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ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی
1

کمال کوهی

چکیده
مقدمه :امنیت غذایی یکی از فاکتورهای اصلی تأمینکننده سالمت فردی و
اجتماعی است و ضامن توسعه و پیشرفت جامعه محسوب میشود و از چنان اهمیتی
برخوردار است که بانک جهانی و فائو هدف توسعه هزاره سوم را امنیت غذایی معرفی
نموده است .در همین راستا ،مقاله حاضر میکوشد میزان ناامنی غذایی خانوارهای شهر
تبریز و نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آن را مورد مطالعه قرار دهد.
روش :تحقیق به روش پیمایشی در سال  1921انجام شد و جامعه آماری پژوهش را
سرپرستان خانوارهای شهر تبریز تشکیل دادند که تعداد آنها بالغ بر  9۲8912خانوار بود.
از این تعداد 614 ،خانوار بر اساس روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای
انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .تحلیل پایایی
متغیرهای ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی نشاندهنده پایایی باالیی است .همچنین برای
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از نرم افزار  spssنسخه  11استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان ناامنی غذایی در خانوارهای شهر

تبریز در سطح پایین ( 11/6از  )111قرار داشته و تحلیل همبستگی پیرسون نیز حاکی از
آن است که ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شبکه
روابط اجتماعی با ناامنی غذایی همبستگی منفی و معکوسی داشته است .در بین ابعاد سه-
گانه سرمایه اجتماعی ،شبکه روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی وارد مدل نهایی شده و
توانستهاند نزدیک به  12درصد از تغییرات ناامنی غذایی را تبیین نمایند .بعد اعتماد
اجتماعی از مدل نهایی خارج شده و تأثیر معناداری در تبیین تغییرات ناامنی غذایی ایفا
نمیکند.
 .1استادیار مؤسسه تحقیقات اجتماعی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،آذربایجان
شرقی ،ایران (نویسنده مسؤول)
نوع مقاله :پژوهشی تاریخ دریافت مقاله21/8/11 :

Email: k.koohi@tabrizu.ac.ir
تاریخ پذیرش مقاله21/11/8 :
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نتیجهگیری :در میان ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی ،شبکه روابط اجتماعی و
مشارکت اجتماعی تعیینکننده های مناسبی برای کاهش ناامنی غذایی خانوارهای شهر
تبریز محسوب میشوند .همچنین شبکه روابط اجتماعی در زمره عمدهترین و مهمترین
عامل کاهش ناامنی غذایی خانوارها به شمار میرود.

واژگان کلیدی
ناامنی غذایی ،امنیت غذایی ،خانوار ،سرمایه اجتماعی ،تبریز

ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی
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مقدمه
نیازهای فیزیولوژیک یعنی گرسنگی و تشنگی یکی از بنیادیترین نیازهای
انسان تلقی میشود و با بر طرف شدن این نیاز است که سایر نیازها مفهوم پیدا
میتوان گفت که ضامن تشکیل و بقای جامعه انسانی و پیشرفت
میکند .بنابراین 

آن در گرو رفع نیازهای فیزیولوژیک است و در سایه رفع این نیاز ،امنیت غذایی
حاصل میشود.
امنیت غذایی سنگبنای یک جامعه توسعهیافته و عنصر اصلی سالمت فکری،
روانی و جسمی اعضای آن است .این مهم به ویژه برای کشورهای در حال
توسعهای چون ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است .ناامنی غذایی نه تنها
توانمندی و قابلیتهای یک ملت را تحلیل میبرد بلکه منابع کمیاب آن را نیز از
استفادههای مؤثر دور خواهد کرد و در نهایت به فقیرتر شدن یک ملت میانجامد.
تخریب و با ایجاد اختالل در انباشت و انعقادیافتگی سرمایه اجتماعی کنشهای
جمعی را بسیار پرهزینه میکند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش
میدهد .از این نظر ،ناامنی غذایی در کشورهایی چون ایران که بخش وسیعی از
جمعیت آن را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند ،میتواند تهدیدی برای ثروت
ملی باشد (رنجبر 1986،ش.).

ناامنی غذایی یکی از مشکالت جهانی بوده و بیشتر از  818میلیون نفر از
مردم جهان از این مشکل رنج میبرند که تقریبا  2میلیون آنها در کشورهای
پیشرفته و بقیه در کشورهای درحال توسعه زندگی میکنند (محمدپور کلده ،فوالدوند

و آوخ کیسمی 1982 ،ش ،.ص  .)146ناامنی غذایی به ویژه از نوع حاد آن ،معناداری
ارزشهای حیاتی یک ملت و حتی ارزشهای انسانی را به طور قابل مالحظهای

کمال کوهی

ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت ،به عنوان ستون اصلی توسعه و استقالل ملی ،را
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کاهش خواهد داد و با تدارک بستر مخاطرات اخالقی به عرضه نابهنجاریها و
بیثباتیهایی میانجامد که میتوانند امنیت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند.
در هر حال ناامنی غذایی به مثابه بد عمومی 1به طور مستقیم و غیرمستقیم با
تدارک بستر مخاطرات اخالقی در یک جامعه و تولید بروندادهای منفی گسترده
در مقدار و کیفیت کاالی عمومی ،امنیت ملی را تهدید میکند و در کل جامعه را
با نوعی انتخاب نامساعد در تحصیل سبد منافع مورد نظرش مواجه خواهد ساخت
(خضری 1989 ،ش ،.ص .)211

در ایران بررسیهای متعدد تغذیهای نشان میدهد که طی سالهای اخیر
کشور از یک طرف با کمبود غذا مواجه بوده است و از سوی دیگر بیماریهای
مزمن مرتبط با تغذیه از جمله چاقی ،دیابت ،بیماریهای قلب و عروق و انواع
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

سرطانها روند هشدار دهنده و رو به گسترش را طی کردهاند .همچنین شیوع
بیماریهای ناشی از فقر سالمت و ایمنی غذا در کشور قابل توجه است .این
مشکالت تغذیهای پیامدهای نامطلوبی از قبیل افزایش مرگ و میر و ابتال به
بیماریها ،افزایش هزینههای درمان ،کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری و به
طور کلی کاهش توانمندیهای ذهنی و جسمی را به همراه دارند که روند توسعه
کشور را به مخاطره میاندازد (قاضی طباطبایی ،امیدوار و علی حسینی 1982 ،ش ،.ص .)۲1

همچنین تجزیه و تحلیل دادههای کیفی در زمینه امنیت غذایی خانوار نشان میدهد
که اولین و دومین دهک خانوارها در معرض خطر هستند .در ایران بر اساس
پژوهشهای هزینه خانوار  11درصد افراد جامعه دسترسی اقتصادی به منظور رفع
نیازهای غذایی خود را ندارند و حدود  81درصد برای تأمین سیری سلول دچار
مشکل هستند .به عبارت دیگر ،یک چهارم مردم دچار کمبود انرژی و نیمی دچار
کمبود ریز مغذیها هستند که این مورد میتواند عالوه بر تأثیر بر سالمت جسمی
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سالمت اجتماعی و روانی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد (ساالرکیا و همکاران،
 1921ش ،.ص .)9۲8

