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*

سيده محدثه ضيائي ،فرشيد اشراقی ،فرهاد شيرانی بيدآبادی ،و علی کرامتزاده
تاريخ دريافت2992/9/2 :

تاريخ پذيرش2999/4/2 :

چکيده
راهبردهاي مقابلهاي مجموعهاي از واكنشهاي مردم است كه در شرايط عدم امنيت غذايي انتخاب
و اجرا ميشوند .خوردن غذاهاي ارزانقيمت و کمترمرجح يکي از همين راهبردهاست که در چنين
شرايطي ،روي آوردن بدان در ميان خانوارها عموميت دارد .با توجه به اهميت اين راهبرد ،تحقيق
حاضر در پي شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب آن در قالب راهبردي مقابلهاي از سوي خانوارهاي
روستايي شهرستان گرگان بود .دادهها و اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبة مستقيم با اشخاص
مسئول آمادهسازي غذاي خانوار در نمونهاي به حجم  262نفر در بهار و تابستان  2992گردآوري و
براي تجزيه و تحليل دادهها ،از مدل الجيت چندجملهاي بهرهگيري شد .نتايج نشان داد که عواملي
مانند درآمد ساالنه ،سطح تحصيالت همسر ،کشاورز بودن ،فاصلة روستا تا بازار ،شاغل بودن
* بهترتيب ،دانشآموختة اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعيي گرگيانن نويسيندس مسيئول و ع يو
هيئت علمي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه عليوم کشياورزي و منيابع طبيعيي گرگيان ()f_eshraghi@yahoo.comن
ع و هيئت علمي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگ اه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگانن و ع و هيئت علمي گيروه
اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
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سرپرست خانوار ،و بيماري يکي از اع اي خانوار بر انتخاب راهبرد مقابلة «مصرف غذاهاي
کمترمرجح و ارزانقيمت مؤثرند.

کليدواژهها :شاخص راهبردهاي مقابلهاي ،عدم امنيت غذايي ،مدل الجيت ترتيبي ،مناطق روستايي ،گرگان
(شهرستان).

***

امنيت غذايي( )2عبارت است از دستيابي هر فرد در هر زمان به منابع غذايي براي زندگي
سالم و فعال ( .)World Bank, 1986مطالعة تاريخ سياسي و اجتماعي كشورها نشان
مي دهد كه گذشته از تهديدات خارجي ،عوامل ديگري از جمله ناآراميهاي اجتماعي و
سياسي و ناپايداريهاي اقتصادي نيز وجود دارند كه موجب بيثباتي و آسيبپذيري شديد
يك نظام سياسي ميشوند (ضيائي .)6 :2992 ،ناامني غذايي از جمله عواملي است كه
ميتواند ارزشهاي حياتي و در نتيجه ،امنيت ملي يك نظام سياسي -اجتماعي را به مخاطره
بيندازد .سياست امنيت غذايي يك سياست امنيت ملي است كه كم و كيف آن ،در هر
كشور ،مقدار عرضه و كيفيت كاالي عمومي امنيت ملي را تعيين ميكند .عرضة يك سطح
بهينة امنيت ملي مستلزم تدارك سطح بهينة امنيت غذايي است (ضيائي.)6 :2992 ،
اندازهگيري( )2وضعيت امنيت غذايي يکي از مهمترين مسائل در مطالعات امنيت غذايي بهشمار
ميرود .تاکنون براي برآورد امنيت غذايي ،از روشهاي گوناگون بهرهگيري شده است ،که
مهمترين آنها عبارتاند از اندازهگيري مقدار کالري دريافتي افراد( ،)9اندازهگيري مقدار کالري
دريافتي خانوار( ،)4اندازهگيري شاخص تنوع غذايي( )5و شاخص راهبردهاي مقابلهاي( .)6اينها
روشهايي استاندارد است که بر اساس شرايط اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع مختلف،
به دفعات از آنها در کشورهاي مختلف استفاده شده و البته هر كدام داراي مزايا و معايب
خاص خود است ( .)Shirani Bidabadi, 2002: 6شاخص راهبردهاي مقابلهاي از
شاخصهايي است که براي برآورد وضعيت امنيت غذايي طراحي شده است .از مهمترين
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ويژگيهاي متمايز شاخص راهبردهاي مقابلهاي سادگي اندازهگيري ،سرعت محاسبه ،دقت
مناسب و سادگي درک اين شاخص و همچنين ،همبستگي مناسب آن با ساير شاخصهاي
بسيار پيچيدس امنيت غذايي است (شيراني بيدآبادي و همکاران .)2 :2992 ،شاخص
راهبردهاي مقابلهاي نشان ميدهد که چگونه خانوارها خود را با تهديدات ناشي از کمبود

مواد غذايي وفق ميدهند .راهبردهاي مقابلهاي از واكنشهاي راحتتر شروع و به واكنش-
هايي سختتر ختم ميشوند که اجراي آنها براي خانوار بسيار سخت است .راحتترين اين

