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  چكيده
براي ارزيابي دريافت مواد غذايي در سطح جامعه روش هاي مختلفي وجود دارد. روش هـاي نسـبتا دقيـق و    : وهدفزمينه 

و وقت گير ارزيابي دريافت مواد غذايي باشد. از ايـن رو بررسـي    مناسب، مي تواند جايگزين مناسبي براي روش هاي پرهزينه
  حاضر، با هدف اعتبار سنجي دو روش مصاحبه تلفني و مصاحبه حضوري در پايش الگوي مصرف نان انجام شد.

خانوار ساكن شهر تهران بر اساس طرح نمونه گيري خوشـه اي چنـد    2312توصيفي -در اين مطالعه مقطعي روش و مواد:
با استفاده از پرسشنامه الگوي بسـامد  الگوي مصرف نان در دو سطح فردي و خانوار  له اي به طور تصادفي انتخاب شدند.مرح

پرسشنامه تكميل شده در مصاحبه حضوري، در روش مصـاحبه   .ساعت يادآمد خوراك جمع آوري و تكميل شد 24خريد و 
  تلفني نيز مجددا استفاده شد. 

 همبستگي بين ميزان دريافت نان در دو روش مصاحبه حضوري و تلفني در سطح خانوارضريب يافته ها: 
)001/0  ,p<64/0r=) 001/0) و فردي ,p<60/0r= قابل توجه و از لحاظ آماري معني دار بود. اختالف در ميانگين و (

رم گزارش شده است كه تفاوت گ 21تا  16گرم/نفر/روز و در سطح فردي  4تا  3ميانه بر اساس دو روش در سطح خانوار 
  آماري معني داري نداشتند

نتايج نشان مي دهد كه با همبستگي بين روش تلفني و مصاحبه حضوري، ارزيابي الگوي كمي مصرف نان بـه   نتيجه گيري:
زينـه بـودن و   روش تلفني مي تواند با دقت زياد مقدار مصرف نان درخانوار و يا فرد را برآورد كند. اين روش با توجه به كم ه

  صرفه جويي در وقت حائز اهميت است.
  مصاحبه تلفني، مصاحبه حضوري، الگوي مصرف نانواژگان كليدي: 
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  مقدمه
انجام مطالعات جامع الگوي مصرف مواد غـذايي بـه روش   
مستقيم، مستندترين اطالعات را در زمينه دريافـت هـاي   
غذايي در سطح خانوار و يا فرد در اختيار مي گذارد. ايـن  
روش معموال پرهزينه و زمان بر است و احتياج به نيـروي  
متخصــص آمــوزش ديــده دارد. اســتفاده از ايــن روش در 

ي معـين فقـط در كشـورهاي پيشـرفته مثـل      فواصل زمان
اياالت متحده امريكا و انگلسـتان انجـام مـي شـود. بـراي      
دســتيابي بــه اطالعــات الگــوي مصــرف و بــه روز كــردن 
اطالعات از روش هاي غير مستقيم مانند ميـزان توليـد و   
عرضه مواد غذايي و داده هاي الگـوي خريـد بـه  عنـوان     

تفاده كرد. دسترسي جايگزين مصرف مستقيم مي توان اس
تر از انجام مطالعات مسـتقيم اسـت    به اين اطالعات راحت

)1(.  
روش هاي مختلفي بـراي ارزيـابي دريافـت مـواد غـذايي      
مختلــف در ســطح جامعــه وجــود دارد. ارزيــابي دريافــت 
موادغذايي مختلف پيچيده اسـت و مناسـب تـرين روش،    
 بستگي به اهـداف بررسـي، نـوع داده هـاي مـورد نيـاز و      

جمعيت مورد بررسي دارد. تمام اين عوامل بايد بـه دقـت   
قبل از انتخـاب روش مناسـب مـورد توجـه قـرار گيرنـد.       
استفاده از هر كدام از روش ها خالي از خطا نيست و مهم 
است كه منابع خطاها شناسايي شده و اعتبار و صحت هر 
روش ارزيــابي شــود. يكــي از روش هــاي نســبتا دقيــق و 

ي تلفني مصرف غذايي يـا پيمـايش تلفنـي    مناسب، ارزياب
است كه به جاي مراجعه به درب منازل مردم و پرسش از 
آنان، مصاحبه به صورت تلفني انجام شود و اطالعات الزم 

