزان درآمد، تعداد 
افراد خانوار، سطح تحصیالت، عوامل مذهبی، اکولوژیکی و غیره 

هاي . نوع و مقدار غذاي مصرفی نژادها و فرهنگبستگی دارد
کشورهاي صنعتی  طوري کهاست بهاجتماعی مختلف متفاوت 

داراي الگوي مصرفی با ویژگی مصرف زیاد غذاهاي حیوانی 
هاي حیوانی) هستند در ، ماهی، شیر و چربیمرغتخم(گوشت، 

که در کشورهاي در حال توسعه عمده غذاي مصرفی  حالی
 برنامه ). داشتن21، ص. 1378(رابینسون،  باشداهی میغذاهاي گی

 از پیشگیري به تواندمی منظم فیزیکی فعالیت و مناسب غذایی
 غیر قندي دیابت خون، فشار سکته، عروقی، و قلبی هايبیماري
 و هاسرطان از برخی و چاقی استئوپروز، انسولین، به وابسته

، !آرلین و کروز کند (ماهان, کمک هادندان سالمتی مشکالت
 سبب غذایی، مواد مصرف الگوي ). مطالعه259، ص. 1992
 مصرف چگونگی و شده جامعه در آن وضعیت ارزیابی و شناخت
دهد می نشان را غذایی مواد به دسترسی و توزیع و حیاتی منابع

 صورت ). مطالعات406 - 397، صص. 2007، 2(اومونونا و آگوئی
 نصف از بیش و انرژي %65 که دهدمی نشان ایران در گرفته

 بیشترین غالت و نان شودمی تأمین غالت از کشور در پروتئین
 هايخانواده در غذایی هايگروه بین در را فرد مصرف درصد

 گوشت و لبنیات شیر، مثل غذایی، هايگروه بقیه و دارد روستایی
، 1389داشتند (کشاورز،  قرار مصرف بعدي هايرده در ترتیب به

 دریافت است ممکن جامعه افراد بقیه مثل روستایی ). افراد42ص. 
 است شده برآورد هندوستان در. باشند نداشته کافی غذایی مواد
 جمعیت درصد 60 براي فقط پروتئین از حاصل کالري که

 سوءتغذیه از روستایی جمعیت درصد 40و  است کافی روستایی
 شده انجام ايه). بررسی294، ص. 2004، 3برند (مسسرفمی رنج
 در تغذیه مشکل آورنده بوجود علل شناسایی منظور به ایران در

 مشکالت به مبتالیان اعظم بخش که است داده نشان کشور
 کمبود به و عمده مشکالت آنان کنندمی زندگی روستا در ايتغذیه
 بیماري و آهن فقر از ناشی 4آنمی نیز و ویتامین پروتئین، کالري،
باشد بنابراین جامعه روستایی ایران می ید مبودک از ناشی گواتر

(مرکز آمار  کندوپنجه نرم میاغلب با مشکالت ناامنی غذایی دست
). در واقع امنیت غذایی به دسترسی همه مردم در 1391ایران، 

تمامی اوقات به غذاي کافی براي داشتن یک زندگی سالم تعریف 

 سد غذایی که ناامنیاین در حالی است  .)2008، 5شده است (فائو
 صورت به چنان چه و است یافتگیتوسعه و رفاه روي فرا عظیمی
 مبهم آینده بشریت شکبی نشود اندیشیچاره جدي و ايریشه
 هم در را مرزها غذایی امنیت مسئله. داشت خواهد روپیش
 و گرسنگی حذف بنابراین، شود؛می شمولجهان و شکندمی

 بازیابد بشري هاياندیشه و افکار در را یمهم جایگاه باید سوءتغذیه
 انسان تکامل در کلیدي هدفی عنوان به باید غذایی امنیت بهبود و

 هايبرنامه و هااولویت ها،سیاست محورهاي از و شده پذیرفته
 نشان مطالعات مختلف). 1391 االسالم،شیخ( گردد قلمداد توسعه

 صور مواد غذایی به مصرف و فراوري تولید، در زنان دهند کهمی
 تولید با رابطه در آنان فعالیت انعکاس و دارند مشارکت گوناگون
 دستیابی توانمندي آنان در هااین فعالیت وجود با. است روزافزون

 گذاري شده استبه مقدار کمتري ارزش جهان در غذایی امنیت به
اي به هاي آنان جهت بهبود امنیت غذایی استفادهو از توانمندي

، صص. 1386 شاهی، بهرامی، مهنه و سلطانی، علی(آید مل نمیع
 در تأثیرگذار اجتماعی هايگروه جمله از توانمی را زنان ).26 - 13

 که است ايگونه به زنان وضعیت آورد بشمار روستایی زندگی
 زنان دهند،می انجام هم با را تولیدي کارهاي و داريخانه کارهاي
 تربیت و دارينگه در و هستند دارخانه حال عین در که روستایی
 و دام پرورش زراعی، امور در دارند عهده بر مهمی وظیفه اطفال
 مایحتاج خرید و محصول فروش در گاه و دستی صنایع طیور،
سبکبار فرجی، خاکی ( دهندمی انجام مختلفی هايفعالیت خانواده

 ملع به تحقیقات اساس بر ).172 - 160، صص. 1388 و نعمتی،
 بر زنان را کشاورزي محصوالت تولید از درصد 40 حدود آمده
 وريبهره و ارتقاء به توجه روستایی، زنان به توجه لذا و دارند عهده
 فراموشی به کشورهاي در حال توسعه اکثر در متأسفانه ولی است

 به زنان توانمندسازي جهت تالش حال هر در است، شده سپرده
 به ضروري) جوانب تمام از( توسعه در مهم عناصر از یکی عنوان
 باید افراد این در خالقیت و سازندگی قدرت واقع در رسد،می نظر
 خود که یابد افزایش ايگونه به هاآن هايتوانمندي بهبود طریق از
 و تغییر ایجاد براي اثربخش عامالنی به فرآیند این جریان در

). 18ص. ، 1380شوند (پیشوایی و فردین،  مبدل دگرگونی
در  هاخانواده غذایی امنیت و کشاورزي تولیدات به زنان خدمات

 کشورها از بسیاري در اما است؛ متفاوت کشورهاي مختلف
 بخش در زنان باشد مشارکتمی زیاد بسیار زنان هايکمک

 شهرها به خشکسالی علت به مردان که مناطقی در کشاورزي
 کشورها از بعضی در نآنا باشد ومی توجه قابل کنندمی مهاجرت
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دهند می انجام را سال طول تمام در تکراري و سخت وظایف
 به کلیدي، نقش روستایی زنان ). بنابراین،12، ص. 2002، 6(دوپلر

 ایفا غذایی امنیت و سالمت تضمین در و بحرانی مواقع در خصوص
 جهت جامعه از قشر این مهم سهم و نقش وجود با لیکن. کنندمی

 کم مورد توسعه راهبردهاي در غالباً جهان، در غذایی مواد تأمین
 - 14، صص. 2009، 7کلمن(گیرند می قرار توجهیبی یا توجهی

 میزان به روستایی توانایی زنان همیشه). این در حالی است که 25
 براي زنان هايتوانایی از و است شده گذاريارزش کمتري بسیار

 استفاده درستی به تماعاج و خانواده خود، بهتر زندگی ساختن
 - 117، صص. 2003، 8الدین و موزامدرا(کوئینگ، سیف است نشده
 اندنتوانسته هنوز توسعه ریزانبرنامه زیاد هايتالش وجود با ).125
 چرا کنند استفاده توسعه فرایند در زنان بالقوه و موجود توان از که
 زنان ستد به اغلب توسعه هايبرنامه شده توزیع امکانات که

