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 چکيده

 واکاوی اساس، هدف پژوهش حاضر، اینبر رسد. می نظر به ضروری و الزم جامعه در گرسنگی و غذایی ناامنی با مقابله و غذایی امنیت پایش هدف:

  .باشدمی شهرستان اسالم آبادغرب خانوارسرپرست  زنان روستایی در آن با مرتبط عوامل برخی و غذایی ناامنی

ها، غیرآزمایشی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است. و از نظر نحوة گردآوری داده : تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردیروش

باشند و با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب نفر می 200جامعة آماری عبارت است از کلّیة زنان روستایی سرپرست خانوار شهرستان اسالم آباد غرب که 

ـتفاده از ها به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهنفر از آن 107داد درصد، تع 39/0خطای  اند. اطالعات مورد نیاز پژوهش، با اس

ن آن در نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزانامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشروش پیمایشی و با استفاده از تکنیك پرسش

 استفاده شده است. HFIAS  سطح امنیت غذایی از شاخصباشد. برای سنجش درصد می 92های مربوط به سنجش ناامنی غذایی گویه

درصد،  4/51درصد خانوارها در طبقة امن غذایی قرار داشتند. ناامن خفیف، متوسط و شدید غذایی به ترتیب، در  2/25ها نشان داد که یافته ها:يافته

ترین مورد تجربة ناامنی غذایی خانوارها، مصـرف ، بیشHFIASنامة درصد در خانوارها مشاهده شد. در پاسخ به سؤاالت پرسش 9/1درصد و  5/21

ـیون،  ـایج تحلیـل رگرس ـاس نت ـازمان  4غذایی که اعضا خانوار دوست ندارند، به خاطر نبودن امکان تهیة غذاهای دیگـر بـود. براس عامـل دانشـی، س

ـاس درصد از واریانس ناامنی غذایی را تبیین کردند. همچنین، 62کننده، تعداد افراد تحت سرپرستی و درآمد شناسایی شد که در کل، تحمای  براس

 .اندشده بندیطبقه مالحظه، قابل مطلوبیتی با پژوهشی تشخیص تابع در ناامنی غذایی زنان مورد مطالعه از گروه چهار این پژوهش، هاییافته

ـتهتوان گفت بهترین راهبرد برای رفع ناامنی غذایی، توانهای تحقیق، می: براساس یافتهاهبردهار کردن مندسازی زنان سرپرست خانوار است و وابس

 های مداوم دولتی غیرمنطقی است.ها به حمایتآن

بروز مشکالت زنان روستایی سرپرست خانوار اشاره کـرد: ترین عوامل مؤثّر در کاهش توان به صورت خالصه به برخی از مهممی راهکارهاي عملي:

ها سازی و آموزش خانوادههای اجرایی، فرهنگایجاد امکانات و دسترسی به شغل مناسب، سازوکارهای الزم و مناسب حمایتی از سوی دولت و دستگاه

 جهت حمایت از این قشر و در نهایت، لزوم شناسایی و آموزش مشاغل خانگی درآمدزا.
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 مقدمه. 1
 . بيان مسأله1. 1

کـردن فرآینـد کانون محور مباحث مهم توسعة انسانی، مردمـی

ویژه اقشـار های همة اقشار، بـهها و خلّاقیتتوسعه و توجه به قابلیت

باشد. بر پایة ایـن رویکـرد، توجـه ای جامعه میپذیر و حاشیهآسیب

قعیت زنان، به عنوان نیمـی از منـابع انسـانی جامعـه بـه ویژه به مو

های حمایتی جهـت ارتقـای وضـعیت کنـونی منظور اتخاذ سیاست

، 1390ای برخوردار اسـت )شـاطری و روسـتا، ها از اهمیت ویژهآن

 (.67ص. 

که غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیـادی جامعـة با توجه به این

 امنیتامنیت غذایی نهفته است، بشری است و تأمین آن در مقولة 

 غـذای به اوقات تمام در مردم ةهم دسترسی از است عبارت غذایی

 غذای بودنفراهم -1 :شامل که الفعّ و سالم زندگی منظور به کافی

 مـورد غذاهای آوردندستهب در اطمینان و توانایی -2 کافی و سالم

خانی، شـرف) اسـت قبـول قابـل جامعـه نظـر از کـه طریقی از قبول

 منشـأ (.125، ص. 1390زاده، اصـل، قـوامآغـاجیدستگیری، قـره

 هـایمؤلّفـه تـرینمهم از یکـی به عنوان غذایی امنیت بحث فکری

 گرددبرمی جهان در 1990 دهة اوایل در غذا بحران به ملّی، امنیت

 گـزارش آخرین طبق(. 1391بشرآبادی، بیدسکان و مهرابی)زارعی

 دچـار کشـور 36، حـدمتّ ملـل سـازمان یغذا و کشاورزی سازمان

 غـذایی ناامنی دچار افراد تعداد (.2008)فائو،  هستند غذایی بحران

 میلیـون 489 از 2006-2007 سال طی ،جهان فقیر کشور 70 در

)مؤسسـة تکنولويیسـت  اسـت یافتـه افـزایش نفـر میلیون 982 به

 از کـه ایتغذیه مشکالت با تلفیق در هابحران این(. 2008، 1غذایی

)سـازمان  شود منجر مرگ میلیون 5/3 به تواندمی ،دارند وجود قبل

  (.2003، 2بهداشت جهانی

 جهـان کـه در غـذایی نـاامنی وضعیت عنوان با گزارشی اخیراً

بـازة زمـانی  در کـه است این از است،حاکی شده منتشر فائو توسط

درصـد  5/12میلیون نفر در سراسر جهان ) 870( 2012تا  2010)

، 3فـائوانـد )تغذیة شـدید رنـج بردهز کلّ جمعیـت جهـان( از سـو ا

2012.) 

 انـوا  کمبـود نیز، کشور در شدهانجام بالینی مطالعات براساس

ویژه بـه کشـور، ایتغذیـه بهداشـتی معضـالت جـز  هـا،ریزمغـذی

الـدینی، مقدسـی و شـمسآینـد )نـوروزی، مـی شـمار بـه روستاها

 روسـتایی جامعة که گفت توانمی فوق، مطالب به توجه (. با1392

 کودکان و زنان میان خصوص در ب غذایی ناامنی مشکالت با کشور

 روست. روبه

 بـه نسـبت پـایین اجتمـاعی اقتصادی سطح با همچنین، افراد

، 4)کـارتر و تـایلر کننـدمی تجربه را تریبیش غذایی کمبود دیگران

 و سـالم دةشـپیشنهاد یاغذاه خرید برای تریکم شانس و( 2007

 در و دارنـد را بـاال فیبـر و کـم نمك و قندکم چربی حاوی ی،مغذّ

 کننـدمی مصـرف را سبزیجات و جاتمیوه از تریکم انوا  ،مجمو 

 (.2002، 5)تورل، هویت، باترسون و الدسترون و گولد 

 ةعمـد مشـکل عنـوان بـه گذشـته ةده دو طی غذایی ناامنی 

 خود به را گذارانسیاست و انصمتخصّ مردم، توجه عمومی، سالمت

 مسـتقیم روش به غذایی ناامنی ،کشور در کنون تااست. جلب کرده

و بـا توجـه بـه  اسـت نشـده سنجیده شهر و استانی ی،ملّ سطح در

اهمیت امنیت غذایی و نقشی که در توسـعه دارد، بررسـی و بهبـود 

کـه امنیـت همچنین، با توجـه بـه این .رسدآن ضروری به نظر می

پذیر جامعـه، از جملـه درآمـد و آسـیبهای کمایی در بین گروهغذ

تـری اسـت، بنـابراین، زنان سرپرست خـانوار، مسـتلزم توجـه بیش

ضرورت دارد به امنیت غذایی زنان سرپرست خـانوار روسـتایی، بـه 

تر توجه شـود. بـر پذیرترین اقشار جامعه، بیشعنوان یکی از آسیب

ورت مسـألة تحقیـق، پـژوهش همین اساس، با درک اهمیت و ضـر

حاضر با هدف واکاوی ناامنی غذایی زنان سرپرست خانوار روسـتایی 

شهرستان اسالم آباد غرب و عوامـل مختلـف مـؤثّر بـر آن صـورت 

 گرفته است. 

