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آموزشهای ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز
(مورد مطالعه :شهرستان قروه)
حشمتاله سعدی ،*1مینو عزیزی  ،2موسی اعظمی
 .1دانشیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا

3

 .2کارشناسارشد ترویج کشاورزی و توسعة روستایی
 .3استادیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
(تاریخ دریافت -92/8/1 :تاریخ تصویب)92/12/1 :

چکیده
انسان به عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه ،نیازهایی دارد که مهمترین آنها امنیت غذایی و تغذیة سالم است.
امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همة مردم در تمام ایام به غذای کافی ،سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و
اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس ،نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک
زندگی فعال و سالم فراهم کند .پژوهش حاضر که با هدف بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشاورز
و نقش عوامل مختلف ،بهویژه نقش آموزشهای ترویجی بر آن در شهرستان قروه ،استان کردستان انجام
گرفته است ،از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها غیر آزمایشی است .روش تحقیق
استفادهشده در این پژوهش پیمایشی -توصیفی است .جامعة آماری عبارت است از تمام خانوارهای کشاورز
روستاهای شهرستان قروه که با استفاده از فرمول کوکران 198 ،نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و بررسی
شدهاند .برای سنجش سطح امنیت غذایی از مقیاس دسترسی به ناامنی غذایی در خانواده ( )HFIASاستفاده
شد .این شاخص نُه پرسش دارد و روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است و روشی
سریع و آسان برای سنجش امنیت غذایی است و پایایی آن در تحقیق حاضر  0/95است .در این مطالعه ،در
کنار آمار توصیفی از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج بررسی وضعیت امنیت غذایی
نشان میدهد که تنها  15درصد خانوارها امنیت کامل غذایی دارند 42/5 .درصد دارای ناامنی غذایی در سطح
کم 31/5 ،درصد دارای ناامنی متوسط و  11درصد دارای ناامنی شدید غذاییاند .نتایج رگرسیون نشان داد
پنج متغیر آگاهی تغذیهای ،مشارکت زنان ،کالسهای ترویج ،توان اقتصادی و تعداد افراد تحت تکفل تأثیر
بیشتری بر تأمین امنیت غذایی خانوار دارند.
واژههای کلیدی :آموزش ،آموزشهای ترویجی ،امنیت غذایی.
مقدمه
امروزه تأمین امنیت غذايی جزء اهداف توسعة پايدار روستايی
تلقی میشوند ) .(Badri et al., 2012طبق تعريف مورد قبول
* نويسندة مسئول:
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داشته باشند و غذای در دسترس ،نیازهای يک رژيم تغذيهای
سازگار با ترجیحات آنان را برای يک زندگی فعال و سالم
فراهم کند (.)Ebadi, 2004
سازمان ملل در کنفرانس جهانی غذا در سال ،1975
امنیت غذايی را عرضة کافی مواد غذايی اساسی در جهان و در
تمام زمانها تعريف کرده است به نحوی که موجب افزايش يا
ثبات مصرف و جبران نوسانهای تولید و قیمت شود .در سال
 ،1986تعريفی از طرف بانک جهانی مطرح شد .براساس اين
تعريف ،مفاهیم اصلی در امنیت غذايی عبارتست از :غذای
کافی ( ،)Adequate foodدسترسی ( ،)Accessامنیت
( ،)Securityزندگی سالم و فعال ()Healthy and active life
( .)Nasimi, 2000به اين ترتیب ،امنیت غذايی و مبانی فکری
آن در سیر تکاملی خود از «خودکفايی» به «عرضه» و سپس
به «دسترسی» رسید .آموزش میتواند از طريق تولیدهای
اقتصادی و همچنین از طريق تغییرهای اجتماعی نقش اساسی
خود را ايفا کند .به گفتة شولتز ،سرماية انسانی بستگی به پنج
سرمايهگذاری اصلی در انسان دارد .1 :سالمت ،از جمله تغذيه
 .2مهاجرت ،افزايش فرصتهای شغلی  .3آموزش حین کار
 .4آموزش رسمی  .5برنامههای مطالعة بزرگساالن ،از جمله
خدمات ترويج کشاورزی (.)Mukudi, 2003
چارچوب نظری
فائو در سال  ،2001تعريف زير را از امنیت غذايی ارائه کرده
است« :زمانی امنیت غذايی در سطح فرد ،خانوار ،ملی ،ناحیه
و جهانی وجود دارد که همة مردم در همة زمانها به غذای
کافی ،سالم و مغذی دسترسی فیزيکی ،اقتصادی و اجتماعی
داشته باشند و غذای در دسترس ،نیازهای يک رژيم تغذيهای
سازگار با ترجیحات آنان را برای يک زندگی فعال و سالم
فراهم کند» ( .)Brummett et al., 2011اين تعريف نشان
میدهد اکنون امنیت غذايی حداقل دارای چهار بعد است:
 موجودبودن غذای کافی :موجودبودن به معنی مقادير
کافی از مواد غذايی با کیفیت مناسب است که در داخل يا به
صورت واردات تأمین میشود.
 دسترسی به غذا :افراد بايد به منابع و حقوق کافی
دسترسی داشته باشند تا بتوانند غذايی مناسب برای رژيم غذايی
فراهم کنند .در واقع ،آنها بايد به غذايی دسترسی داشته باشند
که ترجیح میدهند و راه اجتماعی قابل قبولی دارد.

 استفاده از مواد غذايی :وضعیت مصرف مواد غذايی
کافی و امن که با شرايط فیزيولوژيکی فرد مطابق است ،جزء
سوم امنیت غذايی را تشکیل میدهد ( Ansari & Damad,
 .)2007افرد بايد بتوانند غذا را انتخاب ،ذخیره ،آماده و توزيع
کنند و بخورند ،به گونهای که اينها جذب مواد غذايی
مناسب را برای افراد خانوار تضمین کند.
 پايداری موجودی و دسترسی به غذا :امنیت غذايی
آنگاه تکمیل میشود که شخص ،خانوار يا جمعیت در همة
زمانها دسترسی پايداری به مواد غذايی مناسب داشته
باشند .عوامل مختلفی بر امنیت غذايی تأثیرگذارند .جدول 1
به برخی از آنها بر اساس مطالعات اشاره دارد.
نقش ترویج کشاورزی در امنیت غذایی
بهبود ظرفیت انسانی پیششرط الزم برای توسعة اجتماعی و
اقتصادی است ( .)Diouf, 2011شرط اساسی شکوفايی و
بالندگی هر جامعه در توسعة سرمايههای انسانی آن نهفته
است و توسعة سرمايههای انسانی محقق نمیشوند مگر با
آموزش ( .)Nazarzadaye Zarea et al., 2012توسعة منابع
انسانی از راه آموزش امکانپذير است .آموزش ،توانايی انسان
را در امر تولید باال میبرد؛ زيرا در تولید ،عامل انسانی اساس
کار به شمار میرود .برگزاری دورههای آموزشی از جمله
راههای عملی افزايش سطح دانش و مهارتهای افراد به شمار
میرود .دورههای آموزشی که محتوای آنها متناسب با
نیازهای واقعی شرکتکنندگان باشد ،موجب افزايش تولیدات
و در نهايت بهبود کیفیت زندگی آنها میشود ( Pop zan et
.)al., 2012
آموزش میتواند به شیوههای مختلف و در زمینههای
متفاوت ارائه شود .در يک تقسیمبندی ،میتوان گفت آموزش
ممکن است به صورت بلندمدت يا کوتاهمدت ارائه شود و در
مقاطع مختلف ،با اهداف مختلف ارائه میشود .بسیاری از اين
آموزشها با اهداف ارتقای دانش فنی کشاورزان ارائه شده
است و بهطور مستقیم به امنیت غذايی منتهی میشوند .تا
کنون در خصوص نقش و جايگاه آموزش در امنیت غذايی
مطالعات فراوانی صورت گرفته است ،گرچه فراوانی اين
پژوهشها در بخش کشاورزی کمتر است.
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جدول  .1عوامل مؤثر بر امنیت غذایی از دیدگاه صاحبنظران