، اســتفاده از روش 1980از دهــه  .)2(جمـع آوري گــردد  
مصاحبه تلفني به عنوان يك روش قابل اجـرا و جـايگزين   

و وقـت گيـر اسـت، بـراي     مصاحبه حضوري كه پرهزينـه  
تكميــل پرسشــنامه هــا و جمــع آوري داده هــاي الگــوي 
مصرف مواد غـذايي مـورد توجـه قـرار گرفـت. مطالعـات       

سـاعته حضـوري و    24مختلف با مقايسه دو روش يادآمد 
يادآمد تلفني بـراي ارزيـابي ميـانگين انـرژي و پـروتيين      

ج دريافتي، درشت و ريزمغذي ها و كل انرژي دريافتي نتاي
 24رضايت بخشي را نشان دادند. به طور معمـول يادآمـد   

ساعته به صورت حضوري تكميـل مـي شـود امـا امـروزه      
  مصاحبه هاي تلفني رواج بيشتري يافته است و به عنوان 

جايگزين هاي مناسب براي روش هاي گـران و زمـان بـر    
ــورت   ــه اخيركوه ــد. در مطالع ــده ان ــرح ش ــوري مط  حض
Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC) 

گزارش شدكه مصاحبه تلفني مي تواند بدون تفاوت معني 
دار بــا بررســي حضــوري، بــراي ارزيــابي دريافــت غــذايي 

چندين مطالعه ديگر نيز گزارش كردند  .)1(استفاده شود 
كه ارزيابي هاي حضوري و تلفني مـي تواننـد بجـاي هـم     

كه بـه   . اين روش در صورتي)3(مورد استفاده قرار گيرند 
درستي طراحي شود ميتواند به همان خوبي يا حتي بهتر 
از روش هاي ديگر بررسي وضعيت دريافـت رژيـم غـذايي    
باشد. عالوه بر ارزان بودن، روش مصـاحبه تلفنـي روشـي    

هاي مصـرف مـواد    عملي و معتبر براي استفاده در بررسي
غذايي است، عالوه بر اين كه محدوديت جغرافيايي نيز در 

روش وجود ندارد و به راحتي براي مقياس هاي بزرگ اين 
 . )5-2(منطقه اي قابل استفاده است 

طرح جـامع الگـوي مصـرف مـواد غـذايي       1381در سال 
خـانوار   7158خانوار و وضعيت تغذيه اي كشـور بـر روي   

اســتان كشــور بــا اســتفاده از  28شــهري و روســتايي در 
ساعت يادآمد خوراك و با مراجعه مستقيم  24پرسشنامه 

هاي  به منازل در سه روز متوالي انجام شد. بر اساس يافته
گرم/نفـر/روز   320ين دريافت سرانه نان اين مطالعه ميانگ

درصـد)،  34گزارش شده است. سهم نان در تامين انرژي (
درصـد) گـزارش    45درصد)، كربوهيـدرات (  39پروتئين (

. هدف از اين مطالعه اعتبار سنجي دو روش )6(شده است 
مصــاحبه تلفنــي و مصــاحبه حضــوري در پــايش الگــوي 

  مصرف نان است.
 روش و مواد 

روش تحقيق در اين بررسي مصاحبه حضوري و تلفنـي، و  
در ايـن مطالعـه   مشاهده و ابزار تحقيق پرسش نامه بـود.  

منطقه شهر تهران تحت پوشـش قـرار گرفـت. جمـع      22
ها با مراجعه مستقيم به منازل و مصاحبه چهره  آوري داده

به چهره با فرد مسئول تهيه و پخت غـذا صـورت گرفـت.    
اي نمونه گيري شده بـا احتسـاب نـرخ    تعداد كل خانواره

خـانوار بـود. بـا توجـه بـه       3000درصـد،   70پاسخ دهي 
تفاوت در ميزان همكاري خانوارها درمناطق مختلف، زنگ 

خانوار در اين پژوهش زده شـد و   3000در منزل بيش از 
خانوار  2312از اين تعداد، پرسشگران موفق به مصاحبه با 
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خانواري كه عالوه  531بين از  و تكميل پرسشنامه شدند.
 24بر پرسشنامه الگـوي بسـامد خريـد نـان، پرسشـنامه      