 پيشينۀ تحقيق. 2. 1
 صورت غذایی ناامنی و فقر زمینة در که مطالعاتی کلّی، طور به

امّا  بوده است؛ جغرافیایی وسیعی حوزة در و زیاد بسیار است، گرفته

مطالعات پژوهشی اندکی دربارة امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار 

-ها پرداختـه مـیآن از برخی مرور و ناامنی آن صورت گرفته که به

 شود: 

و  غـذایی امنیـت عدم عنوان با ایمطالعه در (،2007) 6فریوت 

هـارا طـی دورة عوامل مؤثّر بـر خانوارهـای روسـتایی در منطقـة آم

با اسـتفاده از بـرآورد مـدل پروبیـت، بـه تـأثیر  1999-200زمانی 

چون بعد خـانوار، سـن و جنسـیت و سـطح تحصـیالت عواملی هم

سرپرست خـانوار و درآمـد کشـاورزی و غیرکشـاورزی و غیـره، بـه 

سـاالرکیا،  .اشاره کردنـد منطقه ناامنی غذایی بر داریمعنا وجود اثر

( نیـز بـه ایـن نتیجـه 1390)اسالمی امیرآبادی  عبداللهی، امینی و

درصـد از خانوارهـای ورامـین در طبقـة امـن  21رسیدند که فقط 

غذایی قرار دارنـد و نـاامنی خفیـف، متوسـط و شـدید غـذایی بـه 

درصد از خانوارها مشاهده شد. مطالعـة  5/7و  25، 5/46ترتیب، در 

( 1385، )استادرحیمی، سلطانعلی، توتـونچی، دسـتگیری و دادگـر

درصد و از بعـد گرسـنگی  26نشان داد که در بعد گرسنگی آشکار، 
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شده در درصد از افراد مطالعه 2/32درصد است و فقط  6/41پنهان 

 ( در تعیـین2008) 7برند. هاشمی و سـیالامنیت غذایی به سر می

 روش از پاکسـتان پنجـاب در روسـتایی فقـر کننـدةتعیین عوامـل

 خـطّ تحقیـق، این در اند.کرده استفاده مارسرش معیار در لجُستیك

 مـؤثّر عوامل وشده  زده تخمین 2002 تا 1980 هایسال طی فقر

 احتمـال داد نشـان نتـایج اسـت. گرفتـه قـرار بررسـی مورد بر آن

 وابسـتگی و نسـبت خـانواری بعـد افـزایش بـا خانوارهـا فقیرشدن

 و وارخـان احشـام تعـداد آمـوزش، سـطح افزایش با و یافته افزایش

 -اقتصـادی هایاین، فرصت بر یابد؛ عالوهمی کاهش داربودنمزرعه

 مسـکونی زیرسـاختی بـه دسترسـی غالب در که منطقه اجتماعی

دارد. در مطالعـة  خانوارهـا فقر کاهش در مهمّی نقش شده، بررسی

ــاران )رامــش و هم ــا 1388ک ــایی ب ــرفتن خانواره ــال قرارگ ( احتم

ن و متوسـط در یکـی از طبقـات اجتماعی پـایی -وضعیت اقتصادی

برابر خانوارهایی بـا وضـعیت  84/3و  56/9ناامنی غذایی به ترتیب، 

ــرفتن  -اقتصــادی ــال قرارگ ــین، احتم ــود. همچن ــاال ب ــاعی ب اجتم

سـال داشـتند، در یکـی از طبقـات  18خانوارهایی که فرزنـد زیـر 

برابـر همـین احتمـال بـرای خانوارهـای بـدون  73/1ناامنی غذایی 

( نشـان داد 1392بود. نتایج تحقیق سعدی و وحدت مودب )فرزند 

که امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار با عواملی نظیـر بـار تکفّـل، 

هـای مختلـف و وضـعیت میزان تحصیالت، تحت پوشـش سـازمان

 تملّك منزل مسکونی ارتباط معناداری دارد. 

 شـالچیاحمـدیان و رهنمـا ،پورعشوریاسـوریاز دیدگاه جوان، 

هـا در ( درآمد زنان سرپرست خـانوار بـه دلیـل اشـتغال آن1387)

مچنـین، تعـداد انـدک شـاغالن درآمـد و هثبـات و کممشاغل بـی

تـوان گفـت نـاامنی غـذایی در ایـن خانوار، کم است. بنابراین، مـی

 سـوزنده و تر از خانوارهای معمولی است. پورکـاممیخانوارها بیش

 هـایگـروه بـرای آن هزینـة و غـذایی سـبد تعیین با ( نیز1388)

 فقـر خـطّ بـرآورد بـه فـازی، منطق از استفاده با مختلف درآمدی

 در روستایی خانوارهای که داد نشان آمدهدستبه اند. نتایجاختهپرد

 اوّل، دهـك در شـهری و خانوارهای ایهزینه دوّم و اوّل هایدهك

اند. مازور، مـارکویس نداشته غذایی مایحتاج خرید برای مالی توانایی

( نیز شغل سرپرست خانوار را بـه منزلـة یکـی از 2003) 8و جنسن

رگذار بر امنیت غذایی خانواده تشـخیص دادنـد. از عوامل مهم و تأثی

تـرین مسـألة زنـان ( اوّلـین و بزرگ1386نظر معیدفر و حمیـدی )

ها سـطح درآمـد بسـیار سرپرست خانوار، مسألة اقتصادی است. آن

پایینی دارنـد و درآمدشـان اغلـب بـرای تـأمین نیازهـای ضـروری 

 در (1388ومحمــد زاده و دهمـرد ) کنــد. عمرانـیکفایـت نمـی

 تغییـرات همچنـین، و فقر کنندةتعیین عوامل به بررسی ایمطالعه

 1376-1383دورة  طی زابل شهرستان روستایی خانوارهای رفاهی

 سـنّی ترکیـب خـانوار، سرپرسـت سنّ تحقیق، این اند. درپرداخته

عوامـل  تـرینمهم از خـانوار بعد مجذور همچنین، و خانوار فرزندان

 داده تشخیص زابل شهرستان روستایی مناطق در کنندة فقرتعیین

  .است شده

( به این 1391) امیدوار و خسرویمظفریبناب، در پژوهشی میالنی

های فردی )سن، جنسیت و سطح سواد( ست یافتند که ویژگینتیجه د

ـان  ـایج مطالعـة فـروزان و بیگلری ـأثیر دارد. نت بر وضعیت امنیت غذایی ت

ـاتوانی آن( نیز بیان1382) ـا در گر فقر شدید زنان سرپرست خانوار و ن ه

مطلـق، صـدرزاده، درسـتیتأمین امنیت غذایی است. در مطالعة نجیبی 

ـا بعـد 1391)مسکونی و عزیزی اشراقیان، دانشی ـاامنی غـذایی ب ( نیز ن

ـاقری،  ـاداری داشـت. پـژوهش ب ـاط معن خانوار و وضعیت اقتصادی، ارتب

وجـود  اقتصادی، ( نشان داد که دسترسی1391زمانی، وکیلی و شناور )

 خانواده، مادر ویژهخانواده )آموزش( به آگاهی و دانش و مناسب بازارهای

باشـد. درآمد بر امنیت غذایی مـؤثّر مـی تی،بهداش خدمات به دسترسی

 عوامـل و شیو  بررسی در( 1390)کاران هم و شرفخانی مطالعات نتایج

ـادی، عوامل تأثیر گرنشان خانوار، غذایی ناامنی بر مؤثّر ـاعی اقتص  و اجتم

( 1393) ، عزیزی و اعظمیسعدیخانوار است.  غذایی امنیت بر فرهنگی

ـاامنی درصد  42/5نشان دادند که  در غـذایی افراد مورد بررسی، دچار ن

ـاامنی دچار درصد 11 و متوسط ناامنی دچار درصد  31/5 سطح کم،  ن

ـان، مشارکت ای،تغذیه آگاهی متغیّر اند. همچنین، پنجغذایی شدید  زن
ـأثیر  تکفّـل تحـت افـراد تعـداد و اقتصادی توان آموزشی، هایکالس ت