 عنوان به را مردان اغلب هابرنامه این در است، نرسیده روستایی
 روستایی زنان به کافی توجه و اندشناخته کشاورزي تولیدکنندگان

 زنان محرومیت و ماندن عقب عوامل از یکی بنابراین،. است نشده
 میزان از کافی شناخت نبود توسعه هايبرنامه روستایی در

اهللا و کالنتري، است (سواري، معمت تاییروس زنان توانمندي
). لذا با توجه به اهمیت نقش زنان 146 - 128، صص. 1390

هاي روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار الزم است که توانمندي
اساس نتایج به دست آمده  تا بتوان برآنان در این زمینه شناخت 

نمندي زنان در ریزي اصولی و منطقی براي بسط و بهبود توابرنامه
امنیت غذایی در سطح کشور انجام داد. در این راستا این تحقیق 
با هدف کلی شناسایی توانمندي زنان روستایی در بهبود امنیت 
غذایی خانوار در شهرستان دیواندره انجام شد جهت نیل به آن 

  شود.اهداف اختصاصی زیر دنبال می
وستایی مورد اي زنان رهاي شخصی و حرفهبررسی ویژگی - 1

  مطالعه.
شناختی زنان در بررسی توانمندي اقتصادي، اجتماعی و روان - 2

  بهبود امنیت غذایی خانوار.
 شهرستان روستایی جامعه در غذایی امنیت وضعیت بررسی - 3

  مطالعه. مورد
بررسی روابط بین ابعاد توانمندي اقتصادي، اجتماعی و  - 4

  شناختی با امنیت غذایی خانوار.روان
امنیت  شناختی برتأثیر توانمندي اقتصادي، اجتماعی و روان - 5

  غذایی خانوار.
  پیشینه تحقیق. 2. 1

هاي زنان در امنیت غذایی در مطالعات مختلف به اهمیت توانمندي
  توان به موارد زیر اشاره کرد.اند که از این مطالعات میاشاره کرده

هاي ذایی با فعالیتدر پژوهشی در نیجریه در مورد رابطه امنیت غ
هاي غیر زراعی انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت

یر در توانمندي اقتصادي زنان روستایی در نهایت تأثی با زراع یرغ
یرگذار است بنابراین، توانمندي اقتصادي تأثبر امنیت غذایی خانوار 

اوموتشو و داري در بهبود امنیت غذایی دارند (باباتوندي، یر معنیتأث
اي که بین دسترسی ). در مطالعه51 - 49، صص. 2010، 9شولوتان

و کنترل مادر خانوار بر منابع مالی و تولیدي خانوار به عنوان ابعاد 
توانمندي اقتصادي زنان با امنیت غذایی انجام شد نتایج نشان داد 

با امنیت غذایی  هامؤلفهداري بین این یر مثبت و معنیتأثکه 
 4، صص. 2009، 10وجود دارد (مووسسئیاي و اینستیتوت خانوار

ي بررسی نقش تعاونی در امنیت غذایی اي در زمینه). مطالعه11
یرگذاري بر تأثهاي زنان با به این نتیجه رسیدند که تعاونی

یرگذار تأثهاي اقتصادي و اجتماعی آنان در امنیت غذایی توانمندي
). در 22 - 1، صص. 3200، 11التی- است (برنستین و دورست

پژوهشی در آفریقا به این نتیجه رسیدند زنان روستایی که در 
هاي تولیدي دارد از تشکل روستایی و مشارکت باالیی در فعالیت

امنیت غذایی باالتري برخوردار هستند (دیاو، هازل، رسنیک و 
  ). 173 - 152، صص. 2007، 21ثورلو

ي زنان روستایی و امنیت ي بررسی توانمنداي در زمینهدر مطالعه
غذایی انجام شد در این پژوهش سه بعد از توانمندي زنان یعنی 

، 13ی زنان را شناسایی شد (سیشناخترواناقتصادي، اجتماعی و 
ناامنی غذایی به عنوان یک معضل جهانی توجه ). 12، ص. 2001

بسیاري از مطالعات را به خود جلب کرده است از جمله آالیمو و 
اي به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت نش در طی مطالعههمکارا
داري بین توانمندي اقتصادي زن خانوار با امنیت غذایی و معنی

 - 1161، صص. 2001، 14وجود دارد (آالیمو، اولسون و فرانگیلو
بر ناامنی غذایی در  مؤثري عوامل ). در تحقیقی در زمینه1167

د که بخش اعظم این ناامنی جامعه روستایی به این نتیجه رسیدن
ي مختلف توانمندي زنان بر هامؤلفهغذایی به پایین بودن ابعاد و 

، 2004، 15گردد (اولسون، اندرسون، کیس، الوارنس و سیلینگمی
ي امنیت غذایی خانوار در در پژوهشی در زمینه ).20 - 12صص. 

رند کشور آمریکا به این نتیجه رسیدند که زنانی که خوداشتغالی دا
اند بنابراین، خانوار به نوعی از اعتماد به نفس باالتري برخوردار بوده

آنان از امنیت غذایی باالتري برخوردار هستند (نورد، اندرو و 
اي که در ). در مطالعه143 - 124، صص. 2004، 16کارلسون

ي ناامنی غذایی زنان روستایی به این نتیجه رسیدند که از زمینه
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انداز ها، فاقد پسمالی و تولیدي خانوار، عدم عضویت در تشکل
هلفین، سیفرت و (شخصی و عدم دستیابی به شغل مناسب است 

 در دیگري پژوهش ). در1982 - 1971، صص. 2005، 17ویلیامز
 ايتغذیه وضعیت و مادر ايتغذیه) آگاهی( دانش میان زمینه، این

 نتایج نشان داد که دانش شد در روستاي ولتا انجام کودك
از متغیرهاي مهم در  مستقیم طور انداز او بهپس و مادر ايتغذیه
، 18بود (یا اپو و استراکاکرکلینگ کودك ايتغذیه با وضعیت ارتباط
) 1387طلب و طالب (گودرزي، شادي ).110 - 100، صص. 2005

عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در جامعه  يدر پژوهشی در زمینه
روستایی به این نتیجه رسیدند که بین امنیت غذایی و متغیرهاي 
نظام تولیدي خانوار، مقدار زمین زراعی و باغی و خانوار، اندازه 
واحدهاي دامی، تعداد افراد شاغل، درآمد خانوار، تحصیالت زنان 

داري وجود ابطه معنیگیري مادر خانوار رروستایی و توانایی تصمیم
 وضعیت بررسی در )1389نژاد (محمدي و خانلو دارد. صفر

 امنیت شاخص که رسیدند نتیجه این به غذایی امنیت هايشاخص
 شدت به روستایی مناطق با مقایسه در شهري مناطق در غذایی
 نهایت در و داشته افزایش سرعت به فقر خط و یافته کاهش
 طی ایران روستایی و شهري قمناط در غذایی امنیت شاخص

 زیادي نشیب و فراز داراي و نداشته مشخص روند مطالعه هايسال
شرفخانی، دستگیر،  توسط که دیگري مطالعه در .است بوده
) انجام شد به این نتیجه رسیدند 1390زاده (قوام و آغاچی اصلقره

شامل  زنان میان در غذایی ناامنی بر مؤثر عوامل که مهمترین
 مسئول سن خانواده، افراد تعداد خانوار، تملک، درآمد تحت نزمی

