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  تهران، ايران علوم پزشکي شهید بهشتي،

    

 4/11/98تاريخ پذيرش:                                                                                                     22/8/98تاريخ دريافت: 

 چکیده

الملل، اين پذير در سطح بینهاي آسیبترين گروه با توجه به اهمیت بهبود سطح امنیت غذايي مهاجران، به عنوان يکي از مهم سابقه و هدف:

مطالعه با هدف ارزيابي سطح امنیت غذايي و تنوع غذايي خانوارهاي مهاجر افغان در مناطق جنوب استان تهران، ارتباط آن با متغیرهاي 

 شد.اقتصادي اجتماعي و همچنین رفاه اجتماعي انجام 

و آماده سازي خوراک خانوار )در بیشتر مواقع زنان( در  پرسشنامه از مسئول تهیه 317هاي مورد نیاز از طريق تکمیل داده ها:مواد و روش

گیري تصادفي ساده انتخاب و امنیت غذايي با استفاده از شاخص مقیاس ناامني آوري شد. نمونة مورد نیاز از طريق نمونهجمع 1398سال 

ارتباط بین متغیرهاي مورد مطالعه با اجتماعي، -ديهاي توصیفي متغیرهاي اقتصاغذايي خانوار محاسبه شد. در مرحلة بعد و پس از ارائة آماره

 شد.استفاده از مدل لجستیک ارزيابي 

درصد از کل  3/36و  7/40، 7/11درصد خانوارهاي مهاجر افغان داراي امنیت غذايي بوده و  3/11نتايج مطالعه نشان داد که  :هايافته

هاي غذايي مصرفي توسط خانوارهاي و شديد مواجه هستند. بررسي وضعیت گروه خانوارهاي نمونه به ترتیب با ناامني غذايي خفیف، متوسط

باشند. بین شاخص درصد با تنوع غذايي پايین مواجه مي 4/3درصد آنان داراي تنوع غذايي بااليي هستند و تنها  88مهاجر نشان داد که حدود 

داري بین شاخص رفاه اجتماعي با امنیت داري برقرار نیست. اما ارتباط معنييناامني غذايي خانوارهاي پناهندة افغان و تنوع غذايي ارتباط معن

ترين عوامل مؤثر بر سطح امنیت  غذايي و تنوع غذايي برقرار است. متغیرهاي اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تعداد فرزندان پسر از مهم

 ود.شغذايي و تنوع غذايي خانوارهاي پناهندة افغان محسوب مي

هاي مرتبط با بهبود دسترسي خانوارهاي با توجه به ارتباط معکوس بین رفاه اجتماعي و ناامني غذايي خانوار، اعمال سیاست گیري: نتیجه

هاي عامل رفاه اجتماعي براي بهبود سطح امنیت غذايي در اين گروه توصیه پناهندة افغان به امکانات رفاهي و همچنین ارتقاء سطح زيرشاخص

 شود.مي

  امنیت غذايي، تنوع غذايي، مهاجر افغان، رفاه اجتماعي، تهران واژگان كلیدي:

  مقدمه 

توسعه پايدار با مجموعه اي از شاخص هاي اجتماعي و 

اقتصادي سنجیده مي شود که از مهم ترين آنها شاخص 

غذايي يکي مربوط به وضعیت غذا و تغذيه جامعه است و امنیت

(. امنیت غذايي مفهومي 1دهد )از ابعاد عمده آن را تشکیل مي

ين چند بخشي و چند رشته اي است و مانند ساير مفاهیم نو

توسعه پايدار، داراي ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي بوده و 

هاي توسعه و يکي از  شرط همواره به عنوان يکي از پیش

 وقتي  غذايي(. امنیت 2،3هاي مهم سیاستگذاران است ) دغدغه

به غذاي کافي، سالم و  در هر زمان همگانوجود دارد که 

د و غذاي در دسترسي فیزيکي و اقتصادي داشته باشن ،مغذي

اي سازگار با ترجیحات آنان  دسترس، نیازهاي يک رژيم تغذيه

(. تامین امنیت 2) را براي يک زندگي فعال و سالم فراهم سازد

پذير مانند زنان، کودکان و مهاجران در هاي آسیبغذايي گروه

(. 4کشورهاي مختلف از اهمیت بسزايي برخوردار است )

هاي ف ايران از جمله اين گروهمهاجران افغان در مناطق مختل

روند که به داليلي چون جنگ، ناامني و پذير به شمار ميآسیب
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اند. بهبود اي به ايران پناه آوردهقبیله -هاي قوميدرگیري

وضعیت رفاه و دسترسي به امکانات اين خانوارها و همچنین 

هاي بهبود سطح معیشت آنان همواره مورد توجه سازمان

هاي ابتدايي  در دههو برخي از کشورها قرار دارد. المللي  بین

اقتصادي و  ةهاي توسع قرن بیستم پس از پیدايش بحث

تر با طرح مباحث مربوط به رفاه  اجتماعي و به صورت مشخص

تر قرار  اجتماعي و سیاست اجتماعي، اين واژه، مورد تأمل بیش

(. 5) اي را به خود اختصاص داده است گرفته و ادبیات گسترده

رفاه اجتماعي يک مقوله يکپارچه از تالقي چندجانبه عوامل 

و فرهنگي است و حفظ شأن  ، سیاسياقتصادي، اجتماعي

پذيري جامعه در قبال آن و ارتقاي  ها و مسؤلیت انسان

هاي فردي و جمعي از اهداف  توانمندي کلیت جامعه در عرصه

اجتماعي دو بنا بر برخي تعاريف، رفاه (. 6) اساسي آن است

گیرد. بعد مادي بر  مي بُعد مادي و معنوي زندگي را در بر

تأمین نیازهاي اساسي، خوراک، پوشاک، شغل، مسکن و 

توان  بهداشت و درمان تأکید دارد و بعد معنوي را هم مي

شامل سواد و آموزش، سالمت، حمايت قانوني از عموم مردم و 

عي و اقتصادي برخورداري از حقوق انساني، سیاسي، اجتما

توان واژگاني دانست  . از اين رو رفاه اجتماعي را مي(6) دانست

، "تأمین اجتماعي"، "حمايت اجتماعي"که با مفاهیمي چون 

، پیوستگي معنايي نزديکي "بهزيستي"و  "خدمات اجتماعي"

 .دارد

تاکنون مطالعات گسترده اي به منظور ارزيابي سطح 

و مهاجر در سراسر جهان  امنیت غذايي خانوارهاي پناهنده

انجام شده است که در بیشتر اين مطالعات از رويکردهاي 

(. با اين وجود، تعداد 4، 7-9تجربه محور استفاده شده است )

محدودي از مطالعات در داخل و خارج از کشور به ارزيابي 

سطح امنیت غذايي مهاجران افغان در مناطق مختلف ايران 

اي، به ( در مطالعه2013همکاران )اند. امیدوار و پرداخته

اجتماعي موثر بر آن -ارزيابي ناامني غذايي و عوامل اقتصادي

در بین مهاجران افغان در شهرهاي تهران و مشهد پرداختند. 

درصد از خانوارهاي نمونة مورد بررسي  23نتايج نشان داد که 

درصد آنان با ناامني غذايي  60داراي امنیت غذايي بوده و 

ط تا شديد مواجه بودند. سطح پايین تحصیالت متوس

سرپرست خانوار، مذهب تسنن، سرپرستي زن در خانوار و 

اقامت غیرقانوني به شیوع ناامني غذايي در بین خانوارهاي 

( به 1395وند )(. مرشدي و معارف10شود )افغان منجر مي

و  منطقة فرحزاد در افغان مهاجر زنان غذايي ارزيابي امنیت

درصد  84پرداختند. نتايج نشان داد که بیش از  شهرري

 يناامنخانوارهاي مهاجر افغان با ناامني غذايي مواجه هستند. 