طبق آمارهای ارائه شده از سوی فائو نزدیک به یک میلیارد نفر در جهان
دسترسی کافی به مواد غذایی ندارند و ناامنی غذایی آنها را تهدید میکند .همچنین
تعداد قابل توجهی از گرسنگان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند .البته
همه کشورها با مشکل ناامنی غذایی دست به گریبانند ،اما شدت ناامنی غذایی در
کشورهای پیشرفته در قیاس با کشورهای در حال توسعه و جهان سوم کمتر است.
وجود این تعداد گرسنه در جهان باعث شده است که بانک جهانی و فائو هدف
توسعه هزاره سوم را امنیت غذایی معرفی نماید .مشکل ناامنی غذایی در جامعه
ایران و در جامعه آماری تحقیق به نوعی احساس میشود.1
بررسی وضعیت شهر تبریز در خصوص ناامنی غذایی بر حسب مطالعات
استاد رحیمی و همکاران (1988ش ).و دستگیری و همکاران (1988ش ).و همچنین
سالمت کشور شعبه تبریز در سطح شهر نشان میدهد که به طور متوسط بیش از
 91درصد شهروندان تبریزی در معرض ناامنی غذایی با درجات متفاوت قرار
دارند .افزایش ناامنی غذایی و گرسنگی میتواند عالوه بر اثرات نامطلوب بر
سالمت جسمی ،آثار سوء اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد.
در جامعه آماری تحقیق یعنی شهر تبریز مطالعه ناامنی غذایی از اهمیت
باالیی برخوردار است .زیرا تحقیقاتی که در این حوزه به صورت مستقیم و
غیرمستقیم انجام شده است نشان میدهد که در سالهای اخیر ناامنی غذایی در بین
شهروندان شهر تبریز روند صعودی داشته است .بنابراین ،سئوال اصلی تحقیق

کمال کوهی

بررسیهای مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز مدیریت
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حاضر این است که میزان ناامنی غذایی در خانوارهای شهر تبریز چقدر است و
سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر آن دارد؟
مبانی نظری
در تعاریف اولیه از امنیت غذایی ،بر عرضه مواد غذایی در سطح ملی و
جهانی توجه میشد .برای مثال تعریف سازمان ملل در «کنفرانس جهانی غذا» در
سال  12۲6عبارت بود از «عرضه کافی مواد غذایی اساسی در جهان طی تمام
زمانها  ...به نحوی که موجب افزایش باثبات مصرف و جبران نوسانهای تولید و
قیمت شود» .اما به رغم باال بودن عرضه غذا در سطح جهانی و ملی ،کشورها و
گروههایی وجود دارند که به غذای کافی دسترسی ندارند .همین امر موجب شد تا
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

سطح محلی ،خانوار و فرد در تعریف امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد .بر همین
اساس ،از ابتدای دهه  1281به جای سطح کالن امنیت غذایی ،بر سطح خرد یعنی
خانوار توجه شد؛ به گونهای که فائو در سال  1289و کنفرانس بینالمللی تغذیه در
سال  1221توجه را از سطح کالن به سطح خرد انتقال دادند .از آنجا که به عللی
چون قدرت چانهزنی متفاوت اعضای خانوار و رویهها و الگوهای زندگی ،در
توزیع درون خانواری غذا نابرابری وجود دارد ،نه نتها بر شناسایی نیازها و مصرف
خانوار ،بلکه بر شناسایی چگونگی توزیع غذا در میان اعضای خانوار نیز تأکید
شده است .بر همین مبنا ،برخی معتقدند که مبنای تحلیل امنیت غذایی در سطح
خرد باید فرد باشد نه خانوار .بانک جهانی در سال  1284با پذیرش چنین
رویکردی امنیت غذایی را به این صورت تعریف کرد« :دسترسی تمام مردم طی
تمام زمانها به غذای کافی و الزم برای تأمین زندگی سالم و فعال» (دینی ترکمانی،
 1989ش ،.ص .)284-288
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امنیت غذایی توصیف ساده دسترسی به منابع غذایی کافی برای حفظ انسان از
گرسنگی نیست .اگرچه بانک جهانی امنیت غذایی را در سطح جهان« ،دسترسی
همه مردم در همه زمانها به غذای کافی همراه با کیفیت ،کمیت و تنوع برای
فعالیت و زندگی سالم و بدون خطر کاهش دسترسی به مواد غذایی» تعریف
میکند (هوسین 1111 ،م ،.ص  .)418تحقیقات بسیاری نشان میدهد که امنیت غذایی
مجموعه پیچیدهای از مسایل و مشکالت را با خود دارد .امنیت غذایی با رشد،
کنترل و مرگ و میر جمعیت همچنین توزیع منابع و مصرف آنها ،تولید غذا،
مدیریت زیست محیطی ،تغییرات آب و هوایی ،توسعه اجتماعی و اقتصادی،
تجارت جهانی ،مالکیت زمین ،حقوق انسانی و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی
مرتبط است (فیلیپس 1112 ،م ،.ص .)68۲

نورد و کلمن (1111م ).امنیت غذایی را در دو دسته طبقهبندی میکنند-1 :
فعالیت و داشتن یک زندگی سالم دسترسی دارند -1 .امنیت غذایی حاشیهای؛

6

اعضای خانوار در همه زمانها به دسترسی کافی به مواد غذایی مطمئن نیستند ،زیرا
آنها پول کافی یا منابع دیگر برای تهیه غذا ندارند .این خانوارها مجبورند که
کیفیت ،تنوع و کمیت غذاهایشان را تنزل بدهند(نورد و کلمن 1111 ،م .).همچنین
آنها در یک تقسیمبندی دیگر ناامنی غذایی را نیز به دو دسته عمده تقسیمبندی
کردهاند:
 -1امنیت غذایی پایین یا ناامنی غذایی بدون گرسنگی 8:اعضای خانوارها در
همه زمانها توانایی بدست آوردن غذای کافی را دارند ،زیرا آنها پول کافی و
منابع دیگر را برای تهیه غذا در اختیار دارند.

کمال کوهی

امنیت غذایی باال؛ 9همه اعضای خانوارها در همه زمانها به غذای کافی برای
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 -1امنیت غذایی خیلی پایین یا امنیت غذایی با گرسنگی 4:الگوی غذایی یک
یا بیشتر اعضای خانوارها در طول زمان ثبات کافی نداشته و معموالً مقدار غذای
آنها کاهش مییابد ،زیرا آنها استطاعت بدست آوردن غذای کافی را ندارند (نورد
و کلمن 1111 ،م.).

