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Food security is a key element in individuals' mental, psychological, and physical health. Meanwhile, 
the food insecurity is a serious problem, especially in the underdeveloped and developing countries. 
Although availability, access, utilization, and stability are noted in the food security definitions, it seems 
that there are factors beyond the framework, which affect food security. Food insecurity depends on 
the consumption behavior and its underlying factors. In the meantime, the feeding pattern and habits, 
derived from the culture and knowledge of nutrition, also affect human health. The current study, in 
terms of the nature, is a quantitative research, and in terms of purpose is an applied research. The in-
formation was collected by a 2-part questionnaire including the researcher-made questionnaire and the 
household food insecurity access scale (HFIAS). A number of 258 heads of rural households was selected 
as the study sample from 11 villages in Kermanshah County, Iran, using the multistage sampling method. 
The results showed that while more than 58.5% of the rural households were in food security or mild 
food insecurity status, about 14.7% of the households faced with severe food insecurity. Results of struc-
tural equation modeling showed that nutrition knowledge had a negative and significant impact on food 
insecurity. The results also showed that nutrition knowledge had an indirect effect on food insecurity 
through nutrition culture, which should be considered in the food security studies.
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Extended Abstract

1. Introduction

ood security is a key element in individuals' 
mental, psychological and physical health, 
and it is also considered as the cornerstone 
of a developed society. Food security occurs 
when the nutritional conditions and eco-

nomics, social, cultural, and sanitary indicators together 
reach desirable stable level. However, the food insecurity 
is a serious problem in the world. Although availability, 

access, utilization, and stability are noted in the food se-
curity definitions, there seems to be some factors beyond 
the framework, which affect food security.

Food insecurity and malnutrition have undesirable con-
sequences for health and development and they are major 
obstacles to achieve the development goals. Culture, as 
one of the predisposing factors of food security, affects 
all aspects of human life. Hence, it could be said that 
ideas and beliefs, behaviors, customs and feeding habits 
are affected by the cultural framework and the context of 
a society. In the meantime, the feeding pattern and hab-
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its, derived from the culture and knowledge of nutrition, 
also affect human health. In fact, one of the important 
aspects which clearly shows the impact of culture on hu-
man health is nutrition and food habits. The current study 
aimed at investigating the relationship between the cul-
ture and nutrition knowledge with food insecurity among 
the rural household of Kermanshah County, Iran.

2. Methodology

The current study was qualitative in terms of nature 
and applied in terms of purpose. The data were collected 
by a 2-part questionnaire including a researcher-made 
questionnaire and the household food insecurity access 
scale (HFIAS). The researcher-made questionnaire con-
sisted of questions on rural households’ life conditions, 
their food culture, and also nutritional knowledge. Social 
and economic data were collected mostly through the 
demographic variables. Nutrition culture was studied in 
4 sections including underlying beliefs, feeding pattern, 
behavior pattern, and personal interest based on a Likert 
scale. Nutrition knowledge was studied based on 6 items. 
Moreover, HFIAS was used to assess the level of food 
insecurity in rural households. A number of 258 heads of 
rural households were selected as the study sample from 
11 villages in 4 rural districts in Kermanshah County, us-
ing the multistage sampling method.

The face and content validity of the questionnaire was 
approved by a panel of experts (faculty members at Zan-
jan University, Zanjan, Iran). A pilot study was conducted 
to determine the reliability of the instrument. The Cron-
bach’s alpha coefficient for HFIAS items, and nutrition 
culture and nutritional knowledge sections was 0.89, 
0.76, and 0.74, respectively, indicating good reliability. 
Data analysis was conducted by SPSS version 20 and 
AMOS version 20 software.

3. Results

Descriptive statistics significantly showed that 12.6% 
of the total sample households were female-headed, and 
95.3% of them were married. In terms of education level, 
while 26% of them were illiterate, only 4.3% had aca-
demic education. The mean age of respondents was 50.5 
years, and 60.3% of them had 46 years and over. The ob-
tained results showed that about 14.7% of the subjects had 
severe food insecurity and more than 26.7% had moder-
ate food insecurity. However, more than 58.5% of rural 
households were in food security or mild food insecurity 
status (15.1% and 43.4%, respectively).

To test the impact of culture and nutrition knowledge on 
the food insecurity, the structural equation model was es-
timated. The result of assessing direct structural model fits 
indicated that the model fit the data with χ2(12)=25.114, 
P=0.002, χ2/df=2.093; GFI=0.973, CFI=0.985, IFI=0.985, 
RMSEA=0.066. The Goodness-of-fit indices of structural 
model indicated that the GFI, CFI, and IFI significantly 
passed their cutoff value (0.90). In addition, the RMSEA 
was 0.066, which fell between the recommended range of 
acceptability (between 0.03 and 0.08). The result showed 
nutrition knowledge as an independent variable, and 
explained about 31% of the variance of food insecurity. 
Based on the model, nutrition knowledge had a negative 
and significant impact on food insecurity.

To evaluate the effect of culture, multipurpose boot-
strapping method was implemented, using Amos ver-
sion 20 graphic software. Initially, the supposed media-
tor conceptual model was designed; then, based on the 
statistical sample, suggested by Hayes, 5000 subjects 
were recruited and replaced by 95% confidence interval 
through multiple sub-sampling by replacement based on 
the original data from 254 of the rural households. The 
result of bootstrapping this model showed that the indirect 
effect of food culture through nutrition knowledge was 
significant (β=-0.051, P=0.001). As a result, it could be 
said that food culture had a mediating effect on the rela-
tionship between nutrition knowledge and food insecurity 
status. In summary, nutrition knowledge had the highest 
direct effect (β=-0.508) and the total effect on the rural 
food insecurity (β=-0.56).

4. Discussion

The results showed that only 15.14% of the households 
were in completely food security status and 84.86% of 
them faced various degrees of food insecurity. These re-
sults were comparable with the findings of Saadi et al., 
indicating that 85% of Gorveh, Iran, households faced 
the kind of food insecurity. Also, Salarkia et al. and Saadi 
and Vahdat-Moaddab reported 79% and 75% of food in-
security between households in Varamin and in female-
headed households in Razan, Iran, respectively.