منبع

عوامل مؤثر بر امنیت غذایی
رشد اقتصادی ،توزیع مناسب درآمد در جامعه ،پایداری قیمت مواد غذایی ،تولید
غالت و قیمت آن
دسترسی اقتصادی ،وجود بازارهای مناسب و دانش و آگاهی خانواده (آموزش)
بهویژه مادر خانواده ،دسترسی به خدمات بهداشتی ،درآمد
سیاست تولیدهای کشاورزی ،نظام توزیع مواد غذایی ،الگوی مصرف و تغذیه،
وضعیت اشتغال و توزیع درآمدها ،سیاست تجارت خارجی و فرهنگ تغذیه
میزان و تنوع تولید در بخش کشاورزی (وضعیت کشاورزی)
محل سکونت (برای دسترسی به غذا) ،درآمد ،دستیابی به آموزش ،سرمایة
اجتماعی
عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی عبارتند از :فقر ،علل طبیعی (خشکسالی ،سیل،
آفات) علل شخصی (بیماریهای جسمی و روانی) ،آگاهینداشتن از برنامة
کمکهای غذایی موجود ،نداشتن دانش کافی از مفاهیم تغذیهای مانند گروههای
غذایی ،خطرهای ناشی از رژیم غذایی
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
افزایش کارایی مصرف آب
بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی ،فناوری اطالعات و ارتباطات

پیشنة تحقیق
 )2002( Rama krishna & Assefaدر مطالعة خود به اين
نتیجه رسیدند که عواملی مانند میزان تولید ،اندازة خانوار و
آموزش بر امنیت غذايی مؤثرند )2003( Mukudi .در مطالعة
خود به اين نتیجه میرسد که کودکانی که پدر و مادر آنها کم
سواد يا بیسواد هستند ،امنیت غذايی کمتری دارند .نتايج
مطالعة  )2006( walingoنشان میدهد که پروژههای
کشاورزی به کاهش فقر و بهبود امنیت غذايی منجر میشود.
البته کاهش فقر نیاز به آموزشهای تخصصی دارد و پروژههای
کشاورزی فقط با آموزشهای عمومی امکانپذير نیستند.
مطالعات  )2005( owotokiنشان داد ارتباط مثبت و
معنیداری بین متغیر سواد سرپرست خانوار و امنیت غذايی
وجود دارد .همچنین ،در اين بررسی به اين نتیجه رسیدند که
دسترسی به منابع اطالعاتی و خدمات و آموزشهای ترويجی
میتواند به افزايش عملکرد محصول و در نهايت امنیت غذايی
خانوار منجر شود .نتیجة مطالعة )2007( Babatunde et al.
نشان داد دسترسی به منابع اطالعاتی و سرويسهای ترويجی
میتواند به افزايش عملکرد محصول و در نهايت امنیت غذايی
خانوار منجر شود .مطالعات  )2007( shaikhنشان میدهد که
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ارتباط مثبت و معنیداری بین متغیر سواد سرپرست خانوار و
امنیت غذايی وجود دارد .همچنین ،ارتباط منفی و معنیداری
بین اندازة خانوار و امنیت غذايی خانوار مشاهده شده است .نتايج
تحقیق  )2007( Badri et al.نشان میدهد که آموزش اولیه،
عنصری اساسی برای کاهش ناامنی غذايی در مناطق روستايی
است .در نهايت ،از آنجا که در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه ،اکثريت مردم در مناطق روستايی زندگی میکنند و در
اين مناطق بیشترين فقر و گرسنگی جهانی وجود دارد ،میتوان
نتیجه گرفت که آموزش برای روستايیان ابزار مربوطی برای
افزايش امنیت غذايی است .نتايج مطالعات Sharaf khani et al.
( )2009در بررسی شیوع و عوامل مؤثر بر ناامنی غذايی خانوار
نشانگر تأثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر امنیت
غذايی خانوار است .مطالعات مختلف بیانگر تأثیر آموزشهای
ترويجی در افزايش میانگین تولید کشاورزان است و افزايش
تولیدهای کشاورزی عنصری اساسی در مديريت امنیت غذايی
در جامعه است .نمودار  1نقش آموزشهای ترويجی را در امنیت
غذايی نشان میدهد.
نتايج مطالعات مختلف ،از نقش برجستة ترويج و آموزش
کشاورزی در امنیت غذايی جامعة بهرهبرداران کشاورزی
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حکايت دارد .آموزشهای ترويجی در مراحل چهارگانة امنیت
غذايی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ايفای نقش میکنند.
جدول  2به پارهای از مطالعات اشاره میکند که در اين
خصوص صورت گرفته است.
فرضیههای تحقیق
 .1بین ويژگیهای فردی کشاورزان مورد مطالعه و سطح
امنیت غذايی خانوارهای آنها رابطة معنیداری وجود دارد.
 .2بین ويژگیهای فرهنگی ،اجتماعی کشاورزان مورد
مطالعه و سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها رابطة
معنیداری وجود دارد.

 .3بین آگاهیهای تغذيهای کشاورزان مورد مطالعه و
سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها رابطة معنیداری وجود
دارد.
 .4بین ويژگیهای اقتصادی کشاورزان مورد مطالعه و
سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها رابطة معنیداری وجود
دارد.
 .5بین استفاده از سازههای ترويجی کشاورزان و سطح
امنیت غذايی خانوارهای آنها رابطة معنیداری وجود دارد.
 .6بین مشارکت زنان و سطح امنیت غذايی خانوارهای
آنها رابطة معنیداری وجود دارد.