کاواچی ۲استدالل میکند که سرمایه اجتماعی قادر است شانس دسترسی به
انواع مختلف حمایتهای اجتماعی در زمانهای مورد نیاز را افزایش دهد .در سطح
خانوار ،خانوارهایی که همسایگانشان به آنها اعتماد داشته و شناخت کافی دارند
به احتمال زیاد برای رفع مشکل غذایی شان اقدام میکنند .این امتیاز به ظاهر
بیاهمیت میتواند تفاوت زیادی از نظر دسترسی به غذا به خصوص برای
خانوارهای کم درآمد ایجاد نماید .در جامعهای که سرمایه اجتماعی در سطح
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

باالیی قرار دارد ،فروشگاههای مواد غذایی ،به خاطر اعتبار و حسننظر مواد غذایی
الزم را به صورت نسیه میدهند تا بعداً پول آن را پرداخت نمایند .در مقابل ،در
جامعهای با سرمایه اجتماعی پایینتر به احتمال زیاد ممکن است علیرغم تالش
خانوارها ،از پشتیبانی همسایگان جهت دسترسی به مواد غذایی برخوردار نباشند
(مارتین و همکاران 1116 ،م ،.ص  .)146۲بنابراین میتوان گفت خانوارهایی که دارای
سرمایه اجتماعی بیشتری هستند کمتر در معرض تجربه گرسنگی و ناامنی غذایی
قرار میگیرند .همچنین اسسگویا 8اظهار میکند که سرمایه اجتماعی احتمال
افزایش امنیت غذایی در هر دو سطح جامعه و خانوار را تقویت میکند .سرمایه
اجتماعی در همه زمانها بویژه در زمان بحران نقشی تسهیلکننده در دسترسی به
مواد غذایی برای خانوارها و یا جوامع آسیب دیده از طریق امکان دسترسی به
شبکههای خارجی ،روابط خویشاوندی و همبستگی اجتماعی با جامعه ایفا میکند.
در قالب سرمایه اجتماعی دسترسی به اطالعات و منابع رسمی و غیررسمی به
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واسطه هنجارهای روابط متقابل و اعتماد متقابل و همبستگی در سطوح خانوادگی
و اجتماعی آسانتر بوده و سرمایه اجتماعی با مکانیسمهای مختلف در سطح
خانواده و جامعه موجب افزایش امنیت غذایی میشود .به عنوان مثال ،برخی از
افراد و یا خانوارها ممکن است در مقایسه با جامعه دیگر که سرمایه اجتماعی در
آن در سطح باالیی است ،بیشتر در معرض خطر ناامنی غذایی قرار گیرند .به عالوه
کمیت و کیفیت شاخصهای سرمایه اجتماعی در امنیت غذایی تعیینکننده هستند
(اسسگویا 1112 ،م ،.ص  .)14همچنین دیگر سرمایهها یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی
نیز در امنیت غذایی و سرمایه اجتماعی تأثیر معنیداری دارند (اسسگویا 1112 ،م،.
ص .)1۲

نظریه استفان دورو 9به نام «حمایت اجتماعی و امنیت غذایی» شاخته شده
است .وی معتقد است که برنامههای حمایت اجتماعی در مدیریت امنیت غذایی و
کاهش آسیبپذیری ناشی از آن نقش مؤثری ایفا میکند .وجود برنامههایی نظیر
تولیدات خانگی برای حفظ مردم در مقابل ناامنی غذایی الزم و ضروری است.
همچنین او استدالل میکند که اگر برنامههای حمایت اجتماعی در جامعه هدف،
توأم با عدالت اجتماعی باشد ،امنیت غذایی تقویت میگردد .دورو در مجموع ادعا
میکند که داشتن رویکرد جامع حمایت اجتماعی برای ایجاد ثبات در درآمد،
ثبات در تولید و تضمین اشتغال در جامعه هدف ،موجب افزایش عدالت اجتماعی
و نهایتاً بهبود امنیت غذایی خواهد شد (دورو 1111 ،م.).

مبانی تجربی
مارتین و همکارانش به این نتیجه رسیدند که خانوارهایی که در شاخصهای

کمال کوهی

بیمه ،کمکهای غذایی اضطراری ،کمک به تثبیت درآمد و اشتغال و حمایت از
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سرمایه اجتماعی نظیر شبکه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و روابط متقابل ،وضعیت
بهتری دارند در قیاس با خانوارهای دیگر کمتر دچار خطر گرسنگی و ناامنی
غذایی میشوند (مارتین و همکاران 1116 ،م ،.ص  .)1468همچنین نتایج نشان داد که
متغیرهای جمعیتی نیز در تقویت امنیت غذایی و یا ناامنی غذایی مؤثرند.
نقش شبکههای اجتماعی در امنیت غذایی در میان خانوادههای آواره لیره
پس از جنگ در شمال اوگاندا تحقیقی است که اوبا و همکارانش در میان 991
خانوار انجام داده است .نتایج نشان میدهد که شبکههای اجتماعی همبستگی
معنیدار قابل توجهی با امنیت غذایی داشته است .به عبارت دیگر خانوارهایی که
دارای شبکه اجتماعی بزرگتری هستند از امنیت غذایی بیشتری برخوردار بودند.
شبکههای اجتماعی نقش محوری در مورد وضعیت تغذیه خانوادهها نیز بازی
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

میکنند .این شبکههای اجتماعی برای دسترسی به زمین ،نیروی کار و غذا و دیگر
منابع در درجه اول به بستگان ،همسایگان ،دوستان و اعضای گروههای کشاورزان
خرده متکی است (اوبا و همکاران 1111 ،م.).

والکر و همکارانش (111۲م ).در مقالهای با عنوان «همبستگی معکوس ناامنی
غذایی با سرمایه اجتماعی و سالمت زنان ،نوزادان و کودکان در آپاچی ایاالت
اوهایو» ادعا کردهاند که سرمایه اجتماعی به ویژه ابعاد اعتماد اجتماعی و روابط
متقابل اجتماعی با سالمت و ناامنی غذایی ارتباط عمیق دارد .برای همین منظور
آنها وضعیت امنیت غذایی ،سرمایه اجتماعی ،وضعیت سالمت زنان ،کودکان و
نوزادان خانوادههای شرکتکننده در مطالعه را بررسی کردهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که سرمایه اجتماعی باال با ناامنی غذایی خانوارها رابطه معکوس و با
وضعیت سالمت درک شده رابطه مثبت و مستقیمی دارد .آنها پیشنهاد کردهاند
که فعال کردن شبکههای اجتماعی ،برنامههای آموزش تغذیه و نظارت جامعه

 / 171فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره یازدهم ،بهار 1393

محور میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و ناامنی غذایی را کاهش دهد
(والکر و همکاران 111۲ ،م.).