In the current study, nutrition knowledge was consid-
ered in 2 ways involving the awareness of useful foods 
and harmful foods, and the consumption of such foods. 
Results of structural equation modeling showed that nu-
trition knowledge had a negative and significant impact 
on food insecurity. The results also indicated that despite 
awareness of households about the useful foods (such as 
dairy, vegetables, and fruits as a main part of food pyra-
mid), and also harmful foods (such as fatty, sugary, and 
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salty foods) they had a poor performance in the applica-
tion of knowledge in their nutrition. It was either due to 
the low economic status of households or because of their 
taste or interest in harmful foods. The result also showed 
that nutrition knowledge had an indirect effect on food 
insecurity through nutrition culture, which should be con-
sidered in the food security studies.

5. Conclusion

Accordingly, as the people eating behavior is influenced 
by nutritional knowledge, educating people, especially 
heads of households about the hazards of fatty, salty, and 
sweet foods as well as fast food, as well as providing so-
lutions to replace healthy foods instead of these harmful 
foods, can improve the nutritional knowledge of families. 
In addition, nutrition education can be implemented in 
schools in order to create and establish correct eating hab-
its of children. Another appropriate solution for training 
and development of a healthy diet in a society is taking 
advantage of the mass media, especially the visual media.
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امنیت غذایی، از عناصر اصلی سالمت فکری و روانی و جسمی افراد جامعه و سنگ بنای جامعه توسعه یافته است. این در حالی است که 
ناامنی غذایی به عنوان مسئله ای جدی، به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته و درحال توسعه مطرح است. در تعاریف امنیت غذایی، به 
وجود غذا و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و پایداری مصرف غذا توجه شده است؛ اما به نظر می رسد عواملی فراتر از این چهارچوب، 
بر امنیت غذایی اثر می گذارد. ناامنی غذایی، به رفتار مصرفی و عوامل بسترساز آن بستگی دارد. دراین میان، الگوی تغذیه و عادت های 
غذایِی منبعث از فرهنگ و دانش تغذیه نیز بر سالمت افراد اثر می گذارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط فرهنگ و دانش تغذیه ای 
با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، پژوهشی کّمی است که اطالعات 
آن با استفاده از پرسشنامه ای دوقسمتی شامل پرسشنامه سنجش ناامنی غذایی HFIAS و پرسشنامه محقق ساخته، طی نمونه گیری 
چندمرحله ای از 258 نفر سرپرست خانوارهای روستایی در یازده روستای شهرستان کرمانشاه گردآوری شد. نتایج برآورد وضعیت ناامنی 
غذایی نشان داد که بیش از 58/5درصد خانوارهای روستایی مطالعه شده، با ناامنی غذایی خفیف مواجه بودند یا در امنیت غذایی کامل قرار 
داشتند و حدود 14/7درصد به ناامنی غذایی شدید دچار بودند. بررسی نقش فرهنگ و دانش تعذیه ای نیز نشان داد که دانش تغذیه ای، 
اثر منفی و معنی داری بر ناامنی غذایی دارد. افزون براین، فرهنگ غذایی در رابطه بین دانش تغذیه ای با امنیت غذایی اثری میانجی دارد.

کلیدواژه ها: 
فرهنگ تغذیه ای، دانش 
تغذیه ای، ناامنی غذایی، 

شهرستان کرمانشاه

تاریخ دریافت: 31 مرداد 1395
تاریخ پذیرش: 05 دی 1395

مقدمه

از  تغذیه ای،  سالمت  و  مطلوب  و  کافی  غذای  به  دسترسی 
 (Jafari Sani & است  جامعه  و سالمت  توسعه  اصلی  محورهای 
غذایی،  امنیت  مطمئن  و  پایدار  تأمین   .Bakhshoudeh, 2008)

شاخص های  و  تغذیه ای  شاخص های  که  می افتد  اتفاق  زمانی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به صورت هماهنگ و 
درکنارهم به حد مطلوب پایداری رسیده باشد. اگر کشوری بتواند 
ازنظر شاخص های امنیت غذایی به سطح مطلوب پایداری برسد، 
به یقین ازنظر دیگر شاخص ها نیز در سطوح باالتری از توسعه قرار 

.(Rostami, Shahmoradi, & Baghaie, 2015) می گیرد

و  توسعه یافته  جامعه  سنگ بنای  غذایی  امنیت  درحقیقت، 
عنصر اصلی سالمت فکری و روانی و جسمی اعضای آن است 
غذایی  ناامنی  اخیر،  دهه های  در   .(Mobini Dehkordi, 2005)

به طورفزاینده به عنوان مسئله ای جدی در بخش بهداشت عمومی 
 Furness, Simon, Wold &( جهان به رسمیت شناخته شده است
(Anderson, 2004. آمارها نشان می دهد که درحال حاضر، حدود 

795میلیون نفر در سراسر جهان )10/9درصد جمعیت جهان( 
دچار سوءتغذیه هستند (FAO, 2015). ناامنی غذایی، نقطه مقابل 
امنیت غذایی است و به معنی دسترسی محدود یا نامشخص مردم 
در تمام اوقات به غذای کافی و مغذی و سالم یا توانایی محدود یا 
نامشخص برای به دست آوردن موادغذایی با روش های پذیرفتنی 
اجتماعی است (FAO, 2015). ناامنی غذایی و سوءتغذیه، پیامدهای 
.(Reichwage, 2010) نامطلوبی برای سالمت و توسعه به دنبال دارد

در بُعد خانوار، مهم ترین عامل تعیین کننده امنیت غذایی، توانایی 
خانوار در تأمین کاالهای ضروری است که برای تأمین آن نیز عوامل 
(Hezarja-  متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار است