 در .باشدمی غیره و سرپرستی تک شخصی، اندازپس خانوار، تغذیه
 عوامل از برخی با غذایی ناامنی رابطه بررسی به که دیگري تحقیق

 که رسیدند نتیجه این به شد پرداخته اقتصادي – اجتماعی
 مالکیت خانوار، سرپرست باالتر شغلی جایگاه مادر، باالتر تحصیالت

 ناامنی با زندگی تسهیالت و امکانات باالتر امتیاز و مسکونی واحد
 ناامنی خانوار، بعد افزایش با و داشته مستقیمی ارتباط غذایی
مطلق، پیاب، درستی( کندمی پیدا فزونی روند نیز در غذایی

  ).84- 75، صص. 1390اشراقیان، سیاسی و کریمی، 
  شناسی تحقیقوشر. 2
  تحقیققلمرو جغرافیایی . 1. 2

 با سنندج شمال کیلومتري 98 فاصله در دیواندره شهرستان
 قرار دریا سطح از ارتفاع متر 1850 با و کیلومترمربع 4203 وسعت
 از سقز، با غربی شمال از بیجار، با شرق از تکاب، با شمال از. دارد

 شهرستان این. است یههمسا سنندج با جنوب از و مریوان با غرب
 وسعت از درصد 15 حدود کیلومترمربع 4203 معادل مساحتی با

 نه و بخش سه داراي که شودمی شامل را کردستان استان کل
 این از که باشدمی نفر 65659 معادل جمعیتی با و است دهستان

نقل  به. دهندمی تشکیل روستایی متأهل زنان را نفر 15421 تعداد
درصد از  68 پزشکی استان کردستان، شگاه علوماز معاون دان

 غذایی عادات و وزن اضافه داراي جمعیت شهرستان دیواندره
 شهرستان این جمعیت از درصد 88 که طوري به باشدمی ناصحیح
 کنندنمی مصرف سبزي و میوه اصالً نیز درصد 28 و ماهی

 کشوري میانگین از هاروغن و چربی سرانه میانگین همچنین،
 این مردان از درصد 59 و زنان درصد 36 که طوري به است االترب

 و باال خون فشار به مبتال سال 65 تا 45 سنی گروه در شهرستان
 سنی گروه همین در نیز مردان درصد 33 و زنان از درصد 40

 شهرستان روستایی جامعه همچنین. هستند دیابت به مبتال
 ریز انواع کمبود با و هنبود مستثنی قاعده این از نیز دیواندره
 روستایی خانوارهاي همچنین، کنندمی نرم وپنجهدست هامغذي
 جمعیت از درصد 64 و نیاز مورد آهن درصد 70 شهرستان این
 کنند؛نمی دریافت را A ویتامین روزانه نیاز آن روستایی جامعه کل

 مواد مصرف نامطلوب وضعیت دهندهنشان هاگزارش بنابراین،
 اکثریت که طوري به است غذایی ناامنی نهایت در و غذایی
 سیري جنبه بیشتر شهرستان این روستایی جامعه مصرفی غذاهاي
 امنیت وضعیت بررسی بنابراین، سلولی، سیري تا دارد شکمی
و توانمندي زنان روستایی به عنوان مدیران خانه و کسانی  غذایی

کنند ایفا میسازي غذا نقش اصلی را پخت و آماده که در تهیه،
ها زمینه بهبود آن و در ضرورت دارد تا با بررسی این توانمندي

  نهایت ارتقاء امنیت غذایی کمک کرد.
  .  روش تحقیق 2.2

 متغیرها کنترل امکان نظر از هدف کاربردي، نظر از تحقیق این
 شمار به میدانی هاداده آوريجمع شیوه نظر از غیرآزمایشی،

 و بوده مقطعی تک تحقیق این زمانی، محدوده به توجه با. رودمی
) 1392 اردیبهشت( زمانی مقطع یک در اطالعات و هاداده

متأهل  زنان يکلیه شامل تحقیق آماري جامعه. اندشده گردآوري
 است بوده) کردستان استان( دیواندره شهرستان روستایی

)N=15421 .(161 تعداد کوکران گیرينمونه فرمول از استفاده با 
 اعتبار افزایش براي اما شدند، انتخاب نمونه عنوان به هاآن از نفر

 اي تصادفیطبقه گیرينمونه روش با پرسشنامه 230 هایافته
 کامل صورت به پرسشنامه 213 تعداد نهایت در و شد توزیع
 محقق ايپرسشنامه تحقیق، اصلی ابزار. شد دریافت و تکمیل
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 زیر شرح به اصلی قسمت سه شامل پرسشنامه این. بود ساخته
 فردي، هايویژگی به مربوط گویه 13 شامل) الف: (است بوده

 جهت گویه 18 شامل) ب( اقتصادي زنان روستایی و اجتماعی
امنیت غذایی، جهت سنجش این قسمت  وضعیت بررسی

 دپارتمان( استفاده شدپرسشنامه استاندارد وزارت کشاورزي آمریکا 
شامل سه بخش ) ج( ).44 - 37، صص. 2008، 19کشاورزي آمریکا

که این بعد خود  توانمندي زنان روستایی یعنی: توانمندي اقتصادي
هاي انداز شخصی، مشارکت در فعالیتهاي (پسشامل مؤلفه

تولیدي خانوار، دسترسی و کنترل بر منابع مالی و تولیدي خانوار)، 
ري گیهاي مشارکت در تصمیمتوانمندي اجتماعی (شامل مؤلفه

ها، همکاري و تعاون با اهالی روستا و خانوار، عضویت در تشکل
شناختی (شامل مشارکت در ارتقاء امنیت غذایی) و توانمندي روان

ابعاد میزان اعتماد به نفس زنان، میزان خود اثربخشی زنان، ادراك 

زنان نسبت به قدرت بین فردي، نگرش جنسیتی به کار) در قالب 
خیلی زیاد) مورد سنجش قرار  - 5کم تا  خیلی - 1طیف لیکرت (
از روایی سازه، با محاسبه  پرسشنامه روایی تعیین گرفت. جهت

 پانل محتوایی، شامل و روایی میانگین واریانس استخراجی
امنیت غذایی و اعضاي هیئت  متخصصان شامل که متخصصان

 بودند، تهران دانشگاه کشاورزي توسعه و علمی گروه مدیریت
 الزم اصالحات آنان هايپیشنهاد و نظرات اساس بر و دش استفاده

 از پرسشنامه پایایی برآورد منظوربه. آمد عمل به پرسشنامه در
با توجه به  ).1کرنباخ شد. (جدول شماره  آلفاي ضریب آزمون

توان گفت که ابزار پژوهش از دقت الزم و کافی مقادیر جدول می
  .باشدبرخوردار می

  

  آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهشمقدار  -1جدول 
  1392هاي پژوهش، ماخذ: یافته