مشابه مقاله والکر و همکارانش ،مقالهای توسط کتی و همکارانش (1116م ).به
رشته تحریر درآمده است .آنها در این مقاله نشان دادند که شانس گرسنگی
خانوارها با سرمایه اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ است .خانوارهایی که سرمایه
اجتماعی آنها پایین است احتمال ابتال به گرسنگی در آنها بیشتر است .سرمایه
اجتماعی در هر دو سطح جامعه و خانواده بطور قابلتوجهی با امنیت غذایی
همبستگی دارد .عضویت در سازمانهای مدنی و روابط متقابل در میان همسایگان
از مؤلفههای سرمایه اجتماعی برای کاهش خطر ابتال به گرسنی و ناامنی غذایی
تلقی میشود (کتی و همکاران 1116 ،م.).

سارا و پونا (111۲م ).در تحقیق خود دریافتند که در کشاورزانی که شبکه
پشتیبانی قوی و پیوند وسیع و نزدیک با دیگران دارند ،این شبکه حمایت
عمل مینماید .همچنین خانوادههایی که دارای مزرعه با درآمد باالتر بودند و به
منابع متنوع درآمدی دسترسی داشتند ،از امنیت غذایی بیشتری برخوردار بودند.
المب (1111م ).در مطالعه ارتباط بین ناامنی غذایی و شبکههای اجتماعی
دریافت که شبکههای کسب مواد غذایی و شبکههای تولید محصوالت کشاورزی
راههایی هستند که از طریق آن امنیت غذایی تحقق مییابد .بنابراین پیشنهاد شده
است که گسترش چنین شبکههایی ناامنی غذایی را کاهش میدهد.
تاسی ،کوکو و آجیبوال (1111م ).در بررسی ادبیات تولیدات کشاورزی،
سرمایه اجتماعی و امنیت غذایی در نیجریه اذعان کردند که اکثریت قریب به
اتفاق مطالعات در نیجریه وجود ناامنی غذایی را نشان میدهد و سطح سرمایه
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اجتماعی به عنوان یک مکانیسم مقابله اساسی برای کاهش کمبود مواد غذایی
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اجتماعی از طریق عضویت در سازمانهای رسمی یا غیررسمی و یا انجمنها و
دسترسی افراد و یا انجمن به منابع رسمی و غیررسمی در بهبود جنبهای از رفاه
اجتماعی ،به ویژه کاهش فقر و ناامنی غذایی مؤثر است.
برآورد سطح امنیت غذایی در خانوارهای ایرانی با استفاده از روش

AHFSI

تحقیقی است که کاشی و حیدری در سال  1989انجام دادهاند .یافتههای تحقیق
داللت بر آن دارد که در جامعه شهری طی سالهای  1946تا  19۲2امنیت غذایی
روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص امنیت غذایی از  8۲/8درصد در سال
 1946به  24/6درصد در سال  19۲2ارتقاء یافته است .برای جامعه روستایی نیز از
سال  1948تا  19۲2روند تأمین امنیت غذایی صعودی بوده به طوری که از حدود
 ۲1درصد در سال  1948به  26/2درصد در سال  19۲2افزایش یافته است.
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهر شیراز و ارتباط برخی عوامل
اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی با آن در سال  198۲تحقیقی است که رامش و
همکارانش به روش کمی انجام دادهاند .یافتهها نشان میدهد که شیوع ناامنی
غذایی در خانوارهای مورد مطالعه در کل  66درصد بوده است .همچنین ناامنی
غذایی در خانوارهای با تعداد بیشتر ،دارای فرزند زیر  18سال و یا خانوارهایی که
زنان سرپرست بودند ،بیشتر بود .وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین ،داشتن فرزند
زیر  18سال و موقعیت فرد پاسخ دهنده در خانوار عوامل تعیینکننده میزان ناامنی
غذایی در خانوارهای شهر شیراز بودند.
هزارجریبی و علیزاده اقدم (1921ش ).در تحقیقی نقش سرمایه اجتماعی و
اقتصادی را در ناامنی غذایی بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بین
سرمایه اجتماعی و شاخصهای آنها یعنی حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی با
ناامنی غذایی همبستگی منفی و معکوسی وجود دارد ،به عبارت دیگر میتوان
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گفت که با کاهش سرمایه اجتماعی افراد ،میزان ناامنی غذایی آنها افزایش
مییابد.
نظریهپردازان حوزه جامعهشناسی ،تغذیه و امنیت غذایی هر کدام در
نظریههایشان از عواملی صحبت میکنند که ممکن است امنیت غذایی را تقویت
یا تضعیف نماید .برای نمونه نورد و کلمن معتقدند که برخی از خانوارها در همه
زمانها توانایی بدست آوردن غذای کافی را دارند ،زیرا آنها پول کافی و منابع
دیگر را برای تهیه غذا در اختیار دارند .در مقابل برخی دیگر از خانوارها در طول
زمان ثبات کافی نداشته و معموالً مقدار غذای آنها کاهش مییابد ،زیرا استطاعت
تهیه غذای کافی را ندارند .کاواچی 11استدالل میکند که سرمایه اجتماعی قادر
است شانس دسترسی به انواع مختلف حمایتهای اجتماعی در زمانهای مورد نیاز
را افزایش دهد .بنابراین میتوان گفت که خانوارهایی که دارای سرمایه اجتماعی
مشابه با کاواچی ،اسسگویا 11اظهار میکند که سرمایه اجتماعی احتمال افزایش
امنیت غذایی در هر دو سطح جامعه و خانوار را تقویت میکند .همچنین دیگر
سرمایهها یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی نیز در امنیت غذایی و سرمایه اجتماعی
تأثیر معنیداری دارند .استفان دورو معتقد است که برنامههای حمایت اجتماعی در
مدیریت امنیت غذایی و کاهش آسیبپذیری ناشی از آن نقش مؤثری ایفا
میکند .وی ادعا میکند که داشتن رویکرد جامع حمایت اجتماعی برای ایجاد
ثبات در درآمد ،ثبات در تولید و تضمین اشتغال در جامعه هدف موجب افزایش
عدالت اجتماعی و نهایتاً بهبود امنیت غذایی خواهد شد.
در راستای نظریهها ،تحقیقات انجام شده نیز از وضعیت ناامنی غذایی در
جهان پرده برداشته و عواملی را که در تقویت ناامنی غذایی مؤثرند شناسایی
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بیشتری هستند کمتر در معرض تجربه گرسنگی و ناامنی غذایی قرار میگیرند.
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کردهاند .برحسب نتایج تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در حوزه امنیت
غذایی میتوان گفت خانوارهایی که در شاخصهای سرمایه اجتماعی نظیر شبکه
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و روابط متقابل وضعیت بهتری داشتند در قیاس با
خانوارهای دیگر کمتر دچار خطر گرسنگی و ناامنی غذایی میشوند.
فرضیههای تحقیق
بین سرمایه اجتماعی و میزان ناامنی غذایی در میان شهروندان شهر تبریز
همبستگی وجود دارد.
بین بعد مشارکت اجتماعی و میزان ناامنی غذایی در میان شهروندان شهر
تبریز همبستگی وجود دارد.
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