مطالعـة بـراون، لـورنس و  .دارند رخانوا غذایی امنیت بر تأمین تریبیش

ـادی در  علّی بین رابطة از ( نیز حکایت2009) 9تورپ تأثیر عوامـل اقتص

 باشند.امنیت غذایی می

( نیز در مطالعة خود بر افـراد 2003) 10گالیفورد، ماهابیر و راکس

ساکن ترینیداد و توباگو، بـه نتیجـة مشـابهی رسـیدند و تعـداد افـراد 

لة یکی از عوامل تأثیرگذار بـر سـطح امنیـت غـذایی خانواده را به منز

بیان کردند. به این ترتیب، با افزایش بار تکفّل، ناامنی غـذایی در زنـان 

نتیجـة مطالعـة باباتونـده، اتـوکی، شـود. تر مـیسرپرست خانوار بیش

دسترسـی بـه منـابع ( نشـان داد کـه 2007) 11هیدوس و بوچنیـدر

ر به افـزایش امنیـت غـذایی خـانوار تواند منجمی خدماتیاطالعاتی و 

که ارتبـاط مببـت و دهد مینشان ( نیز 2007) 21شیخ مطالعات. دشو

وجـود  ر سواد سرپرست خانوار و امنیـت غـذاییداری بین متغیّمعنی

و امنیـت  خـانوار ةداری بین اندازمعنی و منفی . همچنین، ارتباطدارد

( نیـز در 2010)13غذایی خانوار مشاهده شـده اسـت. مالیـك و رفیـع

مطالعة خود، به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنـاداری بـین نـاامنی 

http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=5098
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9515
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 هـا وجـود نـدارد.سرپرست با سـایر خـانوادههای زنغذایی در خانواده

هــای دهــد کــه پــرويه( نشــان مــی2006) 14نتـایج مطالعــة والینگــو 

 کشاورزی منجر به کاهش فقر و بهبود امنیـت غـذایی خواهـد شـد.

-که ارتباط مببت و معنـیداد نشان ( نیز 2005) 15اووتوکی مطالعات

. وجـود دارد ر سواد سرپرست خانوار و امنیـت غـذاییداری بین متغیّ

دسترسی به منـابع همچنین، در این بررسی به این نتیجه رسیدند که 

 ،نهایـتدر تواند منجر بـه افـزایش عملکـرد محصـول و اطالعاتی می

( 2009)16، اینگریـدوت و سـیگفریدداهللعب. دشوامنیت غذایی خانوار 

به بررسـی وضـعیت امنیـت غـذایی خانوارهـای کشـاورز در منـاطق 

درصـد از  82خشك کشور سـودان پرداختـه و نتیجـه گرفتنـد کـه 

رو هستند. ابراهیم، اوباز، اویـول و خانوارها با مشکل امنیت غذایی روبه

فاده از ( به بررسـی وضـعیت امنیـت غـذایی بـا اسـت2009) 17اونوک

شــاخص اســتراتژی مقابلــة شــهری گــاواگواالدای ابوجــا در نیجریــه 

درصـد مـردم ایـن منطقـه یـا از  70پرداخته و نتیجـه گرفتنـد کـه 

که از استراتژی مقابلـه بـا های مقابله استفاده نکردند و یا ایناستراتژی

کنند. مطالعات ناگاتا، ماگارنج یانـگ، اوکوتـا و تر استفاده میشدّت کم

( در کنیـا کـه بـا اسـتفاده از مقیـاس نـاامنی غـذایی 2012)18هنکو

درصـد افـراد مـورد  79خانوار انجام شده، به این نتیجه رسـیدند کـه 

 مطالعه در سطح ناامنی شدید غذایی قرار داشتند.

چه از پیشینة تحقیقـات مـرتبط بـا عوامـل مـؤثّر بـر برمبنای آن

تـوان بـه طـور د، مـیآیـناامنی غذایی زنان سرپرسـت خـانوار، برمـی

)سن، تحصیالت(، عوامـل  خالصه، این عوامل را در قالب عوامل فردی

انداز، تمکین مـالی(، عوامـل فرهنگـی و اقتصادی )داشتن درآمد، پس

ارتبـاطی( و عوامـل دانـش  -هـای اجتمـاعیاجتماعی )تقویت شبکه

هـای های غذایی، استعدادها و مهارتای و رفتاری )بهبود نگرشتغذیه

کارگیری الگوهـای استفاده از دانش روز، تشویق و ترغیـب توسـعة بـه

غذایی جدید( خالصه کرد که بر این اساس، مدل مفهومی تحقیق بـه 

  ( ترسیم شد.1شرح شکل )

 
 مدل مفهومي تحقيق -1شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 شناسي تحقيق. روش2
ظر هدف کـاربردی، از نظـر نحـوة گـردآوری تحقیق حاضر از ن

ها، غیرآزمایشی و روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشـی اسـت داده

که با هدف واکاوی ناامنی غذایی زنان سرپرست خـانوار روسـتایی و 

تأثیر عوامل مختلف بر آن، در شهرستان اسالم آبـاد غـرب صـورت 

 3828دود غرب با وسعتی در حـ شهرستان اسالم آبادگرفته است. 

شـرق بـه  از شمال به شهرستان پاوه و جـوانرود و از، کیلومتر مربع

غـرب و از  از غرب به شهرسـتان سـرپل ذهـاب و گـیالن ،کرمانشاه

محدود شده است. از کلّ جمعیت شهرسـتان  جنوب به استان ایالم

-نفر آن 33712نفر زن هستند که تعداد  75448اسالم آباد غرب، 

(. در جـدول 1390کنند )مرکز آمار ایران، می ها در روستاها زندگی

( موقعیت جغرافیایی شهرستان اسـالم آبـاد غـرب و 2( و شکل )2)

 های آن آمده است. مشخّصات جمعیتی دهستان

 
موقعيت شهرستان اسالم آبادغرب نسبت به استان  -2شکل 

 کرمانشاه

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
-ت خانوار کـه تحـت حمایـتجامعة آماری تحقیق، زنان سرپرس

های آموزشـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قـرار داشـتند، بـود کـه 

بودند. حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول  200براساس اعالم آن اداره، 

محاسبه شد. با توجه به حجم نمونة برآوردشـده، از هـر  107کوکران 

دهستان چند روستا به صورت تصادفی انتخاب و متناسب با جمعیـت 

ای بـا گیـری تصـادفی طبقـهنان سرپرست خـانوار، بـه روش نمونـهز

نامة مورد نظـر بـه آن اختصـاص انتساب متناسب انجام شد و پرسش

 داده شد. 

 

 

 اجتماعی  -فرهنگی

 وضعیت اقتصادی

 فردیهایویژگی

ناامنی 

 غذایی
 ایدانش تغذیه
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 جامعۀ آماري و تعداد نمونه انتخابي -1جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ:یافته

 دهستان بخش
زنان سرپرست خانوار 

 تحت حمايت

نمونۀ 

 شدهانتخاب
 هاي نمونه هاي انتخابيروستا

 مرکزی

 

 وحدت -دارخور -کریم حاصله 20 38 حسن آباد

 28 54 حومة جنوبی
تجر  -امیر آباد -چاالوبکر -برف آباد

 کله شیخه -اکبر

 مله امیرخان -چنگر جلیلوند  -ارکوازی 16 27 حومة شمالی

 بور بور -شیانقلعه -عزیزیمیر 11 21 شیان

 حومة حمیل

 

 گراوند -داربید منصوری 8 15 منصوری

 آبادتازه -سفلیریبلگ–هرسمسراب 14 26 هرسم

 سنگیچشمه –پلنگرد 10 19 حمیل

  107 200  کل

متغیّر وابستة تحقیـق، نـاامنی غـذایی خـانوار اسـت. بـرای 

در های متعدّدی وجود دارد کـه گیری ناامنی غذایی، روشاندازه

بـا اسـتفاده از  زنـان روسـتاییامنی غذایی ناسطح  ،این پژوهش

ــاخص ــه ش ــه دارای گوی ــانوار ک ــذایی خ ــاامنی غ ــا و روش ن ه

سـؤال  9 شـد. ایـن شـاخص دارایاستانداردی اسـت، ارزیـابی 

استاندارد است که روایی آن در سطح جهان و کشور تأیید شده 

 92/0بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـای کرونبـاخ  و پایایی آناست 

