
 

 مشروع أصوات الجياع
 

 مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي

 ات المسحاستمار

 FIES-SM. وتؤلف بنود (/ نعم )ال إجابات ثنائية التفرع ذات( من ثمانية أسئلة FIES-SMتجربة انعدام األمن الغذائي ) استمارةتتكون 

ً معاً   .وليس كبنود منفصلة مقياس واحدوينبغي تحليلها معاً كانعدام األمن الغذائي حدة من نطاق إحصائياً مصمماً لتغطية  سلما

على ما إذا كان الهدف هو تقييم  FIES-SMستخدام في سياقات مختلفة. يعتمد اختيار إصدار لال FIES-SMمن  إصداران مختلفانيتوفر 

ً  30فترة مرجعية لمدة  FIES-SMانعدام األمن الغذائي على مستوى الفرد أو األسرة. باإلضافة إلى ذلك ، قد تستخدم كل نسخة من   يوما

 .شهراً  12التالية فترة مرجعية مدتها نستخدم في النسخ و. شهراً  12أو 

 

  الغذائياستمارة مقياس تجربة انعدام األمن 
 اإلطار الفردي

 اآلن أريد أن اسألك بعض األسئلة حول الطعام .

 : ، هل كان هنالك وقت حيث الماضية شهراً  (12) االثني عشرخالل 

ً كنت  .1 أو بسبب عدم توفر النقود الكافية  بأنه لن يتوفر لك الطعام الكافي لتأكل قلقا

 ؟األخرى مصادرال

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

2.  ً شهراً الماضية، هل حدث ولم يكن باستطاعتك أكل طعام  12الـحول  بالتفكير، أيضا

 ؟بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر األخرى صحي ومغذى

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

ً أكلت  .3  ؟بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر األخرى من األطعمة قليلةً  أنواعا
 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر  تتخلى عن وجبة طعامكان عليك أن  .4

 ؟األخرى

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

5.  ً مما اعتقدت أنك  أكلت أقلشهراً الماضية، هل حدث وأن  12الـ حول بالتفكير، أيضا

 ؟يجب أن تأكل بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر األخرى

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

 ؟بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر األخرى لدى أسرتكنفذ الطعام  .6
 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

ً كنت  .7 يكفي من النقود الكافية أو المصادر ألنه لم يكن هنالك ما  لكنك لم تأكل جائعا

 ؟األخرى للحصول على الطعام

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر  ليوم كاملدون تناول الطعام بقيت  .8

 ؟األخرى

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99



 

 

 استمارة مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي
 اإلطار األسري

 اآلن أريد أن اسألك بعض األسئلة حول الطعام .

 : ، هل كان هنالك وقت حيث الماضية شهراً  (12) االثني عشرخالل 

 بأنه لن يتوفر الطعام الكافي لتأكلوا قلقينفي أسرتك كنت أنت أو أي شخص آخر . 1

 ؟األخرى مصادرأو البسبب عدم توفر النقود الكافية 

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

2 . ً لم يكن باستطاعتك أنت أو هل حدث أنه شهراً الماضية،  12الـحول  بالتفكير، أيضا

أو بسبب عدم توفر النقود الكافية  ومغذي صحيأي شخص آخر في أسرتك أكل طعام 

 ؟األخرى مصادرال

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

بسبب عدم توفر  أنواع قليلة من األطعمةأكلت أنت أو أي شخص بالغ في أسرتك . 3

 ؟األخرى مصادرأو الالنقود الكافية 

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

بسبب عدم  تتخلوا عن وجبة طعامكان عليك أنت أو أي شخص آخر في أسرتك أن . 4

 ؟األخرى مصادرأو التوفر النقود الكافية 

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

5 . ً أنت أو أي شخص أكلت شهراً الماضية، هل حدث وأن  12الـ حول بالتفكير، أيضا

أو بسبب عدم توفر النقود الكافية  مما اعتقدتم أنكم يجب أن تأكلواأقل آخر في أسرتك 

 ؟األخرى مصادرال

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

 ؟األخرى مصادرأو البسبب عدم توفر النقود الكافية  لدى أسرتكنفذ الطعام . 6
 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

ً كنت . 7 بسبب عدم توفر النقود  أنت أو أي شخص آخر في أسرتك لكنكم لم تأكلوا جائعا

 ؟األخرى مصادرأو الالكافية 

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

بسبب عدم  ليوم كاملدون تناول الطعام بقيت أنت أو أي شخص آخر في أسرتك . 8

 ؟األخرى مصادرأو التوفر النقود الكافية 

 ال        0
                     نعم        1

 عرفأال      98
   رفض اإلجابةأ     99

 

 