(ribi & Alizadeh Aghdam, 2013. فرهنگ به عنوان یکی از عوامل 

تعیین کننده، بر همه ابعاد زندگی انسان تأثیر می گذارد و عقیده ها، 
باورها، رفتارها، آداب و رسوم از چهارچوب و بافت فرهنگی جامعه 
تأثیر می گیرد. همچنین، تغذیه و عادت های غذایی از این مؤلفه ها 
که  برجسته ای  و  مهم  زمینه های  از  یکی  درواقع،  اثر می پذیرد. 
آشکارا تأثیر فرهنگ را بر سالمتی انسان ها نشان می دهد، تغذیه 
و عادت های غذایی است (Riyahi, 2005). رفتارهای تغذیه ای متأثر 

1- استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
2- کارشناس ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
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عوامل  پیرامونی همچون  عوامل  از  نه تنها  تغذیه ای،  الگوهای  از 
مختلف بیولوژیکی، محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر 
می پذیرد؛ بلکه عوامل فردی، مانند تحصیالت و جنسیت و شیوه 
 (Namakin, Moasheri, & Khosravi, زندگی نیز در آن نقش دارد
(2012. افزون براین، دانش تغذیه ای می تواند در شکل دهی به رفتار 

تغذیه ای اثرگذار باشد. نبوِد آگاهی کافی از تغذیه سالم درکنار نبوِد 
مشاوری آگاه در این زمینه، بر اتخاذ الگوی تغذیه به عنوان بخشی 
(Ramezani Tehrani, Far-  مهم در فرهنگ غذایی ناسالم مؤثر است

ahmand, Amiri, Ghanbarian, & Azizi, 2011a).

تبیین نقش فرهنگ و دانش تغذیه ای، در شکل گیری الگوها 
و عادت های غذایی و درنتیجه امنیت و سالمت تغذیه، کمتر در 
تحقیقات امنیت غذایی مدنظر قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت 
موضوع، تحقیق حاضر نقش فرهنگ و دانش تغذیه ای در تغذیه 
سالم و ارتباط آن با ناامنی غذایی را در خانوارهای مناطق روستایی 
پرسش  به طورمشخص،  می کند.  بررسی  کرمانشاه  شهرستان 
تغذیه ای  فرهنگ  و  دانش  سطح  آیا  است:  این  حاضر  تحقیق 
خانوارهای مطالعه شده بر ناامنی غذایی آن ها اثرگذار بوده است؟

مروری بر ادبیات موضوع

فیلدهاوس1 )2013( در کتاب خود با نام »غذا و تغذیه«، بر 
تأکید می کند. وی  در سالمت  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  نقش 
مواقعی را ذکر می کند که افراد با وجود داشتن آگاهی درباره 
خواص مطلوب موادغذایی، آن را مصرف نمی کنند. همچنین، با 
یادآوری تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمت و بهداشت را 
دارای سه بُعد فیزیکی و روانی و اجتماعی می داند و مطالعات 
جامعه شناختی و روان شناختی را در الگو های پزشکی تغذیه و 
بیماری توصیه می کند. برهمین اساس، فیلدهاوس در کتاب خود 
غذایی،  عادت های  می پردازد:  ازاین دست  مختلفی  مباحث  به 
ایدئولوژی غذایی، جنسیت و نژادپرستی در تغذیه، دین، باورها، 
اخالق و اصول اخالقی، آشپزی و مسائل اجتماعی همچون جایگاه 
و منزلت اجتماعی و حتی روان شناسی انتخاب غذا. وقتی چنین 
مسائلی بر تغذیه اثر می گذارد، طبیعی است که می تواند بر ناامنی 
غذایی نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین، الزم است در تحقیقات امنیت و 

ناامنی غذایی، به چنین مقوله هایی توجه شود.

در زمینه امنیت و ناامنی غذایی، تغذیه، سالمت و ایمنی غذایی 
مطالعات بسیار زیادی انجام شده است؛ اما در بررسی پیشینه 
تغذیه ای  الگوهای  زمینه ساز  بسترهای  که  مطالعاتی  تحقیق، 
)به طورمشخص »فرهنگ و دانش تغذیه ای«( و ارتباط آن با ناامنی 
غذایی را، به ویژه در ایران، بررسی کرده باشد، کمتر مشاهده شد.

هدف  با  مطالعه ای  در   )2011( همکاران  و  رمضانی  تهرانی 
بررسی موانع تغذیه سالم از منظر مردان تهرانی، به این نتیجه 

1. Fieldhouse

رسیدند که فرهنگ نامناسب، الگوهای رفتاری، کمبود دسترسی 
از مهم ترین  به موادغذایی سالم و نوع ذائقه و عالقه شخصی، 
موانع تغذیه سالم محسوب می شود. پورقاسم و همکاران )2013( 
در بررسی عوامل مؤثر بر تغذیه روستاییان شهرستان کرمانشاه، 
تغذیه ای،  اطالعات  و  دانش  و  غذایی  فرهنگ  متغیرهای  به 
الگوی مصرف و مقدار مصرف  از عوامل مؤثر بر  به عنوان یکی 
گروه های مختلف غذایی اشاره کردند. آن ها بیان می کنند که 
عواملی همچون فرهنگ غذایی خاِص منطقه، کمبود دانش و 
اطالعات تغذیه ای، فقر و پایین بودن درآمد، نبوِددسترسی دائم 
به موادغذایی و گران بودن قیمت موادغذایی، بر پایین بودن میزان 
مصرف موادغذایی، مانند گوشت و سبزیجات و میوه در خانوارهای 

روستایی شهرستان کرمانشاه مؤثر است.