جدول  .2خالصهای از نتایج تحقیقات انجامگرفته دربارة نقش آموزشهای ترویجی بر امنیت غذایی
موضوع مرتبط با تحقیق

منبع

ارتباط قوی میان سطح تغذیة خانوارهای روستایی با وضعیت کشاورزی
(تولید) آنها
تأثیر آموزشهای ترویجی در افزایش میانگین تولید کشاورزان و افزایش
بهرهوری
ارتباط مثبت و معنیدار بین متغیر دانش و سطح تحصیالت سرپرست
خانوار و امنیت غذایی
ارتباط قوی بین دسترسی به منابع اطالعاتی و خدمات ترویجی و امنیت
غذایی وجود دارد
تأثیر آموزش و افزایش سطح دانش تغذیهای بهویژه برای زنان بیسواد
و کمسواد و کاهش ناامنی غذایی خانوار

Dini Trkmany, 2003; Bakhtiari & Haghi, 2003; Tao
Yang, 1997

ارتباط منفی و معنیدار بین اندازة خانوار و امنیت غذایی خانوار
ارتباط منفی بین ناامنی غذایی با سطح اقتصادی و میزان درآمد
ارتباط ناامنی غذایی با تعداد فرزندان
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بر امنیت غذایی
نقش برنامههای مختلف ترویجی در افزایش آگاهی و مهارت کشاورزان
در زمینة استفادة پایدار و مدیریت منابع آب

برای اندازهگیری ناامنی غذايی ،روشهای متعددی وجود
دارد که روشهای غیر مستقیم مانند اندازهگیری درآمد
خانوار ،ارزيابی تغذيهای و کفايت انرژی و همچنین روشهای
مستقیم مانند استفاده از مقیاسهايی مانند پرسشنامههای
راديمر-کرنل و پرسشنامة امنیت غذايی وزارت کشاورزی
آمريکا ( )USDAرا شامل میشود ( .)Payab et al., 2012از
ديگر شاخصهای عمدهای که برای سنجش امنیت غذايی به
کار میرود ،ضريب خودکفايی محصوالت زراعی و میزان و

Moosavi & Khalilian, 2004; Sabouri & Amani
2009; Bizhani et al., 2009
Duut, 2005; Burchi, 2006
Chizari & Balali, 2005
Shakeri Nejad et al., 2008; Burchi, 2006; Benson,
2007
Omotesho et al., 2006; Smith et al., 1999
;Nvabkhsh & Muthanna, 2012; Bakhshi et al., 2009
Azizi, 2001
Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad
Zadeh et al., 2011
Bakhshi et al., 2009; Azizi, 2001
Nvabkhsh & Muthanna, 2012; Bakhshi et al.,
2009; Azizi, 2001

گسترة دسترسی به مواد غذايی است .هرچند خودکفايی در
میزان مواد غذايی در سنجش امنیت غذايی امری ضروری
است ،ولی بدون دستیابی گروههای مختلف مردم به
محصوالت ،امنیتی ايجاد نمیشود (.)Shakoor, 2004
در اين پژوهش ،سطح امنیت غذايی خانوارهای بررسیشده
با استفاده از شاخص )Household Food Insecurity Access
 (Scale HFIASارزيابی شد .اين شاخص نه پرسش دارد و
روايی و پايايی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است.
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در تحقیق حاضر ،آلفای مربوط به شاخص سنجش امنیت
غذايی  95درصد به دست آمد و به منظور توصیف دادهها از
روشهای آماری نظیر توزيع فراوانی ،میانگین ،انحراف از معیار،
نما ،میانه ،واريانس ،انحراف معیار و به منظور تحلیل دادهها از
روشهايی نظیر ضرايب همبستگی استفاده شد .در اين کار،
برای پردازش دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شده است.
همچنین ،به منظور بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذايی
خانوارهای کشاورز شهرستان قروه و تعیین نقش آموزشهای
ترويجی در اين راستا ،از تحلیل رگرسیون ( Regression
 )Analysisو تحلیل مسیر ( )Path Analysisاستفاده شد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری
دادهها غیر آزمايشی است و روش تحقیق در اين پژوهش
پیمايشی– توصیفی است که با هدف بررسی وضعیت امنیت
غذايی خانوارهای کشاورز و نقش عوامل مختلف ،بهويژه نقش
آموزشهای ترويجی بر آن انجام گرفته است .جامعة آماری اين
تحقیق ،تمام خانوارهای کشاورز روستاهای شهرستان قروه در
استان کردستان يعنی  12845خانوار است .متغیرهای مستقل
تأثیرگذار بر امنیت غذايی در جدول  3آمده است.
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در مطالعة حاضر ،متغیر وابسته سطح امنیت غذايی است.
برای تعیین حجم نمونه در مطالعه حاضر از فرمول کوکران
استفاده شد.

Nt 4s4
()1
Nd2  t 2s2
در اين فرمول نمادها به شرح زير است:
حجم نمونه قابل قبول 198 = : n
 :Nحجم کامل جامعه
 :tضريب اطمینان ( ) t=1/96
 :sانحراف معیار  30پرسشنامة تکمیلشده در مرحلة
پیشآزمون
 :dنصف فاصله حدود اعتماد (دقت احتمالی مطلوب)
()2
n

12845 1 / 962 0 / 362
n
 198
12845 0 / 052  1 / 962 0 / 362
به همین منظور در مرحلة پیشآزمون  30پرسشنامه در
اختیار خانوارهای کشاورز قرار گرفت و تکمیل شد .سپس با
استفاده از فرمول کوکران حجم جامعة مورد مطالعه برابر 198
نمونه برآورد شد که در نهايت  200سرپرست خانوار محاسبه شد.

جدول  .3متغیرهای مستقل تحقیق

متغیرهای فردی

سن ،تعداد فرزند ،تعداد افراد تحت تکفل ،تعداد افرادی که سطح سواد دیپلم و باالتر دارند ،تعداد افراد
شاغل در خانوار ،تحصیالت ،تحصیالت همسر ،جنسیت ،داشتن شغل دیگری عالوه بر کشاورزی

متغیرهای اقتصادی

نوع مالکیت زمین زراعی ،مقدار اراضی دیم و آبی ،میزان تولیدات زراعی ،تعداد دام ،ارزش کل تولیدات
زراعی و توان اقتصادی

متغیرهای فرهنگی-
اجتماعی

میزان مشارکت زنان ،میزان مشارکت با نهادهای اجتماعی ،میزان آگاهی نسبت به تهیه و مصرف مواد غذایی

متغیرهای آموزشی-
ترویجی

مطالعة مجلهها و نشریههای ترویجی ،استفاده از فیلمهای آموزشی و ویدیویی ،استفاده از برنامههای
کشاورزی تلویزیون ،استفاده از برنامههای کشاورزی رادیو ،دفعات شرکت در کالسهای آموزشی ،بازدید از
مزارع آموزشی ،شرکت در کارگاههای آموزشی -ترویجی ،ارتباط با مروجان کشاورزی ،مراجعه به
کارشناسان ترویج ،مراجعه به مراکز خدمات ،استفاده از اینترنت در طول روز ،دفعات مراجعه به مشاورزان
تغذیه ،دفعات شرکت در سمینارها و نمایشگاههای محلی ،مراجعه به رهبران محلی ،تأثیر دورههای آموزشی
و مشارکت زنان در زمینههای مختلف تغذیهای

برای انتخاب نمونهها از روش طبقهای استفاده شده است.
بهطوری که ابتدا با توجه به آمار جهاد کشاورزی ،کل
شهرستان به سه بخش تقسیم شد و سپس از هر بخش با
توجه به تعداد روستاها تعدادی روستا بهطور تصادفی انتخاب

شد .در نهايت ،با توجه به جمعیت 10 ،تا  15خانوار کشاورز
از روستاهای انتخابی به صورت تصادفی انتخاب شدند .جدول
 ،4سه بخش مورد نظر و تعداد روستاهای هر بخش را برای
نمونهگیری نشان میدهد.
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جدول  .4بخشهای شهرستان و تعداد روستاهای آن
طبقه