راهبردها که بر اساس نتايج مطالعات ضيائي ( ،)2992شيراني بيدآبادي و همکاران ()2992
و احمدي ( ،)2991خانوارها بسيار از آن بهره ميگيرند ،استفاده از غذاي کمترمرجح و
ارزانقيمت است .از آنجا که بهرهگيري از اين راهبرد باعث بروز سيري شکمي و نه سيري
سلولي ميشود و مشکل عدم امنيت غذايي را از حالت آشکار به حالت پنهان درميآورد،
ميتوان بررسي علل و عوامل روي آوردن بدين راهبرد را از اولويتهاي تحقيق در زمينة
امنيت غذايي دانست ( .)Shirani Bidabadi, 2002از اينرو ،در مطالعة حاضر نيز براي
برآورد وضعيت امنيت غذايي ،از روش برآورد شاخص راهبردهاي مقابلهاي استفاده شده
است كه با توجه به نتايج مطالعات پيشين مبني بر نبود امنيت غذايي در مناطق روستايي
شهرستان گرگان (شيراني بيدآبادي و همکاران2992 ،ن ضيائي ،)2992 ،هدف ويژس مطالعة
حاضر بهشمار ميرودن و بنابراين ،پژوهش حاضر به بررسي عدم امنيت غذايي در اين
مناطق ميپردازد .از آنجا که عدم امنيت غذايي ممکن است در هر دهستان وجود داشته و
طبق آداب و رسوم و شرايط اقتصادي -اجتماعي هر دهستان ،نتايج دهستانها از لحاظ
تعداد و شدت استفاده از راهبردها با يكديگر متفاوت باشد ،نميتوان نتايج يک دهستان را
براي کل مناطق روستايي گرگان بهکار بردن از اينرو ،در مطالعة حاضر ،هر پنج دهستان
مورد نظر بررسي شدند .با توجه به عموميت استفاده از غذاهاي کمترمرجح و ارزانقيمت،
که باعث ميشود اين راهبرد به عنوان مهمترين راهبرد مقابله با عدم امنيت غذايي شناخته
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شود ،شناسايي عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر انتخاب اين راهبرد را ميتوان
در قالب روشي براي مقابله با عدم امنيت غذايي دنبال كرد.
بهطور کلي ،راهبردهاي مقابلهاي ،بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي
خانوار ،ممكن است دربرگيرندس دامنهاي از روشهاي مقابله با عدم امنيت غذايي باشد ،از
مصرف غذاهاي کمترمرجح گرفته تا گذراندن يک روز کامل بدون غذا .يکي از اين
راهبردهاي مقابله با عدم امنيت غذايي که فراواني استفاده از آن بيش از ساير راهبردهاست،
استفاده از غذاهاي کمترمرجح است (احمدي2991 ،ن شيراني بيدآبادي و همکاران2992 ،ن
ضيائي .)2992 ،بهطور کلي ،راهبردهاي غذايي مورد استفادس خانوارها و مورد اشاره در مطالعات
امنيت غذايي (احمدي2991 ،ن شيراني بيدآبادي و همكاران2992 ،نMjonono et al., 2009ن
 )Ibrahim et al., 2009عبارتاند از :استفاده از غذاي کمترمرجح و ارزانقيمت ،کاستن از
غذاي مردان خانوار ،کاستن از غذاي خودتان (زن خانوار که مسئول آمادعسازي غذا و البته
پاسخگوي سواالت پرسشنامه است) ،کاستن از غذاي کودکان خانوار ،صرفنظر کردن از
يک وعدس غذايي در يک روز ،و يک روز کامل بدون غذا بودن.
احمدي ( )2991به بررسي کاربرد راهبرد مقابلهاي ( )CSIدر برآورد وضعيت امنيت
غذايي در شهرستان عليآباد کتول پرداخته و چنين نتيجه گرفته است كه اکثر خانوارهاي
مورد مطالعه از راهبردهاي مقابلة غذايي متفاوت استفاده ميکنندن همچنين ،درصد بيشتري
از خانوارها ،چه در بخش روستايي ( 95/62درصد) و چه در بخش شهري ( 12/12درصد)،
به راهبرد مقابلهاي استفاده از غذاي کمترمرجح و ارزانقيمت روي آوردهاند .شيراني
بيدآبادي و همکاران ( ،)2992در مطالعهاي با عنوان «کاربرد شاخص راهبرد مقابله ()CSI
در برآورد وضعيت امنيت غذايي بين کارکنان خدماتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
طبيعي گرگان» دريافتند که اين کارکنان از راهبردهاي گوناگون بهره گرفتهاند و از آن ميان،
راهبرد مقابلهاي استفاده از غذاهاي کمترمرجح و ارزانقيمت با  33/3درصد بيشترين کاربرد
را در خانوارهاي كاركنان داشته است .ابراهيم و همكاران ( )Ibrahim et al., 2009به
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بررسي وضعيت امنيت غذايي با استفاده از شاخص راهبردهاي مقابلهاي در منطقة شهري
گاواگواالداي ابوجا در نيجريه پرداخته و نتيجه گرفتهاند که هفتاد درصد مردم اين منطقه يا
از راهبردهاي مقابلهاي استفاده نميكنند و يا از راهبردهاي مقابلهاي با شدت بسيار کمتر
استفاده ميكنندن همچنين ،راهبرد مقابلهاي مورد استفاده در اکثر خانوارهاي مورد مطالعه
استفاده از غذاهاي کمترمرجح و ارزانقيمت است ( 92/15درصد) و در نتيجه ،ميتوان آنها
را از نظر وضعيت امنيت غذايي در وضعيتي بسيار امن ارزيابي كرد ،در حالي که سي درصد
بقيه از راهبردهاي مقابلهاي شديد استفاده ميكنند و در نتيجه ،از نظر امنيت غذايي ،در
وضعيتي مناسب بهسر نميبرند .امجونونو و همكاران ( )Mjonono et al., 2009به بررسي
راهبردهاي مقابلهاي در شرايط عدم امنيت غذايي خانوار و تأثير توليد محصول در امنيت
غذايي با استفاده از شاخص راهبردهاي مقابلهاي ( )CSIپرداخته و نتيجه گرفتهاند که از
مهمترين راهبردهاي مورد استفادس خانوارها عبارتاند از :استفاده از غذاهاي کمترمرجح و
ارزانقيمت ،قرض گرفتن پول ،کم کردن وعدههاي غذايي ،و کم کردن غذاي بزرگساالن
براي غذا دادن به کودکان که از ميان ،راهبرد مقابلهاي استفاده از غذاهاي کمترمرجح و
ارزانقيمت بيش از همه بهكار گرفته شده استن همچنين ،يک همبستگي مثبت بين استفاده
از راهبردهاي مقابلهاي و مقدار عددي شاخص راهبردهاي مقابلهاي وجود داشته است .بيلِي
بِدِك ( )Belay Bedeke, 2012به تعيين عوامل مؤثر بر وضعيت امنيت غذايي در منطقة
کرسا در شرق اتيوپي پرداختن در اين پژوهش ،مطالعه روي  221خانوار انجام شد و با
استفاده از مدل الجيت با فرض عدد يک براي وجود امنيت غذايي و صفر براي عدم امنيت
غذايي ،عوامل مؤثر بر سطح عدم امنيت غذايي مشخص شدند و بدين ترتيب ،نتايج نشان
داد که اندازس خانوار و جنسيت سرپرست خانوار (زن بودن) با امنيت غذايي رابطة منفي
داردن به ديگر سخن ،احتمال آن کمتر است که زن سرپرست خانوار بتواند براي خانوار
امنيت غذايي ايجاد کند و البته متغيرهاي کل محصول زراعي و دريافت حوالة پولي داراي
اثر مثبت روي امنيت غذايي است .با توجه به مطالعات پيشگفته و ديگر مطالعات انجامشده
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در اين زمينه ،مطالعة حاضر به شناسايي و بررسي متغيرهاي اجتماعي ،فردي ،اقتصادي و
فرهنگي تأثيرگذار بر سطح عدم امنيت غذايي خانوارها پرداخته است.