بین بعد اعتماد اجتماعی و میزان ناامنی غذایی در میان شهروندان شهر تبریز
همبستگی وجود دارد.
بین بعد شبکه روابط اجتماعی و میزان ناامنی غذایی در میان شهروندان شهر
تبریز همبستگی وجود دارد.
روششناسی تحقیق
تعاریف مفاهیم
ناامنی غذایی :امنیت غذایی در سطوح جهانی ،منطقهای ،ملی ،خانوادگی و
فردی زمانی بدست میآید که همه مردم در همه زمانها به منابع کافی اقتصادی و
فیزیکی جهت یک زندگی سالم ،پایدار و فعال دسترسی داشته باشند (یانگ1116 ،

م ،.ص  )6در غیر این صورت ناامنی غذایی اتفاق میافتد .برای اندازهگیری ناامنی
غذایی از پرسشنامه استاندارد امنیت غذایی خانوار

USDA

11

و

HFIAS

19

استفاده
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میشود که این پرسشنامهها در بر گیرنده سه بعد امنیت غذایی یعنی موجودی مواد
غذایی ،دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی میباشد.
 -1آیا در یک ماه گذشته ،این نگرانی به شما دست داده که خانوادهتان
غذای کافی برای خوردن نداشته باشند؟
 -1آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن پول کافی نتوانسته باشید مواد غذایی را که دوست دارید ،بخورید؟
(مثالً گوشت ،مرغ ،ماهی ،لبنیات ،میوه و )...
 -9آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن پول کافی ،فقط چند نوع غذای تکراری را چند روز پشت سر هم
خورده باشید؟ (مثالً سیبزمینی پخته ،دم پختک ،دمی گوجه فرنگی ،استانبولی،
بادمجان ،کدو ،اشکنه ،تخم مرغ و )...
دلیل نداشتن پول کافی برای خرید انواع غذاها ،به ناچار غذایی را که دوست
نداشتهاید ،خورده باشید؟ (مثالً نان و سیب زمینی پخته ،لوبیا ،یتیمچه ،اشکنه ،تخم
مرغ)
 -8آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن غذای کافی ،کمتر از مقداری که احساس میکردید نیاز دارید ،در
یک وعده غذایی خورده باشید و گرسنه از سر سفره بلند شده باشید؟
 -4آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن غذای کافی ،یکی از سه وعده غذایی اصلی (ناهار ،شام ،صبحانه) را
حذف کرده باشید؟

کمال کوهی

 -6آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
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 -۲آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که به دلیل نداشتن پول کافی برای
خرید غذا ،هیچ چیزی برای خوردن در خانه شما نباشد؟
 -8آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن غذای کافی ،شب گرسنه خوابیده باشید؟
 -2آیا در یک ماه گذشته ،پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به
دلیل نداشتن غذای کافی ،یک شبانه روز تمام هیچ خوراکی نخورده باشید؟
سرمایه اجتماعی :از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی در برگیرنده روابط
اجتماعی ارزشمند میان آدمها است (ریتزر 19۲6 ،ش ،.ص  .)۲18سرمایه اجتماعی
ارتباط بین عامالن و کنشگران (افراد ،گروه و سازمانها) برای ایجاد ظرفیتهایی
جهت اقدام در راستای منافع متقابل و اهداف عمومی تعریف شده است .در راستای
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی ،برای سنجش سرمایه اجتماعی از مقیاس استاندارد با ابعاد اعتماد
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شبکه اجتماعی (روابط با دوستان ،خانواده و
همسایگان) به وسیله گویههای زیر استفاده شده است.
الف) بعد اعتماد اجتماعی -1 :به نظر من بیشتر مردم قابل اعتماد هستند  -1به
اعضای خانواده خودم اعتماد دارم  -9به دوستانم اعتماد دارم  -6به اقوام و آشنایان
خود اعتماد دارم  -8در این دو روز زمانه فقط به کسی میتوان اعتماد کرد که او
را به خوبی بشناسی  -4این روزها به سختی میتوان کسی را پیدا کرد که واقعاً
بتوان به او اعتماد کرد.
ب) مشارکت اجتماعی  -1شرکت در تصمیمگیریهای محله  -1شرکت در
راهپیماییها  -9بازدید از نمایشگاههای مختلف  -6شرکت در مراسم عزاداری،
جشنهای شادی و  -8 ...شرکت در کارهای گروهی  -4شرکت در هیأتهای
مذهبی  -۲شرکت در انجمنهای خیریه
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ج) شبکه اجتماعی  -1چقدر میتوانید از همسایگان کمک بگیرید ،هنگامی
که به آنها نیاز داشته باشید؟  -1اگر مشکل مالی داشته باشید چقدر میتوانید روی
همسایه حساب باز کنید؟  -9چقدر با همسایگان رفت و آمد دارید؟  -6چقدر از
وقت روزانه خود را با اعضای خانواده سپری میکنید؟  -8چقدر از وقت روزانه
خود را با دوستان سپری میکنید؟  -4اگر مشکل مالی داشته باشید چقدر میتوانید
روی دوستانتان حساب باز کنید؟  -۲چقدر شما و دوستانتان یکدیگر را مهمان
میکنید؟  -8اگر مشکل مالی داشته باشید چقدر میتوانید روی خانوادهتان حساب
باز کنید؟
تحقیق به روش کمی پیمایشی در میان سرپرستان خانوارهای شهر تبریز که
تعداد آنها طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1988بالغ بر 9۲8912
خانوار است 16انجام شده است .از این تعداد  986نفر بر اساس فرمول کوکران به
تعمیمپذیری نتایج تحقیق حجم نمونه به  681نفر افزایش داده شد.
NpqT 2
378329  0/5  0/5  1.96 2
363195.84


 384
2
2
2
2
946.78
Nd  pqT
378329  0/05  0 / 5  0 / 5  1.96

n

در این تحقیق از روش نمونهگیری چند مرحلهای (خوشهای و طبقهای
متناسب) تصادفی استفاده شده است .فرایند نمونهگیری طبق مناطق شهرداری شهر
تبریز -که از هشت منطقه شهرداری تشکیل شده -انجام گرفته است .نقشه زیر
جایگاه هر یک از مناطق شهرداری را در نقشه تبریز نشان میدهد.