نام بخش

تعداد روستا

تعداد خانوار

1
2
3

بخش مرکزی
بخش چهاردولی
بخش اسفندآباد

45
37
45

5854
3798
3193

مأخذ :سرشماری کشاورزی سال 1390

در اين پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات از ابزار
پرسشنامه استفاده شد .پرسشهای پرسشنامه شامل دو
بخش است :بخش اول پرسشهای مربوط به سنجش امنیت
غذايی است .در اين راستا ،با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی و به کمک ابزار پرسشنامة دارای نه پرسش برای
سنجش امنیت غذايی ،مقیاس دسترسی به ناامنی غذايی
خانوار و چهار فراوانی در تکرار وقوع (شامل بیشتر اوقات،
بعضی اوقات ،بهندرت و خیر) است که دادههايی را در مورد
ناامنی غذايی از بعد دسترسی به غذا در سطح خانوار ارائه
میدهد .بهطوری که پرسشهای پرسشنامه با اضطراب و
نگرانی از نبودن غذای کافی شروع شد و با کاهش کیفیت و
تنوع غذايی و سپس کاهش مقدار غذای مصرفی در هر وعده
دنبال میشد و در نهايت ،با حذف وعدههای غذايی و
گذراندن تمام يا بیشتر اوقات روز در حالت گرسنگی پايان
میيافت .اعتبار و روايی آن در مطالعات مختلف تأيید شد.
اين روش مناسب ،آسان و سريع است و برای سنجش و
طبقهبندی وضعیت ناامنی غذايی مفید است .در بخش دوم،
پرسشهايی برای تعیین نقش عوامل فردی ،اقتصادی،
فرهنگی -اجتماعی و سازههای ترويجی در امنیت غذايی
طراحی شده است .در تهیة پرسشهای بسته برای
اندازهگیری نظرهای پاسخگويان از مقیاس اندازهگیری لیکرت
استفاده شد .در اين پرسش ،پاسخدهنده میزان موافقت خود

را با هريک از عبارات در يک مقیاس درجهبندیشده نشان
میدهد که در اين تحقیق پنج درجه است .سپس پاسخ
آزمودنی به هريک از پرسشها از نظر عددی ارزشگذاری
میشود و ساير مراحل تجزيه و تحلیل انجام میگیرد.
برای تعیین روايی پرسشنامه ضمن مشورت با استادان
راهنما و مشاور ،از کارشناسان و استادان و صاحبنظران فن
کمک گرفته شده است .ابزار اندازهگیری تحقیق در کنار
روايی بايد دارای پايايی الزم نیز باشد .برای سنجش پايايی
پرسشنامه تعدادی پرسشنامه به عنوان پیشآزمون در اختیار
کشاورزان قرار گرفت و نقصهای آن در حین تکمیل
پرسشنامه از سوی خانوارهای کشاورز شناسايی و برطرف شد.
برخی از پرسشهای پرسشنامه حذف و برخی اصالح شدند.
در مطالعة حاضر ،متغیر وابسته سطح امنیت غذايی است.
برای تعیین حجم نمونه در مطالعة حاضر ،از فرمول کوکران
استفاده شد .به همین منظور در مرحلة پیشآزمون سی
پرسشنامه در اختیار خانوارهای کشاورز قرار گرفت و تکمیل
شد .سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعة مورد
مطالعه برابر  198نمونه برآورد شد که در نهايت برای افزايش
ضريب اطمینان ،به جای  200 ،198خانوار در نظر گرفته
شد .در اين تحقیق ،پس از جمعآوری و دستهبندى دادهها،
پايايی ابزار تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ در برنامة
نرمافزاری  spssبررسی شد که در جدول  5مشاهده میشود.

جدول  .5آلفای کرونباخ بخشهای مختلف پرسشنامه
ردیف

متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

1
2
3

میزان مشارکت با نهادهای اجتماعی
میزان آگاهیهای تغذیهای
میزان مشارکت زنان

0/70
0/85
0/75

یافتهها
توصیف دادهها

از مجموع پاسخگويان 93 ،درصد مرد و مابقی زن بودند .سن
جامعة مورد بررسی بین  25تا  83سال متغیر بوده است

(میانگین  51/38با انحراف معیار  .)/14بیشترين فراوانی در
تعداد فرزند ( 21درصد) مربوط به خانوارهايی است که دو
فرزند داشتند ،میانگین تعداد فرزند حدود  4فرزند و با
انحراف معیار  2//36است .با توجه به نتايج ،تعداد افراد تحت
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تکفل سرپرست خانوار بین  1تا  8متغیر است و میانگین افراد
تحت تکفل  3/78است و باالترين درصد ( 34درصد) مربوط
به چهار نفر تحت تکفل است .در جامعة مورد نظر22/5 ،
درصد افراد بیسواد است و  66/5درصد افراد دارای سطح
سواد راهنمايی و کمتر از آن هستند ،فقط  11درصد
تحصیالت در سطح ديپلم و باالتر دارند .نتايج نشانگر اين
است که در جامعة روستايی ،زنان نسبت به مردان سطح سواد
کمتری دارند .نزديک به نیمی از خانوادههای مورد مطالعه
( 48/5درصدد) ،فرزندی ندارند که سواد او ديپلم و باالتر
باشد و با آنها زندگی کند ،در حالی که  45/5درصد از آنها
حداکثر دارای دو فرزند با سواد باالتر از ديپلم در خانه
هستند .میانگین تعداد فرزند با سواد ديپلم و باالتر از ديپلم
حدود يک نفر است .در نمونة مورد مطالعه ،شغل اصلی
سرپرست خانوار کشاورزی بود ،در حالی که  49درصد افراد
فقط دارای شغل کشاورزی بودند و  51درصد آنها عالوه بر
کشاورزی شغل ديگری هم دارند .حدود  74/5درصد از
خانوادهها فرزند شاغل ،که با آنها زندگی میکند ،ندارند و
 21/5درصد دارای يک فرزند شاغلاند .مقدار زمین ديم
کشاورزان بین  0تا  70هکتار متغیر بوده است که میانگین
آن  8/57هکتار است .حدود  19درصد آنها هیچ زمین
ديمی ندارند و حدود  73درصد بین  1تا  20هکتار زمین
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ديم دارند .مقدار زمین آبی کشاورزان بین  0تا  36هکتار
متغیر است و میانگین  2/96هکتار است .حدود  52/5درصد
کشاورزان زمین آبی ندارند و در بین کشاورزانی که زمین آبی
دارند بیشترين فراوانی ( 42خانوار) بین  1تا  10هکتار زمین
آبی دارند .از نظر نوع مالکیت بیشترين فراوانی ( )80/5مربوط
به مالکیت شخصی است .حدود  11/5درصد مالکیت هم از
نوع اجارهای است .بیشترين فراوانی ( 96درصد) کشاورزان
مورد مطالعه ،گندم کشت کردهاند .جو ( 95درصد) ،سیب
زمینی ( 44درصد ) و يونجه ( 42درصد) از جمله محصوالتی
است که کشاورزان مورد مطالعه به کاشت آنها اقدام
میکنند .در واقع ،با اين اطالعات میتوان به وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانواده ،آگاهیهای تغذيهای و
میزان مشارکت زنان پی برد که از جمله عوامل مؤثر بر امنیت
غذايی خانوارند.
محاسبة ارزیابی امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه با
استفاده از شاخص HFIAS

همانگونه که گفته شد ،در اين پژوهش سطح امنیت غذايی
خانوارهای مورد بررسی با استفاده از شاخص HFIAS
( )Household Food Insecurity Access Scaleارزيابی شد.
گويههای اين شاخص و فراوانی گزينهها در جدول  6آمده است.