روش محاسبة شاخص راهبردهاي مقابلهاي
روشهاي گوناگون براي محاسبة شاخص راهبردهاي مقابلهاي وجود دارد کيه از آن جمليه
ميتوان به روشهاي زير اشاره کرد:
 -1شمارش راهبردهاي مقابلهاي خانوار -2 ،محاسبة مجموع وزني راهبردهاي مقابلهاي
خانوار ،و  -9محاسبة مجموع وزني راهبردهاي مقابلهاي که در آن ،وزن نشاندهندس فراواني
کاربرد راهبرد مقابلهاي و شدت آن است (.)Hoddinot, 1999
روش سوم نسبت به دو روش ديگر محاسبة شاخص راهبردهاي مقابلهاي کاملتر است.
يک روش ساده انجام اين كار عبارت است از آنکه به راهبردهاي مقابلهاي اوليه با شدت
کمتر وزن  2و به سؤاالت ديگر با شدت بيشتر ،بهترتيب ،وزنهاي  2و  9داده شود
( .)Hoddinot, 1999وزن  2دادهشده نشان ميدهد كه شدت راهبرد مورد نظر کم است و
خانوار وقتي از اين راهبرد استفاده ميكند كه در شرايط عدم امنيت غذايي با شدت کمتر
قرار داشته باشدن وقتي خانوار با استفاده از راهبردهاي مقابلهاي با شدت کمتر نتوانست
شرايط خود را حفظ کند و به سطح پايينتر سقوط کند ،با توجه به شرايط ،مجبور ميشود
كه از راهبردهاي سختتر و با شدت بيشتر و با وزنهاي  2و  9استفاده کند .در مطالعة
حاضر ،از روشهاي  2و  9براي محاسبة راهبردهاي مقابلة غذايي استفاده شده استن و
طبق روش  ،9به سؤاالت راهبردهاي مقابلة غذايي بهکاررفته در مطالعه وزن داده ميشود.
در تحقيق حاضر ،محاسبة شاخص راهبرد مقابلة غذايي طبق نمونه سؤاالت استاندارد
بهکاررفته توسط مؤسسات بينالمللي تحقيقات غذا در کشور مالي انجام شده که شامل شش
سؤال اولية راهبردهاي مقابلة غذايي است (.)Hoddinot, 1999
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جدول  -7محاسبة مجموع وزني راهبردهاي مقابلة غذايي خانوارهاي مناطق روستايي گرگان
شمارة سؤاالت