نتایج مطالعه دستگیری و همکاران )2006( که با هدف تعیین 
عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی در شهر تبریز انجام شد، تأثیر عوامل 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همچون بُعد خانوار، درآمد، شغل 
و تحصیالت را بر امنیت غذایی تأیید می کند. ساالرکیا و همکاران 
به کارگیری  و  اعتبارسنجی  هدف  با  مطالعه شان  در   )2011(
ناامنی غذایی خانوارهای شهری  پرسشنامه HFIAS در سنجش 
غذایی  ناامنی  تجربه  عامِل  بیشترین  که  دادند  نشان  ورامین، 
خانوارها، درک کیفیت ناکافی غذای دریافتی بود و فقط 21درصد از 
خانوارهای ورامین در طبقه امن غذایی قرار داشتند. درانی  انارستانی 
و ودادهیر )2014( نیز نشان دادند که قواعد فرهنگی و ذخیره 
دانش غذایی خانواده، بر وضعیت امنیت غذایی خانوار تأثیرگذار 
است. افزون براین، رشیدخانی و همکاران )2008( الگوی غذایی را 

به عنوان یکی از زیربخش های فرهنگ غذایی بررسی کردند.

درگیرشدن  لزوم  و  مسئله  این  بین رشته ای  ماهیت  به دلیل 
با این  چندین تخصص علمی، در دنیا نیز مطالعات محدودی 
رویکرد انجام شده است. الرینگ و گرالخ2 )2009( در مطالعه ای 
ارتباط غذا و فرهنگ و سالمت انسان را در آالسکا بررسی و بر 
امنیت غذایی مبتنی بر الگوی یکپارچه سالمتی تأکید کردند که 
بین جنبه های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، روان شناختی 
مولنار3  برقرار می کرد.  ارتباط  فرد و جامعه  و پزشکی سالمت 
و  سیاست  و  کاربردی  »اقتصاد  مجله  در  مقاله ای  در   )1999(
چشم اندازها«، از دید کالن به رابطه فرهنگ و امنیت غذایی توجه 
و نقش فرهنگ و سازمان اجتماعی را در سیاست های امنیت 
غذایی بررسی کرد. او بیان می کند که توان سازمان دهی برای 

تأمین امنیت غذایی، مشروط به فرهنگ است.

به دلیل دشواری شناسایی و سنجش متغیرهایی که بازگوکننده 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی و روان شناختی است، در بیشتِر مطالعات، 
از متغیرهایی استفاده می شود که تقریبی از متغیر مدنظر محقق را 

2. Loring & Gerlach
3. Molnar
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ارائه دهد. متغیرهای جمعیت شناختی، شکل غالب این مفاهیم را در 
مطالعات شامل می شود. حتی در مواردی که تمایز شدید فرهنگ و 
ویژگی های اجتماعی وجود دارد بیشتر، متغیرهای جمعیت شناختی 
استفاده می شود. برای نمونه، پاور4 )2008( در بحث امنیت غذایی 
بومیان کانادا، درک وضعیت امنیت غذایی آن ها را بدون مطالعات 
کیفی ناقص می داند؛ اما درمقابل، ویلوس5 و همکاران )2008( در 
بررسی وضعیت امنیت غذایی جمعیت پیش گفته )بومیان کانادا(، 
از متغیرهای جمعیت شناختی همچون تعداد فرزند، مالکیت منزل، 

سطح تحصیالت و سطح درآمد بهره می گیرند.

برای  تالش  غذایی،  امنیت  مطالعات  رویکردهای  از  یکی 
بنیان نهادن شاخص و سنجه مشترکی برای سنجش سطح ناامنی 
غذایی در تمام دنیاست. این مسئله عمدتاً از آنجا ناشی می شود 
که در فرهنگ های مختلف، تلقی و نگرش متفاوتی دربرابر مقوله 
همکاران  و  کوتس6  مثال،  به عنوان  دارد.  وجود  غذایی  ناامنی 
مشترک  هسته ای  شناسایی  به دنبال  پژوهش شان  در   )2006(
برای ناامنی غذایی بودند که تفاوت فرهنگ ها در سنجش آن 
تأثیری نداشته باشد. گفتنی است که فائو نیز چنین موضوعی را 

.)Ballard, Kepple, & Cafiero, 2013( تعقیب می کند

در زمینه امنیت غذایی در مناطق روستایی استان کرمانشاه، 
وضعیت   )2015( رستمیان  است.  شده  انجام  مطالعه  چندین 
کالری مصرفی در روستاهای شهرستان های استان کرمانشاه را 
و   )2015( همکاران  و  رستمی  همچنین،  است.  کرده  بررسی 
 USDA فروتن فر )2013( امنیت غذایی را با استفاده از پرسشنامه
در مناطق محدودی از شهرستان کرمانشاه )یک روستا یا یک 
دهستان( بررسی کرده اند. پورقاسم و همکاران )2013( نیز ابعادی 
از وضعیت تغذیه اقالم مختلف هرم غذایی را در این استان واکاوی 
کرده اند. نتایجی از این تحقیقات مبنی بر کمبود دانش تغذیه ای، 
از  به موادغذایی و مصرف موادغذایِی کمتر  نبوِددسترسی  فقر، 
بیشتر  تحقیقات  انجام  لزوم  غذایی،  هرم  در  توصیه شده  میزان 
درباره ابعاد گوناگون امنیت غذایی در این منطقه را آشکار می کند.

باورها،  فرهنگ ها،  شناسایی  که  گفت  می توان  درمجموع، 
رفتارها و الگوهای نادرست غذایی، گامی اولیه و ضروری برای 
فعال و سالم  تغذیه جامعه و داشتن جامعه ای  بهبود وضعیت 
است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی وضعیت ناامنی 
غذایی و ارتباط آن با فرهنگ و دانش تغذیه ای در خانوارهای 
این  است.  شده  انجام  کرمانشاه  شهرستان  روستایی  مناطق 

پژوهش اهداف اختصاصی زیر را دنبال می کند:

1. بررسی و سنجش سطح ناامنی غذایی خانوارهای روستایی 
شهرستان کرمانشاه؛

4. Power
5. Willows et al.
6. Coates et al.

غذایی  ناامنی  و  تغذیه ای  فرهنگ  بین  ارتباط  بررسی   .2
خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه؛

3. بررسی ارتباط بین دانش تغذیه ای و ناامنی غذایی خانوارهای 
روستایی شهرستان کرمانشاه.