 افراديسواد و  يزنان سرپرست خانوار، زنان ب انیدر م ييغذا

طور ه حضور داشتند، ب رانيدر ا يرقانونیغ که به صورت

ه در (. بررسي مطالعات انجام شد11) عتر بوديشا يمعنادار

دهد که علیرغم مطالعات زمینة رفاه اجتماعي نشان مي

هاي گسترده در زمینة ارزيابي سطح رفاه اجتماعي از روش

اي در مورد ارزيابي سطح (، تاکنون مطالعه12-16مختلف )

رفاه اجتماعي جامعة پناهجويان و مهاجران در نقاط مختلف 

انجام هاي جهان انجام نشده است. همچنین، بررسي پژوهش

دهد که شده در زمینة ارزيابي شاخص رفاه اجتماعي نشان مي

ارتباط بین اين شاخص و سطح امنیت غذايي خانوارها در هیچ 

يک از جوامع جهاني بررسي نشده است. روش دسترسي به 

ترين رويکردهاي ارزيابي سطح رفاه خانوار منابع، يکي از رايج

وجه به سکونت (. با ت14شود )در متون علمي محسوب مي

تعداد زيادي از خانوارهاي مهاجر افغانستاني در مناطق جنوب 

استان تهران و اهمیت توجه به موضوع امنیت غذايي و رفاه 

رو، ضمن پذير، در مطالعة پیشاجتماعي اين قشر آسیب

ارزيابي وضعیت امنیت غذايي و همچنین تنوع غذايي 

خانوارهاي مهاجر افغان در مناطق جنوب استان تهران، ارتباط 

بین رفاه اجتماعي و تنوع و امنیت غذايي اين خانوارها بررسي 

رو، به صورت زير ارائه شده است. بنابراين اهداف مطالعة پیش

 شود:مي

  خانوارهاي مهاجر افغانستانيارزيابي سطح امنیت غذاي 

 ارزيابي سطح تنوع غذايي خانوارهاي مهاجر افغانستاني 

  ارزيابي ارتباط بین امنیت غذايي و تنوع غذايي با شاخص

 رفاه خانوارهاي مهاجر افغانستاني

 اجتماعي با -ارزيابي ارتباط بین متغیرهاي اقتصادي

 امنیت و تنوع غذايي خانوارهاي مهاجر افغانستاني

  هامواد و روش 

رو در منژاطق جنژوبي   پژژوهش پژیش  : منطقة مورد مطالعه 

دهژد کژه   هژا نشژان مژي   استان تهران انجام شده است. بررسژي 

درصژد کژل    25هزار نفر از مهاجران افغان )معادل  500حدود 

مهاجران افغان در ايران( در استان تهران سکونت دارند و ايژن  

-(. از اين17کشور قرار دارد )استان در رتبة اول مهاجرپذيري 

رو، مناطق شهري جنوب استان تهران به عنوان محل مطالعژه  

هژاي شژهرري،   انتخاب شده است. اين مناطق شامل شهرستان

 شهريار، رباط کريم، اسالمشهر و ورامین است. 

هاي مورد نیاز به منظژور انجژام   داده: هاآوري دادهنحوه جمع

امه با مراجعه به درب منژازل و  مطالعه از طريق تکمیل پرسشن

مصاحبة چهره به چهره از فرد مسئول تهیه و آماده سازي غژذا  

آوري شژد.  جمژع  1398در خانوارهاي مهژاجر افغژان در سژال    
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نمونه از طريق فرمژول کژوکران بژه عنژوان حجژم       317تعداد 

گیژري کژامال تصژادفي     ها بژا روش نمونژه   نمونه انتخاب و نمونه

جامعژژه مژژورد بررسژژي شژژامل تمژژامي   سژژاده انتخژژاب شژژدند.

خانوارهاي مهاجر افغان ساکن در جنوب استان تهژران )شژامل   

کژژريم، اسالمشژژهر و هژژاي شژژهرري، شژژهريار، ربژژاطشهرسژژتان

ورامین( است. به منظژور کژاهش زمژان تکمیژل پرسشژنامه و      

هژاي  افزايش دقت آن، تعژداد شژش نفژر از دانشژجويان رشژته     

رزي، فرآينژژد تکمیژژل  بهداشژژت عمژژومي و اقتصژژاد کشژژاو   

هاي حضوري را انجژام دادنژد. پژیش از    ها و مصاحبهپرسشنامه

هژا، حژدود شژش سژاعت دورة     آغاز فرآيند تکمیژل پرسشژنامه  

آموزشي به منظور ارتقاء سطح دانژش پرسشژگران و همچنژین    

آوري داده و آشنايي آنان بژا موانژع احتمژالي در فرآينژد جمژع     

افغان برگزار شد. بژه منظژور    نحوة برخورد با خانوارهاي مهاجر

هژژاي الزم، يکژژي از مژژديريت پرسشژژگران و انجژژام همژژاهنگي 

دانشجويان افغان در رشتة اقتصاد کشاورزي به عنژوان مژدير و   

رهبر پرسشگران انتخاب شد. در نهايت، مدت زمان تکمیل هژر  

دقیقه بود. بژه   30-45هاي الزم بین پرسشنامه پس از آموزش

ن پرسشژگران و مهژاجران افغژان، کژه     دلیل زبان مشژترک بژی  

هژاي  هژاي انجژام پژژوهش    ترين محدوديت همواره يکي از مهم

مرتبط با مهاجران و پناهنژدگان در نقژاط مختلژف جهژان بژه      

رود، فرآيند تکمیژل پرسشژنامه و انجژام مصژاحبه بژا      شمار مي

مشکل خاصي روبرو نشد. همچنژین، موضژوع محرمانژه بژودن     

گان تشريح و فوايژد حاصژل از انجژام    دهنداطالعات براي پاسخ

اي براي ايشان، مشژخص شژد. پروتکژل مطالعژة     چنین مطالعه

رو در کمیتة اخالق دانشگاه علوم پزشکي لرستان مطرح و پیش

بژه   08/11/1398در تاريخ  IR.LUMS.REC.1398.259با کد 

 تصويب رسیده است.

ه براي در اين تحقیق از ابزار پرسشنام: ها ابزار گردآوري داده

سنجش امنیت غذايي، رفاه اجتماعي و تنوع غذايي استفاده 

شده است. همچنین، ديگر متغیرهاي مورد نظر به منظور 

هاي دستیابي به اهداف مطالعه بر اساس پیشینة پژوهش

مرتبط، به پرسشنامة استاندارد امنیت غذايي افزوده شدند. اين 

نوار و اجتماعي خا-هاي اقتصاديها شامل ويژگيپرسش

هاي مرتبط با دسترسي خانوار به امکانات همچنین پرسش

-هاي مرتبط با عوامل اقتصاديرفاهي و حمايتي است. پرسش

اجتماعي موثر بر امنیت غذايي از مطالعات پیشین گردآوري 

(. در ادامه توضیحات الزم در خصوص هر يک از 18-24شد )

 شده است. ن پژوهش ارائهياستفاده شده در ا يها پرسشنامه

در اين مطالعه، به منظور ارزيابي : ارزیابی امنيت غذایی

امنیت غذايي خانوارهاي مهاجر افغان، از پرسشنامه معتبر 

HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale که )

اعتبار اين پرسشنامه شد. پرسش است، استفاده  9شامل 

. يید شده است( تا26( و ورامین )25پیشتر در شهر تهران )

از نگراني در مورد دسترسي به غذاي مورد  HFIASسؤاالت 

نیاز خانوار آغاز شده و با کمبود کمي و کیفي مواد غذايي ادامه 

به  HFIAS(. به منظور محاسبة شاخص امتیاز 35يابد )مي

هاي داده شده به  عنوان يک مقیاس کمي، مجموع پاسخ

-. براي گروهگرفت مي ها براي هر خانوار مد نظر قرار پرسش

هاي پرسشنامه بندي سطح امنیت غذايي خانوار، سوال

به هر يک از سواالت،  "خیر"ند. در صورت پاسخ دکدبندي ش

بیشتر "و  "اغلب اوقات"، "به ندرت"و به پاسخ  "صفر"نمره 

 3و  2، 1هاي مثبت( به ترتیب نمرات )به عنوان پاسخ "اوقات

)پاسخ  27حداکثر امتیاز  . بدين ترتیب،شداختصاص داده 

ها( و حداقل آن صفر )پاسخ به تمامي پرسش "بیشتر اوقات"

هاي ها و يا عدم پاسخ به پرسش به تمامي پرسش "خیر"

دهندة مطرح شده( بود. بر اين اساس ، امتیاز بیشتر نشان

ناامني غذايي شديدتر و امتیاز کمتر معادل ناامني غذايي 

 تر است.خفیف

پیش از شناسايي ارتباط بین رفاه اجتماعي و : یرفاه اجتماع

امنیت غذايي خانوارهاي مهاجر افغان، با استفاه از روش تحلیل 

هاي مرتبط با دسترسي خانوار به امکانات  عاملي، پرسش

شد. عمومي و رفاهي ادغام و شاخص رفاه اجتماعي استخراج 

هاي مرتبط با دسترسي خانوار به امکانات رفاهي و  پرسش

عمومي شامل موارد زير است: دسترسي به آب آشامیدني 

سالم، دسترسي به برق، دسترسي به سوخت، دسترسي به 

امکانات پزشکي، دسترسي به دفترچة بیمه، دسترسي به منابع 

کشاورزي ارزان قیمت، دسترسي به تولیدات غذايي خانگي 

جهت خودمصرفي، دسترسي به بازار مصرف مواد غذايي، 

هاي دولتي و دسترسي به منابع عمومي حمايتدسترسي به 

ها، اماکن ورزشي، پلیس(، دسترسي به امکانات ارتباطي )پارک

)تلفن، اينترنت، پست(، دسترسي به امکانات حمل و نقل 

هاي مطرح شده در قالب طیف لیکرت مطرح و عمومي. پرسش

به عنوان متغیرهاي نهايي در ارزيابي مدل تحلیل عاملي 

نامة هاي مطرح شده در پرسشروايي پرسشد. استفاده ش

( و به عنوان عوامل 14،27،28نهايي در مطالعات پیشین )