راهبرد

وزن دادهشده به سؤاالت

2

استفاده از غذاهاي کمترمرجح

2

2

کاستن از غذاي مردان خانوار

2

9

کاستن از غذاي خودتان

2

4

کاستن از غذاي کودکان

2

5

صرفنظر کردن از يک وعدس غذايي در يک روز

2

6

يک روز کامل بدون غذا بودن

9

مأخذHoddinot, 1999 :

مدل الجيت ترتيبي (چندجملهاي)
در مطالعة حاضر ،با توجه به نوع متغير پاسخ براي تعيين عواميل ميؤثر بير انتخياب راهبيرد
مقابلهاي در چهار طبقة «هرگز ،بهندرت ،در برخيي ميوارد ،و در اغليب ميوارد» ،از الگيوي
الجيت ترتيبي( )2براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شيده اسيت .الگيوي الجييت ترتيبيي
مبتني بر يك متغير پنهان پيوسته است كه از آن بهمنظور تعيين تأثير متغيرهياي توضييحي در
استفاده از راهبرد مقابلة غذايي اسيتفاده از غيذاهاي کمترميرجح و ارزانقيميت و همچنيين،
نحوس تأثير هر متغير بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه پاسخ بيه شيرايط عيدم
امنيت غذايي موجود بهره گرفته ميشودن اين مدل بهصورت زير مشخص ميشود:

كه در آن،

متغير پيوستة راهبرد مقابلهاي اسيتفاده از غيذاهاي کمترميرجح و ارزانقيميت،

بردار پارامترهايي كه باييد بيرآورد شيوند و

بيردار متغيرهياي توضييحي غيرتصيادفي

مشاهده شده كه ويژگي مصرفکنندس iام را اندازهگيري ميكند ،و نيز عبارت خطاست كيه
داراي توزيع لجسيتيک اسيت.

ييك متغيير غيرقابيل مشياهده اسيت و از ايينرو ،شييوس
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رگرسيوني استاندارد قابل كاربرد براي اين معادله نيسيت ( .)Greenacre, 2006اگير فيرض
شود كه

متغيري گسسته و قابل مشاهده و بيانگر سطوح مختلف راهبرد مقابلية خيانوار i

براي بهدست آوردن سطح امنيت غذايي باشد ،ارتبياط مييان متغيير غيرقابيل مشياهده
متغير قابل مشاهده از الگوي الجيت ترتيبي

و

بهصورت زير بهدست ميآيد:

كه در آن n ،اندازس نمونة ميورد بررسيي اسيت ( ،)Greenacre, 2006و هيا عبيارتانيد از
آستانههايي كه پاسخهاي مشاهدهشدس گسسيته را تعرييف مييكننيد و باييد بيرآورد شيوند.
احتمال اينكه

باشد ،از طريق رابطة زير محاسبه ميشود:

در بيان احتمال تجمعي ،الگوي الجيت ترتيبي بيه بيرآورد ايين احتميال مييپيردازد كيه
خانوارهاي سطح  jام يا پايينتر « »j-2 ، 111 ،2را به خود اختصاص دهند .نكتة قابيلتوجيه
اين است كه برخالف الگوي الجيت چندجملهاي ،گروههاي پاسخ در الگوي الجيت ترتيبي
بيانگر سطوحي ترتيبگونه ميان خود ميباشند .در مطالعة حاضر ،با در نظير گيرفتن اينکيه
خانوارهاي مناطق روستايي در استفاده از راهبرد مقابلهاي استفاده از غيذاهاي کمترميرجح و
ارزانقيمت به چهار گزينة «هرگز ،بيهنيدرت ،در برخيي ميوارد ،و در اغليب ميوارد» پاسيخ
ميدهند ،با توجه به ترتيب افزايش شدت ،بهترتيب ،گزينههاي پاسخ ارزشهاي ييك تيا چهيار
را ميگيرند ،بدين صورت که در تحليل مدل الجيت ،گزينههاي هرگز عدد يك ،بهندرت عيدد
دو ،در برخي موارد عدد سه ،و در اغلب موارد عدد چهار را به خود اختصياص مييدهنيد.
الگوي الجيت ترتيبي بهصورت زير تصريح ميشود:
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j=1…………… J
i=1…………….n