روش شناسی تحقیق

نوع  از  هدف،  ازنظر  و  کّمی  ماهیت،  ازنظر  حاضر  پژوهش 
پژوهش های کاربردی بود. همچنین روش تحقیق، توصیفی بود و 
اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه دوقسمتی و روش پیمایشی 
خانوار   548 و  44هزار  پژوهش،  آماری  جامعه  شد.  گردآوری 
روستایی شهرستان کرمانشاه )براساس سرشماری سال 1390( 
همکاران  و  بارتلت7  از جدول  استفاده  با  نمونه ها  تعداد  بودند. 
)2001( با حاشیه خطای 3درصد و قابلیت اطمینان 1درصد، 209 
نمونه تعیین شد. به منظور کاهش حاشیه خطا، تا حدی که زمان 
و هزینه تحقیق اجازه می داد، تعداد نمونه افزایش یافت و 258 
پرسشنامه تکمیل شد.8 نمونه گیری طی فرایندی چندمرحله ای از 
یازده روستا، در چهار دهستان باالدربند، میان دربند، درودفرامان 
و ماهی دشت، در دو بخش مرکزی و ماهی دشت انجام شد که 
70درصد از خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه را دربرداشت.

پرسشنامه شامل دو بخش بود: بخش اول، مربوط به اطالعات 
فردی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زندگی خانوارهای روستایی، 
 HFIAS فرهنگ غذایی و دانش تغذیه ای؛ بخش دوم، پرسشنامه
برای سنجش سطح ناامنی غذایی خانوارهای روستایی. فرهنگ 
تغذیه،  الگوسازی  زمینه ای،  باورهای  بخش  چهار  در  تغذیه ای 
الگوی رفتاری و ذائقه و عالقه شخصی بررسی شد. گفتنی است 
که دانش تغذیه ای با شش گویه سنجیده شد که آن ها در جدول 

شماره 1 آورده شده است.

شاخص مقیاس ناامنی غذایی خانوار 9HFIAS که به پیشنهاد 
بخش تغذیه FAO و 10FANTA طراحی شده است، میزان شیوع 
(Coates, Swin-  ناامنی غذایی را از بُعد دسترسی اندازه گیری می کند

(dale, & Bilinsky, 2007. این شاخص احساس سرپرست خانوار را 

درباره ناامنی غذایی خود و خانواده در قالب جمله های محاوره ای 
منعکس می کند. در HFIAS، پرسش ها به طورمستقیم به کیفیت 
تغذیه ای اشاره نمی کند؛ بلکه درک خانوار را از تغییرات ایجادشده 
 Salarkia, Abdollahi, Amini, &( می دهد  نشان  غذایی  کیفیت  در 

.)Eslami Amirabadi, 2011

برای سنجش روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه، از دیدگاه ها 

7. Bartlett et al.
8. با این افزایش تعداد نمونه انتخابی، انتظار می رود حاشیه خطا به حدود 2/5درصد 

کاهش یافته باشد.
9. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS)
10. Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA)
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و پیشنهادهای اعضای هیئت علمی استفاده شد و پس از بررسی 
تأیید شد.  روایی پرسشنامه  انجام اصالح های مدنظر،  و  نهایی 
برای   ،)HFIAS )پرسشنامه  تحقیق  ابزار  استانداردبودن  باوجود 
اطمینان بیشتر از پایایی آن در جامعه بررسی شده، ازطریق محاسبه 
آلفای کرونباخ پایایی آن 0/89محاسبه شد که نشان دهنده دقت 
این ابزار در محاسبه امنیت غذایی است. همچنین، ضریب آلفای 
کرونباخ برای فرهنگ غذایی و دانش تغذیه ای، به ترتیب 0/76 و 

0/74 بود که بیانگر پایایی مناسب ابزار تحقیق است.

اثر  بررسی  و  گردآوری شده  داده های  تجزیه و تحلیل  به منظور 

فرهنگ غذایی و دانش تغذیه ای بر سطح ناامنی غذایی خانوار، 
از الگوسازی معادله های ساختاری و نیز روش خودگردان سازی11 
اثر میانجی متغیر فرهنگ غذایی در  استفاده شد. برای آزمون 
رابطه بین دانش تغذیه ای با امنیت غذایی، از روش چندمنظوره 
که  خودگردان سازی  روش  شد.  استفاده  خودگردان سازی12 
امکان  می رود،  به شمار  میانجی13  آزمون  برای  جدید  شیوه ای 

11. Bootstrapping
12. Bootstrap
13. Mediation test

جدول 1. گویه های سنجش شاخص های فرهنگ و دانش تغذیه ای

فرهنگ تغذیه ای

ای
ینه 

 زم
ای

وره
از نظر من، مصرف غذاهای آماده، مانند سوسیس و کالباس نشانه تجدد و امروزی بودن است.با

از نظر خودم یا اطرافیانم، استفاده از ساندویچ و چیپس و پفک، بهتر از تنقالتی همچون گردو و بادام است.

از نظر من، غذاهای آماده باعث ایجاد بیماری می شود؛ در حالی که غذاهای سنتی، همچون قورمه سبزی، آب گوشت و... سالم و مقوی اند.

ذیه
ی تغ

ساز
گو

فرزند من ترجیح می دهد به جای به همراه بردن خوراکی هایی مانند نان و پنیر یا کتلت از خانه، تنقالتی مانند چیپس و پفک استفاده کند؛ زیرا دوستان او هم ال
همین گونه رفتار می کنند.

مصرف غذاهای فوری، مانند سوسیس و کالباس در خانواده ما زیاد است؛ به همین دلیل، فرزندانم نیز به طورمرتب از این غذاهای آماده مصرف می کنند.

به دلیل اینکه خودم سوسیس و کالباس و همبرگر را دوست دارم و مصرف می کنم، برای مصرف این گونه غذاها با فرزندانم مخالفت نمی کنم.