مرتبط با دسترسي به منابع رفاهي در نقاط مختلف جهان به 

-اثبات رسیده است. به منظور اطمینان بیشتر از اعتبار پرسش

هاي مطرح شده، پرسشنامة نهايي براي پنج نفر از متخصصان 

تغذيه و علوم اجتماعي ارسال و نظرات آنان براي اصالح  علوم

 نهايي پرسشنامه اخذ و اعمال شد.
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 HDDSامتیاز تنوع رژيم غذايي خانوار : تنوع غذایی

(Household Dietary Diversity Score به منظور ارزيابي )

دسترسي خانوار به مواد غذايي مختلف و با استفاده از مصرف 

 .(29) ساعت گذشته محاسبه شد 24هاي غذايي طي گروه
المللي اين شاخص که به عنوان ابزاري استاندارد در سطح بین

به طور گسترده استفاده شده است، نخستین بار براي ارزيابي 

کیفیت رژيم غذايي خانوارهاي آمريکايي به کار گرفته شد 

(. پرسشنامة محاسبة امتیاز تنوع رژيم غذايي خانوار که 30)

مان جهاني خواربار و کشاورزي تدوين شده است،  توسط ساز

 24گروه غذايي است که توسط خانوار در طي  16شامل 

(. براي محاسبة امتیاز 31ساعت گذشته مصرف شده است )

 24تنوع رژيم غذايي خانوار، اگر گروه غذايي مدنظر طي 

ساعت گذشته مصرف شده باشد، مقدار يک و در غیر اينصورت 

هاي غذايي  شود. براي گروهآن اختصاص داده ميمقدار صفر به 

اند، مالک عمل پاسخ که از تجمیع چند زيرگروه تشکیل شده

در صورت پاسخ مثبت هاست. مثبت به حداقل يکي از زيرگروه

به مصرف بیش از يک زيرگروه، براي آن گروه غذايي مقدار 

شود. از تجمیع مقادير صفر و يک براي يک در نظر گرفته مي

گروه غذايي، مقدار امتیاز تنوع رژيم غذايي خانوار محاسبه  12

  .شد

الملي تحقیقات سیاست اساس پیشنهاد موسسة بین بر

IFPRIغذايي 
 (International Food Policy Research 

Institute 5/4(، مقدار امتیاز تنوع رژيم غذايي خانوار کمتر از 

(، Low Dietary Diversityبه عنوان گروه تنوع غذايي ضعیف )

 Mediumبه عنوان گروه تنوع غذايي متوسط ) 6تا  5/4بین 

Dietary Diversity به عنوان گروه با تنوع غذايي  6( و بیش از

. با اين وجود، شد( شناسايي Good Dietary Diversityباال )

بندي خانوارهاي جامعة آستانة مشخص و ثابتي براي طبقه

( 2018زاده و همکاران )ور مثال، قليهدف وجود ندارد. به ط

 3در مطالعة خود، خانوارهاي با تنوع غذايي کمتر و يا مساوي 

به عنوان چهارک دوم،  1/3-4را به عنوان چهارک اول، بین 

را به عنوان  5به عنوان چهارک سوم و بیش از  4-5بین 

و Pera چهارک چهارم از نظر تنوع غذايي شناسايي کردند. 

را به  1-3( شاخص فردي تنوع غذايي بین 2019همکاران )

به عنوان تنوع  4-5عنوان تنوع غذايي پايین، شاخص بین 

به عنوان تنوع غذايي زياد معرفي  5غذايي متوسط و بیش از 

 اند.کرده

اجتماعي -عوامل اقتصادي: متغيرهاي اقتصادي اجتماعی

مرتبط با شاخص امنیت غذايي خانوارهاي مهاجر افغان با 

ستفاده از مروري بر مطالعات گذشته شناسايي شدند. به ا

بندي سطح درآمد، خانوارهاي داراي درآمد منظور طبقه

میلیون ريال در طبقه اول، درآمد ماهیانة  20ماهیانة کمتر از 

میلیون ريال در طبقة دوم و خانوارها با  50میلیون تا  20بین 

-قة سوم گروهمیلیون ريال در طب 50درآمد ماهیانة بیش از 

همچنین میانگین سن سرپرست خانوار و سن بندي شدند. 

بندي دو متغیر در نظر مادر خانوار به عنوان مبنايي براي طبقه

، متغیرهاي مورد استفاده در مدل 1جدول (. 7گرفته شد )

هاي مختلف بندي آنان در گروهکمي و همچنین تشريح طبقه

 دهد.را نشان مي

 

 اجتماعي مورد استفاده در مدل کمي )رگرسیون لجستیک(-عوامل اقتصادي .1جدول 

 بنديطبقه متغیر

 0؛ در غیر اينصورت=1اگر سرپرست خانوار مهاجر افغان مذکر باشد= جنسیت سرپرست

 0؛ در غیر اينصورت=1سال باشد= 40اگر سن سرپرست خانوار مهاجر افغان بیش از  سن سرپرست خانوار

 2؛ اگر داراي شغل فصلي باشد=2؛ اگر داراي شغل دائم باشد=1اگر سرپرست خانوار مهاجر افغان بیکار باشد= اشتغال سرپرست خانوار

 3؛ گروه سوم درآمدي =2خانوار در گروه اول درآمدي =؛، گروه دوم درآمدي = گروه درآمدي

 3داري=؛ خانوار داراي ملک سرايه2؛ خانوار داراي ملک شخصي=1داراي ملک استیجاري=خانوار  مالکیت منزل

 سال در خانوارهاي مهاجر افغان 18تعداد فرزندان مذکر زير  تعداد فرزند پسر

 سال در خانوارهاي مهاجر افغان 18تعداد فرزندان مونث زير  تعداد فرزند دختر

 0؛ در غیر اينصورت=1سال باشد= 30افغان بیش از اگر سن مادر خانوار مهاجر  سن مادر

 0؛ در غیر اينصورت=1اگر مادر خانوار مهاجر افغان شاغل باشد= شغل مادر
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به منظور ساخت شاخص رفاه : تجزیه و تحليل آماري

 شد. جهت تعیین واجتماعي، از روش تحلیل عاملي استفاده 

براي تحلیل عاملي به طور  ها داده بودن مناسب تشخیص

( و Kaiser Meyer Olkin) KMO معمول از دو آزمون

Bartlett’s
شاخصي از  KMOگردد. شاخص  استفاده مي  

کفايت نمونه گیري است که کوچک بودن همبستگي جزئي 

بین متغیرها را بررسي مي کند و از اين طريق مشخص مي 

پژوهش، تحت تاثیر واريانس  کند آيا واريانس متغیرهاي

مشترک برخي عامل هاي پنهاني و اساسي است يا خیر. اين 

شاخص در بازه صفر تا يک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزديک 

به يک باشد، داده هاي مورد نظر )اندازه نمونه( براي تحلیل 

در مطالعة  KMOعاملي مناسب هستند. مقدار شاخص 

دهندة مناسب بودن شده که نشان برآورد 75/0رو معادل پیش

ها به منظور آغاز فرآيند تحلیل عاملي است. همچنین، داده

دهد که چه هنگام ماتريس همبستگي، آزمون بارتلت نشان مي

از نظر رياضي ماتريسي واحد )هماني( است. اگر ماتريس 

همبستگي واحد يا يکه )هماني( باشد، براي شناسايي ساختار 

دار بودن آمارة ناسب است. با توجه به معني)مدل عاملي( نام

 860بارتلت در سطح کمتر از يک درصد )مقدار آماره معادل 

هاي در دسترس است(، استفاده از تحلیل عاملي براي داده

ها جهت  داده بودن مناسب شود. پس از اطمینان ازتايید مي

هايي را که بايد متغیرهاي  عامل انجام تحلیل عاملي، تعداد

شود. نتايج حت بررسي در آن بارگذاري شوند شناسايي ميت

( بزرگتر Engine valueدهد با توجه به مقادير ويژه )نشان مي

توان فرضیه صفر مبني بر وجود چهار عامل را، در  از يک، نمي

گر  مدل تحت بررسي، رد نمود. به عبارت ديگر اين نتیجه بیان

 عامل يد در چهاربا متغیرهاي تحت بررسي آن است که کلیه

متغیرها  ها، بارگذاري عامل تعداد بارگذاري شوند. با شناسايي

. اما قبل از بارگذاري متغیرها گرفتها صورت  در درون عامل

ها و يا به عبارت  ها، بايد درصد واريانس عامل در درون عامل

ها از مسئله تحت بررسي،  ديگر میزان توضیح دهندگي عامل

 ارزيابي شود. 