تعداد   متغیر
  گویه

مقدار 
  هامنابع شاخص  آلفا

  -   82/0  18  * امنیت غذایی

  * توانمندي اقتصادي
  هاي تولیديمشارکت در فعالیت - 

  کنترل به منابع مالی - 
  دسترسی به منابع مالی - 

  انداز شخصیپس - 

26  
12  
8  
5  
1  

90/0  
83/0  
84/0  
80/0  
 -  

 2010باتوندي و همکاران، 
  2009و همکاران، مووسسئیاي 

 2001آالیموو همکاران؛ 
 2005یا اپو و همکاران، 

  1998مرکوري و همکاران، 
  1387گودرزي و همکاران، 
  1390شرفخانی و همکاران، 

  1390پیاب و همکاران، 

  * توانمندي اجتماعی
  گیري خانوارمشارکت در تصمیم - 

  هایت در تشکلعضو - 
  مشارکت در ارتقاء امنیت غذایی - 

  همکاري و تعاون با سایر اهالی روستا - 

28  
7  
6  
8  
7  

91/0  
71/0  
76/0  
81/0  
72/0  

  2011برتستین و همکاران، 
 2007دیائو و همکاران، 

  2005هفلین و همکاران، 
  1390پیاب و همکاران، 
  1382دینی ترکمانی، 

 1382خضري، 
  1376هانت، 

  شناختیندي روان* توانم
  میزان اعتماد به نفس زنان - 
  میزان خود اثربخشی زنان - 

  ادراك زنان نسبت به قدرت فردي - 
  نگرش جنسیتی به کار - 

29  
8  
7  
8  
6  

86/0  
79/0  
76/0  
77/0  
80/0  

 2004نورد و همکاران، 
  1999ریلی، 

  1998مرکوري و همکاران، 
  1382دینی و ترکمانی، 
  1383ازکیا و غفاري، 

  
  
  

و  Win18SPSS افزارهايوسیله نرمبه هاداده تحلیل
.548LISREL در بخش آمار توصیفی از میانگین، شد.  انجام

و در بخش آمار استنباطی از ضریب  درصد، ضریب تغییرات
  همبستگی و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد.
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  . مبانی نظري3
ه براي امنیت غذایی به معناي علمی، روشی است حساب شد
اي براي رفع مشکالت غذا و تغذیه و چارچوب تعریف شده

باشد. تاریخچه بحث امنیت ریزي و مدیریت توسعه میبرنامه
هاي حقوق بشر در سال پیش و اعالمیه 50غذایی به بیش از 

سه الگوي ). 4، ص. 2001گردد (فائو، سازمان ملل متحد برمی
  است عبارتند از:امنیت غذایی که در جوامع روستایی مطرح 

  . الگوي نئوکالسیک1. 3
اي موضوع تجزیه و هاي آخر قرن نوزدهم به طور فزایندهدر دهه

و تخصیص کارآمد منابع مورد توجه اغلب  تحلیل رشد بلندمدت
اقتصاددانان اروپایی قرار گرفت. اینکه چگونه باید منابع را به 

تولید  مصارف گوناگون تخصیص داد و براي آنکه ارزش محصول
شده از مقدار معین منابع حداکثر شود چه معیارهایی باید 
برآورد شود. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل اقتصادي بیشتر بر 

کنندگان نقش نیروهاي ها و مصرفگیري بنگاهنحوه تصمیم
، ص. 1376(هانت،  بازار در تخصیص منابع متمرکز گردید

در وهله اول مورد  ). به طور خالصه در این الگو آن چه121
گیرد کارآیی انباشت سرمایه از طریق تدوین و تأکید قرار می
هاي صنعت و هایی است که به رشد بخشاجراي سیاست

کشاورزي بیانجامد. در وهله دوم: در بلندمدت با افزایش برابري 
بري عوامل تولید، سهم درآمدي خانوار کم درآمد بهبود سهم

انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال، سطح  کند و با افزایشپیدا می
درآمد اولیه این خانوارها بیشتر و در نتیجه امکان دسترسی 

شود. ها به نیازهاي اساسی از جمله مواد غذایی ممکن میآن
رغم هاي متعدد بانک جهانی نشان داده است که علیپژوهش

افزایش قابل توجه تولید و عرضه مواد غذایی در سطح ملی در 
داري در ري از کشورهاي کمتر توسعه یافته، کاهش معنیبسیا

گیري آنان این است که ناامنی غذایی دیده نشده است. نتیجه
ناامنی غذایی و گرسنگی بیشتر حاصل فقر است تا نتیجه 

 -145، صص. 1998، 20مشکل تولید و عرضه غذا (مک کلندن
ها و ي خانواردسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه ).147

اعضاي آن عوامل تولیدي و درآمد کافی و مناسب براي به 
دست آوردن یک خوراك مغذي را داشته باشند. در واقع 

یابی اقتصادي به امنیت غذایی به وسیله عواملی چون فقر دست
گیرد. یعنی دسترسی و قدرت خرید تحت تأثیر قرار می

، ص. 9200، 21اقتصادي تابعی از درآمد و قیمت است (ایستسد
2.(  

  الگوي نیازهاي اساسی. 2. 3
ها شواهد فراوانی در مورد عمق فقر توده 1970در واسط دهه 

در بسیاري از کشورهاي جهان سوم در دسترس قرار داشت به 
اي که تأثیر چنین شواهدي در غرب، به دلیل انتشار گونه

ومیر و انسان در دوره قطعی ساحل هایی در مورد مرگگزارش
ها و ) رفته رفته تشدید گردید. عمده نگرانی1973 -74(

هاي توزیع مجدد همراه مشغولی این بود که چه بسا سیاستدل
 800با رشد، نتواند افزایش رفاه فقیرترین اقشار یک مجموعه 
توسعه میلیونی را که در فقر مطلق و عمدتاً در کشورهاي درحال

  .)121، ص. 1376(هانت،  برند تأمین نمایندبه سر می
در این شرایط که الگوي نیازهاي اساسی ظهور یافت و نگاه 

ترین اقشار فقیر معطوف نمود، یعنی الگوي خویش را به درمانده
توسعه اقتصادي تنها مشتمل بر رشد اقتصادي نیست، بلکه 
تضمین پیشرفت یکنواخت و ملموس و به سمت حذف فقر و 

باشد. در ن میهاي شغلی و درآمد فقیراگسترش پایدار فرصت
این الگو استراتژي توسعه بر اثر تجدید ساختار تقاضاي داخلی 

ترین شود. بنابراین، مهمگذاري حاصل میافزیش انگیزه سرمایه
  شود عباتند از:هایی که توسط این الگو پیشنهاد میسیاست

الف) حذف موانع مالی، نهادي و قانونی که مانع گسترش 
  شود.بر میواحدي تولیدي کوچک و کار

گذاري براي اي از ابزارهاي سیاستب) استفاده از مجموعه
افزایش تولیدي در مزارع کوچک مانند اصالحات اراضی، 

  تحقیقات کشاورزي، اعطاي اعتبارات، بازاریابی
ج) بکارگیري منابع بیشتر براي تحقیق در مورد توسعه 

فزایش هاي ارائه خدمات عمومی، به منظور اها و روشتکنولوژي
در  ).963 -959صص. ، 1382(دینی ترکمانی،  رفاه تهیدستان

با ارائه پیشنهادهایی از سوي برخی بنیادها  1950اواسط دهه 
هاي بسیار در امر من جمله بنیاد داگ هامر شولد و بعد از بحث

المللی کار به گذاري، در گزارش مدیر کلی سازمان بینسیاست
مفهوم نیازهاي اساسی  1976اجالس اشتغال جهانی در سال 
نیز به عنوان تاریخ نهایی  2000در چهار مقوله مشخص و سال 

  براي تأمین نیازها عنوان شد. این چهار مقوله عبارتند از:
الف) حداقل نیازهاي مصرفی خانواده، یعنی غذا، مسکن و 
پوشاك ب) برخورداري از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی 

وپرورش ج) ل، سالمت و آموزشونقسالم، بهداشت، حمل
دسترسی به شغل با مزایاي مکفی براي هر فردي که توانایی و 
تمایل به کار کردن دارد د) تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیت 
کیفی دارند، مثل برقراري محیطی سالم و دلپذیر و مشارکت 
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هاي هایی که زندگی و آزاديگیريعمومی مردم در تصمیم