ری
رفتا

ی 
گو

ال

گاهی پیش می آید که ناهار یا شام را دیر می خورم یا اینکه اصاًل نمی خورم.

معمواًل صبح ها که از خواب بیدار می شوم، صبحانه نمی خورم.

در خانواده ما، مصرف غذاهای فوری، مثل سوسیس، کالباس، کنسروها و غذاهای سرخ کردنی زیاد است.

در خانواده ما، مصرف غذاهای دریایی، مانند ماهی کم است.

گاهی بیش  از حد اشتهایم غذا می خورم.

صی
شخ

قه 
عال

ه و
ذائق

باوجوداینکه همیشه گفته می شود غذاهای آماده و سرخ شده خوب نیست؛ اما من به غذاهای سرخ شده بیشتر از غذاهای پخته عالقه دارم.

گاهی با دیگر اعضای خانواده، در انتخاب غذاها اختالف سلیقه داریم.

از نظر من، غذاهای چرب خوشمزه ترند.

از نظر من، غذاهای شور خوشمزه ترند.

دانش تغذیه ای

G1می دانم که مصرف میوه و ساالد و سبزیجات درطول روز به دلیل داشتن ویتامین ها ضروری است؛ به همین دلیل، آن را در برنامه غذایی ام می گنجانم.

G2می دانم که مصرف ماست به دلیل تأمین کلسیم و پروتئین برای بدن الزم است؛ به همین دلیل، همراه با وعده های غذایی ماست مصرف می کنم.

G3می دانم که باید بیشترین نوع موادغذایی که مصرف می کنم، از گروه غالت، نان، برنج و ماکارونی باشد؛ چراکه مهم ترین منبع تأمین انرژی هستند.

G4می دانم که روغن نباتی جامد، برای قلب مضر است و تاحدممکن از آن کم استفاده می کنم.

G5می دانم لبنیات، همچون خامه و کره و موادشیرین و پرشکر، مانند انواع شیرینی و شکالت و مربا ارزش غذایی کمی دارد؛ به همین دلیل، از آن ها کمتر استفاده می کنم.

G6می دانم که نمک زیاد، فشارخون را افزایش می دهد؛ بنابراین، سرسفره به غذا نمک اضافه نمی کنم.

1=کاماًل مخالفم، 2=مخالفم، 3=نظری ندارم، 4=موافقم، 5=کاماًل موافقم.
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برآورد کلی مجموع اثر غیرمستقیم )مجموع ABC( و سطح 
معنی داری و تعیین سطحي از فاصله اطمینان را براي نقطه اي 
  (Mallinckrodt, Abraham, Wei, & Russell,تخمیني فراهم میکند
(2006. ازجمله مزایای اصلی استفاده از روش خودگردان سازی، 

این است که به دفعات زیاد و به صورت تصادفی و خودکار، امکان 
آزمون اثر غیرمستقیم بین متغیرها در سطح و تعداد بیشتری از 
نمونه آماری واقعی ازطریق بازنمونه گیری با جای گذاری14 از نمونه 
مادر یا اصلی را میسر می سازد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اجرای 
روش خودگردان سازی، از نسخه بیستم نرم افزار SPSS و نسخه 

بیستم نرم افزار AMOS استفاده شد.

یافته ها

در جدول شماره 2، برخی ویژگی های آماری و جمعیت شناختی 
نمونه تحقیق نشان داده شده است. این جدول نشان می دهد که 
95/3درصد از پاسخ گویان متأهل و ازنظر سطح تحصیالت، 26درصد 
بی سواد و 29/5درصد دارای تحصیالت ابتدایی و فقط 4/3درصد 
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. میانگین سنی پاسخ گویان، 50/53 
بود و سن 60/3درصد آن ها، بیشتر از 46 بود. همچنین، مشاهده 

14. Resampling with replacement

می شود که 12/6درصد از پاسخ گویان زن و 87/4درصد از آنان مرد 
بودند که جدا از رویکرد بررسی ناامنی غذایی در این تحقیق، به نظر 
می رسد مسئله مهمی است و می تواند زمینه تحقیقات اجتماعی و 

حتی اقتصادی و منطقه ای دیگری قرار گیرد.

با سنجش سطح ناامنی غذایی باتوجه به امتیاز به دست آمده از 
پرسشنامه مقیاس ناامنی غذایی خانوار HFIAS، مشخص شد بیش از 
14/7درصد از خانوارها به ناامنی غذایی شدید دچار بودند و درمقابل، 
تنها 15/12درصد در امنیت غذایی کامل قرار داشتند. درواقع بخش 
تجربه می کردند؛  را  ناامنی غذایی  از  از جامعه، سطحی  عمده ای 
به طوری که ناامنی غذایی خفیف و متوسط، به ترتیب در 43/41 و 

26/74درصد خانوارها تجربه شده است )جدول شماره 3(.

تأثیر  زمینه  در  پژوهش  اصلی  فرضیه های  آزمون  به منظور 
ناامنی غذایی،  متغیر مستقل دانش تغذیه ای بر متغیر وابسته 
از الگو سازی معادله های ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از 
نیکویی برازش الگوی ساختاری مستقیم نشان داد که این الگو 
براساس شاخص های مختلف، از برازش مناسبی برخوردار است و 

می تواند مبنای تحلیل قرار بگیرد )جدول شماره 4(.