تحلیل آماري متغیرهاي کیفي مورد استفاده در مطالعة 

رو در گروه هاي امن و ناامن غذايي و همچنین تنوع پیش

شود. به منظور اسکوئر انجام مي-غذايي با استفاده از آمارة کاي

شناسايي عوامل مرتبط با تنوع و امنیت غذايي از مدل 

هاي لجستیک . در مدلشدرگرسیون لجستیک استفاده 

تمال  يک پیامد دو مقوله اي )دو ارزشي( به تعدادي متغیر اح

پیش بیني کننده بالقوه ارتباط داده شد. پس از ارزيابي امنیت 

و شناسايي وضعیت  HFIASغذايي با استفاده از شاخص 

امنیت غذايي خانوار، متغیر وابسته با عنوان خانوارهاي امن 

شدند.  ( کدگذاري1( و خانوارهاي ناامن غذايي )=0)=

همچنین، پس از محاسبة تنوع غذايي خانوار مهاجر با استفاده 

، خانوارها به دو گروه داراي تنوع غذايي HDDSاز شاخص 

شدند. همچنین، پس از ( تقسیم 0( و فاقد تنوع غذايي )=1)=

ها نیز هاي مؤثر در متغیر رفاه اجتماعي، اين عاملتعیین عامل

اي رفاه اجتماعي و فاقد رفاه به صورت متغیر صفر و يک )دار

 اجتماعي( وارد مدل شدند.  

 هايافته 
نشان  2نتايج حاصل از ارزيابي امنیت غذايي در جدول 

دهد که يک سوم خانوارهاي مورد بررسي هرگز در مورد مي

هاي غذايي آيندة خود دچار نگراني نبوده و از کافي تهیه وعده

درصد از  15حدود بودن مواد غذايي اطمینان داشتند. 

خانوارهاي مهاجر افغان در بیشتر اوقات با کیفیت ناکافي رژيم 

درصد آنان هرگز  7/27غذايي مواجه هستند، در حالي که 

درصد از آنان بیشتر  3اند و تنها چنین شرايطي را تجربه نکرده

اوقات با مشکل کمیت ناکافي رژيم غذايي مواجه هستند. 

 17دهد که نشان مي 2ر جدول بررسي نتايج ارائه شده د

درصد از خانوارهاي مهاجر افغان، محدوديت مصرف انواعي از 

اند که در مقايسه با ساير شرايط، مواد غذايي را تجربه کرده

 داراي بیشترين مقدار است.

 )واحد: درصد از کل نمونه( HFIASهاي پاسخ خانوارهاي مهاجر افغان به پرسش .2جدول 
 انحراف معیار بیشتر اوقات اغلب اوقات به ندرت هرگز هاپرسش 

 01/1 7/10 7/22 4/28 2/38 نگراني در مورد کافي نبودن غذا اضطراب و عدم اطمینان 

 کیفیت نامطلوب
 01/1 3/14 7/21 35 29 عدم توانايي در مصرف انواع مواد غذايي مورد نظر

 04/1 17 9/24 2/32 9/25 محدودي از مواد غذايي مصرف انواع
 01/1 3/13 1/27 1/32 4/28 مصرف مواد غذايي در شرايط عدم تمايل به مصرف

 02/1 8/14 5/24 1/33 7/27 کیفیت ناکافي رژيم غذايي 

 کمیت ناکافي رژيم غذايي

 90/0 6/6 7/16 6/37 1/39 مصرف غذاي کمتر از مقدار مورد نیاز
 84/0 7/4 1/10 5/32 7/52 هاي غذاييوعدهکاهش 

 72/0 6/1 1/9 9/19 4/69 عدم وجود غذاي در هر شکلي در بین اعضاي خانوار
 60/0 6/1 8/3 8/14 8/79 گرسنه خوابیدن در شب

 38/0 6/0 0 11 3/88 سپري کردن روز و شب بدون مصرف غذا
 68/0 3 9/7 1/23 8/65 کمیت ناکافي رژيم غذايي 
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هاي ارائه شده توسط خانوارهاي مژورد بررسژي   با توجه به پاسخ
ارائژه   1در اين پژوهش، وضعیت امنیت غذايي به صورت شکل 

آوري نمونة جمع 317خانوار مهاجر افغان از  36شود. تعداد مي
و  7/40، 7/11( داراي امنیت غذايي بژوده و  3/11شده )معادل 

درصد از کل خانوارها به ترتیب با ناامني غذايي خفیژف،   3/36
متوسط و شديد مواجه هستند. بیشترين میزان ناامني غژذايي،  

خژانوار از   129مربوط به گروه ناامني غذايي متوسژط و شژامل   

 خانوار است. 317مجموع 
هژاي غژذايي مصژرفي توسژط خانوارهژاي      بررسي وضعیت گروه

درصژد آنژان داراي تنژوع     88دود دهد کژه حژ  مهاجر نشان مي
درصد با تنژوع غژذايي پژايین     4/3غذايي بااليي هستند و تنها 

(. متوسژژط امتیژژاز تنژژوع غژژذايي 3باشژژند )جژژدول مواجژژه مژژي
)با انحژراف   5/8خانوارهاي مهاجر افغان در نمونة مورد بررسي 

 ( محاسبه شد.28/0معیار 

 
افغان در مناطق وضعیت امنیت غذايي خانوارهاي مهاجر  .1شکل 

 جنوب استان تهران
 

 
 1هاي مختلف غذايي در بین خانوارهاي مهاجر افغاندرصد مصرف گروه .3جدول 

 انحراف معیار درصد از کل (317تعداد)کل  مثال هايي از مواد غذايي هر گروه گروه غذايي رديف

 19/0 2/96 305 بیسکويت، گندم، ذرت، سورگوم.برنج، نان، ماکاروني،  غالت 1

 39/0 4/80 255 انواع سیب زمیني و نشاسته دارهانشاسته 2

 49/0 7/45 145 مثال: شلغم, ايهاي غدهسبزي 3-1

 48/0 5/37 119 کلم، اسفناج، هويج، کاهو، سبزيجات برگي 3-2

 42/0 6/76 243 گوجه فرنگي، پیاز، بادمجان ساير سبزيجات 3-3

 36/0 2/84 267 اي، برگي و سايرسبزيجاتشامل کلیة سبزيجات غده کل سبزيجات 3

 49/0 3/59 188 ها، هلو خشکانبه، نارنگي، پرتقال، سیب، زردآلو، هلو، آب میوه هاانواع میوه 4-1

 24/0 3/6 20 هاي وحشي زغال اخته، ازگیل، آووکادو، آلو وحشي، تمشکمیوه هاساير میوه 4-2

 49/0 9/59 190 شامل کلیة میوه ها هاکل میوه 4

 32/0 3/12 39 کبد، جگر، قلب، کلیه، زبان امعاء و احشاء حیوانات 5-1

 49/0 8/56 180 گاو، گوسفند،  بز، خرگوش، مرغ، اردک، غاز، ساير پرندگان هاانواع گوشت 5-2

 49/0 3/59 188 ها و اجزاء  بدن حیواناتشامل کلیة گوشت هاکل گوشت 5

 49/0 5/55 176 انواع تخم مرغ، اردک، غاز و ساير پرندگان تخم پرندگان 6

 30/0 4/10 33 هاي تازه يا خشک شده(ها و غذاهاي دريايي )ماهيانواع ماهي گوشت آبزيان 7

 49/0 7/46 148 زمیني، آجیل،...(ها، حبوبات و آجیل )لوبیا خشک، نخود فرنگي، عدس، آجیل، بادام انواع دانه حبوبات و خشکبار 8

 44/0 2/73 232 شیر و محصوالت آن )شیر، ماست، پنیر، خامه( لبنیات 9

 31/0 9/88 282 ها )کره، روغن حیواني، روغن گیاهي.(انواع روغن و چربي هاچربي 10

 43/0 4/74 236 هاي شیرينشکر، قند، عسل، شکالت، آبنبات، کوکي، کیک، نوشیدني هاشیريني 11

 هاچاشني 12
جات، سس سويا، سس قرمز، سس  مايونز، قهوه، چاي، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه، انواع ترشي

 مشروبات الکلي(
292 1/92 92/0 

ي
ذاي

 غ
وع

تن
 

 18/0 4/3 11 5/4کمتر از  HDDSمقدار شاخص  تنوع غذايي کم

 27/0 8/7 25 6تا  5/4بین  HDDSمقدار شاخص  تنوع غذايي متوسط

 31/0 8/88 281 6بیش از  HDDSمقدار شاخص  تنوع غذايي باال

 Guidelines for" "  به گزارش زير رجوع شود:اين جدول براساس روش پيشنهادي محاسبة تنوع غذايي توسط سازمان جهاني خواربار و کشاورزي ارائه شده است. به منظور کسب اطالعات بيشتر 

measuring household and individual dietary diversity 
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اگرچه فراواني تنوع غذايي زياد در خانوارهاي امن غذايي 

بیشتر و تنوع غذايي کم در خانوارهاي با ناامني شديد غذايي 

دهد که ارتباط بیشتر از ساير گروه هاست، اما نتايج نشان مي

دار نیست بین شاخص امنیت غذايي و تنوع غذايي معني

 است(. 075/0اسکوئر معادل -کاي-داري آمارة )سطح معني
چهار عامل  واريانس نتايج حاصل از درصد 4 جدول

ها را  شناسايي شده و نیز درصد تجمعي واريانس کل عامل

 83/25متغیرهاي بارگذاري شده در عامل اول  .دهد نشان مي

درصد، 12/18درصد، متغیرهاي بارگذاري شده در عامل دوم 

درصد و در  52/14متغیرهاي بارگذاري شده در عامل سوم 

نهايت نیز متغیرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم 

دهند. بر اساس درصد  درصد واريانس را توضیح مي26/12

درصد از  70تجمعي واريانس نیز مشخص است که حدود 

اريانس با استفاده از چهار عامل معرفي شده، توجیه تغییرات و

هاي مطرح شده مانند دسترسي به شوند. برخي از پرسشمي

آب آشامیدني، دسترسي به امکانات ارتباطي، دسترسي به 

امکانات حمل و نقل عمومي به دلیل بارعاملي مشترک از 

 تحلیل عاملي نهايي حذف شدند.