كه در آن،
، ،

احتمال تجمعي بهصورت زير است:
پارامترهاي ستوني بردار و

يادآوري است كه

بردار ستوني متغيرهاي توضيحي اسيت .الزم بيه

تنها به احتمال طبقهاي پييشبينيي وابسيته اسيت و بيه متغييرهياي توضييحي

بستگي ندارد .عالوه بر ايين ،قسيمت قطعيي

 ،بخيش مسيتقل

طبقه ميباشد .اين ويژگي مت من ترتيبي بودن گروههاي پاسخ اسيت و نشيان مييدهيد كيه نتيايج،
مجموعهاي از خطوط موازي است ( .)Greene, 2003اين مدل قبالً در ميورد انتخياب محصيوالت
زراع يي ( )Kurukulasuriya and Mendelsohn, 2008; Hassan and Nhemachena, 2008و
انتخاب دام ( )Seo and Mendelsohn, 2008در قالب روشهاي تطبيق در برابر اثرات منفي
تغييرات اقليمي به کار رفته است .امتيياز  )1(MNLنسيبت بيه ميدلهياي الجييت و پروبييت
دوجملهاي اين است که امکان مشخص كردن احتمال يک انتخاب از بين تعيداد بييش از دو
گزينه را فراهم ميسازد ( )Maddala, 1983; Wooldridge, 2002و از نظير محاسيباتي نييز

مدلي ساده است (.)Tse , 1987: 8
معرفي متغيرهاي مورد استفاده در الگوي الجيت ترتيبي مطالعة حاضر در جدول  2آمده
است .ياداور ميشود که در مدلهاي الجيت  R2باال نيست و در واقع ،چندان اهميت ندارد،
بلکه آمارههاي ديگير ماننيد ( LR Statisticنسييت درسيتنميايي) اهمييت بيشيتري دارنيد
(گجراتي.(2991 ،
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جدول  -2معرفي متغيرهاي مؤثر بر مدل الجيت ترتيبي
تعريف متغير

متغير
متغير کمي

TSALARY2

درآمد ساالنه (ميليون ريال)

OILLNES1

بيماري يکي از اع اي خانوار

HSTUDY3

ميزان تحصيالت همسر

VJOB_D1

نوع شغل سرپرست خانوار

کشاورز ،ارزش يک و در غير اين صورت ،ارزش صفر

JOB_D2

وضعيت شغلي سرپرست خانوار

اگر شاغل باشد ،ارزش يک و در غير اين صورت ،ارزش صفر

DISTANCE

فاصلة روستا تا بازار شهري (کيلومتر)

متغير کمي

OWSHIP1

وضعيت مالکيت منزل

اگر مالک باشد ،ارزش يک و در غير اين صورت ،ارزش صفر

HHAGE_D5

سن سرپرست خانوار

در صورت بروز بيماري ،ارزش يک و در غيير ايين صيورت،
ارزش صفر
در مقطع دبيرسيتان و پيايينتير ،ارزش صيفر و در غيير ايين
صورت ،ارزش يک

در فاصييلة  41-45كيلييومتري ،ارزش صييفر و در غييير اييين
صورت ،ارزش يک

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جامعة آماري مورد مطالعه
جامعة آماري پژوهش حاضر دربرگيرندس خانوارهاي ساكن مناطق روستايي شهرستان گرگان
است .اين شهرستان داراي پنج دهستان به نامهاي قرق ،استرآباد شيمالي ،اسيترآباد جنيوبي،
انجيراب ،و روشنآباد بوده ،کل جمعيت اين دهستانها  229922نفر است .در پژوهش حاضر،
حجم نمونه با استفاده از رابطة زير بهدست آمده است (:)Mugenda and Mugenda, 1999
كه در آن q =1/15 ،p =1/ 15 ،D =1/16 ،و  Z0.95 =2196بوده ،که مقدار ( Dضريب خطا)
با استفاده از اطالعات بيهدسيت آميده از  91پرسشينامة مقيدماتي محاسيبه شيده اسيت .بيا
جايگذاري اين ارقام ،تعداد نمونه ( 262 )nبهدست مييآييد 262 .پرسشينامه بيا اسيتفاده از
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روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي با تخصيص متناسب با حجم در دهستانهياي شهرسيتان
گرگان از طريق مصاحبة ح وري بيا زنيان خيانوار کيه مسيئول و عهيدهدار تيأمين غيذاي
خانوارند ،تکميل شد .در اين منطقه ،هر دهستان داراي روستاهاي متعدد استن با توجيه بيه
وقت کم و حجم نمونه و هزينههاي باال براي جمعآوري دادهها ،از هر دهستان يک روسيتا
بهصورت تصادفي انتخاب شد و متناسب با حجم روستا ،تعيدادي از پرسشينامة ميورد نظير
بدان اختصاص يافت.