ســاعت يادآمــد خــوراك را تكميــل كــرده بودنــد امكــان 
خانوار براي پيمايش تلفني ميسر شـد.   305دسترسي به 

تكميل پرسشنامه ها به روش تلفني پس از گذشـت دوره  
اي زماني يك ماهه انجام شـد. تمـام خانوارهـايي كـه دار    

در اين گرفتند. ودند در چهارچوب نمونه گيري قرارتلفن ب
شـدند و   هـا انتخـاب    روش به صورت تصادفي شماره تلفن

در شـد.   پس از مصاحبه با فرد، ميزان مصرف نان تعيـين  

مصاحبه تلفني داده هاي الگوي مصرف نان خانوار و فـرد  
مصاحبه شونده بـا اسـتفاده از پرسشـنامه الگـوي بسـامد      

ساعت يادآمد خـوراك جمـع آوري و تكميـل     24و خريد 
شد. پرسشـنامه تكميـل شـده در مصـاحبه حضـوري، در      
روش مصاحبه تلفني نيز مجـددا اسـتفاده شـد. مصـاحبه     
تلفني توسط دو نفر از كارشناسان مجرب انستيتو تغذيـه  
كه سال ها تجربه انجام بررسي هاي مصرف مواد غذايي را 

تلفني در هي اجراي پيمايش داشتند، انجام شد. سازمان د
  نشان داده شده است. 1شكل 

   
  پيمايش تلفني مراحل طراحي و اجراي -1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
براي تعيين روايي و پايايي (اعتبار سنجي) مصاحبه تلفني 
از روش مصاحبه حضوري استفاده شد بطوري كه، ابتدا با 
مراجعه به منزل افراد با آنها مصاحبه حضوري انجام 
گرفت و سپس با برقراري ارتباط تلفني با همان فرد در 
آن منزل بار ديگر راجع به مصرف نان سوال شد و 

هاي بدست آمده از دو روش با حد قابل  چنانچه پاسخ
قبولي از تفاوت مشابه بودند، براي پايش الگوي كمي و 

پس از ..كيفي مصرف نان از اين روش استفاده شد.
آموزش تئوري دو روزه، پرسشگران به فيلد رفته و به طور 

هاي مورد بررسي  آزمايشي در خانوارهايي كه جزء نمونه

اهداف پيمايش

طراحي و اعتبار سنجي پرسش نامه

روش پيمايش

 تعيين حجم نمونه، تهيه طرح نمونه گيري

 ستخدام و آموزش پرسشگرانا

 پايلوت، آزمون پرسش نامه و نهايي كردن آن

آوري داده ها و كنترل كيفي جمع

تجزيه و تحليل

ورود داده ها و كنترل كيفي

تدوين گزارش
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ند تا نحوه صحيح پر كردن نبودند، كار را انجام داد
پرسشنامه را در عمل نيز فراگيرند. پس از عمليات ميداني 

جهت يافتن مشكالت و آموزشي، محققان انستيتو تغذيه 
هاي برطرف كردن آنها و همچنين به حداقل  روش

 intra- andرساندن خطاي بين و درون پرسشگران (

inter-interviewer variation ،(ها را در  تمامي پرسشنامه
حضور پرسشگران مورد بررسي قرار داده كليه اشكاالت را 
بر طرف و به پرسشگران گوشزد نمودند تا آنان مهارت 

پس از پر ها بدست آورند.  كافي را در تكميل پرسشنامه
ها توسط  ها توسط پرسشگران، پرسشنامه شدن پرسشنامه

كارشناسان ارشد و خبره تغذيه كنترل كيفي شدند و در 
ورت وجود نقص و يا اشتباه، كارشناسان آموزش ديده با ص

تماس تلفني با خانوار آنها را برطرف مي كردند. 
نفره سازماندهي شدند و  4و يا  3هاي  پرسشگران در تيم

گيري به درب منازل مراجعه  هاي نمونه بر اساس نقشه
نامه را از خانم خانه پرسيدند.  كردند و سؤاالت پرسش

ها در هر بلوك و  ستاندارد براي تعيين خانههاي ا پروتكل
  ها طراحي و تهيه گرديدند.  نحوه انجام مصاحبه