ها با بارگذاري  نس عاملدر ادامه و پس از تجزيه واريا

ها از  ها، متغیرهاي تاثیرگذار در عامل متغیرها در درون عامل

ها شناسايي و  ها با عامل طريق بررسي میزان همبستگي آن

. در نهايت چهار عامل دسترسي به امکانات شدتجزيه و تحلیل 

هاي دسترسي به امکانات پزشکي، رفاهي )شامل عامل

رسي به امکانات عمومي( به عنوان دسترسي به بازار، و دست

اولین معیار رفاه اجتماعي، دسترسي به منابع انرژي )شامل 

هاي دسترسي به برق، و سوخت ارزان قیمت( به عنوان عامل

-هاي دولتي )شامل عاملدومین معیار رفاه اجتماعي، حمايت

هاي دولتي( به هاي دسترسي به خدمات درماني، حمايت

رفاه اجتماعي و دسترسي به عوامل تولید عنوان سومین معیار 

بخش کشاورزي )شامل عامل دسترسي به عوامل کشاورزي 

ارزان قیمت جهت تولید( به عنوان چهارمین معیار رفاه 

 . شدنداجتماعي شناسايي و معرفي 

 

  
 خانوارهاي مهاجر افغانارتباط بین سطح ناامني غذايي و تنوع غذايي  .2شکل 

 

 نتايج ارزيابي تحلیل عاملي به منظور معرفي شاخص رفاه اجتماعي خانوارهاي مهاجر افغان .4جدول 

 متغیر
  بار عاملي 

 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل

   811/0  دسترسي به برق

   857/0  دسترسي به سوخت

    799/0 دسترسي به امکانات پزشکي

  839/0   خدمات درمانيدسترسي به 

 829/0    دسترسي به منابع کشاورزي

    846/0 دسترسي به بازار

  795/0   دسترسي به حمايت هاي دولتي

    853/0 دسترسي به امکانات عمومي

 26/12 52/14 12/18 83/25 درصد واريانس 

 74/70 47/58 95/43 83/25 درصد واريانس تجمعي

0.00%  0.00%  1.55%  7.83%  5.56%  10.81%  4.65%  11.30%  

94.44%  89.19%  93.80%  
80.87%  

0.00%

30.00%

60.00%

90.00%

120.00%

 ناامني شديد ناامني متوسط ناامني خفیف امن غذايي

ها
وار
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رص
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ها با بارگذاري  در ادامه و پس از تجزيه واريانس عامل

ها از  ها، متغیرهاي تاثیرگذار در عامل متغیرها در درون عامل

ها شناسايي و  ها با عامل طريق بررسي میزان همبستگي آن

. در نهايت چهار عامل دسترسي به امکانات شدتجزيه و تحلیل 

هاي دسترسي به امکانات پزشکي، )شامل عاملرفاهي 

دسترسي به بازار، و دسترسي به امکانات عمومي( به عنوان 

اولین معیار رفاه اجتماعي، دسترسي به منابع انرژي )شامل 

هاي دسترسي به برق، و سوخت ارزان قیمت( به عنوان عامل

-هاي دولتي )شامل عاملدومین معیار رفاه اجتماعي، حمايت

هاي دولتي( به دسترسي به خدمات درماني، حمايتهاي 

عنوان سومین معیار رفاه اجتماعي و دسترسي به عوامل تولید 

بخش کشاورزي )شامل عامل دسترسي به عوامل کشاورزي 

ارزان قیمت جهت تولید( به عنوان چهارمین معیار رفاه 

 . شدنداجتماعي شناسايي و معرفي 

 5د استفاده در جدول هاي توصیفي متغیرهاي مورآماره

دهد که متغیرهاي سن گزارش شده است. نتايج نشان مي

سرپرست خانوار، اشتغال سرپرست خانوار، گروه درآمدي، 

تعداد فرزند پسر، سن مادر، شغل مادر و عامل دسترسي به 

منابع کشاورزي به عنوان معیاري از شاخص رفاه، ارتباط 

ارهاي مهاجر افغان داري با وضعیت امنیت غذايي خانومعني

دارند. در مقابل، متغیرهاي اشتغال سرپرست خانوار، گروه 

درآمدي، وضعیت مالکیت منزل، تعداد فرزند پسر و دسترسي 

داري با وضعیت تنوع غذايي به منابع کشاورزي ارتباط معني

 خانوار دارد.

 

 متغیرهاي مورد استفاده درمدل امنیت غذاييهاي توصیفي آماره .5جدول 

 داريمعني کم تنوع غذايي زياد تنوع غذايي داريمعني ناامن غذايي امن غذايي مقیاس بنديگروه متغیر

 جنسیت سرپرست
 1مرد=

 درصد )تعداد(
(36)100 (260 )5/92 

090/0 
(263 )6/93 (33 )7/91 

 3/8( 3) 4/6( 18) 5/7( 21) 0( 0) 0زن= 662/0

 سن سرپرست خانوار
40>=0 

 درصد )تعداد(
(125)4/39  (19 )8/52 

029/0 
 (155 )2/55 (18 )50 

558/0 40≤=1 (156)2/49  (17 )2/47 (126 )8/44 (18 )50 

 اشتغال سرپرست خانوار

 1بیکار=

 درصد )تعداد(

(31 )1/86 (175 )3/62 

009/0 

(33 )11 (12 )33 

 1/36( 13) 7/68( 193) 3/15( 45) 0( 0) 2دائمي= 000/0
 6/30( 11) 3/20( 55) 4/22( 61) 9/13( 5) 3فصلي=

 گروه درآمدي

 گروه اول درآمدي

 درصد )تعداد(

(7 )21 (133 )47 

000/0 

(118 )42 (22 )1/61 

 9/38( 14) 7/52( 148) 48( 135) 62( 21) گروه دوم درآمدي 030/0
 0( 0) 3/5( 15) 4( 13) 17( 6) گروه سوم درآمدي

 مالکیت منزل

 1استیجاري=

 درصد )تعداد(

(26 )2/72 (192 )3/63 

858/0 

(195 )4/69 (23 )9/63 

 3/8( 3) 6/14( 41) 2/14( 40) 1/11( 4) 2شخصي= 049/0
 8/27( 10) 16( 45) 5/17( 49) 7/16( 6) 3داري=سرايه

 019/0 1 38/1 000/0 43/1 66/0 نفر - تعداد فرزند پسر

 320/0 91/0 14/1 173/0 08/1 33/1 نفر - تعداد فرزند دختر

 سن مادر
30>=0 

 درصد )تعداد(
(125)4/39  (23 )9/63 

028/0 
(129 )9/45 (19 )8/52 

437/0 30≤ (156)2/49  (13 )1/36 (152 )1/54 (17 )2/47 

 شغل مادر
 0بیکار=

 درصد )تعداد(
(35 )2/97 (258 )8/91 

015/0 
(257 )5/91 (36 )100 

  0( 0) 5/8( 24) 2/8( 23) 8/2( 1) 1شاغل= 068/0

 (1) 1رفاه اجتماعي

 1دارد=
 درصد )تعداد(

(253 )1/90 (34 )4/94 
395/0 

(253 )90 (34 )5/94 
 5/5( 2) 10( 28) 6/5( 2) 9/9( 28) 0ندارد= 467/0

 (2) 1رفاه اجتماعي

 1دارد=
 )تعداد(درصد 

(264 )9/93 (35 )2/97 
424/0 

(264 )9/93 (35 )2/97 
 8/2( 1) 1/6( 17) 8/2( 1) 1/6( 17) 0ندارد= 446/0

 (3) 1رفاه اجتماعي
 1دارد=

 درصد )تعداد(
(5 )9/13 (7 )5/2 

465/0 
(7 )5/2 (5 )9/13 

 1/86( 31) 5/97( 274) 5/97( 274) 1/86( 31) 0ندارد= 660/0

 (4) 1اجتماعيرفاه 
 1دارد=

 درصد )تعداد(
(1 )8/2 (43 )3/15 

041/0 
(43 )3/15 (1 )8/2 

047/0 
 2/97( 35) 7/84( 238) 7/84( 238) 2/97( 35) 0ندارد=

هاي وضعیت رفاه اجتماعي خانوار مهاجر افغان، طراحي هاي بخش کشاورزي به عنوان شاخصهاي دولتي و دسترسي به نهادهبه ترتیب شاخص امکانات رفاهي، دسترسي به منابع انرژي، حمايت1