). براساس این 121، 1376گذارد (هانت، میفردي آنان اثر 
نهادي ایجاد اشتغال مطمئن و با  –الگو، تدارك بستر قانونی 

پرداخت کافی نقش مؤثري در تأمین امنیت غذایی افراد و 
کسب درآمدهاي پایین  خانوار دارد. نرخ بیکاري باال و به تبع آن

این امر  دهد.ریسک ناامنی غذایی افراد و خانوار را افزایش می
ها در جامعه را تحلیل خواهد نه تنها مشارکت فعال و پویاي آن

پذیري برد، بلکه آنها را به لحاظ ذهنی نیز در معرض آسیب
  ).893 -4: 1382دهد (خضري، مداوم قرار می

  . الگوي توسعه انسانی3. 3
ها براساس این الگو توسعه انسانی، مردم ثروت واقعی ملت

ین توسعه خلق شرایطی است که امکان هستند و هدف بنیاد
یک زندگی طوالنی، همراه با سالمتی و خالقیت را براي مردم 

سازد. از این رو بسیاري از دستاوردهاي توسعه و ارقام فراهم می
ها را به طور دقیق نشان کلی درآمد (ملی) و یا نرخ رشد آن، آن

خدمات  ها عبارتند از: تغذیه بهتر،ترین آندهد که مهمنمی
تر، دسترسی بیشتر به دانش و آگاهی، بهداشتی افزون

تر، امنیت در تر، شرایط کاري مناسبهاي مطمئنسکونتگاه
مقابل تعدي و صدمات جسمی، لذت بردن از اوقات فراغت و 

ها و حیات اقتصادي، فرهنگی و احساس مشارکت در فعالیت
). 135-101، صص. 1387سیاسی جامعه (گودرزي و همکاران، 

توسعه انسانی روندي است که در آن امکانات مردمان گسترش 
ترین این امکانات عباتند از: داشتن امکانات یابد. از اساسیمی

و برخورداري  زندگی طوالنی و توأم با سالمتی، فرا گرفتن دانش
از سطح زندگی توسعه انسانی داراي دو جنبه است: یکی 

د سالمتی، دانش و مهارت هاي انسانی ماننگیري قابلیتشکل
هاي توانند از قابلیتاي که مردم از میو دیگري استفاده بهتر

خویش براي اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت 
سیاسی ببرند. اگر توسعه انسانی  –در امور اجتماعی، فرهنگی 

نتواند این دو جنبه را متعادل سازد به احتمال زیاد زندگی 
ر سطح وسیعی دچار رکود و زوال خواهد شد (اشرفی، انسانی د

گیري و ). در بحث چگونگی اندازه71 -70، صص. 1369
اي که هاي عدیدهسنجش توسعه انسانی علیرغم شاخص

توانند در ارتباط با توسعه انسانی مطرح شوند و از طرفی به می
هاي توسعه دلیل فقدان آمارهاي الزم به خصوص در مورد بخش

ته جهان، پیشنهاد شده که فقط بر روي سه شاخص کلیدي نیاف
و سطح معاش آبرومند تأکید شود و  طول عمر، سطح دانش

هاي مطرح شده که این سه شاخص بسیاري از ابعاد و جنبه

گیرد (ازکیا و غفاري، مربوط به کیفیت زندگی را در بر می
ه ). فرایند توسعه اقتصادي باید با آنچ142 -126، صص. 1383

که افراد توان انجام دادنش را دارد (یا ندارد) سروکار داشته 
باشد و به این نکات هم توجه کند که آیا آنان قادر به داشتن 
طول عمر طوالنی هستند؟ آیا قادرند خود را از بیمارها دور نگه 
دارند؟ آیا قادر به داشتن تغذیه مناسبی هستند؟ آیا قادر به 

هاي ارتباط هستند؟ آیا در فعالیت خواندن، نوشتن و برقراري
، 1374توانند شرکت کنند؟ و الی آخر (سن، علمی و ادبی می

هاي عاملیت ). در عین حال، این الگو با تأکید بر جنبه142ص. 
انسانی در فرایند توسعه، ضمن تأکید بر نقش ارزش واالي 
انسانی از جمله آزادي و برابري مشارکت در امور جمعی، 

ري افزایش ظرفیت و قابلیت افراد جامعه در تدبیر امور براثرگذا
کند. براي مثال، در حالی که جمعی جامعه خود نیز تأکید می

مفاهیم سرمایه انسانی یا مدیریت منابع انسانی بیشتر با نقش 
عاملی فرد در فرایند تولید سروکار دارد. مفهوم توسعه انسانی 

گذاري بر فرآیند به نقش عاملی فرد در عمل جمعی یا اثر
گیري سیاسی و اجتماعی نیز تأکید دارد. که مستلزم شکل

ها، گفتگو ارتباطات عمومی و غیره است. از ها و دهیاريانجمن
شود که فرایند توسعه این نکته این نتیجه مهم حاصل می

واقعی، فرایندي است که با تأمین حقوق دمکراتیک افراد، زمینه 
کند (دینی و تر میی افراد فراهمرا براي ایفاي نقش عامل

هاي دانش ). براساس مؤلفه963 -959، صص. 1382ترکمانی، 
و آگاهی ارائه شده در این الگو، دستیابی به امنیت غذایی تابعی 

باشد در این فرهنگی می –از عوامل محیطی و عوامل اجتماعی
ز برداري اعوامل توانایی و کارآمدي افراد و خانوارها جهت بهره

شان را تحت تأثیر قرار منابع براي برآورده کردن نیازهاي غذایی
دهد. در واقع استفاده از مواد غذایی نیز ناظر بر استفاده می

اي و باشد و به وضعیت تغذیهدرست زیستی از مواد غذایی می
گردد. این مؤلفه امنیت غذایی به میزان بهداشت افراد بر می

اي اعضاي خانوارها رفتار تغذیه اهیزیادي به دانش و ارتقاي آگ
هاي پردازش و ذخیره مواد به ویژه زنان در خصوص تکنیک

گردد (هاشمی، غذایی، اصول تغذیه و مدیریت در خانوار بر می
  ).1996، 22شولر و ریلی

  ها. یافته4
  هاي توصیفییافته .1. 4
اي زنان روستایی مورد هاي شخصی و حرفهبررسی ویژگی -

  مطالعه



  هشتم شمارة                                                                 ریزي روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          114
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سن زنان روستایی مورد 

ها در سال بود و آن 31/11 با انحراف معیار 69/43 مطالعه
سال قرار داشتند، نتایج نشان داد که  71تا  24دامنه سنی 
انداز شخصی زنان روستایی شهرستان مورد مطالعه میانگین پس

باشد. در سال می هزار تومان 75/773با انحراف معیار  38/551
همچنین، میانگین سابقه فعالیت زنان روستایی در کشاورزي 

سال بود عالوه بر این نتایج  11/10با انحراف معیار  23/16
حاکی از آن است که میانگین بعد خانوار در میان زنان روستایی 

 نفر بود و میانگین 34/2با انحراف معیار  89/5مورد مطالعه 
 با 35/9 دیواندره شهرستان روستایی زنان وارخان سالیانه درآمد
  .بود تومان میلیون 23/4 معیار انحراف

  هاي تحلیلی. یافته4. 4
بررسی وضعیت ابعاد توانمندي اقتصادي، اجتماعی و  -

  شناختی زنان در بهبود امنیت غذایی خانوارروان
 و اجتماعی به منظور بررسی وضعیت ابعاد توانمندي اقتصادي،