نـاامنی غـذایی بـا توجـه بـه امتیـاز  محاسبه شد. جهت ارزیابی

نامة مقیـاس نـاامنی غـذایی خـانوار ها در پرسشهریك از گویه

(HFIASمی ،) .تـوان میـزان نـاامنی غـذایی را مشـخص کـرد

ای اسـت؛ بـه گزینـه 4مقیاس سنجش مربوطه در قالب طیـف 

(، دو تـا سـه بـار 1(، یك الی دو بار )کـد 0طوری که هیچ )کد 

باشد. به این ترتیب، افرادی با ( می3ه بار)کد (، بیش از س2)کد 

  7تـا  2از امنیت غذایی کامل برخوردارنـد، امتیـاز  1تا  0امتیاز 

ناامنی متوسط غذایی  14تا  8دچار ناامنی خفیف غذایی، امتیاز 

نـاامنی شـدید غـذایی هسـتند )کــواتس،  15و امتیـاز بـیش از 

ر )سـالمت مـوادّ ای نیز از جمع چهار متغیّ(. دانش تغذیه2007

های حاصل از سو  مصرف مواد غذایی مصرفی، آگاهی از بیماری

غذایی، بایدها و نبایدهای مصرف مواد غذایی، حدّ دسترسی بـه 

منابع مختلف اطالعاتی در زمینة تغذیه( در قالب طیف لیکـرت 

 ای محاسبه شد. پنج گزینه

  . مباني نظري تحقيق3

خانوار یك اصـطالح توصـیفی شناسان، سرپرست از نظر جامعه

شود که قدرت قابل مالحظه در مقایسـه است و به کسی اطالق می

ترین فرد خـانواده اسـت و با سایر اعضای خانواده دارد، معموالً مسن

تبـار و باشد )نـازکهای اقتصادی خانواده به عهدة وی میمسؤولیت

گفتـه  (. در این میان، زنان سرپرست خانوار به کسانی1387ویسی، 

کننـدة یـك مـرد شود کـه بـدون حضـور مـنظّم و یـا حمایـتمی

گیرنـد و مسـؤولیت ادارة سال، سرپرستی خانوار را برعهده میبزرگ

هاسـت های عمـده و حیـاتی بـا آنگیریاقتصادی خانواده، تصمیم

(. برمبنــای تعریــف ســازمان بهزیســتی، زنــان 1393زاده، )مــؤمنی

دار تـأمین معـاش مـادّی و عهـدهسرپرست خانوار زنانی هستند که 

-های آسـیبباشند و از جمله گروهمعنوی خود و اعضای خانوار می

پذیر اجتما  هستند که گـاه عـواملی چـون طـالق، فـوت، اعتیـاد 

ــادگی او، رها ــا همســر، ازکارافت ــاجر و ی ــردان مه ــدن توســط م ش

شـدن ایـن طیـف وسـیع از جامعـه پذیرترمباالت، موجب آسیببی

راساس آمارهای رسمی کشـور، امـروزه زنـان، سرپرسـتی شود. بمی

تبار و ویسـی، )نازک درصد از خانوارهای ایرانی را به عهده دارند 4/9

هـا تر زنان سرپرست خانوار، موجب فقر نسبی آن(. درآمد کم1387

 29نسبت به مردان سرپرست خـانوار شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه 

سرپرسـت یـا خانوارهای بیدرصد خانوارهای دهك اوّل اقتصادی را 

(. مطالعـات 11، ص. 1381دهند )مـدنی، سرپرست تشکیل میزن

دهند که زنان بیش از مـردان در معـرف فقـر و تبعـی  نشان می

شـده در کشـور هـای انجامجنسیتی قرار دارند. همچنین، پـژوهش

ویژه فقـر شـدید زنـان گر نسبت باالی زنان زیر خط فقـر، بـهنشان

 (.1384، طلب، وهابی و ورمزیانشادیاست ) سرپرست خانوار

مند، رکن اصـلی های سالم و توانوجود انسانکه با توجه به این

غذایی مورد نیاز  مین موادّأتو  یابی به پایداری در توسعه استدست

غـذایی در  یـتامنبنابراین، کند. نقشی اساسی ایفا می ،این میان در

غـذایی  مـوادّ ةخش تولیدکنندترین بجوامع روستایی که خود عمده

بـه  ،شـودامری ضروری است. اگرچه تصـور مـی ،در جامعه هستند

 یان بـه مـوادّیغذایی در روستاها، روسـتا دلیل تولید بسیاری از موادّ
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دهـد ا آمـار نشـان مـیامّـ ؛تری دسترسی دارنـدغذایی بهتر و بیش

هتر از روستاها ب چند مورددر شهرها در  ساکنمردم  ةوضعیت تغذی

از دیـدگاه اسـمیت، امـانی و  (.1389 ،نژاداست )علیـزاده و حـاتمی

تـرین عامـل ایجادکننـدة نـاامنی غـذایی، در ( مهم2000)19جنسن

توسعه، قدرت خرید پایین و فقر اقتصـادی مـردم کشورهای درحال

کـردن محـدود یـا نـامطم ن فراهم»تـواناست. ناامنی غذایی را می

توانـایی محـدود یـا نـامطم ن بـرای  غذای مغذّی کافی و سـالم یـا

تعریف کـرد « های اجتماعی قابل قبولکسب غذاهای مطلوب از راه

و گرسنگی یك حسّ ناخوشـایند و دردنـاک ناشـی از فقـدان غـذا 

 نـاامنی (.2000، 20است )بیکل، نـورد، پـریس، هـامیلتون و کـوک

 و خـانوار سـطح در که است چندبعدی و پیچیده ةپدید یك غذایی

 کودکـان و ساالنبزرگ بین در و شودنمی تجربه مشابه طور هب فرد

 نگرانی از که است ایزنجیره ةتجرب یك ؛رسدمی نظر به متفاوت نیز

 پدیدارشـدن تا و شودمی آغاز خانوار سطح در غذا ةدربار اضطراب و

)جانـاچی، دوفـی و  کنـدمـی پیشـرفت کودکـان بـین در گرسنگی

 (.2005، 21گتز

مشـتمل  خـانوار، سـطوح در غـذایی نـاامنی یارمع اصلی اجزای

است بر: نگهداری ذخایر غذایی، کیفیـت و ایمنـی غـذای مصـرفی، 

اضطراب دربـارة ذخـایر غـذا و منـابع قـانونی و عرفـی تـأمین غـذا 

 دو بـه توانمی را غذایی ناامنی (.1990، 22)رادمیر، السون و کمچل

 گـذرا یـا تموقّـ غـذایی ناامنی .کرد بندیطبقه مزمن و تموقّ نو 

 از ناشـی شـوک یـك اثر بر که است غذایی ناامنی نو  ترینخفیف

 شـغل دادنازدست مانند ؛درآمد بر ثیرگذارأت ةغیرمترقبة حادث یك

 پـول، گـرفتنقرف وسـایل، فـروختن بـا معمـوالً و آیدمی وجود به

 غـذایی ذخـایر مصرف درازاکشاندنبه و وعده تعداد و حجم کاهش

 فقـر در ریشـه که مزمن غذایی ناامنی. شودمی مقابله آن با ،موجود

 ویژهبـه ،درآمـدکم خانوارهـای گیـرگریبان،مسـتمر طـور بـه دارد،

 ةتجربـ و شـودمی تنها زنان و فرزند دارای سرپرست زن خانوارهای

، اشراقیانو  مطلقدرستی ،محمدزاده) دارد پی در را گرسنگی حسّ

 محدودشـده مالی منابع از نگیگرس و غذایی ناامنی اگرچه .(1389

 ةدربار واضحی اطالعات درآمد، و فقر گیریاندازه اامّ ؛شوندمی ناشی

 کـه اسـت داده نشـان مطالعـات. دهنـدنمی غذایی امنیت وضعیت

 دارنـد، قـرار غذایی امن وضعیت در درآمدکم خانوارهای از بسیاری

 غـذایی نـاامنی هم، غیرفقیر خانوارهای از کمی درصد که حالی در

 (.2000کاران، بیکل و هم) دارند

 بـه گرسـنگی و غـذایی ناامنی ةپدید گیریاندازه برای بنابراین،

 ةمجموع USDA ایگویه 18 مقیاس .است نیاز مستقیم روش یك

 الگوهـای و تجربیـات هـا،ویژگـی؛ خـانوار غـذایی امنیت از یخاصّ

 پدیـدار یغذای ناامن خانوار در است ممکن که سنجدمی را رفتاری

(. در واقـع، شـاخص 2001، 23)کینون، السون، هرسی و چارمر شود

ناامنی غذایی، احساس سرپرست خانوار را دربارة ناامنی غذایی خود 

کنـد )کـوتس، ای منعکس میاش درقالب جمالت محاورهو خانواده

 امنیـت ارزیـابی بـرای ایـران در(. 2007، 24اسویندال و بیلینسکی

 و هزینـه نظیـر ؛غیرمسـتقیم هایشـاخص از دتاًعمـ ،خانوار غذایی

)دفتـر  ایتغذیـه وضـعیت (،1388)مرکز آمار ایـران،  خانوار درآمد

 انريی کفایت و خانوار مصرف الگوی (،2001، 12انجمن بهبود تغذیه

 (،1384نـزاده، کالنتری، غفـارپور، هوشـیارراد، کیـانفر و بونـداری)