 شده توسط نويسندگان
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به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر شیوع ناامني غذايي و 

تنوع غذايي خانوارهاي مهاجر افغان در مناطق جنوب استان 

هاي آماري پیش از برآورد مدل رگرسیون تهران، آزمون

ستیک بررسي شدند. متغیرهايي که روابط بین آنان در لج

شدند. دار نشده است، از مدل نهايي حذف معني 5جدول 

مانده با پیش از برآورد مدل، هم خطي بین متغیرهاي باقي

( بررسي Variance Inflation Factor)  VIFاستفاده از ضريب 

 براي تمامي متغیرها در مدل امنیت VIFشد. مقدار ضريب 

غذايي به جز عرض از مبدا و وضعیت منزل مسکوني، کمتر از 

پنج محاسبه شد. بنابراين، پس از برآورد مدل بدون عرض از 

، VIFمبدا و متغیر وضعیت مسکن و محاسبة مجدد ضريب 

خطي بین متغیرها برطرف شد. در مدل تنوع غذايي مشکل هم

نیز متغیرهاي سن سرپرست، گروه سوم درآمدي و وضعیت 

خطي با ساير متغیرها از مدل اشتغال مادر خانوار به دلیل هم

نهايي حذف شدند. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیون 

لجستیک با در نظر گرفتن متغیرهاي امنیت غذايي و تنوع 

 گزارش شده است. 6غذايي به عنوان متغیر وابسته در جدول 

دهد که ( نشان مي6نتايج مدل رگرسیون )جدول 

رهاي اشتغال سرپرست خانوار )فصلي و يا دائم(، گروه متغی

درآمدي )دوم و سوم(، و رفاه اجتماعي ارتباط معکوس و 

داري با احتمال شیوع ناامني غذايي خانوارهاي مهاجر معني

منطقة مورد مطالعه دارند. در طرف مقابل، متغیرهاي تعداد 

-معنيفرزندان پسر و اشتغال مادر خانوار ارتباط مستقیم و 

داري با شیوع ناامني غذايي خانوار دارد. همچنین، متغیرهاي 

اشتغال سرپرست خانوار، درآمد، تعداد فرزندان، سن مادر و 

داري با همچنین شاخص رفاه اجتماعي ارتباط مستقیم و معني

 تنوع غذايي خانوارهاي مهاجر افغان دارند.

 Predictiveبیني )همچنین، بررسي ضريب صحت پیش

valueدرصد  97و  58/98دهد که ( مدل برآورد شده نشان مي

بیني مشاهدات به ترتیب در دو مدل امنیت غذايي و از پیش

تنوع غذايي به طور صحیح و با دقت باال انجام شده است. 

( مدل برآورد شده )معادل تعداد Sensitivityدرجة حساسیت )

اند( شدهبیني مشاهدات دچار ناامني غذايي که به درستي پیش

و همچنین درجة تشخیص )معادل تعداد مشاهدات داراي 

اند( به ترتیب بیني شدهامنیت غذايي که به درستي پیش

دهندة دقت باالي مدل محاسبه شد که نشان 12/91و  58/98

بیني مقادير صفر و يک متغیر وابسته است. همچنین در پیش

محاسبه  2/95و  97اين مقادير در مدل تنوع غذايي به ترتیب 

 - Hosmerلمشو )-شد. مقدار ضريب خوبي برازش هاسمر

Lemeshow دار نبوده )سطح درصد معني 10( در سطح

در مدل امنیت غذايي و  879/0داري آماره معادل معني

در مدل تنوع غذايي محاسبه شد( و لذا فرض صفر  772/0

و نتايج  تأيیدها توسط مدل مبني بر توضیح قابل قبول داده

حاصل از آن معتبر و قابل استناد است. به بیان بهتر، 

متغیرهاي مستقل مدل قدرت توضیح دهندگي ناامني غذايي 

خانوارهاي مهاجر افغان را دارند. همچنین، مقدار آمارة 

Pseudo R
در مدل امنیت غذايي و تنوع غذايي به ترتیب  2

قدرت  برآورد شده است که حاکي از 34/0و  32/0معادل 

 هاست.مدل دهندگي بسیار خوب حتوضی

 

 نتايج مدل رگرسیون لجستیک در بین خانوارهاي مهاجر افغان در مناطق جنوب استان تهران .6جدول 
 تنوع غذايي ناامني غذايي 

 نسبت متغیر
 Odd 

 Zآمارة 
سطح 

 داري معني
 Zآمارة  Oddنسبت  کران باال کران پايین

سطح 

 داري معني
 کران باال کران پايین

 - - - - - 17/1 148/0 097/0 -66/1 416/0 سن سرپرست

710012 اشتغال دائم 910406 000/0 -77/8 /×- 610296 /×-  47/7 74/5 000/0 02/8 55/6 /×-

710682 اشتغال فصلي 910653 000/0 -91/6 /×- 610619 /×-  93/3 04/2 000/0 26/6 83/2 /×-

 44/1 01/1 034/0 12/2 21/1 554/0 382/0 000/0 -14/8 460/0 گروه دوم درآمدي

 - - - - - 093/0 036/0 000/0 -88/11 058/0 گروه سوم درآمدي

 82/1 77/0 437/0 -78/0 .91/0 - - - - - ايمنزل اجاره

 86/20 03/0 928/0 -09/0 86/0 - - - - - داريمنزل سرايه

 19/1 11/1 004/0 83/7 15/1 78/2 83/1 000/0 69/7 26/2 تعداد فرزندان پسر

 19/2 78/1 000/0 90/12 97/1 99/5 859/0 098/0 65/1 26/2 سن مادر خانوار

 - - - - - 40/3 31/2 000/0 48/10 81/2 اشتغال مادر خانوار

 84/1 468/1 002/0 13/3 62/1 29/1 61/0 000/0 -33/7 92/0 رفاه اجتماعي

 هاي مرجع انتخاب شدند.سال به عنوان گروه 30و سن مادر زير   سال، وضعیت بیکاري، گروه اول درآمدي، منزل شخصي 40متغیرهاي سن سرپرست زير  توضيحات:
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  بحث 
ارزيابي امنیت غذايي خانوارهاي مهاجر افغژان نشژان   نتايج 

درصد از آنان با انواع نژاامني غژذايي مواجژه     7/88دهد که مي
درصژژد از آنژژان در آسژژتانة ورود بژژه  7/11هسژژتند. همچنژژین 

وضعیت نژاامني غژذايي متوسژط هسژتند کژه نیازمنژد توجژه        
المللژي اسژت. عبژداللهي و همکژاران     هاي داخلي و بینسازمان

 88اي در پاکدشت نشان دادند کژه حژدود   ( در مطالعه2015)
درصد از خانوارهاي مهژاجر افغژان در ايژن منطقژه بژا نژاامني       

رو اخژتالف  اند کژه بژا نتژايج مطالعژة پژیش     غذايي مواجه بوده
( در مطالعژة  2013(. امیژدوار و همکژاران )  19چنداني نژدارد ) 

ان در دو درصد خانوارهاي مهژاجر افغژ   77خود نشان دادند که 
شهر تهران و مشهد با انواع ناامني غذايي مواجه هستند. درصد 

دهنژدة  باالي شیوع ناامني غذايي در منطقة مورد مطالعه نشان
اي بوده و سهم بیشژتري از ايژن سژطح    شرايط نامناسب تغذيه

باالي ناامني غذايي، به کیفیت نامطلوب رژيم غژذايي خانوارهژا   
درصژد از خانوارهژاي منطقژة     72مرتبط است. براساس نتايج، 

هژژدف بژژا مشژژکل کیفیژژت نژژامطلوب غژژذا مواجژژه هسژژتند، در 
درصد از اين خانوارها دچژار اضژطراب و عژدم     62شرايطي که 

اطمینان از کافي بودن غذا هستند. براين اساس، درصژد بژاالي   
ناامني غذايي خانوارهاي مهژاجر افغژان ناشژي از کمیژت مژواد      

تاثیر کیفیت نامطلوب رژيم غژذايي   غذايي نبوده و بیشتر تحت
کنند کژه فقژر، سژرماية انسژاني     است. برخي مطالعات بیان مي

هژاي  ضعیف، دسترسي محدود بژه امکانژات عمژومي و فرصژت    
شژژغلي مناسژژب و همچنژژین موانژژع سژژاختاري در اقامژژت از    
مهمترين داليل شیوع ناامني غژذايي بژین مهژاجران افغژان در     