زنان روستایی شهرستان مورد مطالعه از آماره  اختیشنروان
آورده  2میانگین استفاده شد. نتایج این بخش در جدول شماره 

توان گفت که می 2شده است. براساس نتایج جدول شماره 
وضعیت ابعاد توانمندي زنان (اقتصادي، اجتماعی و 

شناختی) در شهرستان دیواندره در بهبود امنیت غذایی در روان
وضعیت مطلوبی قرار ندارد چرا که میانگین هر یک از ابعاد 

  باشد.) می5از  5/2کمتر از حد متوسط (
  

  هاي زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی و ابعاد آنبررسی وضعیت توانمندي -2جدول 
  )1392هاي پژوهش، (مأخذ: یافته

  رتبه  انحراف معیار  میانگین  هاشاخص
  1 21/1 25/3  اي تولیديهمشارکت در فعالیت - 

  2  13/1  11/3  دسترسی به منابع مالی و تولیدي خانوار - 
  3  67/1  25/2  کنترل بر منابع مالی و تولیدي خانوار - 

  -   38/1  35/2  * توانمندي اقتصادي
  1  08/1  38/3  گیري خانوارمشارکت در تصمیم - 
  2  32/1  25/2  هاعضویت در تشکل - 
  3  32/1  08/2  لی روستاهمکاري و تعاون با اها - 
  4  12/1  87/1  مشارکت در ارتقاء امنیت غذایی - 

  -   83/1  47/2  * توانمندي اجتماعی
  1  18/1  25/2  میزان اعتماد به نفس زنان - 
  2  12/1  21/2  میزان خود اثربخشی زنان - 
  3  33/1  14/2  ادراك زنان نسبت به قدرت فردي - 
  4  21/1  09/2  نگرش جنسیتی به کار - 

  -   16/1  16/2  شناختی* توانمندي روان
  

بررسی وضعیت امنیت غذایی در جامعه روستایی شهرستان  -
  مورد مطالعه:

هاي سنجش امنیت غذایی از بندي گویهبه منظور اولویت 
دیدگاه زنان روستایی مورد مطالعه از آماره ضریب تغییرات 

شده آورده  3استفاده شد. نتایج این قسمت در جدول شماره 
است. با توجه به این که اطالعات پرسشنامه براساس دوازده ماه 

  ناتوانی در تهیه«توان گفت که موارد بنابراین، می گذشته بود؛
  

  

کافی نبودن مواد «و » هاي غذایی متعادل و متناسبوعده
از مواردي بود که » غذایی خریداري شده و ناتوانی در خرید غذا

خانوارهاي مورد مطالعه بیشتر اتفاق  در دوازده ماه گذشته براي
 و» کاهش وزن به علت نخوردن غذاي کافی«افتاده و موارد 

نسبت به سایر » هاهاي غذایی بچهکاهش تعداد یا میزان وعده«
  موارد براي خانوارهاي روستایی کمتر اتفاق افتاده است.

ج
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  نواري امنیت غذایی خادهندههاي تشکیلبندي گویهاولویت -3جدول 

  )1392هاي پژوهش، (مأخذ: یافته
  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  هاگویه

  1  7/53  454/0  845/0  هاي غذایی متعادل و متناسبناتوانی در تهیه وعده - 
  2  7/59  477/0  798/0  کافی نبودن مواد غذایی خریداري شده و ناتوانی در خرید غذا - 
  3  5/61  757/0  23/1  وردن در تمام طول روزنداشتن مواد غذایی براي خ - 
  4  5/62  719/0  15/1  هاتهیه و تدارك مواد غذایی ارزان قیمت براي بچه - 
  5  3/65  719/0  10/1  هاي غذایی توسط بزرگساالنحذف شدن تعدادي از وعده - 
  6  2/66  749/0  13/1  هاهاي غذایی متعادل براي بچهناتوانی در تهیه وعده - 
  7  7/67  711/0  05/1  در مورد تمام شدن غذا نگرانی - 
  8  5/81  628/0  770/0  ها به اندازه کافیتغذیه نشدن بچه - 
  9  0/88  562/0  638/0  اندها گرسنه ماندهبه علت عدم توانایی خرید چند بار بچه - 
  10  9/102  637/0  619/0  احساس گرسنگی نمودن اما چیزي براي خوردن نداشتن - 
  11  2/104  645/0  619/0  ر هر وعده غذایی کمتر از حد معمولخوردن غذا د - 
  12  8/134  379/0  281/0  اندهاي غذایی را حذف کردهها به مدت سه ماه یا بیشتر بعضی از وعدهبچه - 
  13  8/135  /.625  460/0  هاهاي غذایی بچهحذف نمودن بعضی از وعده - 
  14  1/138  337/0  244/0  اندها در طول یک روز غذا نخوردهبچه - 
  15  7/153  332/0  216/0  اندبزرگساالن به مدت سه ماه یا بیشتر در طول تمام روز غذا نخورده - 
  16  1/164  655/0  399/0  هاي غذایی بزرگساالنحذف نمودن تعدادي از وعده - 
  17  1/169  675/0  544/0  هاهاي غذایی بچهکاهش تعداد یا میزان وعده - 
  18  1/175  669/0  399/0  نخوردن غذاي کافی کاهش وزن به علت - 

ي، وضعیت امنیت غذایی خانوارهاي مورد بندبه منظور گروه
بندي استاندارد وزارت کشاورزي آمریکا استفاده مطالعه از گروه

). نتایج این 48، ص. 2008، 23شد (بیکل، مارگارت و بروس
آورده شده است براساس  4قسمت مطالعه در جدول شماره 

توان گفت که از میان می 4ایج ارائه شده در جدول شماره نت
درصد از  61/36خانوارهاي روستایی شهرستان دیواندره تنها 

درصد ناامنی غذایی بدون  96/38آنان داراي امنیت غذایی، 

درصد نیز ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و  84/17گرسنگی، 
شدید  درصد نیز داراي ناامنی غذایی با گرسنگی 59/6
توان اظهار کرد که خانوارهاي روستایی باشند بنابراین، میمی

شهرستان دیواندره داراي وضعیت مطلوبی از نظر امنیت غذایی 
درصد) در قسمت ناامنی  39/63خانوار ( 135نیستند چرا که 
  غذایی قرار دارد.

  . تحلیل وضعیت امنیت غذایی خانوار براساس دیدگاه پاسخگویان4جدول 
  )1392هاي پژوهش،خذ: یافته(مأ

  جمع  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سطح
  61/36  61/36  61/36  78  امنیت غذایی

  ناامنی غذایی
  57/75  96/38  83  بدون گرسنگی

  41/93  84/17  38  با گرسنگی متوسط  39/63
  100  59/6  14  با گرسنگی شدید

  -   100  213  جمع
صادي، اجتماعی و بررسی روابط بین ابعاد توانمندي اقت -

  شناختی با امنیت غذایی خانوارروان
به منظور بررسی روابط بین ابعاد توانمندي زنان (اقتصادي، 

شناختی) با امنیت غذایی خانوار از ضریب اجتماعی و روان
همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این بخش در جدول 

 5اره آمده است. نتایج اطالعات مندرج در جدول شم 5شماره 
حاکی از آن است که بین ابعاد توانمندي زنان (اقتصادي، 

شناختی) با امنیت غذایی خانوار رابطه مثبت و اجتماعی و روان
داري در سطح یک درصد با امنیت غذایی خانوار وجود معنی
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  یابد.ود میامنیت غذایی خانوار نیز بهبتوان گفت که دارد به طوري که با ارتقاء ابعاد توانمندي زنان می

  . بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل با امنیت غذایی خانوار5جدول 
  )1392هاي پژوهش، (مأخذ: یافته

  امنیت غذایی  متغیرهاي مستقل
r Sig  

  000/0  612/0-**  توانمندي اقتصادي - 
  000/0  436/0-**  توانمندي اجتماعی - 

  001/0  385/0**  شناختیتوانمندي روان - 
  %1داري در سطح معنی** 

امنیت  شناختی برتأثیر توانمندي اقتصادي، اجتماعی و روان -
  غذایی خانوار

هاي توانمندي بر در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مؤلفه
امنیت غذایی در بین زنان روستایی شهرستان دیواندره از روش 
 مدلسازي معادالت ساختاري در قالب تحلیل مسیر استفاده شد؛

هاي توانمندي زنان شامل توانمندي اقتصادي ابراین، مؤلفهبن
)EC) توانمندي اجتماعی ،(SOشناختی ) و توانمندي روان
)PS) بود و امنیت غذایی (FS که با اصالحات نرم افزار لیزرل (

که این هفت  و ضریب تغییرات به هفت مؤلفه کاهش پیدا کرد؛
یی متعادل و متناسب هاي غذامؤلفه شامل ناتوانی در تهیه وعده

)FS1 کافی نبودن مواد غذایی خریداري شده و ناتوانی در ،(
)، نداشتن مواد غذایی براي خوردن در تمام FS2خرید غذا (
)، تهیه و تدارك مواد غذایی ارزان قیمت براي FS3طول روز (

هاي غذایی توسط )، حذف شدن تعدادي از وعدهFS4ها (بچه
هاي غذایی متعادل ی در تهیه وعدهناتوان )،FS5بزرگساالن (

) FS7نگرانی در مورد تمام شدن غذا ( ) وFS6ها (براي بچه
وارد نرم افزار لیزرل شدند. مدل ساختاري روابط بین متغیرهاي 

هاي توانمندي زنان روستایی و امنیت مکنون پژوهش (مؤلفه
غذایی) با نمایش بارهاي عاملی استاندارد شده و شاخص 

و خالصه اطالعات مسیر  )؛1دهد (شکل را نشان میبرازندگی 
)، ECزا پژوهش توانمندي اقتصادي (اثر متغیرهاي نهفته برون

)، بر PSشناختی () و توانمندي روانSOتوانمندي اجتماعی (
) زنان FSزا پژوهش یعنی امنیت غذایی (متغیر مکنون درون

ه در ادام 6روستایی شهرستان دیواندره در جدول شماره 
  نمایش داده شده است.

   
  

مدل معادالت ساختاري متغیرهاي پژوهش با نمایش  -1شکل 
  استانداردشدهبارهاي عاملی 

  )1392هاي پژوهش، : یافته(مأخذ

  خالصه تحلیل مسیر اثر متغیر مستقل بر متغیرهاي وابسته پژوهش -6جدول 
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 T  2R  خطاي استاندارد  ٢٤ضریب مسیر  ر متغیرب  اثر متغیر

  83/0  90/10**  09/0  91/0  امنیت غذایی  توانمندي
  درصد 1داري در سطح معنی **

  
  ج
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براي ارزیابی برازش مدل معادالت ساختاري چندین شاخص 
برازندگی وجود دارد در این پژوهش، با استناد به پیشنهادهاي 

)، به همراه 2Xاي کاي اسکویر (هتعدادي از آماردانان از شاخص
)، شاخص نرم نشده GIF)، شاخص برازندگی (Pداري آن (معنی

)، شاخص IFI)، شاخص برازندگی فزاینده (NNFIبرازندگی (
)، ریشه میانگین مجذور خطاي تخریب CFIتطبیقی (

)RMSEA) و شاخص میانگین مجذور باقی مانده (RMR ،(
ت ساختاري پژوهش استفاده براي ارزیابی برازندگی مدل معادال

شد. هم اکنون معیارهاي دقیقی براي این شاخص وجود ندارد، 
 2Xاما دستور کلی زیر در ادبیات مطرح شده است: اگر مقدار 

 CFI و IFI ،NNFI ،GIF هايدار نباشد، مقدار شاخصمعنی
و مقدار  05/0کمتر از  RMSAباشند مقدار  9/0باالتر از 

RMR  25د برازش مدل مناسب است (آربوکلباش 1/0کمتر از ،
؛ 161 -139، صص. 1995، 26، بومگارتنر و هامبورگ1999

). 404 -397، صص. 2004، 27شووك، کتچن، هالت و کاسمر
هاي برازندگی بر این پایه، با توجه به مقدار گزارش شده شاخص

ها از لحاظ آماري با ساختار عاملی و شود که دادهمدل دیده می
نظري مدل معادالت ساختاري متغیرهاي نهفته زیربناي 

نشان  7پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی دارد. جدول 
دهنده این است که ضریب مسیر استاندارد شده بین توانمندي 

است که در سطح یک  91/0زنان و امنیت غذایی خانوار برابر 
. عالوه بر )γ= 0.91, t= 10.90(درصد معنی دار شده است 

دهد که ضریب نشان می 7نتایج ارایه شده در جدول این 
 83است. بدین معنی که  83/0، امنیت غذایی برابر )2R(تعیین 

درصد از تغییرات واریانس امنیت غذایی خانوارهاي زنان 
هاي توانمندي در بین روستایی شهرستان دیواندره توسط مولفه

توانمندي آنان یعنی توانمندي اقتصادي، توانمندي اجتماعی و 
به این ترتیب از مباحث فوق شود. روانشناختی تبیین می

توان چنین نتیجه گرفت که؛ توانمندي زنان روستایی می
داري بر امنیت غذایی شهرستان دیواندره اثر مثبت و معنی

خانوارها دارد و فرضیه اصلی پژوهش در قسمت تدوین 
در گیرد. چارچوب نظري پژوهش در اینجا مورد تایید قرار می

مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت  2نهایت در شکل 
 2داري نشان داده شده است. با توجه به مدل شماره معنی
توان گفت که در میان ابعاد توانمندي زنان روستایی مورد می

مطالعه بعد توانمندي اقتصادي تاثیر بیشتري در بهبود امنیت 
رد. بعد از آن توانمندي غذایی خانوار نسبت به سایر ابعاد دا

روانشناختی و توانمندي اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیر را 
  در بهبود امنیت غذایی خانوار دارند.

  
مدل معادالت ساختاري متغیرهاي پژوهش در  -2شکل  

  داريحالت معنی
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 

  . نتیجه گیري و پیشنهادات5
 توزیع و يسازآماده گزینش، هنگام به ايتغذیه رفتار و دانش
 مؤثر استفاده. هستند کلیدي عوامل از خانوار، افراد در بین غذا،
 سازنده، و سالم ايجامعه ایجاد براي خانوار، اقتصادي امکانات از
 این. دارد بستگی خانوار سطح در مناسب رفتار و دانش به

 مت،سال ارتقاي رفتارهاي روش به اساسی و الزم عنصر دانش
 کودکان، از کافی مراقبت غذایی، سالم هايرویه و عادات
 بودجه صحیح مدیریت موقع، به و مناسب غذایی هايانتخاب
 است بنابراین، غذایی ضایعات کنترل امور در مشارکت خانوار،
 اي،تغذیه سواد غذایی، امنیت تداوم و پایداريمسئله  از آگاهی
 يهامؤلفه از روستایی، نانزمخصوصاً  خانوارها، کردن توانمند
 ارتقاي راه، این در که هستند غذایی امنیت راهبردهاي اصلی
 گیريتصمیم و درآمد کسب در آنان فعال نقش و زنان مقام
 جهت در قاطع، و مثبت راهبرد یک خانوار منابع تقسیم براي
 و بهداشتی نیازهاي ینتأم و خانوار غذایی امنیت بهبود
گردد در راستاي این مهم پژوهش می تلقی آن اعضاي ايتغذیه