 و (1379ترکمنـی، )داینی یملّ سطح در غذایی تولید موادّ و عرضه

 کشـش و اجتمـاعی اقتصـادی، هایشاخص با مصرف الگوی ةرابط

ریـزی و )مؤسّسة برنامه است شده استفاده اساسی کاالهای درآمدی

 عنوان به غذایی امنیت کهاین به توجه با .(1383اقتصاد کشاورزی، 

 غـذا بودنناکـافی و اسـت مطرح فرد و خانوار سالمتی شاخص یك

 و گیریاندازه است، ایتغذیه و سالمتی تکاملی، مشکالت سازنهزمی

 گـذاران،سیاسـت بـه توانـدمـی گرسـنگی و غـذایی نـاامنی پایش

 طراحـی جهـت در زیـادی حدّ تا نهادها سایر و توسعه هایسازمان

 کمـك هـاآن ارزشـیابی و پـایش نیـز، و الزم مـداخالت و هابرنامه

ــایانی ــد ش ــش) کن ــتی ،رام ــقدرس ــداهللو  مطل  ، ص.1388، عب

 54.)  

 عوامـل ةدربـار مطالعـات متفـاوت نتـایج به توجه باهمچنین، 

 ات انـدکیمطالعـ تنهـا ایـران در کـهاین و غـذایی ناامنی با مرتبط

 انـدکـرده بررسـی مسـتقیم روش بـه را غـذایی امنیـت وضـعیت

کــاران، ؛ رامــش و هم1383ســلطانی، ؛ کرمــی1383شــوا، )ضرافتی

 عوامـل و غـذایی نـاامنی شـیو  است ممکن که لیحا در (،1388

 که ضرورت دارد باشد، متفاوت کشور مختلف نقاط در آن با مرتبط

 به ایجامعه هر در مختلف، عوامل با غذایی ناامنی بین ارتباط وجود

 .گیرد قرار بررسی مورد اختصاصی طور

 هاي تحقيق. يافته4
 فردي پاسخگويان هاي. ويژگي1. 4

  83تا  25داد که سنّ زنان مورد مطالعه بین  نتایج نشان

معیـار سـال بـا انحـراف 55/49سال، در نوسان است )میـانگین 

(. همچنین، افراد تحت تکفّل زنان سرپرست خانوار تـا 148/14

درصد( مربـوط بـه  4/23ترین درصد )نفر متغیّر است و بیش 7

ن نفر را تحت تکفّـل خـود داشـتند )میـانگی 2افرادی است که 

-به ویژگی ی مربوطهایافتهدیگر (.688/1و انجراف معیار  42/2

 ( نشان داده شده است.2) گویان در جدولهای فردی پاسخ
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 هاي فردي زنان سرپرست خانوارويژگي -2جدول

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 درصد فراواني گويه متغيّر مستقل

 
 سطح تحصیالت

            دیپلم و باالتر                
 راهنمایی
 ابتدایی

 سوادبی

3 
32 
28 
44 

8/2 
3/22 
00/16 
9/58 

 شخصی مالکیت مسکن
 استیجاری

104 
3 

2/97 
8/2 

 
 منابع درآمدی

 دریافت مستمری
 اشتغال زنان

 اشتغال فرزندان
 درآمد کشاورزی
 کمك خویشاوندان

24 
21 
12 
47 
3 

4/22 
5/19 
1/12 
2/43 
8/2 

 HFIASناامني غذايي براساس مقياس  . ارزيابي وضعيت2. 4

وضعیت ناامنی غذایی نشان داد کـه دو گویـة  HFIASشاخص 

مصرف غذایی که اعضا خانوار دوست ندارند، به خاطر نبـودن امکـان »

( و 818/0، انحـراف معیـار: 990/0)میـانگین: « تهیة غـذاهای دیگـر

بـودن مصرف انوا  محدودی از غذاها توسط اعضای خانوار به خاطر ن»

(، به ترتیب، از 652/0، انحراف معیار: 729/0)میانگین: « منابع درآمدی

تجارب مهمّ ناامنی غذایی خانوارهای مورد مطالعه بود و مواردی نظیـر 

)میـانگین « تر از نیاز به خـاطر نبـودن غـذای کـافیمصرف غذا کم»

عدم وجود غذای کافی در منزل بـه »( و 630/0معیار: ، انحراف420/0

معیـار: و انحراف 364/0)میانگین: « طر نبودن منبعی برای تهیة غذاخا

های ( سایر گویـه3جدول ) های پایین قرار گرفتند.( در اولویت350/0

 دهد. وضعیت ناامنی غذایی زنان سرپرست خانوار را نشان می

 (HFIAS)بندي تجارب ناامني غذايي خانوارهاي مورد بررسي براساس مقياس اولويت -3جدول
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 اولويت ضريب تغييرات انجراف معيار ميانگين متغيّر
 1 82/0 818/0 990/0 به خاطر نبودن امکان تهیة غذاهای دیگر، اعضا خانوار غذایی مصرف کردند که دوست نداشتند

 2 89/0 652/0 729/0 مصرف انوا  محدودی از غذاها توسط اعضای خانوار به خاطر نبودن منابع
 3 91/0 741/0 813/0 شود، به خاطر نبودن منابععدم مصرف انوا  غذاهایی که ترجیح داده می

 4 92/0 770/0 831/0 رخانواتوسط اعضای  از مصرف کافی غذا نگرانی
 5 47/1 662/0 448/0 شام، صبحانه( به دلیل نداشتن غذای کافیغذایی اصلی )ناهار،  ةیکی از سه وعد نکردحذف

 6 50/1 630/0 420/0 تر از نیازشان مصرف کردندبه خاطر نبودن غذای کافی در منزل اعضای خانوار غذای کم
 7 78/1 650/0 364/0 عدم وجود غذای کافی در منزل به خاطر نبودن منبعی برای تهیه غذا

 8 08/2 428/0 205/0 خوابیدن اعضای خانوار به خاطر نبودن غذای کافیگرسنه
 9 69/3 310/0 084/0 به خاطر نبودن غذای کافی اعضای خانوار تمام روز بدون خوردن چیزی گذرانده

 

 

 
 وضعيت ناامني غذايي در زنان سرپرست خانوار -3شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
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درصد خانوارها در طبقة امن  2/25دهد، طور که نتایج نشان میهمان

درصد ناامنی متوسط  5/21درصد ناامن خفیف،  4/51غذایی قرار داشتند. 