تصویر شماره 1 و جدول شماره 5، نتایج برآورد الگوی ساختاری 

جدول 2. توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس ویژگی های فردی

درصدفراوانیمتغیر

جنسیت
22287/4مرد

3212/6زن

وضعیت تأهل
124/7مجرد

24295/3متأهل

سطح تحصیالت

6626بی سواد

7529/5ابتدایی

5320/9راهنمایی

176/7دبیرستان

3212/6دیپلم

114/3تحصیالت دانشگاهی

گروه های سنی
)کمینه=25سال
بیشینه=90سال

میانگین=50/53سال(

254417/3 تا 35 سال

365722/4 تا 45 سال

466626 تا 55 سال

565421/3 تا 65 سال

663313 سال و بیشتر
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را برای برآورد اثر دانش تغذیه ای بر ناامنی غذایی نمایش می دهد. 
همان طورکه تصویر شماره 1 نشان می دهد، متغیر دانش تغذیه ای 
درحدود 31درصد از واریانس متغیر وابسته ناامنی غذایی را تبیین 
می کند. در جدول شماره 5، خالصه نتایج به دست آمده از برآورد 
الگوی ساختاری تحقیق نشان می دهد که دانش تغذیه ای، اثر منفی 

.)β=-0/558 و P=0/000( و معنی داری بر ناامنی غذایی دارد

روش  اجرای  نتایج  نیز   6 شماره  جدول  و  شماره 2  تصویر 
تصویر  در  همان طورکه  می دهد.  نمایش  را  خودگردان سازی 
ابتدا  اجرای روش خودگردان سازی  برای  است،  آمده  شماره 2 
طراحی شد. سپس  پژوهش  مفروض  میانجی  مفهومی  الگوی 

براساس نمونه آماری پیشنهادشده هیز15 )2009(، ازطریق انجام 
نمونه گیری های فرعی متعدد با جای گذاری برمبنای داده های 
نمونه  روستایی،  خانوارهای  از  نفر   254 از  گرفته شده  اصلی 
5000تایی در سطح اطمینان 95درصد ایجاد و جایگزین شد. 
نتایج نیکویی برازش الگوی ساختاری میانجی نشان داد که این 
الگو براساس شاخص های مختلف، از برازش مناسبی برخوردار بود 

)جدول شماره 6(.

روش  اجرای  زمینه  در   7 شماره  جدول  در  مندرج  نتایج 
خودگردان سازی حاکی از آن است که مجموع اثر غیرمستقیم دانش 
است  معنی دار  غذایی  ناامنی  بر  غذایی،  فرهنگ  ازطریق  تغذیه ای 

15. Hayes

جدول 3. توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس سطح ناامنی غذایی

درصدفراوانیسطح ناامنی غذایی

3915/12دارای امنیت غذایی )0 تا 1(

11243/41ناامنی غذایی خفیف )2 تا 7(

6926/74ناامنی متوسط غذایی )8 تا 14(

3814/73ناامنی غذایی شدید )15 و بیشتر(

جدول 4. نتایج میزان انطباق الگوی ساختاری مستقیم با شاخص های برازش

x2/dfGFIIFICFITLIRMSEAشاخص

0/08≤≤0/90≤0/90≤0/90≤50/90≤معیار پیشنهادشده
2/0930/9730/9850/9850/9740/066مقدار گزارش  شده

تصویر 1. الگوی ساختاری مستقیم با مقادیر استانداردشده.
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)P=0/001 و β=-0/051(. به عبارت دیگر، می توان گفت که فرهنگ 
غذایی در رابطه بین دانش تغذیه ای با ناامنی غذایی اثری میانجی دارد.

در جدول شماره 8، آثار مستقیم و غیرمستقیم ازطریق فرهنگ 
غذایی و آثار کِل متغیرهای دانش تغذیه ای و فرهنگ غذایی بر 
متغیر ناامنی غذایی، نشان داده شده است. براین اساس، دانش 
 )β=-0/56( و اثر کل )β=-0/508( تغذیه ای بیشترین اثر مستقیم

را بر ناامنی غذایی روستاییان دارد.

بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر، روی 258 نفر از سرپرستان خانوار در مناطق 
روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شد. نتایج نشان داد که فقط 
15/12درصد از خانوارهای بررسی شده، در امنیت غذایی کامل 

به سر می برند و 84/88درصد آن ها درجه های مختلفی از ناامنی 
غذایی را تجربه می کنند. براین اساس، به نظر می رسد که شیوع 
ناامنی غذایی در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه، تاحدودی 
بیش از دیگر مناطق باشد. براساس یافته های سعدی و وحدت مؤدب 
)2013(، 25درصد از خانوارهای مطالعه شده شهرستان َرَزن در 
امنیت غذایی کامل قرار داشتند و 75درصد دیگر در درجه های 
مختلف ناامنی غذایی به سر می بردند. افزون براین، طبق یافته های 
ساالرکیا و همکاران )2011(، 21درصد از خانوارهای بررسی شده 
شهر ورامین، در طبقه امن غذایی قرار داشتند و درصد ناامنی 

غذایی آنان، 79درصد بود.

براساس نتایج سعدی و همکاران )2014(، فقط 15درصد از 
خانوارهای شهرستان ُقروه، در امنیت غذایی کامل به سر می بردند 
و بقیه درجه های مختلفی از ناامنی غذایی داشتند. در مطالعه ای 

جدول 5. ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای دانش تغذیه ای و ناامنی غذایی

سطح معنی دارینسبت بحرانیضریب استانداردخطای استانداردمقدار غیراستانداردرابطه

9/1230/000-0/558-4/3260/474-دانش تغذیه ای ← ناامنی غذایی

تصویر 2. الگوی ساختاری میانجی با مقادیر استانداردشده.
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که روی خانوارهای محله فقیرنشین شهری شمال هند انجام شد، 
 (Chinnakali et al., شیوع ناامنی غذایی 77/2درصد به دست آمد
(2014. میزان شیوع ناامنی در کویمباتور کشور هند در خانوارهای 

بدون کودک، 44درصد و در خانوارهای دارای کودک، 58درصد 
50درصد  بیش از   .(Nnakwe & Yegammia, 2002) شد  برآورد 
خانوارهای روستایی مالزی نیز ناامنی غذایی را تجربه کرده بودند 
(Shariff & Lin, 2004). باوجوداین شیوع ناامنی غذایی در فنالند، 

.(Sarlio-Lahteenkorva, 2001) فقط 5/7درصد بود

دلیل اختالف در نتایج را می توان  به تفاوت در شرایط جغرافیایی، 
در  غذایی  الگو های  و  عادت ها  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
جوامع مختلف مربوط دانست. به عبارت دیگر، متفاوت بودن سطح 
امنیت غذایی در مطالعات مختلف، ممکن است به این دالیل 
باشد: تفاوت در روش تعیین وضعیت امنیت )ناامنی( غذایی و 
تفاوت در سهمی از درآمد که به خرید غذا تعلق می گیرد و میزان 
کمک هایی که در جوامع به خانوارهای کم درآمد ارائه می شود. 
ازاین رو، جا دارد این موضوع در مطالعات تطبیقی بین مناطق 

مختلف مدنظر قرار گیرد.