هاي تكميل شده توسط كارشناسان ارشد و  پرسشنامه
خبره تغذيه كنترل كيفي شدند و پس از رفع نواقص، 

ها كد گذاري شده وارد كامپيوتر شدند. جهت ورود  داده
گاه داده مناسب ، پايMS ACCESSاطالعات در محيط 

ها توسط  با توجه به تجربيات قبلي طراحي شد و داده
هاي تكميل  اپراتور مجرب وارد كامپيوتر شد. پرسشنامه

ها،  شده كنترل كيفي و كدگذاري شده و پس از ورود داده
كنترل و بازبيني مرحله به مرحله داده ها در بخش 

تفاده گيري انجام شد. تجزيه و تحليل آماري با اس گزارش
  انجام شد. SPSS-16از 

  يافته ها
تعداد خانوارهايي بررسي مصرف نان در سطح خانوار: 

كه دربخش مصاحبه حضوري مورد بررسي قرار گرفتند 
خانوار از تمام مناطق شهر تهران بود كه از اين  531

خانوار براي پيمايش تلفني ميسر  305تعداد دسترسي به 
ي ثبت شده در شد. پس از كنترل كيفي گزارش ها

پرسشنامه ها و حذف پرسشنامه هايي كه به هر دليل 
اطالعات ناقص و غيرقابل استفاده داشتند، داده هاي 

خانوار در تجزيه و تحليل ها وارد شد.  253مربوط به 

مشاهده ميشود تفاوت ميانگين  1همانطوركه درجدول 
ميزان مصرف نان در خانوارهاي مورد بررسي توسط دو 

گرم نان  4گرم و تفاوت ميانه ها  3طور متوسط روش به 
در روز بوده است كه اين ميزان تفاوت در ميانگين حدود 

ام يك نان لواش و يا يك صدم يك نان بربري  يك سي
   .اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نيست.است

) بين دو Correlation Coefficientضريب همبستگي (
است. اين  64/0تلفني  روش مصاحبه حضوري و پيمايش

. )>P 001/0همبستگي از نظر آماري هم معني دار است (
  نشان دهنده ارتباط بين اين دو روش است. 1نمودار 

تعداد زناني كه در  بررسي مصرف نان در سطح فردي:
 518حضوري مورد بررسي قرار گرفتند  بخش مصاحبه

نفر  291نفر از تمام مناطق تهران بود كه از اين تعداد 
براي پيمايش تلفني در دسترس بودند. پس از كنترل 

نفر در تجزيه و  257كيفي داده ها، اطالعات مربوط به 
مشاهده  2تحليل ها وارد شد. همان طور كه در جدول 

مي شود تفاوت در مقدار گزارش شده توسط دو روش 
گرم نان در  21گرم و بين ميانه ها  16بين ميانگين ها 
الف ميانگين ها حدود يك هفتم يك عدد روز بود كه اخت

نان لواش و اختالف ميانه ها معادل يك ششم نان لواش 
بين  (Correlation Coefficient)ضريب همبستگي .است.

نشان دهنده ارتباط بين  2نمودار  است. 559/0دو روش 
ارزيابي الگوي دو روش مصاحبه تلفني و حضوري است. 

خريد به روش مصاحبه مصرف نان براساس الگوي بسامد 
  نشان داده شده است. 3حضوري و تلفني در جدول 

بين دو  (Correlation Coefficient)ضريب همبستگي 
 است كه از نظر آماري هم معني دار است. 640/0روش 

نشان دهنده ارتباط بين دو روش مصاحبه تلفني  3نمودار 
  و حضوري است.
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 توزيع ميزان مصرف نان در خانوارهاي مورد بررسي (گرم نفر در روز) - 1جدول

  در دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفني 
 حضوري 

)253=n( 

  تلفني
)253=n( 

 191 194 ميانگين

 173 169 ميانه

 113 116 انحراف معيار

 18 6 كمينه

 608 632 بيشينه

  
   دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفني (در سطح خانوار)ارتباط بين ميزان دريافت نان در  -1نمودار

  

  در دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفنيتوزيع ميزان مصرف نان در زنان مورد بررسي (گرم/نفر/روز)  -2دول ج

 )n=257تلفني ( )n=257حضوري ( 

 142 158 ميانگين

 115 136 ميانه

 93 100 انحراف معيار

 14 14 كمينه

 575 575 بيشينه
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  ارتباط بين ميزان مصرف نان در سطح فردي در دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفني -2نمودار