نتايج محاسبة شاخص راهبرد مقابلة غذايي
محاسبة شاخص راهبردهاي مقابلهاي براي هر كدام از خانوارهاي مناطق روستايي گرگان
نشاندهندس امتياز خانوارها در فاصلة عددي  ،9-96ميانگين  ،25/52ميانة  24و مد  9است.
با توجه به نتايج ،بيشترين امتياز عدد  96بوده و نشاندهندس اين است که خانوارها در
وضعيت عدم امنيت غذايي قرار دارند و در اين وضعيت ،از سختترين راهبردهاي مقابله
استفاده ميکنند .همچنين ،با توجه به اينکه گزينة «هرگز» وزن يک را گرفته است ،نتايج
محاسبات براي خانواري که از هيچ راهبرد مقابلهاي استفاده نکرده و در وضعيت امنيت
غذايي بوده ،امتياز  9است که کمترين مقدار مجموع وزني راهبرد مقابلة غذايي بهشمار ميرود
(.)Hoddinot, 1999
جدول  9نشان مي دهد که از ميان راهبردهاي مقابلة غذايي ،بيشترين تعيداد خانوارهياي
مناطق روستايي گرگيان ( 222خيانوار معيادل  26/45درصيد) از راهبيرد مصيرف غيذاهاي
کمترمرجح استفاده کردهاند كه راهبردي رايج و بيا شيدت کمتير اسيتن و پي از آن221 ،
خانوار ( 49/4درصد) از راهبرد مقابلهاي کاستن از غذاي زنان خيانوار اسيتفاده کيردهانيد و
همچنيين ،25/52 ،95/21 ،92/61 ،و  9/42درصييد از خانوارهييا بييهترتيييب ،از راهبييردهيياي
نخوردن يک وعدس غذايي در روز ،کاستن از غذاي مردان خانوار ،کاستن از غذاي کودکيان،
و گذراندن برخي روزها بدون غذا استفاده کردهاند.
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جدول  -3درصد استفادهکنندگان از هر راهبرد مقابلة غذايي در مناطق روستايي گرگان
شمارة راهبرد

راهبردهاي مقابلة غذايي

تعداد خانوارها

فراواني نسبي

مصرف غذاهاي کمترمرجح

222

26/45

کاستن از غذاي مردان

92

95/21

کاستن از غذاي زنان خانوار

221

49/41

کاستن از غذاي کودکان

49

25/52

نخوردن يک وعدس غذايي در روز

214

92/61

گذراندن برخي روزها بدون غذا

26

9/42

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج برآورد مدل الجيت ترتيبي
در اين مدل ،عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابلهاي استفاده از غذاهاي کمترمرجح مشخص
شده است .نتايج جدول  4نشان ميدهيد كيه درصيد پييشبيني  59/21درصيد ايين ميدل
برآوردشده از متغير وابسته درست بوده است.
همچنين ،با توجه به جدول  ،5مي توان تفسيري مناسب و کاربردي از ضرايب مدلهاي
الجيت ترتيبي ارائه كردن از آنجا كه تفسير اين ضرايب مانند رگرسيونهاي معمولي نيست و
()9

در واقع ،اثر درصد متغيرهاي مستقل را بر وقفة نسبت برد

نشان ميدهد که خيلي

کاربردي نيست ،از اينرو ،با بهدست آوردن مقدار  eبه توان هر ضريب ميتوان نشان داد که
به ازاي هر مقدار ثابت از ساير متغيرها و بدون توجه به مقدار يا گزينة  ،yاگر  xمورد نظر
يک واحد افزايش يابد ،نسبت برد  xبزرگتر به  xکوچکتر چقدر خواهد بود ( Agresti,

)2007ن براي نمونه ،بر اساس جدول  5براي متغير درآمد ساالنه خواهيم داشت :اگر درآمد
ساالنه يک واحد (يک ميليون ريال) افزايش يابد ،با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال

عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله ...
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انتخاب گزينة چهارم (در اغلب موارد) حدود  94درصد گزينههاي پايينتر استن يا اينكه
ميتوان اينگونه تفسير کرد :اگر درآمد ساالنة خانوار يک واحد (يک ميليون ريال) افزايش
يابد ،با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال انتخاب گزينة دوم (بهندرت) و باالتر حدود 94
درصد گزينة «هرگز» است .بنابراين ،در هر صورت ،اگر درآمد ساالنة خانوار يک واحد
(يک ميليون ريال) افزايش يابد ،فرد به احتمال بيشتري گزينههاي پايينتر را انتخاب ميکند.
جدول  -4نتايج براورد مدل الجيت ترتيبي راهبرد مقابلهاي استفاده از غذاهاي کمترمرجح و ارزانقيمت
متغير