کمال کوهی

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ،اما برای افزودن بر دقت نمونهگیری و
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شکل  -1نقشه شهر تبریز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری

در مرحله نخست فرایند نمونهگیری هریک از مناطق شهرداری تبریز به
عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد .در مرحله دوم برای همگنسازی خانوارها در
داخل خوشهها ،هر خوشه به چندین طبقه همگن تقسیم گردید .در مرحله سوم کار
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

نمونهگیری در داخل هر یک از مناطق به شیوه تصادفی ساده (قرعه کشی)
خیابانها و محلههای هر یک از مناطق انتخاب شدند .در مرحله چهارم به تناسب
تعداد جمعیت ساکن در مناطق شهرداری تعداد نمونه به هریک از مناطق اختصاص
یافت و در مرحله بعدی برحسب خیابانها و محلههای انتخاب شده در مرحله قبلی
به روش نمونهگیری تصادفی نمونه نهایی برای گردآوری اطالعات گزینش
شدند.

18

گردآوری دادههای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه انجام شده است.
پرسشنامه تنظیم شده حاوی اطالعاتی درباره ویژگیهای عمومی پاسخگویان و
سئواالت و گویههایی درباره هر یک از متغیرهای تحقیق است .اغلب گویهها به
شکل طیف پنج و شش درجهای به صورت بسته پاسخ طراحی شده بود .روایی 14و
پایایی 1۲ابزار اندازهگیری به ترتیب به وسیله اجماع نظر متخصصین و آلفای
کرونباخ بررسی شده است.
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روشی که برای اندازهگیری روایی سؤاالت متغیرهای موجود در پرسشنامه به
کار برده شده روایی محتوایی است .طبق این نوع روایی ،اجماع نظر متخصصین
امر نشان از روایی محتوایی گویههای موجود در پرسشنامه برای اندازهگیری
متغیرهای تحقیق دارد .نتایج حاصل از دیدگاهها و نظرات تقریباً ده نفر از
صاحبنظران این حوزه در خصوص سؤالها و گویههای مندرج در پرسشنامه
بیانکننده این امر بود که با اصالحات جزئی در گویههای ابزار سنجش روایی
محتوایی آن حاصل خواهد شد .محقق نیز با رعایت نکته نظرهای صاحبنظران و
اصالح (تعدیل در تعداد گویهها و اصالح برخی از آنها) ابزار اندازهگیری
پرسشنامه نهایی را تنظیم نمود.
تحلیل پایایی گویههای متغیرها نشان داد که گویههای اختصاص داده شده
برای اندازهگیری متغیرها مناسب بوده و دو متغیر ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی
تحقیق بر اساس روش پایداری دورنی و کاربرد تکنیک آلفای کرنباخ نشان
میدهد که همه متغیرها دارای ضریب پایایی باالیی بودهاند.
جدول -1نتایج تحلیل پایایی متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد گویهها

مقدار آلفای کرونباخ

ناامنی غذایی

2

1/88

سرمایه اجتماعی

11

1/82

یافتههای تحقیق
نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی خصوصیات جامعه آماری و متغیرهای
زمینهای نشاندهنده این است که اکثریت سرپرستان خانوارهای شهر تبریز مرد

کمال کوهی

دارای پایایی باالی  1/88بوده است .به عبارت دیگر ،تحلیل پایایی متغیرهای
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بوده و تنها  14/2درصد آنان را زنان تشکیل میدهند .از لحاظ وضعیت شغلی
اغلب سرپرستان خانوارها به ترتیب در بخش غیردولتی و دولتی مشغول کار
بودند .از حیث وضعیت تأهل ،بیش از  88درصد از سرپرستان متأهل بودند و بقیه
نیز در گروههای مجرد ،مطلقه و همسر مرده قرار گرفتهاند و متوسط سنی آنها
برابر با  66/۲سال بوده است .عالوه بر آن ،تحلیل توصیفی سرمایه اجتماعی و
ناامنی غذایی نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی سرپرستان خانوارهای شهر تبریز
در سطح متوسط به باال قرار داشته است .زیرا میانگین نمرات این متغیر 88/66از
 111و  ۲1/1از  111برآورد شده است .همین نکته در مورد امنیت غذایی نیز
صادق است .زیرا ناامنی غذایی در بین خانوارهای شهر تبریز در سطح پایینتر
قرار دارد ،به طوری که میانگین ناامنی غذایی در حدود  1/8از  1۲و  11/9۲از
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

 111بوده است.
جدول  -1خصوصیات جامعه مورد بررسی
توزیع درصدی و آماره ها

متغیرها
وضعیت جنسی

زن ( )14/2و مرد ()89/1

وضعیت شغلی

شاغل دولتی( ،)91/1شاغل غیردولتی ( ،)69/8بیکار( ،)1/4خانهدار()6/1
بازنشسته و سایر()12/2

وضعیت تأهل

مجرد( ،)6/8متأهل ( ،)88/8مطلقه ( ) 1/۲و همسرمرده ()8/1

سن

میانگین ( ،)66/۲حداقل( ،)12حداکثر ( ،)28انحراف معیار ( )19/۲و خطای
استاندارد میانگین ()1/44
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جدول -9شاخصهای آماری متغیر سرمایه اجتماعی و ناامنی غذایی در بین سرپرستان

آماره و مقدار آن

تعداد

دامنه

ناامنی غذایی

614

1/8

11/9۲

1/186

9/8

16/8

14

1

14

حداقل

سرمایه
اجتماعی

614

86/66

۲1/1

1/4

/91
11

181/14

۲4

98

116

حداکثر

میانگین

میانگین درصدی

خطای معیار
میانگین

انحراف معیار

واریانس

خانوارهای تبریز

یکی دیگر از متغیرهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته ،سرمایه
اجتماعی است .این متغیر با سه بعد اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شبکه
اجتماعی سنجش و اندازهگیری شده است .نتایج تحلیل همبستگی بین سرمایه
اجتماعی و ناامنی غذایی نشان میدهد که بین سرمایه اجتماعی و ناامنی غذایی
در سه مؤلفه اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شبکه اجتماعی منجر به کاهش
ناامنی غذایی میشود .به عبارت دیگر ،خانوارهایی که دارای سرمایه اجتماعی
باالیی هستند میزان ناامنی غذاییشان از خانوارهایی که دارای سرمایه اجتماعی
کمتری هستند ،در سطح پایینتری قرار دارد .هر گونه افزایش در سرمایه
اجتماعی میزان ناامنی غذایی را تعدیل میکند.