حاضر با عنوان بررسی توانمندي زنان روستایی در بهبود امنیت 
 امنیت بررسی دیواندره انجام شد. در در شهرستانغذایی 
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نتایج پژوهش نشان داد که  مطالعه مورد خانوارهاي غذایی
 و »متناسب و متعادل غذایی هايوعده تهیه در ناتوانی« موارد

 خرید در ناتوانی و شده خریداري غذایی مواد نبودن کافی«
 براي بیشتر گذشته ماه دوازده در که بودند مواردي از »غذا

کاهش وزن به «و موارد  افتاده اتفاق مطالعه مورد خانوارهاي
هاي کاهش تعداد یا میزان وعده«و » علت نخوردن غذاي کافی

انوارهاي روستایی نسبت به سایر موارد براي خ» هاغذایی بچه
 مطالعه مورد خانوارهاي بنديگروه در. کمتر اتفاق افتاده بود

 که داد نشان پژوهش نتایج غذایی امنیت وضعیت براساس
 قسمت در دیواندره شهرستان روستایی خانوارهاي اکثریت
دارند. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد  قرار غذایی ناامنی

مطالعه در بهبود امنیت غذایی  توانمندي زنان روستایی مورد
خانوار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد چرا که هر سه بعد 
توانمندي زنان در بهبود امنیت غذایی کمتر از حد متوسط 

که بین ابعاد باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد می
شناختی) با امنیت توانمندي زنان (اقتصادي، اجتماعی و روان

داري در سطح یک درصد با ه مثبت و معنیغذایی خانوار رابط
امنیت غذایی خانوار دارند به طوري که با بهبود ابعاد توانمندي 

یابد توان گفت که امنیت غذایی خانوار نیز بهبود میزنان می
؛ آالیمو و 2005نتایج این بخش با مطالعات (یا و همکاران، 

ارد. ) مطابقت د1387؛ گودرزي و همکاران، 2001همکاران، 
همچنین نتایج معادالت ساختاري پژوهش نشان داد که ابعاد 

شناختی) توانمندي زنان روستایی (اقتصادي، اجتماعی و روان
داري بر بهبود امنیت غذایی خانوار دارد همچنین تأثیر معنی

درصد از واریانس متغیر وابسته  83ابعاد توانمندي زنان قادرند 
درصد  17کنند و ا تبیین میتحقیق (امنیت غذایی خانوار) ر

مربوط به عواملی هستند که در این تحقیق شناسایی نشدند. 
؛ 2010هاي (باباتوندي و همکاران، نتایج این قسمت با یافته

؛ نورد و همکاران، 2001؛ اولسون و همکاران، 2001سی، 
مبنی بر اینکه ابعاد  )2005؛ هلفین و همکاران، 2004

شناختی تأثیر مثبت و اعی و روانتوانمندي اقتصادي، اجتم
داري در بهبود امنیت غذایی خانوار دارند و یا این سه بعد معنی

اند همخوانی دارد. در را راستاي امنیت غذایی شناسایی کرده
  شود که:این راستا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

با توجه به این که بین توانمندي اجتماعی زنان روستایی و  -
داري وجود دارد بنابراین، منیت غذایی رابطه مثبت معنیا

 هايآموزش و هامحرك بکارگیري شود که باپیشنهاد می
 هايحمایت با محلی خودجوش هايگروه طریق از مناسب

 مانند روستایی هاییتشکل در زنان حضور امکان دولتی مناسب
...  و زنان هايانجمن خرد، اعتبارات صندوق تعاونی، صندوق
 در مستقر هايهمچنین در این زمینه به سازمان گیرد صورت
 خود هايفعالیت کردن متنوع با مربوطه هايسازمان یا و روستا

 ایجاد به آنان تشویق مانند مناسب هايروش بکارگیري به و
 را زنان مشارکت امکان همکاري هايگروه و هاتشکل ها،انجمن

 توانمندي تا آورند همفرا اجتماعی مختلف هايزمینه در
 بهبود خانوارها غذایی امنیت نهایت در و افزایش آنان اجتماعی

  .یابد
با توجه به اینکه بین توانمند اقتصادي زنان روستایی و امنیت  -

داري در سطح یک درصد غذایی خانوار رابطه مثبت و معنی
 هايکارگاه و شود که آموزشوجود دارد بنابراین پیشنهاد می

 هايکارگاه مانند تولیدي هايفعالیت انجام يزمینه در سبمنا
 برگزار...  و پرواربندي قارچ، پرورش دستی،صنایع بافی،قالی
 امنیت نهایت در و یابد افزایش آنان اقتصادي توانمندي تا گردد
  .بهبودیابد نیز آنان خانوار غذایی

وانمندي با توجه به اینکه بعد اقتصادي نسبت به سایر ابعاد ت -
 زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی تأثیرگذارتر است بنابراین،

 طرف از مناسب بسترسازي و حمایت با که گرددمی پیشنهاد
 مناسب اشتغال و کارآفرینانه هايفعالیت اندازيراه براي دولت
 چرا شود روستایی زنان هايتوانایی و ظرفیت توسعه به اقدام
 غذایی امنیت بهبود به شایانی کمک اقدامی چنین با که

  .شودمی روستایی خانوارهاي
شناختی در بهبود امنیت با توجه به تأثیر توانمندي روان -

هاي مناسب شود که با بکارگیري فعالیتغذایی پیشنهاد می
براساس توانایی و خواسته زنان، داشتن برنامه مشخص و حساب 

رطرف کردن هر گونه شده براي افزایش اعتماد به نفس آنان و ب
شناختی زنان تأثیرگذار تواند بر توانمندي روانمشکل که می

شناختی زنان روستایی بهبود است تا در نهایت توانمندي روان
  یافته و امنیت غذایی آنان ارتقا یابد.
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Abstract  
Purpose: Considering the important role of rural women in food security, the main purpose of 
this study is to study the rural women's empowerment in improving household food security.  
Method: The research data was collected through questionnaires filled out by rural married 
women in Divandareh County. Based on random sampling, 213 of them were selected. The 
validity of questionnaire was confirmed by the panel of food security experts and faculty 
members of management and agricultural development department in university of Tehran, and 
its reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient and composite reliability. 
Results: The results can be concluded that the rural households have not been in suitable 
conditions in terms of food security. Also the results of Correlation analysis showed that among 
all dimensions of rural women’s empowerment (economic, social & psychological) with food 
security of their family were significantly correlated. In addition, the results of structural 
equation modeling showed that dimension of rural women’s empowerment with the coefficient 
of determination 0.83 (γ=0.72, t=7.12) had positive and significant effect on the food security of 
the family. 
Practical implications: Due to rural women' financial weakness, it is strongly suggested that 
financial supports will be dedicated to improvement of rural women's empowerment, and their 
access to credits through creation and development of rural credit cooperatives and microfinance 
institutions that provide small loans to rural poor with little income or collateral,. 
Original/value: In this study rural women’s empowerment in different dimensions that is 
contribute to improve food security were identified. The results of the study could be 
considerably helpful to rural development planners and policy makers for improving food 
security in rural communities. 
Keywords: Food security, empowerment women, nutritional status, rural women, Divandarreh 
County.  
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