انحراف معيار

ضريب

TSALARY2

1/19

**-1/16

OILLNES1

1/26

**

HSTUDY3

1/95

***

VJOB_D1

1/94

**

JOB_D2

1/26

***

DISTANCE

1/12

OWSHIP1

1/95

-1/49

HHAGE_D5

1/92

-1/42

LIMIL_2

1/52

-2/29

LIMIL_3

1/52

-2/54

LIMIL_4

1/51

-1/92

-2/96

-1/59
-1/19

***

Count R2

33/71

LR Statistic

17/47

)Prob (LR Statistic

7/77

** معنيداري در سطح پنج درصد *** معنيداري در سطح يك درصد
مأخذ :يافتههاي تحقيق

1/49

1/19
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جدول  -3تفسير ضرايب نتايج مدل الجيت ترتيبي راهبردهاي مقابلهاي استفاده از غذاي
کمترمرجح و ارزانقيمت
متغير

e^coefficient

ضريب

TSALARY2

1/996

**-1/165

OILLNES1

2/691

**1/499

HSTUDY3

1/256

***

VJOB_D1

1/559

**-1/591

JOB_D2

1/499

***

DISTANCE

2/195

***1/194

OWSHIP1

1/649

-1/492

HHAGE_D5

1/621

-1/426

-2/961

-1/195

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج جدول  5حاکي از آن است که اگر بيماري يکي از اع اي خانوار با فرض ثبات
ساير شرايط اتفاق بيفتد ،احتمال انتخاب گزينة دوم (بهندرت) يا باالتر  2/64برابر احتمال
انتخاب گزينة «هرگز» خواهد بودن به ديگر سخن ،ميتوان گفت كه وقوع بيماري براي يکي
از اع اي خانوار ،با تأثير گذاري زياد در افزايش شدت عدم امنيت غذايي ،احتمال انتخاب
گزينهاي غير از «هرگز» را  64درصد افزايش ميدهد .اگر سطح تحصيالت همسر خانوار با
فرض ثبات ساير شرايط از مقطع دبيرستان افزايش يابد ،احتمال انتخاب گزينة «بهندرت» يا
باالتر  26درصد خواهد بودن بنابراين ،چنين افزايشي باعث ميشود كه احتمال انتخاب
گزينههاي باالتر در هر سطحي حدود  24درصد کاهش يابد و از اينرو ،با افزايش سطح
تحصيالت و بهدست آوردن شغل مناسب و کسب درآمد اضافي ،وضعيت امنيت غذايي

عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله ...

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،22شمارس 292 9

خانواده بهبود مييابد و همچنين ،خانوارها ميتوانند با شناخت بيشتر و درک متقابل
يكديگر در شرايط عدم امنيت غذايي ،با بهکار بردن راهبردهاي مناسب مقابله ،به سطح زير
فقر سقوط نکنند .اگر سرپرست خانوار کشاورز باشد ،با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال
انتخاب گزينة «بهندرت) يا باالتر  55درصد احتمال انتخاب گزينة «هرگز» خواهد بودن
بنابراين ،کشاورز بودن سرپرست خانوار احتمال انتخاب گزينهاي غير از «هرگز» را 45
درصد كاهش ميدهد .اگر فرد شاغل باشد ،با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال انتخاب
گزينة «بهندرت» و باالتر  49درصد احتمال انتخاب گزينة «هرگز» خواهد بودن بنابراين ،داشتن
شغل احتمال انتخاب گزينههاي غير از «هرگز» را  52درصد کاهش ميدهد و از اينرو،
داشتن شغل ،با توجه به كسب درآمد بيشتر ،از ميزان عدم امنيت غذايي خانوار ميكاهد .اگر
فاصلة روستا تا بازار شهري يک کيلومتر افزايش يابد ،با فرض ثبات ساير شرايط ،احتمال
انتخاب گزينة «بهندرت» يا باالتر  2/14برابر احتمال انتخاب گزينة «هرگز» خواهد بودن
بنابراين ،چنين افزايش مسافتي باعث افزايش چهار درصدي در احتمال انتخاب گزينههاي
باالتر ميشود .افزايش مسافت و نيز مشکالت رفتوآمد سبب ميشود كه روستاييان براي
فروش محصول خود دچار مشکل شوند و نتوانند نيازهاي خود را تأمين کنندن بنابراين،
افزايش مسافت بر ميزان عدم امنيت غذايي خانوار ميافزايد.

نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد که همة خانوارهاي ساکن مناطق روستايي گرگان به سطحي
متفاوت از راهبردهاي مقابلة غذايي در برابر مشکل عدم امنيت غذايي روي ميآورند .بيشترين
فراواني استفادس خانوارها از راهبرد مقابلة غذايي راهبرد استفاده از غذاهاي کمترمرجح و
ارزانقيمت بوده ،که با نتايج شيراني بيدآبادي و همكاران ( ،)2992احمدي ( ،)2991ابراهيم و
همكاران ( ،)Ibrahim et al., 2009و امجونونو و همكاران ( )Mjonono et al., 2009همخواني
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دارد .همچنين ،نتايج مدل الجيت ترتيبي نشان ميدهد که متغيرهاي درآمد ساالنه ،ميزان
تحصيالت همسر ،نوع شغل سرپرست خانوار ،و وضعيت شغلي سرپرست خانوار تأثير
منفي و متغيرهاي بيماري يکي از اع اي خانوار و فاصلة روستا تا بازار شهري تأثير مثبت
بر وضعيت عدم امنيت غذايي دارندن دو متغير سن سرپرست خانوار (با تأثير منفي) و
مالکيت منزل (با تأثير مثبت) معنيدار نشدهاند ،اما جهت عالمت آنها با عدم امنيت غذايي
همخواني دارد .طبق نتايج بهدست آمده ،يکي از عوامل مهم «درآمد ساالنة خانوار» است،
بهگونهاي که با افزايش درآمد ساالنه و تأمين بيشتر هزينههاي خانوار ،عدم امنيت غذايي
کاهش مييابد .نتايج متغير سطح تحصيالت همسر نشان ميدهد كه با افزايش سطح
تحصيالت از مقطع ديپلم ،سطح عدم امنيت غذايي کاهش مييابدن دليل آن ممكن است اين
باشد که با افزايش تحصيالت ميتوان شغل مناسبتر و با درآمد بيشتر کسب کرد و
همچنين ،در مديريت مخارج و هزينههاي منزل موفقتر بود و در نتيجه ،ميتوان از ميزان
عدم امنيت غذايي خانوار كاست .همچنين ،نتايج متغير وضعيت شغلي سرپرست خانوار
نشان ميدهد که شاغل بودن سرپرست خانوار از ميزان عدم امنيت غذايي ميكاهدن متغير
نوع شغل سرپرست خانوار نيز نشان ميدهد که اگر سرپرست خانوار کشاورز باشد ،عدم
امنيت غذايي خانوار کاهش مييابدن همچنين ،اگر يکي از اع اي خانوار بيمار شود ،با
توجه به صرف هزينههاي دارو و درمان كه در پي آن خانوار در تأمين نيازهاي اساسي خود
دچار مشکل خواهد شد ،سطح عدم امنيت غذايي خانوار افزايش مييابد .سرانجام ،نتايج
فاصلة روستا تا بازار شهري نشان ميدهد که با بيشتر بودن فاصله و به وجود آمدن
مشکالت رفتوآمد و هزينههاي مربوط ،دسترسي خانوارهاي روستايي به بازار شهري براي
تأمين نياز و يا فروش محصوالت خود محدود خواهد شد و در نتيجه ،عدم امنيت غذايي
افزايش مييابد.
بر اساس نتايج مطالعة حاضر ،پيشنهادهايي بدين شرح ارائه ميشود:

عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله ...
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 -2طبق نتايج بهدست آمده ،بهبود وضعيت درآمدي و شغلي خانوارها از عوامل مهم
تأثيرگذار بر بهبود وضعيت امنيت غذايي استن از اينرو ،تأکيد و توجه بيشتر مسئوالن
بر اين عامل اقتصادي ميتواند در اين راستا بسيار راهگشا و مفيد باشدن
 -2فراهمسازي امکانات الزم براي افزايش سطح بهداشت و سالمتي خانوارها ميتواند
باعث کاهش ميزان عدم امنيت غذايي در اين منطقه شود ،که البته نيازمند
سياستگذاريهاي مناسب در زمينة بهداشت و نيز اقدامات فرهنگي و اجتماعي
مناسب در همين ارتباط استن.
 -9با احداث جادههاي ارتباطي و ايجاد وسايل نقلية عمومي براي رفتوآمد خانوارها از
روستا به شهر ،از هزينههاي خانوارهاي روستايي کاسته شده ،ميتوان سطح عدم امنيت
غذايي خانوارها را بهبود بخشيدن و
 -4انجام چنين تحقيقاتي در راستاي بررسي وضعيت امنيت غذايي مردم در سطحي
گستردهتر و شناخت بيشتر از مناطق گوناگون ضروري مينمايد تا از اين رهگذر ،بتوان
با شناسايي خانوارهاي فقير از سوي سازمانهاي دولتي مرتبط ،در راستاي بهبود و
افزايش امنيت غذايي خانوارها گام برداشت.
1. food security
2. measurement issue
3. individuals calorie intake method
4. household calorie intake method
5. diet diversity intake method
)6. Coping Strategies Index (CSI
7. ordered logit model
8. Multinomial logit
9. Odd ratio
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