درصد در طبقة ناامنی شدید قرار گرفتند. میزان شیو  ناامنی غذایی  9/1و 

ـای مـورد بررسـی در پـژوهشدر پژوهش حاضر با داده ـای فـروزان و ه ه

گر ایـن اسـت کـه ( که بیان1388کاران )( و رامش و هم1382بیگلریان )

ـای ایـن پرست خانوار، نزدیك اسـت. یافتـهناامنی شدید غذایی زنان سر ه

ـامارعبداال و هم ـاران )تحقیق نیز با نتایج پـژوهش س خـوانی هم (2009ک

درصـد از  82دارد؛ به طوری که در تحقیق مذکور نیز نشان داده شـد کـه 

ـند. سـعدی و همرو مـیخانوارها با مشکل امنیت غـذایی روبـه ـاران باش ک

ـا ( نیز در بررسی وضعیت ام1393) ـان دادنـد کـه تنه  15نیت غذایی نش

ـاران درصد امنیت کامل غذایی دارند، در حالی که ابراهیم و هم  (2009)ک

درصد مردم منطقـه را از  70در بررسی خود در نیجریه نتیجه گرفتند که 

 30نظر وضعیت امنیت غذایی، در وضعیتی بسیار امن ارزیابی کردند و تنها 

 یی در وضعیت مناسبی نیستند.درصد از نظر وضعیت امنیت غذا

. مقايسۀ ناامني غذايي در زنان سرپرست خانوار تحت پوششش 3. 4
 هاي مختلفسازمان

ـاد سازمان ـتی، بنی هایی نظیر کمیتة امداد امام خمینی، سازمان بهزیس

ـان  شهید و سازمان تأمین اجتماعی از افراد مورد مطالعه برحسب شرایطش

ـا 4ر جدول )طور که دکنند. همانحمایت می ـان داده شـده اسـت، ب ( نش

ـاامنی درصد می 99اطمینان  ـین سـطح ن ـاداری ب ـاوت معن توان گفت، تف

ـا وجـود دارد  غذایی خانوارهای زن سرپرسـت تحـت پوشـش ایـن نهاده

(52/3F =   019/0وP = ؛ به گونه) ـأمین ای کـه افـراد تحـت حمایـت ت

ـاالترین سـطح امنیـت غـذایی و افـراد تحـت  اجتماعی و بنیاد شهید در ب

 ترین سطح امنیت غذایی قرار دارند.حمایت بهزیستی در پایین

. مقايسۀ ناامني غذايي در زنشان سرپرسشت خشانوار برحسشب 4. 4
 مساحت منزل مسکوني 

نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین ناامنی غذایی خانوارهای زنان 

و   = F 90/3مورد مطالعه بـا مسـاحت منـزل مسـکونی وجـود دارد )

005/0P =توان زنان را (. براساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس، می

در چند گروه قرار داد: زنان که دارای منزل مسکونی با مساحتی بـین 

 100مترمربـع،  200تا  151متربع،  50تر از مترمربع، کم 100تا  50

باشـند، بـه ترتیـب، مترمربـع مـی 200متر مربـع و بـیش از  150تا 

(. 4درصد ناامنی غذایی را به خود اختصاص دادند )جدول  شدیدترین

 (،2003) 26ابمـا و مبل فـیس افرادی گوناگونی از های مطالعاتیافته

 (،2005)28تنـگ و لیـانج (،2005)27هندراینیس، سارانتی و پاپـاپترو

(، سـعدی و 2009)29کـاران( و بـراون و هم1391کـاران )باقری و هم

 علّـی بـین رابطـة دهندة( نیز نشان2009)03(، رافائل1392کاران)هم

 باشند.تأثیر عوامل اقتصادی در امنیت غذایی می

. مقايسۀ ناامني غذايي در زنان سرپرست خانوار برحسب نشوع 5. 4
 مالکيت مسکن

نتایج حاصل از مقایسة میانگین نشان داد که نو  مالکیت مسـکن 

-ی، دارای رابطه میزنان مورد بررسی نیز با میزان و سطح ناامنی غذای

 کـاران( و رامش و هم1390) کارانباشد. نتایج تحقیق ساالرکیا و هم

توان باشد؛ به بیان دیگر، میگر اهمیت این مسأله می( نیز بیان1388)

تری هستند ای دچار ناامنی غذایی بیشگفت زنان دارای مساکن اجاره

ر بـین نـاامنی (. براساس دیگرنتایج پژوهش، ارتبـاط معنـادا4)جدول 

(. 4غذایی با تحصیالت زن سرپرست خـانوار مشـاهده نشـد )جـدول 

سوادی تر زنان مورد مطالعه با مشکل بیتوان نتیجه گرفت که بیشمی

بنـاب و هـای میالنـیرو بودند که بـا نتـایج پـژوهشسوادی روبهو کم

 مـازار و حسـینی(، عرب1393کاران)(؛ سعدی و هم1391) کارانهم

 خوانی نداشت. ( هم2007( و شیخ )2003)31؛ موکادی(1383)

 مقايسۀ ميانگين متغيّرهاي مستقل و وابسته -4جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 P مقدار آزمون متغير جنس متغير وابسته جنس متغير بندي مستقلمتغيّر گروه

 F 52/3 **901/0 ایفاصله ناامنی غذایی اسمی چندوجهی سازمان حمایتی

 F 90/3 **005/0 ایفاصله ناامنی غذایی ترتیبی مساحت منزل مسکونی

 T 68/2 - **009/0 ایفاصله ناامنی غذایی اسمی دووجهی مالکیت مسکن

 F 575/0 ns681/0 ایفاصله ناامنی غذایی اسمی چندوجهی تحصیالت

ns داری در سطح یك درصددار نیست ، ** معنیمعنی 

تر از نظر اقتصادی بر خانواده فشـار آورده بیش افراد تحت تکفّل

(. نتـایج 5کننـد )جـدول و زمینة ناامنی غذایی آن را مسـتعد مـی

 نژادمـازار و حسـینی( عـرب1393کـاران )مطالعات سـعدی و هم

(، 1388) کـاران(، عمرانی و هم1391) کاران(، نجیبی و هم1383)

 (، شــیخ2008(، هاشــمی و ســیال )1388) کــارانرامــش و هم
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 بستگي پيرسون بين متغيّرهاضرايب هم -5جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 داریسطح معنی مقدار متغیّر وابسته متغیّر مستقل

 038/0* 730/0 ناامنی غذایی بارتکفّل

 449/0ns - 074/0 ناامنی غذایی سن

ns داری در سطح پنج درصددار نیست ، * معنیمعنی 

هاي مستقل بشر نشاامني .  بررسي تأثير جمعي متغيّر6. 4

  غذايي خانوارهاي زن سرپرست
مؤثّر بر نـاامنی  متغیّرهای تجمعی تأثیر بینیپیش منظور به

گام بـهگام روش رگرسـیون غذایی زنان روستایی مورد بررسی از

 مستقل کلّیة متغیّرهای ورود از پس روش، این شد. در استفاده

 بـا دارمعنی بستگیهم ای دارایفردی، اقتصادی و دانش تغذیه

ــاامنی غــذایی، ای، حمایــت متغیّرهــای دانــش تغذیــه تنهــا ن

 کـه متغیّـری عنـوان های مختلف، بار تکفّل و درآمد بهسازمان

وارد مـدل  داشـته، ات ناامنی غـذاییتغییر در را سهم ترینبیش

 62توانسـتند  مجمـو ، در و ماندنـد باقی نهایی مدل شده و در

 را نـاامنی غـذایی افـراد مـورد مطالعـه متغیّر تغییرات از درصد

ترین سهم را دارد که ای بیشآگاهی و دانش تغذیه کنند. تبیین

، با توجه به سطح پایین دانش و اطالعات زنان سرپرست خـانوار

 شود.ها دامن زده میبه ناامنی غذایی آن

 چهارم گام در رگرسيون معادلۀ در متغيّرها ضرايب - 6جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 داریسطح معنی Beta t معیارانحراف  B متغیّر

 000/0 819/9 - 691/0 784/6 عدد ثابت

 000/0 - 839/5 - 503/0 000/0 - 411/0 عوامل دانشی

 002/0 - 182/3 - 252/0 106/0 338/0 حت حمایت سازمانت

 002/0 116/3 270/0 206/0 643/0 تعداد افراد تحت تکفّل

 016/0 - 455/2 - 199/0 000/0 - 154/0 درآمد

= AdR0/367= 2R           0/391= R      0/625                =  F16/345                = Sig000/0 

 ( حاصل از این تحلیل به صورت زیر است:1رگرسیون ) معادلة خطّ

(1) 4+ ex  3d X + 2+ cX1bX  +a Y= 

Y = 6/784 - 0/411 x1 + 0/338 x2   +  0/643x3 -  0/154 x4 

= a ضریب ثابت 

b = ( 1ضریب متغیّر دانشیx ) 

c = ( 2ضریب متغّیر تحت حمایت سازمانx ) 

d=  افراد (3تحت تکفّلx) 

e   = درآمد (4x) 

Y =  متغیّر وابسته(ناامنی غذایی( 

 