جدول  .6شاخص نهگانة سنجش امنیت غذایی با  HFIASتعیین سطح امنیت غذایی (درصد)
گویه

خی ر

بهندرت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

آیا در یک ماه گذشته ،این نگرانی به شما دست داده است که خانوادة شما غذای
کافی برای خوردن نداشته باشند؟
در یک ماه گذشته ،آیا نداشتن پول کافی موجب شده است که شما یا یکی از اعضای
خانواده نتوانید مواد غذایی مورد عالقهتان را بخورید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل
نداشتن پول کافی ،چند نوع غذای تکراری را در روزهای متوالی بخورید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن
پول کافی برای خرید انواع غذاها ،بهناچار غذایی را بخورید که دوست نداشتهاید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل
نداشتن غذای کافی ،کمتر از مقدار مورد نیازتان در یک وعدة غذایی بخورید و
گرسنه از سر سفره بلند شده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل
نداشتن غذای کافی ،یکی از سه وعدة غذایی اصلی (ناهار ،شام ،صبحانه) را حذف
کرده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید غذا،
هیچ چیزی برای خوردن در خانه شما نباشد؟
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23/5

19

8/5

25

20/5

39

15/5

16/5

26/5

37

20

20

28

37

15

51/5

26

19/5

3

72

20/5

6/5

1

80

11/5

7/5

1
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ادامةجدول  .6شاخص نهگانة سنجش امنیت غذایی با  HFIASتعیین سطح امنیت غذایی (درصد)
گویه

خی ر

بهندرت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل
نداشتن غذای کافی ،شب گرسنه خوابیده باشید؟
در یک ماه گذشته ،آیا پیش آمده است که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل
نداشتن غذای کافی ،یک شبانهروز هیچ خوراکیای نخورده باشید؟

88/5

7

4

0/5

91

6

2/5

0/5

برخوردارند و  42/5درصد ناامنی غذايی در سطح کم31/5 ،
درصد ناامنی متوسط و  11درصد ناامنی شديد غذايی دارند.

نتايج بررسی وضعیت امنیت غذايی در جدول  6نشانگر
اين است که تنها  15درصد خانوارها از امنیت کامل غذايی

امنیت غذايی

60
40
20

ناامنی کم

0

ناامنی شديد

ناامنی متوسط

شکل  .1نمودار مربوط به وضعیت امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز شهرستان قروه

جدول  .7توزیع فراوانی جامعة نمونه بر حسب آگاهیهای تغذیهای
خیلیزیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلیکم

گویه

میانگین رتبهای

گویههای آگاهی تغذیهای

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

خواص مواد غذایی

4

21

42/5

28

4/5

3/08

بیماریهای ناشی از سوءتغذیه
سالمت مواد غذایی
اصول تغذیهای
عالمت وزارت بهداشت
تاریخ تولید و انقضا
عالمت استاندارد
مواد نگهدارنده
استفاده از گروههای غذایی اصلی
تنوع زراعی
فرصتهای شغلی جدید در حوزة کشاورزی
فراوری مواد غذایی

7
0/5
7/5
9
2
2
2/5
3
8
11
14

25/5
5
23
16
2
11
19
11/5
28/5
24
31

34/5
10
40/5
17
15
31
35/5
29/5
33
27
25/5

31/5
57/5
24/5
33
39/5
38/5
30
43/5
20/5
26
21/5

1/5
27
4/5
25
41/5
17/5
13
12/5
10
12
8

2/95
4/05
2/95
3/49
4/16
3/58
3/32
3/51
2/96
2/04
2/78

خیلیکم= 1

کم= 2

متوسط= 3

زیاد= 4

خیلیزیاد= 5

سعدی و همکاران :آموزشهای ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز...

آگاهی از تهیه و مصرف مواد غذایی

با توجه به جدول  ،7میانگین رتبهای میزان آگاهیهای
تغذيهای بین  2/04و  4/16متغیر است که توجه به تاريخ
تولید و انقضا با میانگین رتبهای  ،4/16توجه به سالمت مواد
غذايی با میانگین رتبهای  4/05و توجه به عالمت استاندارد
با میانگین رتبهای  3/58به ترتیب بیشترين مقدار و توجه به
فرصتهای شغلی جديد در حوزة کشاورزی  ،2/04آگاهی از
بیماریهای ناشی از سوءتغذيه با میانگین رتبهای  2/95و
آگاهی از اصول تغذيهای با میانگین رتبهای  2/95کمترين
مقدار را به خود اختصاص دادهاند.
به منظور توصیف میزان آگاهیهای تغذيهای افراد ،از
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روش فاصلة نصف انحراف معیار از میانگین استفاده شد.
براساس نتايج جدول  ،8میزان آگاهیهای تغذيهای 37/5
درصد از افراد مورد مطالعه در سطح کم 30/5 ،درصد متوسط
و  32درصد در سطح زياد است.
جدول  .8وضعیت جامعة نمونه بر حسب میزان آگاهیهای تغذیهای
میزان آگاهی از تهیه و مصرف مواد غذایی

فراوانی

درصد

کم

75

37/5

متوسط

61

30/5

زیاد

64

32

جدول  .9توزیع فراوانی جامعة نمونه بر حسب استفاده از خدمات ترویجی
سازههای ترویجی

واحد

میانگین

کالس آموزشی
بازدید از مزارع آموزشی
برنامة تلویزیون
برنامة رادیو
کارگاههای آموزشی -ترویجی
مروجان و کارشناسان
مجله و نشریات ترویجی
فیلمهای آموزشی
مراکز خدمات و ادارههای کشاورزی
استفاده از اینترنت
نمایشگاهها و سمینارهای محلی

تعداد دفعات در چند سال گذشته
تعداد دفعات در چند سال گذشته
چند ساعت در طول هفته
چند ساعت در طول هفته
تعداد دفعات در چند سال گذشته
تعداد دفعات در یک هفته
چند ساعت در طول هفته
تعداد دفعات در چند سال گذشته
تعداد دفعات مراجعه در سال جاری
چند ساعت در طول هفته
تعداد دفعات در چند سال گذشته

1/59
0/81
0/83
0/40
0/79
0/73
0/34
0/96
3/76
0/07
0/19

استفاده از سازههای ترویجی
جدول  ،9میزان استفاده از سازههای ترويجی را در جامعة
مورد مطالعه نشان میدهد .بر اين اساس ،میانگین دفعات
مراجعه به مراکز خدمات و ادارههای کشاورزی با  ،3/76تعداد
دفعات شرکت در کالسهای آموزشی -ترويجی با میانگین
 1/59و فیلم آموزشی با میانگین  0/96به ترتیب باالترين
میانگین را داشتند .استفاده از اينترنت با میانگین ،0/07
نمايشگاهها و سمینارهای محلی با میانگین  0/19و برنامة
راديويی با میانگین  0/40کمترين مقدار استفاده را داشتهاند.
آمار استنباطی
در اين بخش ،به منظور تحلیل دادهها و اطالعات ارائهشده در
بخش آمار توصیفی ،از ضرايب همبستگی ،آزمون ،tآزمون من
ويتنی تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.