کمال کوهی

همبستگی معنادار و معکوسی وجود دارد .بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی خانوارها
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جدول  -6نتایج تحلیل همبستگی بین دو متغیر ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی
ناامنی غذایی

اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

شبکه روابط اجتماعی

ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

ضریب همبستگی

-1/116

سطح معنی داری

1/111

تعداد مشاهدات

616

ضریب همبستگی

-1/189

سطح معنی داری

1/111

تعداد مشاهدات

612

ضریب همبستگی

-1/961

سطح معنیداری

1/111

تعداد مشاهدات

619

ضریب همبستگی

-1/619

سطح معنیداری

1/111

تعداد مشاهدات

618

در نهایت پس از تحلیل همبستگی متغیرها ،برازش کاراترین مدل رگرسیونی
با کنترل پیش فرضهای آن برای تبیین ناامنی به وسیله ابعاد سهگانه سرمایه
اجتماعی بر اساس دادهها انجام شده است .نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی
گام به گام نشان میدهد که از بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی ،شبکه روابط
اجتماعی و مشارکت اجتماعی وارد مدل نهایی شده و توانستهاند نزدیک به 12
درصد از تغییرات ناامنی غذایی را تبیین نمایند .اما بعد اعتماد اجتماعی از مدل
نهایی خارج شده و تأثیر معناداری در تبیین تغییرات ناامنی غذایی ندارد .ضرایب
استاندارد بتای مدل نهایی برازش شده ناامنی غذایی بیانگر این است که با افزایش
میزان شبکه روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی از میزان ناامنی غذایی کاسته
میشود .همچنین این ضرایب نشان میدهد که در بین ابعاد شبکه روابط اجتماعی
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و مشارکت اجتماعی ،در کاهش ناامنی غذایی شبکه روابط اجتماعی مهمتر از
مشارکت اجتماعی بوده است.
جدول  -8آماره های تحلیل رگرسیون چندمتغیره ناامنی غذایی

شبکه
اجتماعی

روابط

مشارکت
اجتماعی

بتای
استاندارد
شده

T

Sig

-1/611

-8/88

1/111

-1/999

-6/119

1/114

آنالیز واریانس
سطح معنی
کمیت F
داری

68/8۲

1/111

ضریب
همبستگی
چندگانه

1/698

ضریب تبیین

1/121

ضریب تبیین
اصالح شده
اشتباه معیار
برآورد
کمیت
دوربین
واتسون

1/188
9/16
1/8۲

متغیرهایی که از مدل نهایی خارج شده اند
اعتماد اجتماعی

-/128

-1/11

1/911

طبق نتایج به دست آمده از تحقیق میزان ناامنی غذایی در بین خانوارهای
کالن شهر تبریز در سطح پایینی قرار داشته و از هر  111خانوار در حدود 11/9۲
درصد دچار ناامنی غذایی هستند .نتایج تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان
داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد سهگانه آن در کاهش و یا در افزایش میزان ناامنی
نقش مؤثری ایفا میکنند .به عبارت دیگر با افزایش در میزان سرمایه اجتماعی در
هر یک از ابعاد ،از میزان ناامنی غذایی کاسته میشود و بر عکس .نتایج بدست
آمده از تحقیق حاضر با نظریهها و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در یک
راستا قرار دارند .به عنوان مثال نظریههای کاواچی ،اسسگویا ،کمپیل و نتایج

کمال کوهی

نتیجهگیری
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تحقیقات مارتین ،اوبا ،کتی ،والکر و همکارانشان ،هزار جریبی ،علیزاده اقدم و
حسینی با نتایج این تحقیق کامالً همخوانی دارند.
سرمایه اجتماعی قادر است شانس دسترسی به انواع مختلف حمایتهای
اجتماعی در زمانهای مورد نیاز را افزایش دهد .در سطح خانوار ،خانوارهایی که
همسایگان شان به آنها اعتماد داشته و شناخت کافی دارند به احتمال زیاد برای
رفع مشکل غذاییشان اقدام میکنند .همچنین سرمایه اجتماعی احتمال افزایش
امنیت غذایی در هر دو سطح جامعه و خانوار را تقویت میکند .سرمایه اجتماعی
در همه زمانها به ویژه در زمان بحران نقش تسهیلکننده در دسترسی به مواد
غذایی برای خانوارها و یا جوامع آسیبدیده از طریق امکان دسترسی به شبکههای
خارجی ،روابط خویشاوندی و همبستگی اجتماعی با جامعه ایفا میکند .کمپبل
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

ادعا کرده است کمکهایی که خانوار میتواند در شرایط بحرانی از منابع
خصوصی مثل خویشاوندان و دوستان و یا کمکهای غذایی دولتی دریافت کند
منجر به کاهش ناامنی غذایی آنها میشود .دورو معتقد است که برنامههای
حمایت اجتماعی در مدیریت امنیت غذایی و کاهش آسیبپذیری ناشی از آن
نقش مؤثری ایفا میکند .وجود برنامههایی نظیر بیمه ،کمکهای غذایی
اضطراری ،کمک به تثبیت درآمد و اشتغال و حمایت از تولیدات خانگی برای
حفظ مردم در مقابل ناامنی غذایی الزم و ضروری است .مارتین و همکارانش
(1116م ).به این نتیجه رسیدند که خانوارهایی که در شاخصهای سرمایه اجتماعی
نظیر شبکه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و روابط متقابل وضعیت بهتری داشتند در
قیاس با خانوارهای دیگر کمتر دچار خطر گرسنگی و ناامنی غذایی میشوند.
تحقیق اوبا و همکارانش (1111م ).نشان میدهد که شبکههای اجتماعی همبستگی
معنیدار قابل توجهی با امنیت غذایی داشته است .به عبارت دیگر خانوارهایی که
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دارای شبکه اجتماعی بزرگتری هستند از امنیت غذایی بیشتری برخوردار بودند .به
نظر والکر و همکارانش (111۲م ).سرمایه اجتماعی به ویژه ابعاد اعتماد اجتماعی و
روابط متقابل اجتماعی با سالمت و ناامنی غذایی ارتباط عمیق دارند .برای همین
منظور آنها وضعیت امنیت غذایی ،سرمایه اجتماعی ،سالمت زنان ،کودکان و
نوزادان خانوادههای شرکتکننده در مطالعه را بررسی کردهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که سرمایه اجتماعی باال با ناامنی غذایی خانوارها رابطه معکوسی دارد.
کتی و همکارانش (1116م ).نشان دادند که شانس گرسنگی خانوارها با سرمایه
اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ است .خانوارهایی که سرمایه اجتماعی آنها پایین
است احتمال ابتال به گرسنگی در آنها بیشتر از بقیه خانوارهاست .سرمایه
اجتماعی در هر دو سطح جامعه و خانواده به طور قابل توجهی با امنیت غذایی
همبستگی دارد .عضویت در سازمانهای مدنی و روابط متقابل در میان همسایگان
تلقی میشود .در تحقیقات داخلی نیز حسینی (1988ش ).و هزار جریبی و علیزاده
اقدم (1921ش ).بر رابطه سرمایه اجتماعی و ناامنی غذایی مهر تأیید زدهاند.
در مجموع میتوان گفت ،یافتههای تحقیق حاضر ،نظریههای موجود و
تحقیقات قبلی داخلی و خارجی بر این نکته صحه گذاردهاند که سرمایه اجتماعی
روند حاکم بر ناامنی غذایی را کنترل و تعدیل مینماید .به این صورت که
خانوارهایی که از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارند به واسطه برخورداری از
حمایت اجتماعی از سوی خانوارهای دیگر به ویژه همسایگان در شرایط بحرانی
میتوانند از تشدید ناامنی غذایی خودشان جلوگیری نمایند .در مقابل خانوارهای
با سرمایه اجتماعی پایین از چنین حمایتی برخوردار نبوده و در شرایط بحرانی قادر
به مبارزه با ناامنی غذایی نیستند.