آمده، دانـش و اطالعـات غـذایی از دسـتبراساس نتـایج بـه

های مؤثّر بر ناامنی غذایی که دارای رابطـه و تـأثیر منفـی عامل

ای، ای که با افـزایش دانـش و آگـاهی تغذیـهباشند؛ به گونهمی

سطح ناامنی غذایی کـاهش یافتـه و منجـر بـه افـزایش امنیـت 

ی شده که در نهایت، پایداری امنیت غـذایی در بـین زنـان غذای

روســتایی و جوامــع روســتایی را در پــی دارد. نتــایج تحقیقــات 

کـاران (، بـاقری و هم2005(، اووتوکی )2008هاشمی و سیال )

( و 1391(، درخشـــنده )2009کـــاران )(، بـــراون و هم1391)

 ه است. ( نیز مؤیّد همین یافت2007)کاران باباتوبنده و هم

( درآمد پـایین، منجـر 2000کاران )از دیدگاه اسمیت و هم

دهندة تأثیر و شود. نتایج این پژوهش، نشانبه ناامنی غذایی می

باشـد رابطة منفی درآمد بر ناامنی غذایی زنان مورد مطالعه مـی

(، رامـش و 2000)کـاران هـای بیگـل و همکه با نتایج پـژوهش

ــاران )هم ــاران )م(، جــوان و ه1388ک ــاممی و 1387ک (، پورک

(، نجیبــی و 1386کــاران )( و معیــدفر و هم1388ســوزنده )

ــاران )هم ــرفخانی و هم1391ک ــاران )( و ش ــز در 1390ک ( نی

مطالعات خود به اهمیت ایـن مسـأله در نـاامنی غـذایی تأکیـد 

  خوانی داشت.داشتند، هم

 . ارزيابي تابع عوامل مؤثّر بشر نشاامني غشذايي زنشان7. 4

 سرپرست خانوار
 قابلیـت متغیّرهـایی تحلیـل، ایـن در کـهاین بـه توجـه با

 باشـند. ترکم ویلکس الندای دارای که دارند فراوانی بینیپیش

 گـام در معادلـه، در واردشده مستقل متغیّر 4 میان از بنابراین،

 دارمعنـی سـطح و ویلکـس دارای النـدای کـه متغیّر 4 نهایی،

 ایجـاد تـوان متغیّـر 4 این. آمد دست به بودند، ایشدهپذیرفته

 از زنان سرپرست خـانوار )ازنظـر گروه چهار بین تمایز حداکبر

 النـدای بـه مقـادیر توجـه بـا و دارنـد را سطح ناامنی غـذایی(

 تعداد افـراد تحـت تکفّـل، ای،دانش تغذایه متغیّرهای ویلکس،

 بینـیپـیش بـه قـادر هـای مختلـف و درآمـد،حمایت سازمان
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 تحلیـل گـام وارد 4 در کـه بوده ناامنی غذایی افراد هایطبقه

 تبیـین را وابسته متغیّر واریانس توانندمی و اندشده تشخیصی

 شود،می مشاهده (7) جدول در که طور(. همان7 )جدول کنند

 تشخیصـی، نمـرة و گروه متغیّر بین متعارف بستگیهم ضریب

 تـربیش بستگیمه این میزان هرچه (.829/0بود ) عالی بسیار

بینـی زنـان پیش در تـابع ایـن تـربیش مطلوبیـت نشـانة باشد،

سطح نـاامنی  مورد نظر گروه به تعلق برحسب سرپرست خانوار

 ویـژه تشخیصی، اندازة تابع ارزیابی در دیگر معیار است. غذایی

 آمـارة مقـدار .آمـد دسـتبه 787/0 برابر تابع این در که است

-معنـی اختالف که است این دهندةنشان421/0 ویکس الندای

 دارد؛ بـه وجـود گروه چهار تشخیصی نمرة میانگین بین داری

زنـان  از گـروه چهـار توانـدآمده مـیدسـتبه تابع دیگر، عبارت

 .کند متمایز داری،معنی طور به را سرپرست خانوار

 

 هاي ناامني غذايي زنانترين متغيّرهاي متمايزکنندۀ طبقهنتايج تحليلي تابع تشخيصي مهم –7جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 داریسطح معنی شدهمحاسبه F الندای ویلکس متغیّر مستقل

 000/0 304/65 501/0 ایدانش تغذیه

 000/0 287/10 880/0 های مختلفحمایت سازمان

 000/0 254/55 537/0 تعداد افراد تحت تکفّل

 000/0 168/39 659/0 درآمد

Eigen value = 0.787       Canonical correlation = 0.829            Sig =. 0.000 

 

 را تـابع متغیّرهـای تشخیصی تحلیل به مربوط نتایج (8جدول )

 برمبنـای جدول، در این موجود هایداده به دهد. با توجهمی توضیح

 هـایتـابع تـوانمـی واردشـده، متغیرّهـای هایضریب و ثابت مقدار

 برحسب زنان سرپرست خانوار، بینیتوصیف پیش برای را دیبنطبقه

 بـا بنـابراین، گرفـت. نظـر در مورد نظر، طبقة ناامنی غذایی به تعلّق

در   yهر فـرد جامعـه و تعیـین حـداکبر مقـدار هایویژگی قراردادن

 کـه کـرد بینیپیش توانمی فیشر، خطّی تشخیصی توابع از هرکدام

 .دارد تعلق زنان سرپرست خانوار از هطبق کدام به شدهبررسی فرد
 

(2) 

Z = مقدار ثابت  +W1X1 +W2X 2+W3 X3 +.....+Wn X n  

 W تفـاوت، میـزان یا و تشخیص میزان Z معادله، این در

 است. مستقل متغیّر  Xتشخیص و  وزن

 ييبيني زنان سرپرست خانوار برحسب ناامني غذابندي براي پيشهاي توابع طبقهضريب -8جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 امن غذایی بینیمتغیّر پیش
 ناامنی

 خفیف غذایی

 ناامنی

 متوسط غذایی

 ناامنی

 شدید غذایی

 - 87/6 - 5/6 - 45/7 - 10/8 عدد ثابت

 - 18/5 - 29/4 - 92/5 - 11/6 ایدانش تغذیه

 01/1 96/0 083/1 98/1 های مختلفحمایت سازمان

 82/1 98/0 92/0 72/0 فلتعداد افراد تحت تک

 12/2 15/2 78/2 58/3 درآمد

Wilks Lambda = 0.421 

 

 گيري. بحث و نتيجه5
چهـارم زنـان روسـتایی سرپرسـت نتایج نشان داد تنهـا یك

 4/51باشـند و اکبریـت )خانوار از امنیت غـذایی برخـوردار مـی

درصد( در وضعیت ناامنی خفیف غذایی قرار دارند. که بـه نوبـة 

تـوان بـه ایـن د، وضعیتی هشداردهنده است.  همچنین، میخو

نتیجة مهم اشاره کرد که وابستگی به دولت در فرهنـگ و بـاور 

مردم نهادینه شده است. این مسأله سابقة دیرینه در کشور دارد 

هـای که براساس نظریة راجرز قابل تفسیر است. یکـی از مؤلّفـه

ی به دولت در عـین وابستگ»فرهنگ دهقانی راجرز نظریة خرده
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نوعی انتظار انجام اموری است که در که به« بدبینی به آن است

هـای دولتـی توان افراد هسـت؛ ولـی منتظـر دولـت و سـازمان

 اثـر متغیّر بـار تکفّـل، تنها شد، مشاهده که طورهمانمانند.می

 ترتیـب به این داشتند؛ افراد ناامنی غذایی بینیپیش در مببتی

نتیجـه،  یابـد و درناامنی غذایی افزایش می ها،نافزایش آ با که

یابد. متغیّرهای دیگر مورد بررسی نظیر امنیت غذایی کاهش می

های مختلف و درآمـد ای حمایت سازماندانش و اطالعات تغذیه

با ناامنی غذایی، رابطة منفی دارند؛ به این معنا کـه بـا افـزایش 

کـاهش یافتـه اسـت. هرکدام از این موارد، سطح ناامنی غـذایی 

ناامنی غذایی در جامعة مورد مطالعه وجـود داشـت و بـا برخـی 

عوامل؛ مانند: داشتن فرزند و افراد تحت تکفّل ارتباط مببت و با 

ای، کننده و دانـش تغذیـههای حمایتوضعیت درآمدی، سازمان

ها و گذاریرابطة منفی و معنـاداری دارد. بنـابراین، بـا سیاسـت

ای مناسب در زمینة ارتقـای وضـعیت اقتصـادی و هریزیبرنامه

خصـوص دارای افـراد تحـت آموزشی زنان سرپرست خانوار و به

تکفّل زیاد؛ نظیر درنظرگرفتن تسهیالتی جهـت ایجـاد اشـتغال 

ای، های تغذیـهخرد و افزایش درآمد و همچنین، افزایش آگاهی

ن درآمـد بـه عنـوا توان شیو  نـاامنی غـذایی را تقلیـل داد.می

ترین مؤلّفة امنیت غذایی در اکبر جوامع است که در ایـن اصلی

تحقیق نیز به عنوان یك مؤلّفة اصلی تبیین شد، در حالی که به 

رسد در جامعة مورد مطالعه که عنوان قشر و جامعـة بـا نظر می

توان به آن اطالق کرد، تـأثیر های خاص را میها و سنّتفرهنگ

ی از قبیل فرهنـگ، رسـوم و باورهـا های غیراقتصادبرخی مؤلّفه

گاه عامل درآمد را تحت تأثیر قرار داده است و درآمد به عنـوان 

 چهارمین عامل ممیّز، تلقّی شده است.