انحراف معیار

1/58
1/25
1/02
0/77
1/28
1/23
0/98
2/68
4/45
0/48
0/66

مینیمم

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ماکزیمم

8
6
10
5
10
6
10
20
40
6
5

آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیات از ضرايب همبستگی استفاده شد .در اين
تحقیق ،برای تعیین همبستگی متغیرهای مستقل (ويژگیهای
فردی) و وابسته از ضرايب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج
همبستگی بهطور خالصه در جدول  10آمده است که با توجه
به ضرايب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و سطح معنیداری
آنها میتوان گفت بین سطح امنیت غذايی و ويژگیهای فردی
(تعداد افراد تحت تکفل ،فرزندان با سواد ديپلم و باالتر و فرزند
شاغل غیر کشاورز) همبستگی معنیدار وجود دارد .در حالی که
بین سطح امنیت غذايی و ويژگیهای فردی (سن و تعداد فرزند)
همبستگی معنیداری وجود ندارد.
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جدول  .10رابطة بین سطح ناامنی غذایی و ویژگیهای فردی
متغیرها

نوع ضریب همبستگی

ضریب همبستگی()r

مقدار معنیداری

سن
تعداد فرزند

پیرسون
پیرسون

-0/038
0/009

0/595
0/896

تعداد افراد تحت تکفل

پیرسون

0/164

0/020

تعداد فرزند با سواد دیپلم و باالتر

پیرسون

-0/209

0/003

تعداد افراد شاغل غیر کشاورز

پیرسون

-0/239

0/001

میزان تحصیالت

اسپیرمن

-0/164

0/020

میزان تحصیالت همسر

اسپرمن

-0/186

0/008

میزان مشارکت با نهادهای اجتماعی

پیرسون

-0/038

میزان آگاهیهای تغذیهای

پیرسون

-0/507

0/000

میزان مشارکت زنان

پیرسون

-0/450

0/000

تعداد دام

پیرسون

-0/146

0/039

مقدار زمین آبی

پیرسون

-0/304

0/000

مقدار تولید محصول

پیرسون

-0/314

0/000

ارزش کل تولیدات زراعی

پیرسون

-0/331

0/000

توان اقتصادی کشاورز یا بهرهبردار
کالس آموزشی -ترویجی

پیرسون

-0/408

0/000

پیرسون

-0/445

0/000

بازدید از مزارع آموزشی

پیرسون

-0/092

0/197

برنامة تلویزیون و رادیو

پیرسون

-0/060

0/401

کارگاههای آموزشی -ترویجی

پیرسون

-0/361

0/000

ارتباط با مروجان و کارشناسان

پیرسون

-0/266

0/000

مجله و نشریههای ترویجی

پیرسون

-0/141

0/047

فیلمهای آموزشی

پیرسون

-0/068

0/341

مراکز خدمات و ادارههای کشاورزی

پیرسون

-0/334

استفاده از اینترنت

پیرسون

-0/116

0/103

نمایشگاهها و سمینارهای محلی

پیرسون

-0/025

0/722

جمع سازههای ترویجی

پیرسون

-0/274

متغیر

* معنیداری در سطح  5درصد

*

**
**
*

**

0/595

**
**
*

**
**
**
**
**

**
**
*

**

0/000

**

0/000

** معنیداری در سطح  1درصد

جدول  .11ضریب همبستگی چندگانه ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشدة متغیرهای مؤثر بر امنیت غذایی
ضریب تعیین تعدیل

F

68/443
32/581

0/000
0/000
0/000
0/003
0/038

گام

متغیرها

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

1
2

آگاهیهای تغذیهای
میزان مشارکت زنان

0/507
0/602

0/257
0/362

0/253
0/356

3
4

توان اقتصادی
کالس آموزشی -ترویجی

0/638
0/658

0/407
0/433

0/397
0/422

14/612
9/182

5

تعداد افراد تحت تکفل

0/668

0/446

0/431

4/384

** معنیداری در سطح  1درصد

شده

Sig
**
**
**
**
**
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تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر امنیت غذایی
در اين تحقیق ،برای بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذايی از
تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد .با توجه به نتايج
تحلیل رگرسیون تا  5گام پیش رفته است.
در گام اول ،آگاهیهای تغذيهای وارد معادله شده است
که میزان همبستگی چندگانة آن با متغیر وابسته  0/507به
دست آمده است .در اين مرحله ،میزان ضريب تعیین برابر با
 0/257و ضريب تعیین تعديلشده برابر با  0/253برآورد شده
است؛ به عبارتی  25/3درصد تغییرات معادله مربوط به سطح
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امنیت غذايی با آگاهیهای تغذيهای تبیین میشود .در اين
گام ،مقدار Fبرابر  68/443و سطح معنیداری P=0/000است
(جدول  .)12بنابراين با اطمینان  99درصد میتوان گفت
میزان آگاهیهای تغذيهای بر امنیت غذايی تأثیر دارد .حدود
 25درصد تغییرات متغیر وابسته با متغیر آگاهیهای تغذيهای
تبیین میشود .ضرايب تعیین متغیر آگاهیهای تغذيهای در
گام اول در جدول  12آمده است.

جدول  .12نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای مؤثر بر سطح امنیت غذایی در گام اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم
گام

متغیرها

B

Beta

t

Sig

1

آگاهیهای تغذیهای

-0/215

-0/314

-5/334

0/000

**

2

مشارکت زنان

-0/347

-0/254

-4/369

0/000

**

3

توان اقتصادی

-0/330

- 0/161

-2/705

0/007

**

4

کالسهای آموزشی -ترویجی

-0/646

- 0/197

-3/236

0/001

**

5

تعداد افراد تحت تکفل

0/486

0/114

2/094

0/038

عدد ثابت

22/259

-

10/456

-

* معنیداری در سطح  5درصد

*

** معنیداری در سطح  1درصد

در گام دوم ،با واردشدن دومین متغیر يعنی مشارکت
زنان ،ضريب همبستگی چندگانه به  ،0/602ضريب تعیین به
 0/362و ضريب تعیین تعديلشده به  0/356افزايش يافته
است .در اين گام ،مقدار  32/581 ،Fو سطح معنیداری
 P=0/000است (جدول )12؛ بنابراين با اطمینان  99درصد
میتوان گفت مشارکت زنان در امنیت غذايی مؤثر است .با
توجه به نتايج رگرسیون ،حدود  36درصد تغییرات متغیر
وابسته با دو متغیر آگاهیهای تغذيهای و مشارکت زنان
تبیین میشود.
با توجه به ضرايب موجود در جدول  12و مقدار ثابت،
معادلة استانداردشدة خط رگرسیون در گام پنجم به صورت
زير است:
Y  259 / 22  215 / 0 x1   347 / 0 x 2 

 330 / 0 x 3   646 / 0 x 4   486 / 0 x 5 
پیرامون سهم هريک از متغیرهای مستقل که وارد معادلة
خط رگرسیون شدهاند ،در تبیین متغیر وابسته میتوان چنین
بیان کرد که با توجه به مقادير بتا ،متغیر آگاهیهای تغذيهای
نسبت به ساير متغیرها بیشترين سهم را در تبیین متغیر

