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چكيده
دس عصش حاضش ،سساًِّا ضوي تصَیشساصی ،باصًواای ٍ بشجساهِسااصیّاا باش ی
هخاطباى خَدً ،قش هْو دس تکَیي َّیت فش د ٍ جاهعِ د سًذ .هصشف یي سساًِّاً
بسیاسی ص شاخص ّا ٍ صَل َّیت هذسى س دس خَد جای د دُ ست ٍ هش ًهقال ٍ
ساخت َّیه آًْا س بش ساس صَل هذسى باش ی ساایش جَ ها ٍ ًسااىّاا هققا
ه کٌذ .هسألِ َّیت هلا خصَصا ًا دس شاْشّای هاشصی یاش ى باِ ساب فشضایِی
ٍجَد ،هقشٍهیت ّای فشٌّگ  ،سیاس ٍ قهصادی ،ضشٍست ٍ ّویت ٍیاهُ ی یافهاِ
ست .هطالعِ ی ًسبت هیاى ٍضعیت سشذ ٍ تَساعِ یاي َّیات دس هیااى شاْشًٍذ ى
هشصًشیي با د دُ ّای هَجاَد ص کانو ٍ کیاص هصاشف سسااًِ ی آًااى کاِ عواذتاً دس
صهیٌِ ی هذسى با تکٌَلَژی ٍ ّن چٌیي بشخاسهِ ص صَل ٍ ٌّجاسّای هذسى سااهاى
یافهِ ،صل یي پهٍّش ست.
لز بِ دًبال کشص پاسخ باش ی سال ل چگاًَگ س بطاِ ی هصاشف سسااًِ ی ٍ
َّیت هذسى دس شْشّای هشصی کشَس ٍ با تکیِ بش دس د دُّای پیوایش کِ دس ساال
 5931تَسط هلسسِ هطالعات هل ًجام گشفهِ ،با تخار سٍش تَصیف تقلیلا باِ
بشسس یي د دُّا ه پشد صینً .هایج بشسس ّای یاي هقالاِ ًشااى ها دّاذ کاِا ٍ ً
شْشًٍذ ى شْشّای هشصی کشاَس ،باِطاَس ٍیاهُ ص سسااًِّاای جهوااع ساهفادُ
ه کٌٌذ .ثاًیاً گشچِ تا حاذ قابات تاَجْ َّیات هاذسى آًااى ص کانو ٍ کیاص هصاشف
سساًِ یشاى ًاش ه شَدّ ،وچٌاى َّیت دیٌ یا بَه کِ هجوَعااً َّیات ساٌه
آًاى س ساهاى ه دّذً ،قش هقَسی د سد.
كليد واژههاَّ :یت جوع

یش ًیاى ،هصشف سساًِ یَّ ،یت هذسى ،شْشّای هشصی.

 .3هقالِ حاضر برگرفتِ از پژٍّش «بررسی ٍ سٌجش َّیت جوعی ایراًیاى در  62شْر هرزی» استت هتِ سَست
هؤسسِ هطالعات هلی در بْوي هاُ  3351اجرا شدُ است.
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