دانش  که  داد  نشان  ساختاری  معادله های  الگو سازی  نتایج 
تغذیه ای اثر منفی و معنی داری بر ناامنی غذایی دارد؛ به طوری که 
با ارتقای دانش تغذیه ای سرپرست خانوار می توان گفت که امنیت 
غذایی خانوار نیز بهبود می یابد. در مطالعه حاضر، دانش تغذیه ای 
به صورت دو بخش درنظر گرفته شد: 1. آگاهی دربرابر غذاهای 
مفید و مضر؛ 2. عملکرد افراد در زمینه مصرف این غذاها. نتایج 
نشان داد که باوجود آگاهی سرپرستان خانوار دربرابر غذاهای 
مفید و مضر، همان طورکه فیلدهاوس )2013( بیان می کند، این 
افراد در حیطه عملکرد ضعیف عمل می کنند. این امر یا ناشی از 
وضعیت اقتصادی پایین خانوارهاست یا به دلیل تمایل و ذائقه آنان 
به غذاهای مضر است؛ به طوری که کنارگذاشتن این عادت های 
آنان،  ازنظر  گاه  و  است  مشکل  افراد  برای  غذایی  نادرست 
غیرممکن به نظر می رسد. این یافته با نتایج مطالعه رمضانی تهرانی 
و همکاران )2011b( مطابقت دارد. در پژوهش حاضر مشخص 
شد که بیشتر افراد از ارتباط بین رژیم غذایی و سالمتی آگاه اند؛ 

ولی عملکرد تغذیه ای آن ها صحیح نیست.

نتایج روش خودگردان سازی نشان داد که فرهنگ غذایی در 
رابطه بین دانش تغذیه ای با ناامنی غذایی اثری میانجی دارد. در 

جدول 6. نتایج میزان انطباق الگوی ساختاری میانجی با شاخص های برازش

x2/dfGFIIFICFITLIRMSEARMSEA

0/08≤≤0/90≤0/90≤0/90≤50/90≤معیار پیشنهادشده

2/8640/9280/9480/9480/9290/086مقدار گزارش شده

جدول 7. اثر دانش تغذیه ای ازطریق فرهنگ غذایی بر ناامنی غذایی )روش خودگردان سازی(

رابطه
مقادیر 

استانداردشده 
غیرمستقیم

خطای استاندارد 
اثر غیرمستقیم

Bootstrap
فاصله اطمینان )CI( 95درصد

سطح معنی داریکران باالکران پایین
)Two Tailed(

0/0940/001-0/021-0/0510/018-دانش تغذیه ای ← فرهنگ غذایی ← ناامنی غذایی

جدول 8. تفکیک آثار مستقیم و غیرمستقیم ازطریق فرهنگ غذایی بر ناامنی غذایی براساس الگوی میانجی

روابط
آثار استانداردشده

غیرمستقیممستقیم
کل)ازطریق فرهنگ غذایی(

0/253-0/253دانش تغذیه ای ← فرهنگ غذایی
0/202--0/202-فرهنگ غذایی ← ناامنی غذایی

)0/202-×0/253(0/508-دانش تغذیه ای ← ناامنی غذایی
=-0/051

-)0/508+0/051(
=-0/56
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پژوهش حاضر، فرهنگ غذایی در قالب چهار زیرطبقه باورهای 
زمینه ای، الگوسازی تغذیه، الگوی رفتاری و ذائقه و عالقه شخصی 
 ،)2011b( تبیین شد. نتایج پژوهش رمضانی تهرانی و همکاران
حاکی از آن است که باورهای نادرست افراد و فرهنگ نادرست 
روزمره  زندگی  در  ناصحیح  رفتارهای  ایجاد  باعث  که  غذایی 
می شود، بر روند تغذیه افراد بسیار تأثیرگذار است. استفاده از 
سهولت  و  کمتر  هزینه  به دالیل  می تواند  ناسالم،  موادغذایی 
و  درانی انارستانی  باشد.  آن ها  به  سریع  دسترسی  و  استفاده 
ودادهیر )2014( نشان دادند که قواعد فرهنگی و ذخیره دانش 
غذایی خانواده، بر تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوار تأثیرگذار 
است. در مطالعه رشیدخانی و همکاران )2008(، الگوی غذایی 

به عنوان یکی از زیربخش های فرهنگ غذایی بررسی شد.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رفتارهای غذایی افراد 
تأثیر می پذیرد.  از اطالعات و دانش تغذیه ای  ناامنی غذایی،  و 
بنابراین آموزش افراد، به ویژه سرپرستان خانوار، در زمینه غذاهای 
چرب، شور، شیرین و آماده و ارائه راهکارهای مناسب به منظور 
جایگزین کردن غذاهای سالم به جای این گونه موادغذایی، می تواند 
دانش تغذیه ای خانواده را ارتقا دهد. گفتنی است که این آموزش ها 
می تواند در مدارس نیز به منظور ایجاد و تثبیت عادت های غذایی 
مناسب،  فرهنگ سازی  و  آموزش  شود.  اجرا  کودکان  صحیح 
می تواند افراد را به مصرف رژیم غذایی سالم متمایل کند؛ ازاین رو، 
پیشنهاد می شود تبلیغات رسانه های جمعی، به ویژه رسانه های 
تصویری، درجهت گسترش فرهنگ تغذیه سالم در جامعه باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره رستمیان 
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