وابستة سطح امنیت غذايی داشت؛ زيرا به ازای يک واحد تغییر
در انحراف معیار اين متغیر ،به اندازة  -0/314واحد تغییر در
انحراف معیار سطح امنیت غذايی ايجاد میشود .همچنین،
متغیرهای مشارکت زنان ( ،)β= -0/254کالس آموزشی
ترويجی ( ،)β= -0/197توان اقتصادی ( )β= -0/161و تعداد
افراد تحت تکفل ( )β= 0/114به ترتیب بیشترين تأثیر را در
سطح امنیت غذايی داشتهاند .در اين میان ،متغیرهای آگاهی
تغذيهای ،مشارکت زنان ،کالسهای آموزشی -ترويجی و توان
اقتصادی رابطة منفی با ناامنی غذايی دارد و تعداد افراد تحت
تکفل رابطة مثبت با ناامنی غذايی دارند.
بحث و نتیجهگیری
الف) نتایج همبستگی

در اين تحقیق ،شش فرضیه آزمون شدهاند که پنج فرضیه
معنیدار بوده و يکی از آنها معنیدار نبوده است و عبارتند از:
فرضیة اول :همبستگی بین ويژگیهای فردی کشاورزان
مورد مطالعه و سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها
نتايج نشانگر اين است که بین تعداد افراد تحت تکفل
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خانوار (اندازة خانوار) و سطح امنیت غذايی آنان رابطة
معنیداری در سطح  5درصد وجود دارد .بهطوری که
خانوارهای با تعداد افراد تحت تکفل بیشتر ،امنیت غذايی
کمتری دارند .اين نتیجه با نتايج تحقیقات بسیاری از
پژوهشگران داخلی و خارجی همخوانی دارد ( Ostad Rahimi
& et al., 2005; Dastgiri & et al., 2006; Alizadeh
;Hataminezhad, 2011; Mohammad Zadeh et al., 2011
;Najibi et al., 2013; Rama Krishna & Assefa, 2002

 .)Benson, 2007; Shaikh, 2007همچنین ،نتايج نشان داد
بین سطح ناامنی غذايی و تعداد فرزندان با سواد ديپلم و
باالتر و نیز تعداد فرزندان شاغل در مشاغل غیر کشاورزی
رابطة منفی و معنیدار در سطح  1درصد وجود دارد .نتايج،
همبستگی معنیدار در سطح  5درصد را بین سطح تحصیالت
سرپرست خانوار و امنیت غذايی خانواده نشان میدهد اين
نتايج با نتايج بسیاری از محققان داخلی و خارجی تطبیق
دارد ( ;Ostad Rahimi et al., 2005; Dastgiri et al., 2006
Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad Zadeh
& et al., 2011; Najibi et al., 2013, Rama Krishna

.)Assefa, 2002; Benson, 2007; Shaikh, 2007
فرضیة دوم :همبستگی بین ويژگیهای فرهنگی،
اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه و سطح امنیت غذايی
خانوارهای آنها
نتايج نشان داد که بین میزان مشارکت با نهادهای
اجتماعی و سطح امنیت غذايی خانوارها رابطة معنیداری
وجود ندارد .نتايج تحقیقات  (2009) Bakhshi et al.و
(2006) Dastgiri et al.با نتايج مطالعة حاضر همخوانی ندارد.
فرضیة سوم :همبستگی بین آگاهیهای تغذيهای
کشاورزان مورد مطالعه و سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها.
نتايج مربوط به آگاهیهای تغذيهای همبستگی معنیدار
در سطح  1را بین میزان آگاهیهای تغذيهای و سطح امنیت
غذايی نشان میدهد؛ به عبارتی میتوان گفت با افزايش
آگاهیهای تغذيهای ،سطح ناامنی غذايی خانوارها کاهش پیدا
میکند.
فرضیة چهارم :همبستگی بین ويژگیهای اقتصادی
کشاورزان مورد مطالعه و سطح امنیت غذايی خانوارهای آنها
نتايج نشان داد که ارتباط معنیداری در سطح  1درصد
بین توان اقتصادی و سطح امنیت غذايی خانوارها وجود دارد.
نتیجه با نتايج مطالعات ( Najibi et al., 2013; Smith et al.,
1999; Alizadeh & Hataminezhad, 2011; Mohammad

Zadeh et al., 2011; Dastgiri & et al., 2006; Bakhshi et
al., 2009; Ostad Rahimi et al., 2005; Omotesho et al.,

) 2006; Andersen & Rajul,1995همخوانی دارد.
فرضیة پنجم :همبستگی بین سازههای ترويجی و سطح
امنیت غذايی خانوارهای آنها
در بررسی ارتباط بین سازههای ترويج و سطح امنیت
غذايی ،نتايج بیانگر آن است که همبستگی معنیداری در
سطح  1درصد بین استفاده از سازههای ترويجی و سطح
امنیت غذايی خانواها وجود دارد .در واقع ،میتوان گفت
خانوارهايی که بیشتر در معرض فعالیتهای ترويجی قرار
دارند ،امنیت غذايی بیشتری دارند .پژوهشگرانی چون Duut
),(2007

G.

Owotoki,

),(2005

Walingo

),(2006

 (2005) Babatunde et al.نیز قبال در مطالعات خود به اين
نتیجه رسیدهاند.
فرضیة ششم :همبستگی بین مشارکت زنان و سطح
امنیت غذايی خانوارهای آنها
نتايج بیانگر اين است که بین میزان مشارکت زنان و
سطح امنیت غذايی خانوار ارتباط معنیداری در سطح 1
درصد وجود دارد .بهطوری که در خانوارهايی که زنان
مشارکت بیشتری در تولید ،آمادهسازی و تهیة غذا دارند،
سطح امنیت غذايی خانوار بیشتر است .نتايج مطالعات )(2008
)Shakeri-Nejad et al. ,(2009) Fallahi et al. ,(2005
 Chizari, & Balali ,(2002) Rama Krishna & Assefaبا