توان پیشنهادهایی جهت بهبـود وضـعیت براساس نتایج، می

امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی مـورد مطالعـه بـه 

 شرح ذیل داد:

آگاهی که ای پژوهش حاضر و با توجه به اینهبراساس یافته

ترین سـهم را در کـاهش نـاامنی غـذایی ای بیشو دانش تغذیه

دارد، سطح پایین دانش و اطالعـات زنـان سرپرسـت خـانوار در 

شود. ها میمنطقة مورد مطالعه، باعث گسترش ناامنی غذایی آن

هــای مســؤول امــر، شــود کــه ســازماناز ایــن رو، پیشــنهاد می

بینـی و ای در ایـن خصـوص پـیشهای مداوم و بابرنامهوزشآم

 اجرا کنند.

با توجه به تأثیر میزان درآمد بر کاهش ناامنی غذایی، بایـد  

های مسؤول در پـیش زمان توسط دولت و سازماندو راهبرد هم

مندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار گرفته شود. راهبرد اوّل، توان

مدّت و راهبردهای حمایـت میانروستایی حداقل در یك برنامة 

مدت به صورت ارائة تسهیالت و امکانـات الزم اضطرای در کوتاه

های اعتبـاری خـرد و مشـاغل خـرد از جمله دایرکردن صندوق

بدیهی است بهترین راهبرد برای رفع  اقدامات الزم صورت گیرد.

مندسـازی زنـان سرپرسـت خـانوار اسـت و ناامنی غـذایی، توان

هـای مـداوم دولتـی غیرمنطقـی ها بـه حمایـتآن کردنوابسته

 است.

نتایج تحقیق، ارتباط منفی و معکوس بین آگـاهی و دانـش 

کـه ای و سطح ناامنی غذایی را نشان داد با توجـه بـه اینتغذیه

افزایش آگاهی در امنیت غذایی تـأثیر مببتـی دارد و از طرفـی، 

ــر در ن ــرش و تغیی ــر در نگ ــد تغیی ــار نیازمن ــر رفت ــرش، تغیی گ

هـای نیازمنددادن آگاهی به افراد است، بنـابراین، تشـکیل دوره

آموزشی توسط دفتر امور زنان جهاد کشاورزی و اسـتانداری، در 

ای زنان روستایی، توصـیه راستای افزایش آگاهی و دانش تغذیه

 شود. می

های مربـوط های این تحقیق، حمایت سازمانبراساس یافته

رسـد ؤثّر شناسایی شد که بـه نظـر میبه عنوان دوّمین عامل م

وابستگی به دولت در فرهنگ و باور مردم نهادینه شده است که 

این مسأله سابقة دیرینه در کشور دارد که براساس نظریة راجرز 

فرهنگ دهقانی های نظریة خردهقابل تفسیر است. یکی از مؤلّفه

بـه است کـه « وابستگی به دولت در عین بدبینی به آن»راجرز 

نوعی انتظار انجام اموری که در توان افراد هسـت؛ ولـی منتظـر 

شـود مانند. بنابراین، پیشنهاد میهای دولتی میدولت و سازمان

گیری مناسب کمـك برای تضعیف این باور، با استفاده از تسهیل

شود تا افراد توان و پتانسیل موجود خود را شناسایی و کارهـای 

انـدازه ایجـاد شـود تـا مصـداقی از  خوداشتغالی در همان حدّ و

منـدی و خودبـاوری زنـان سرپرسـت آموزش غیرمسـتقیم توان

 خانوار روستایی شود. 

 در زمینة شدهانجام بررسی اوّلین حاضر، پژوهش که جاآن از

در  دسترسـی دیـدگاه از غـذایی زنـان سرپرسـت خـانوار ناامنی

از  دهاسـتفا بنـابراین، باشـد،شهرسـتان اسـالم آبـاد غـرب مـی

ریـزی و اقـدامات الزم جهـت بهبـود برنامه امر در آن هاییافته

 .شودپیشنهاد می غذایی این قشر از زنانوضعیت امنیت

هـایی رسـد کـه پـژوهشو در نهایت، ضـروری بـه نظـر می

متناسب با وضعیت اجتمـاعی و فرهنگـی منـاطق روسـتایی در 

 خصوص کاهش ناامنی زنان سرپرست خانوار انجام گیرد.
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Human as the main component of society and 

economy had a requirement that food security and 

healthy food nutrition was initially and major. 

Food insecurity and hungry can be affect on 

human health in the first stage, and social and 

psychological consequences in addition. Food 

security is a complex condition that its 

dimensions were availability, access, utilization 

and stability. The ability to access food rests on 

two pillars: economic and physical access. 

Economic access is determined by disposable 

income, food prices and the provision of and 

access to social support. Physical access is 

determined by the availability and quality of 

infrastructure. Ttherefore, monitoring food 

security and mitigating food insecurity in the any 

community was necessary. The purpose of study 

was to investigate food insecurity and its related 

factors in rural female headed households in the 

Islamabad Qarb county. 

2. METHODOLOGY  

This study was a descriptive survey research and 

the statistical population of the study was rural 

women heads of household in the Islamabad Qarb 

county. 107 heads of household were selected by 

random sampling method. Data collection was 

accomplished by using questionnaires were filled 

out using interviews with the participants. The 

stundardaized questionnaire were used that the 

questionnaire was validated by a 5-member panel 

of experts and its reliability was confirmed 

through pre-test of data tool and Cronbach Alpha 

(α=0.92). To assess the level of food security, 

HFIAS index, regression and discriminate 

analysis were used for food security analyzing. 

3. DISCUSSION  

Results showed that 25.2 percent of households 

were in food secure level. Also results showed the 

other heads of household in low insecure level 

(51.4 percent), 21.5 percent in moderate level and 

1.9 percent in severe food insecurity level. The 

results of HFIAS analysis showed the most of 

household food insecurity refers to food that 

family members do not like, because it was not 

possibility for providing proper foods. The results 

of the regression analysis were explained four 

factors including to: knowledge, supporting 

organization, the number of dependents and 

income that it explained 62% of the total variance 

of food insecurity. Also, the four levels of food 

insecurity were approved and appropriately fitted 

by discriminate analysis. 

4. CONCLUSION 

Final strategy is empowerment of rural women not 

is support and taking dependent to government. 

But in early stage, social protection and other 

measures that increase the incomes of poor 

families to buy food, they can have an even more 

positive effective and spur rural development, by 

creating employment opportunities, equitable 

opportunities for women in rural development. 

Some of the most important factors in reducing 

the problems of rural women heads of household 

were: creating job opportunities, appropriate 

supportive mechanisms behalf of government, 

making of appropriate culture for families to 

support of training for mentioned families, and 

training of skills for home based business. 

Ultimately, rural women's empowerment, political 

stability, effective governance, uninterrupted 

long-term commitments to mainstreaming food 

security and nutrition in policies and 

programmers are key to the reduction of rural 

women's hunger and malnutrition. So it can be 

expected that those factors which had high 

priority will contribute to related actors and 

organizations to apply food security of rural 

women heads of household strategies. It can be 

expected that those factors which had high 

priority will contribute to related actors and 
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organizations to apply food security of rural 

women heads of household strategies. 

Key words: Food insecurity, food security, household, 

rural women, Islamabad Qarb county.
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