 (.10روند )ايران به شمار مي
درصد از خانوارهاي مهاجر  88براساس نتايج، اگرچه حدود 

افغان داراي تنوع غذايي باال هستند، درصژد مصژرف برخژي از    
هاي غژذايي در بژین خانوارهژاي مهژاجر ماننژد انژواع       اين گروه

ها که اهمیت بسژیار زيژادي در   ها و سبزيماهي، گوشت، میوه
هاسژت.  سژاير گژروه   تژر از اي خانوار دارند، پايینسالمت تغذيه

درصد از خانوارهاي مهاجر افغان انژواع   10براساس نتايج، تنها 
کننژد. بیشژترين درصژد    ماهي و غذاهاي دريژايي مصژرف مژي   

درصد مربوط به گژروه غژالت بژوده و     96مصرف مواد غذايي با 
درصد در رتبة دوم قرار دارد. نتژايج نشژان    92گروه چاشني با 

بین شاخص تنژوع غژذايي و امنیژت    داري داد که ارتباط معني
غذايي بین خانوارهاي مهاجر افغان برقرار نیست. اگرچه برخژي  

بژه عنژوان معیژاري     HDDSاند که شاخص مطالعات نشان داده
شژود  براي ارزيابي سطح امنیژت غژذايي خژانوار محسژوب مژي     

(، ساير مطالعات عدم ارتباط بژین ايژن دو متغیژر را تايیژد     32)
آوري اطالعات اند که جمعها نشان دادهوهش(. پژ33کنند )مي

داري بر ارتبژاط بژین   ها در فصول مختلف سال اثر معنيو داده
 (.  33شاخص امنیت غذايي و تنوع غذايي دارد )

به منظور ارزيابي شاخص رفاه اجتماعي از طريژق رويکژرد   
دسترسي بژه امکانژات، تنهژا شژاخص دسترسژي بژه امکانژات        

معیاري از رفاه اجتماعي خانوارهاي مهژاجر  کشاورزي به عنوان 
 84هژاي توصژیفي،   افغان شناسايي شد. براسژاس نتژايج آمژاره   

درصد از خانوارهاي دچار ناامني غذايي فاقژد رفژاه اجتمژاعي و    
درصد داراي رفاه اجتماعي هسژتند. همچنژین نتژايج     15تنها 

داري بین شاخص رفاه اجتماعي دهد که ارتباط معنينشان مي
 هاي امنیت غذايي و تنوع غذايي برقرار است. شاخصبا 

اشتغال دائم و يا فصلي سرپرسژت خژانوار احتمژال شژیوع     
ناامني غذايي در بژین خانوارهژاي مهژاجر افغژان را نسژبت بژه       

دهژد. شژاغل بژودن    خانوارهاي با سرپرست بیکژار کژاهش مژي   
سرپرست خانوار، احتمال دسترسي خانوارهاي مهاجر افغان بژه  

غذايي به عنوان يکي از مهمترين ابعژاد امنیژت غژذايي را    مواد 
دهد. همچنین، با توجژه بژه مشژکالت درآمژدي در     افزايش مي

خانوارهايي که سرپرسژت آنژان شژغلي نژدارد، کژاهش شژیوع       
ناامني غذايي در خانوارهاي با سرپرست شژاغل دور از واقعیژت   
نیست. ارتباط مثبت بین اشژتغال سرپرسژت خژانوار مهژاجر و     
امنیت غژذايي در بژین پناهنژدگان لیبیژايي در کشژور آمريکژا       

(. براساس نتايج، اشتغال سرپرست خانوار با 7اثبات شده است )
داري تنوع غذاي خانوارهاي مهاجر افغان ارتباط مثبت و معنژي 

دارد. يکي از مهمترين داليل ارتباط مثبت بین اشتغال و تنوع 
نواع مختلف مواد غذايي غذايي به افزايش احتمال دسترسي به ا

 (. 34با اشتغال سرپرست خانوار مرتبط است )
همچنین با افزايش سطح درآمژد، احتمژال شژیوع نژاامني     
غذايي بین خانوارهاي افغان کاهش و تنوع غذايي اين خانوارها 

يابد. براساس نتايج، احتمال شیوع ناامني غذايي در افزايش مي
بژه گژروه اول درآمژدي    هاي دوم و سوم درآمژدي نسژبت   گروه

کمتر و همچنین تنوع غذايي خانوارهژاي گژروه دوم درآمژدي    
بیش از گروه اول درآمژدي اسژت. ارتبژاط مثبژت بژین درآمژد       
خانوارهاي مهاجر و امنیژت غژذايي آنژان در مطالعژات زيژادي      

(. همچنین ارتباط مثبت بژین سژطح   10،35تايید شده است )
مطالعات به اثبات رسیده درآمد خانوار و تنوع غذايي در برخي 

(. افزايش سطح درآمد، امکان فراهم سازي مژواد  23،36است )
غذايي مورد نیاز و همچنین تنوع غذايي خانوارهژاي مهژاجر را   
افزايش و در نتیجه، به بهبژود کیفیژت و کمیژت رژيژم غژذايي      

(. در طژرف مقابژل، خانوارهژاي    34،37شژود ) خانوار منجر مي
بیشتري بژه مصژرف مژواد غژذايي بژا       مهاجر کم درآمد، تمايل

کیفیت دارند که در نتیجژه، بژه شژیوع برخژي     انرژي باال اما بي
شژود  وزني منجر مژي هاي غیرواگیر مانند چاقي و اضافهبیماري

دهد که به نوبة خود، احتمال شیوع ناامني غذايي را افزايش مي
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(. همچنین، کمبود درآمد، اضطراب خانوار به منظور تامین 38)
دهد که ايژن اضژطراب، بژه    مواد غذايي مورد نیاز را افزايش مي

عنوان يکي از مهمترين داليل شیوع ناامني غژذايي در جوامژع   
(. با اين وجود، برخي مطالعات ارتبژاط  39شناخته شده است )

انژد  معکوس بین درآمد خانوار و تنژوع غژذايي را اثبژات کژرده    
(36  .) 

خانوارهژاي مهژاجر    احتمال شیوع نژاامني غژذايي در بژین   
برابر  2/2افغان با فرزاندان مذکر بیشتر نسبت به ساير خانوارها 

تر است. فرزندان پسر در مقايسه با دختران، مژواد غژذايي   بیش
کننژد کژه ايژن مصژرف بیشژتر، احتمژال       بیشتري مصرف مژي 

دستیابي ساير اعضاي خانوار به مواد غذايي مورد نیاز و ضروري 
ن موضژوع در نهايژت بژه کژاهش موجژود      ايدهد. را کاهش مي

بژژودن و دسژژتیابي غژژذا در سژژطح خانوارهژژاي مهژژاجر افغژژان و 
(. همچنژین،  40شژود ) افزايش احتمال شیوع ناامني غذايي مي

دهد که با افزايش تعداد فرزندان مژذکر خژانوار   نتايج نشان مي
يابد. با افزايش تعداد فرزندان مژذکر در  تنوع غذايي افزايش مي

و مصرف بیشتر مواد غذايي، اين احتمال وجود دارد کژه   خانوار
خانوار به سمت مصرف مژواد غژذايي بژا کژالري بیشژتر و کژم       

تر روي آورد. در اين شرايط، اگرچه تنوع غژذايي خژانوار   ارزش
هژاي غژذايي   برابژر(، امژا کیفیژت گژروه     15/1يابد )افزايش مي

. برخژي  يابدمصرفي و در نهايت کیفیت رژيم غذايي کاهش مي
هژاي  اند اگرچژه مصژرف برخژي از گژروه    از مطالعات نشان داده

غذايي در بین زنان بیش از مردان است، شاخص تنژوع غژذايي   
(. به طور مثال، برخي 41مردان در مجموع بیش از زنان است )

انژد کژه بژا وجژود مصژرف بیشژتر غژالت،        مطالعات نشان داده
هاي غذايي ر گروهها در بین زنان، مصرف سايسبزيجات و میوه

 (. 42در مردان بیشتر است )
داري بژا تنژوع   سن مادر خژانوار ارتبژاط مسژتقیم و معنژي    

غذايي دارد. با افزايش سن سرپرست، تجربه و سطح آگژاهي از  
ترکیب مواد غذايي و کیفیت کاالهاي مصرفي در سطح خژانوار  
افزايش يافته، و اين اطالع و دانش از کیفیت و انتخاب صژحیح  

واد مورد نیاز تغذيه، به مصرف بهینه از مواد غذايي و افژزايش  م
شود. همچنین، با توجه اين موضژوع کژه   تنوع غذايي منجر مي

در سنین باالتر، بخش اعظمژي از نیازهژاي مژورد نیژاز خژانوار      
تژر  تامین شده و تمرکز افراد بیشتر بژر تغذيژه و زنژدگي سژالم    

اي در تژاکنون مطالعژه  باشد. است، اين نتیجه دور از ذهن نمي
زمینة ارزيابي ارتباط بین سن مژادر خژانوار و تنژوع غژذايي در     
بین مهاجران در منژاطق مختلژف جهژان انجژام نشژده اسژت.       