نتیجة مطالعه حاضر همخوانی دارد.
ب) نتایج تحلیل رگرسیون

برای بررسی تأثیر تعدادی از متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته (سطح امنیت غذايی) از تحلیل رگرسیون استفاده شد.
يافتههای تحقیق نشان داد تحلیل رگرسیون تا پنج گام پیش
رفته است .در گام اول ،آگاهیهای تغذيهای وارد معادله شد
که با توجه به نتايج ،میزان همبستگی چندگانة آن با متغیر
وابسته 0/507 ،به دست آمده است .در اين مرحله ،میزان
ضريب تعیین برابر با  0/257و ضريب تعیین تعديلشده برابر
با  0/253برآورد شده است؛ به عبارتی  25/3درصد تغییرات
معادلة مربوط به سطح امنیت غذايی ،با آگاهیهای تغذيهای
تبیین میشود .در گام دوم ،با واردشدن دومین متغیر يعنی
مشارکت زنان ،ضريب همبستگی چندگانه به  ،0/602ضريب
تعیین به  0/362و ضريب تعیین تعديلشده به 0/356
افزايش يافت .در گام سوم ،توان اقتصادی وارد معادله شد که
ضريب تعیین تعديلشده در اين گام از تحلیل رگرسیون برابر
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با 0/397برآورد شد .در گام چهارم ،کالسهای آموزشی
ترويجی وارد معادله شد که در اين گام ضريب تعیین تعديل
شده به  0/422افزايش پیدا کرد و در نهايت متغیر تعداد
افراد تحت تکفل با ضريب تعیین تعديلشدة  0/431وارد
معادله شد .به اين ترتیب ،پنج متغیر مذکور در مجموع 43/1
درصد از تغییرات متغیر وابسته (سطح امنیت غذايی) را
پیشبینی میکنند .پیرامون سهم هريک از متغیرها که وارد
معادلة رگرسیون شدهاند ،با توجه به مقادير بتا ،متغیر آگاهی
های تغذيهای نسبت به ساير متغیرها بیشترين سهم را در
تبیین متغیر وابستة سطح امنیت غذايی داشته است؛ زيرا به
ازای يک واحد تغییر در انحراف معیار اين متغیر ،به اندازة
 -0/314واحد تغییر در انحراف معیار سطح امنیت غذايی
ايجاد میشود .همچنین ،متغیرهای مشارکت زنان (-0/254
= ،)βکالس آموزشی ترويجی ( ،)β= -0/197توان اقتصادی
( )β= -0/161و تعداد افراد تحت تکفل ( )β= 0/114به
ترتیب بیشترين تأثیر را در سطح امنیت غذايی داشتهاند .در
اين میان ،متغیرهای آگاهی تغذيهای ،مشارکت زنان،
کالسهای آموزشی -ترويجی و توان اقتصادی رابطة منفی با
ناامنی غذايی و تعداد افراد تحت تکفل رابطة مثبت با ناامنی
غذايی دارند.
در مجموع ،میتوان چنین بیان کرد که کرد که براساس
ضرايب رگرسیون ،آگاهی تغذيهای با ناامنی غذايی رابطة
معکوس معنیدار دارد؛ يعنی با افزايش آگاهیهای تغذيهای
خانوار ناامنی غذايی کاهش پیدا میکند .با توجه به سهم
شايان توجه اين متغیر در تبیین واريانس ناامنی غذايی،
ضرورت دارد برنامههای آموزش تغذيهای در منطقه برای
روستايیان به اجرا در آيد .دومین متغیر مشارکت زنان در امور
کشاورزی و فراوری محصول و تهیه و آمادهسازی غذا نیز
رابطة معکوس معنیدار با ناامنی غذايی دارد .اين نتیجه
بیانگر آن است که مشارکت بیشتر زنان در زنجیرة تولید غذا
تا مصرف موجب میشود آنها بهتر بتوانند به امنیت غذايی
خانوار کمک کنند .چگونگی تأثیر اين متغیر تأثیر نیاز به
بررسی بیشتر دارد .ولی به هر حال حضور زنان در زنجیرة
تولید غذا تا مصرف موجب افزايش آگاهی و دسترسی آنها به
مواد غذايی و همچنین استفادة بهتر و بهموقعتر از غذای
سالم میشود .توان اقتصادی هم رابطة معکوس معنیدار با
ناامنی غذايی دارد .اين رابطه بیانگر آن است که رهايی
خانوارهای روستايی از فقر اقتصادی و بهبود درآمد آنها از
محل فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی میتواند امنیت
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غذايی خانوارها را بهبود بخشد .شرکت در کالسهای
آموزشی -ترويجی هم با ناامنی غذايی رابطة معکوس معنیدار
دارد .اين رابطه بیانگر تأثیر شرکت در کالسهای آموزشی-
ترويجی بر بهبود امنیت غذايی خانوار است .اين يافته نتايج
قبلی را تأيید میکند؛ به اين معنی که آموزش حتی اگر
مرتبط با تولید غذا باشد ،میتواند بر امنیت غذايی خانوار
تأثیر بگذارد .برگزاری دورههايی مرتبط با آمادهسازی،
نگهداری ،فراوری ،انتخاب و مصرف مواد غذايی نیز تأثیر
آموزش را دوبرابر میکند .تعداد افراد تحت تکفل با ناامنی
غذايی رابطة مستقیم معنیدار دارد .اين يافته نشان میدهد
در شرايط فعلی اقتصادی ،افزايش بعد خانوارهای روستايی که
در شرايط فقر به سر میبرند ،ممکن است ناامنی غذايی
خانوارهای آنها را به مخاطره اندازد.
پشنهادها
 .1با توجه به نتايج تحقی ق ،ب ین اس تفاده از س ازهه ای
ترويجی و سطح امنیت غذايی رابطة مثبت و معنیداری وجود
دارد؛ بن ابراين م یت وان گف ت س رمايهگ ذاری مناس ب در
بخشهای آموزشی و توسعة منابع انسانی و تشکیل دورهه ای
آموزشی برای کاهش ناامنی غ ذايی پیش نهاد م یش ود .اي ن
آموزشها میتواند در زمینه ه ای  .1آم وزشه ای عم ومی و
تغذيهای  .2آموزشهای مربوط به کشاورزی باشد.
 .2براساس نتايج ،وضعیت اقتصادی ارتباط منفی با ناامنی
غذايی دارد؛ بنابراين توصیه میشود که اقداماتی ب رای ف راهم
کردن هرچه بهتر نهادههای تولی د و ف راهمک ردن تس هیالت
الزم برای تولید بیشتر ،بهت ر و ب هموق عت ر ب رای حماي ت از
کشاورزان انجام گیرد.
 .3با توج ه ب ه اينک ه نت ايج تحقی ق ارتب اط ب ین دان ش و
آگاهیهای تغذيهای و س طح امنی ت غ ذايی را تأيی د م یکن د،
تشکیل دورههای آموزشیهای کوت اهم دت ترويج ی در راس تای
افزايش دانش تغذيهای افراد توصیه م یش ود؛ زي را تغیی ر رفت ار
نیازمند تغییر در نگرش و تغییر در نگرش نیازمند آگاهیدادن ب ه
افراد است.
 .4طبق يافتههای تحقیق ،مشارکت زنان در زمینة تولی د
محصول ،فراوری محصول ،آمادهسازی غذا و تصمیمگی ری در
انتخاب نوع مواد غذايی مص رفی و س طح س واد آن ان س بب
کاهش ناامنی غذايی خانوار میشود؛ بنابراين توصیه م یش ود
برنامه های توسعة روستايی ب ه آم وزش و توانمندس ازی اي ن
قشر توجه کنند.
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گرفته شود و موانع پرورش دام در مقیاس کوچک در روستاها
.برطرف شود
 افزايش تعداد ش اغالن غی ر کش اورزی موج ب بهب ود.7
 توسعة فعالیتهای غیر،امنیت غذايی میشود و بر اين اساس
 گردش گری و، خدمات روستايی،زراعی مانند صنايع روستايی
.نظاير آن توصیه میشود
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 با توجه به نقش شايان توج ه برنام هه ای ترويج ی در.5
 پیشنهاد میشود اين برنامهه ا در س طح،بهبود امنیت غذايی
گسترده و به صورت متنوع اجرا و اطالعات مرتبط ب ا توس عة
. اجتماعی در اختیار خانوارهای روستايی قرار گیرد-اقتصادی
 با توجه به نقش مالکیت دام در بهبود امنی ت غ ذايی و.6
 پیش نهاد،نقش مهم برخی از تولیدات دامی در امنیت غذايی
میشود تسهیالتی برای توسعة دامداریهای روستايی در نظ ر
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