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 چکیده:

داری ارتباط معنی درآمدکم خانوارهای زنان روانی و جسمی در سالمت کاهش و غذایی ناامنی دهد که بینمی نشان هابررسی: و هدف مقدمه

مطالعه بررسی ارتباط بین ناامنی غذایی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت روانی و جسمی زنان دارای فرزند دبیرستانی  این هدف وجود دارد.

 است.

ی اطالعات در شهرستان بابلسر انجام شد. پرسشنامه 1324زن دارای فرزند دبیرستانی در سال  282ی مقطعی بر روی این مطالعه: اجرا روش

کنندگان تکمیل شد. به ( به وسیله مصاحبه رو در رو با شرکتSF-12یابی سالمت )ای امنیت غذایی و زمینهگویه 18عمومی، پرسشنامه 

 تست و رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.اسکوئر، تیهای کایمنظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون

ها نشان یافته. (P<0.05داری را نشان داد )تحصیالت همسرشان ارتباط معنی ناامنی غذایی با سن زنان، محل زندگی، شغل و سطحها: یافته

(. این ارتباط پس از تعدیل اثر P ،072/1-=β<001/0ی سالمت جسمی با ناامنی غذایی بود )ی وجود یک ارتباط معکوس بین نمرهدهنده

ی سالمت دار باقی ماند. ارتباط بین ناامنی غذایی و نمرهنیسن، تحصیالت، شغل، شغل همسر، تحصیالت همسر، محل زندگی و بعد خانوار مع

داری خود را حفظ (. پس از تعدیل اثر متغیرهای ذکر شده در بخش قبل نیز این ارتباط معنیP ،728/0-=β<001/0دار بود )روانی نیز معنی

 کرد.



 

 
 

شود. در نتیجه نیاز به در زنان دارای فرزند دبیرستانی میتوان گفت که ناامنی غذایی باعث کاهش سالمت روانی و جسمی می گیری:نتیجه

 توجه بیشتری جهت کاهش ناامنی غذایی در جامعه وجود دارد. 

 ناامنی غذایی، سالمت روانی، سالمت جسمی، زنان :واژگان کلیدی

 

 

 