دهد که اشتغال مژادر خژانوار ارتبژاط    نشان مي همچنین نتايج
داري با شیوع ناامني غژذايي خانوارهژاي مهژاجر    مثبت و معني

ون از منزل، به احتمال زياد به کاهش دارد. اشتغال مادر در بیر
تمرکز بر سطح تغذية اعضاي خانوار منجر شده و تمايژل افژراد   

شژود.  بر بیشتر مي زمانبه مصرف غذاهاي آماده و يا ساده و کم
اگرچه اشتغال مادر خژانوار در کنژار سرپرسژت خژانوار از نظژر      

شژود، اثژرات   افزايش سطح درآمد کمک شاياني محسژوب مژي  
ن بژژر سژژطح تغذيژژه و رژيژژم غژژذايي اعضژژاي خژژانوار،  منفژژي آ

بخصوص کودکان و افراد کهنسژال، بژیش از اثژرات مثبژت آن     
 کند.نمود مي

دهد که بهبود وضژعیت رفژاه اجتمژاعي بژه     نتايج نشان مي
کاهش شیوع ناامني غذايي و همچنژین افژزايش تنژوع غژذايي     

عوامل شود. يکي از مهمترين خانوارهاي مهاجر افغان منجر مي
شیوع ناامني غذايي که در بسیاري از مطالعات به اثبات رسیده 

(. 43است، افزايش اضطراب و نگراني در سژطح خژانوار اسژت )   
رو در نگراني در زمینة اتمام مواد غذايي کژه در مطالعژة پژیش   

درصد از خانوارهاي مهاجر افغان بژه اثبژات رسژید، از     62بین 
شود. و نگراني محسوب ميمهمترين داليل شیوع اين اضطراب 

بنابراين، بهبژود سژطح رفژاه اجتمژاعي خانوارهژاي مهژاجر بژه        
شژود و لژذا، بژه    کاهش اضطراب، استرس و افسردگي منجر مي

شژود. برخژي از مطالعژات    کاهش شیوع ناامني غذايي منجر مي
هاي اجتماعي و اضطراب و استرس ارتباط معکوس بین حمايت

منظژر دسترسژي بژه منژابع، بهبژود       از(. 44انژد ) را اثبات کرده
سطح دسترسي خانوار به منابع کشاورزي، به عنوان معیژاري از  
رفاه اجتماعي، بژه بهبژود سژطح درآمژد و در نهايژت معیشژت       

شود. در چنین شژرايطي، بژه احتمژال فژراوان     خانوار منجر مي
امکان تکیة خانوار بر تولیدات خانگي افزايش و مخژارج خژانوار   

که در نهايت به بهبود سطح معیشژت و امنیژت    يابدکاهش مي
شود. از سوي ديگر، بهبژود سژطح رفژاه    غذايي خانوار منجر مي

اجتماعي از طريق افزايش تمرکز و حس زندگي با کیفیژت بژه   
تمرکز بیشتر خانوار بر ترکیبژات مژواد غژذايي و تنژوع غژذايي      
منجر شده و در نهايت به بهبود تنوع غذايي و معیشژت خژانوار   

دهژد  کند. بررسي پیشینة مطالعات نشان مژي مک شاياني ميک
اي در زمینژة ارتبژاط مسژتقیم بژین رفژاه      که تژاکنون مطالعژه  

اجتماعي و امنیت غذايي در بژین خانوارهژاي مهژاجر و حتژي     
هیچ يک از جوامع جهاني انجژام نشژده و لژذا، امکژان مقايسژه      

اکنژدگي  رو با ساير مطالعات میسر نیست. پرنتايج مطالعة پیش
هاي تنوع غذايي در جمعیت مورد مطالعه و همچنین زياد داده

محاسبة اين شاخص براساس مصژرف يژا عژدم مصژرف در روز     
گذشته بدون توجه به مقدار مصرف، از محدوديت هژايي اسژت   

 تواند بر نتايج تأثیرگذار باشد.که مي
رو، درصد زيژادي از خانوارهژاي   براساس نتايج مطالعة پیش

فغان در مناطق جنوب استان تهران در وضعیت نژاامني  مهاجر ا
رو، اتخژاذ تژدابیري در   غذايي متوسط و شديد قرار دارند. از اين

نهژاد داخلژي و   هاي مژردم اين خصوص از سوي دولت، سازمان
المللي ضروري بژه نظژر   هاي بشردوستانة بینهمچنین سازمان
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ي از منژدي از غژذا و تژأمین امنیژت غژذاي     مي رسد. حژق بهژره  
ترين اصول مطرح شده در قانون اساسي کشژور بژوده و   اساسي

در اين بین، ساکنین بومي و غیربومي تفاوتي با يکديگر ندارند. 
هژژايي بژژراي  بهبژژود دسترسژژي لژژذا، ارائژژه و تژژدوين سیاسژژت

خانوارهاي مهاجر افغان به مواد غذايي مناسب و سالم، افژزايش  
و بهینة مواد غذايي و در آشنايي اين خانوارها با ترکیب صحیح 

انداز بلندمدت به منظژور بهبژود   هايي با چشمنهايت ارائة برنامه
زدايژژي در ايژژن منژژاطق، از سژژطح امنیژژت غژژذايي و محرومیژژت

راهکارهاي پیشنهادي است. همچنین با توجه به برخي تفژاوت  
هاي مشاهده شده با سژاير مطالعژات بژه ويژژه در مژورد تنژوع       

مهژاجران، انجژام مطالعژات بیشژتر در ايژن      غذايي اين گروه از 
 زمینه پیشنهاد مي شود. 

توجه به متغیرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگژي کژه در   
دارشژان بژا سژطح نژاامني غژذايي و       اين مطالعه، ارتباط معنژي 

همچنین تنژوع غژذايي خانوارهژاي مهژاجر افغژان تايیژد شژد،        

طقژة مژورد   هاي شغلي برابژر در من اهمیت فراواني دارد. فرصت
هژژاي هژژاي دولتژژي و بخژژشگژژذاريمطالعژژه از طريژژق سژژرمايه

-هاي مختلف و همچنین تعديل محژدوديت خصوصي در زمینه

هاي قانوني و اجرايي به کارگیري مهژاجران افغژان در مشژاغل    
گوناگون در اين خصژوص مژي توانژد کمژک کننژده باشژد. در       

نژاامني   نهايت، با توجه به ارتباط معکوس بین رفاه اجتمژاعي و 
هاي مژرتبط بژا بهبژود دسترسژي     غذايي خانوار، اعمال سیاست

خانوارهاي مهاجر افغان به امکانات رفژاهي و همچنژین ارتقژاء    
هاي عامل رفاه اجتماعي بژراي  بهبژود سژطح    سطح زيرشاخص

سازي دسترسي شود. تسهیلامنیت غذايي اين گروه توصیه مي
انوارهاي مهژاجر  به امکانات کشاورزي و ارتقاء سطح تخصص خ

تژرين زيربعژد شژاخص     هاي کشاورزي به عنوان مهمدر فعالیت
رفاه اجتماعي در بهبود سژطح امنیژت غژذايي قابژل پیشژنهاد      

 است.
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Background and Objectives: Due to the importance of ameliorating the food security status of immigrants, as one of 

the main vulnerable groups at the international level, in the present study, the association between food security, diet 

diversity, socio-economic factors, and social welfare of Afghan immigrant households in the Southern areas of Tehran 

Province was investigated. 

 Materials & Methods: Data were collected through face-to-face interviews with 317 Afghan immigrant households in 

2019. Household Food Insecurity Assess Scale (HFIAS) was used to assess food security status. Then after presenting 

descriptive statistics of socioeconomic factors, the association between these factors and food security was assessed. 

Results: The results showed that about 11.3% of immigrant households were food secure, while 11.7, 40.7 and 36.6% 

suffered from marginal, moderate and severe food insecurity, respectively. Assessing the consumed food groups by 

these households showed that about 88% of them had a high level of diet diversity, while 3.4% experienced a low level 

of diet diversity. The significant association between food insecurity and diet diversity was not found, but the 

association between social welfare, food security, and diet diversity was confirmed. The occupation and income of the 

head of household, and the number of male children were significantly associated with food security and diet diversity 

among Afghan immigrant households. 

Conclusion: Due to the importance of socio-economic factors in designing and implementation of policies aimed at 

promoting food security status, equal job opportunities and mitigating the legal and administrative constraints of 

applying Afghan immigrants to various jobs are recommended. Moreover, given the inverse association between social 

welfare and food insecurity, enacting and implementing policies resulting in the improvement of households' access to 

welfare facilities and also improving the level of sub-index of social welfare are suggested for improving food security 

status in this group. 

Keywords: Food security, Afghan immigrant, Social welfare, Tehran, Iran  
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