کمال کوهی
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پیشنهادهای کاربردی
سرمایه اجتماعی به خصوص در زمانهای بحرانی و مورد نیاز یکی از
مهمترین مؤلفهها در کاهش ناامنی غذایی محسوب میشود .در سطح خانوار،
خانوارهایی که همسایگانشان به آنها اعتماد داشته و شناخت کافی دارند به
احتمال زیاد برای رفع مشکل غذایی شان اقدام میکنند .این امتیاز به ظاهر
بیاهمیت میتواند تفاوت زیادی از نظر دسترسی به غذا به خصوص برای
خانوارهای کم درآمد ایجاد نماید .در جامعهای که سرمایه اجتماعی در سطح
باالیی قرار دارد ،به احتمال زیاد فروشگاههای مواد غذایی به خاطر اعتبار و حسن
نظر مواد غذایی الزم را به صورت نسیه میدهند تا بعداً پول آن را پرداخت نمایند.
در مقابل جامعهای با سرمایه اجتماعی پایینتر به احتمال زیاد ممکن است علیرغم
ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی

تالش خانوارها ،پشتیبانی از همسایگان جهت دسترسی به مواد غذایی را دریافت
نکنند .پس ،سرمایه اجتماعی در همه زمانها به ویژه در زمان بحران نقش
تسهیلکننده در دسترسی به مواد غذایی برای خانوارها و یا جوامع آسیبدیده از
طریق امکان دسترسی به شبکههای خارجی ،روابط خویشاوندی و همبستگی
اجتماعی با جامعه ایفا میکند .در قالب سرمایه اجتماعی دسترسی به اطالعات و
منابع رسمی و غیررسمی بواسطه هنجارهای روابط متقابل و اعتماد متقابل و
همبستگی در سطوح خانوادگی و اجتماعی آسانتر بوده و سرمایه اجتماعی با
مکانیسمهای مختلف در سطح خانواده و جامعه موجب افزایش امنیت غذایی
میشود .خانوارهایی که در شاخصهای سرمایه اجتماعی نظیر شبکه اجتماعی،
اعتماد اجتماعی و روابط متقابل وضعیت بهتری داشتند در قیاس با خانوارهای
دیگر کمتر دچار خطر گرسنگی و ناامنی غذایی میشوند .بنابراین ،پیشنهاد
میشود که رفت و آمدهای خانوادگی بین خویشاوندان ،دوستان و برخورد مناسب
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و توأم با احترام با همکاران و هممحلیها ،همسایگان ،داشتن صفاتی نظیر صداقت،
اعتماد ،امانت داری ،درستکاری و سایر صفات حسنه میتواند سرمایه اجتماعی
خانوارها را تقویت نماید و در مواقع لزوم به وسیله این سرمایه اجتماعی میتوان
بسیاری از بحرانها را در زندگی پست سر گذاشت .همچنین باید این نکته را نیز
یادآوری کرد که با توجه به این که بسیاری از مراسمها و اجتماعات و روابط با
مرکزیت غذا شکل میگیرد ،بنابراین توصیه میشود جهت حفظ شبکه روابط،
پذیرایی از مهمانان ساده و به دور از تجمالت باشد .خود این امر میتواند در بهبود
روابط و دید و بازدیدها و حفظ سرمایه اجتماعی نقش بسیاری مهمی داشته باشد.

کمال کوهی
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پینوشتها
1 - Public Bad
 - 1نتایج تحقیقات در کشور و شهر تبریز در خصوص میزان ناامنی غذایی در بین گروههای مختلف
مردم 82/6 :درصد در شهرستان خوی (شرفخانی ،)1988 ،دهک اول و دوم خانوارها (پورکاظمی
 ،)1988اسعدآباد تبریز  91/9درصد (استاد رحیمی ،)1984 ،شهر تبریز  94/9درصد (دستگیری،)1988 ،
دانش آموزان اصفهانی  94/4درصد (محمدزاده ،)1921 ،دانشآموزان یزدی  91/8درصد (درستی،
 )198۲و خانوادههای کم درآمد بوشهری  84درصد (محمدپورکلده.)1982 ،
3 -High food security
4 -Marginal food security
5 -Low food security:formerly called “food insecurity without hunger
6 -Very low food security :formerly called “food insecurity with hunger
7-Kawachi
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8- Sseguya
9- Stephen Devereux
10- Kawachi
11- Sseguya
12- United States Department of Agriculture
چون این پرسشنامه ساخته دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده امریکا است به همین نام معروف شده
است.
13 - Household Food Insecurity Access Scale
 -16با وجود تقسیم شدن شهر تبریز به ده منطقه شهرداری بر اساس سرشماری  ،1921در تحقیق حاضر
بر اساس  8منطقه شهرداری حجم نمونه محاسبه شده است .زیرا در زمان انجام تحقیق نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  1921منتشر نشده بود تا مبنای تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری قرار
بگیرد.
 -18برای مثال اگر در یک محلهای  81خانوار ساکن بودند و برحسب فرایند نمونهگیری تحقیق 11 ،نفر
بایستی از این محله پرسشنامه را تکمیل میکردند ،در این صورت فاصله نمونهگیری در این محله  8در
نظر گرفته میشد تا از کل محله عمل نمونهبرداری انجام شود.
16 -Validity
17 -Reliability
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Kamal Koohi
Abstract
Introduction: Food security is one of the main factors providing individual,
social health and society development sponsor. Food security is as important
as the World Bank and the FAO food security has announced the third
millennium development goal. In this context, this paper aims to study the
rate of food insecurity among households in Tabriz and The role of social
capital in it reducing.
Methods: Research survey conducted in 1391 and the study population
includes the heads of households in the Tabriz city, that is approximately
378,329 households. The sample size of this research were selected 400
people for the study, Sampling method was Multi-stage random cluster
sampling. Techniques of data collection have been questionnaire. Reliability
analysis of food insecurity and social capital variables also show a high
reliability. The data collected for analysis SPSS version 22 software was
used.
Results: Research findings show that rates of food insecurity in Tabriz
households are located in the lower level (10/4from 100). pearson correlation
analysis also implies that the dimensions of social capital, social trust, social
participation and networks of social relations is significant negative
correlation with food insecurity and the three dimensions of social capital,
social participation and networks of social relations have entered into the
final model and this variables explained to 19 percent of the food insecurity
variance. Social trust has been removed from the final model.
Conclusions: among the three dimensions of social capital, the network of
social relations and social participation are suitable for reducing household
food insecurity in Tabriz. Also among the three dimensions of social capital,
the network of social relations largest and most important factor is to reduce
household food insecurity.
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