  
  ) در خانوارهاي مورد بررسي (گرم نفر در روز)الگوي بسامد خريدتوزيع ميزان مصرف نان ( -3دول ج

  در دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفني
 )n=283تلفني ( )n=283حضوري ( 

 187 189 ميانگين

 171 164 ميانه

 112 104 انحراف معيار

 3 28 كمينه

 608 586 بيشينه

 

  
 ارتباط بين ميزان مصرف نان بر اساس الگوي خريد در سطح خانوار در دو روش مصاحبه حضوري و پيمايش تلفني -3نمودار
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در در مطالعه حاضر نيز بر اساس يافتـه هـاي ارائـه شـده     
، ضريب همبستگي بين ميزان دريافـت  2تا  1نمودارهاي 

نــان (بــر اســاس ارزيــابي مســتقيم مصــرف) در دو روش 
ــانوار     ــطح خ ــر دو س ــي در ه ــوري و تلفن ــاحبه حض مص

) قابل توجه و از لحـاظ آمـاري   559/0) و فردي (640/0(
معني دار بود. اختالف در ميانگين و ميانـه بـر اسـاس دو    

گرم/نفــر/روز و در ســطح  4تــا  3روش در ســطح خــانوار 
گرم گزارش شـده اسـت كـه تفـاوت در      21تا  16فردي 

 10در  10سطح خانوار كمتـر از يـك بـرش نـان لـواش      
سانتي متر و در سطح فردي حدود يك ششم نان لواش و 

 يا يك بيست و چهارم نان بربري است.

ارتباط بين ميانگين دريافت نان براساس پرسشنامه بسامد 
 3وش مصـاحبه حضـوري و تلفنـي در نمـودار     خريد در ر

نمايش داده شده است. ضريب همبستگي ميـان دو روش  
است و اختالف ميانگين و ميانه گزارش شده كمتـر   64/0

سـانتي متـر نـان لـواش      10در  10از، يا حدود يك برش 
  است.
  بحث

تعيين و ارزيابي ميزان واقعي مصرف نـان و بررسـي رونـد    
هــاي زمــاني و در گــروه هــاي  تغييــرات مصــرف در دوره

اقتصادي و دسترسي بـه داده هـاي بـه    -مختلف اجتماعي
روز در اين زمينـه بـراي تـدوين و اتخـاذ سياسـت هـاي       
اجرايي كارآمد ضروري است. از اين رو بررسي حاضـر، بـا   
هدف اعتبار سنجي دو روش مصـاحبه تلفنـي و مصـاحبه    
 حضوري در پايش الگوي مصرف نان انجـام شـد. بررسـي   

وضعيت مصرف و الگوي خريد نـان در سـطح خانوارهـاي    
شهرهاي تهران براي دسترسي به اطالعات به روز در ايـن  

 22خــانوار از  2312زمينــه انجــام شــد. در ايــن بررســي 
داده هـاي   منطقه شهر تهران شركت كردنـد. جمـع آوري  

مربوط به خريد مـواد غـذايي در سـطح خـانوار و فـرد، و      
براي جمع آوري داده هاي مربوط به استفاده از اين روش 

الگوي مصرف مواد غذايي بـه عنـوان جـايگزين مناسـبي     
براي روش ارزيابي مستقيم پيشنهاد مي شود. در بسياري 
از كشورها بررسي هزينه خوراك در سطح خانوار و فرد به 

طور مرتب و ساالنه انجام مي شود و اطالعـات ارزنـده اي   
رف مـواد غـذايي و رونـد    در ارتباط بـا نحـوه الگـوي مصـ    
. در بررسـي حاضـر   )9-7(تغييرات در اختيار مـي گـذارد   

مقايسه ميانگين دريافت نان بر اساس الگوي معمول خريد 
 530ساعت يادآمد) براي  24و روش مستقيم (پرسشنامه 

خانوار انجام شد. ميانگين سرانه مصرف گـزارش شـده در   
داد كـه   دو روش مشابه است و آزمون آمـاري نيـز نشـان   

همبستگي ميزان گزارش شده بين دو روش از نظر آماري 
ــي دار    ــت معن ــانگين درياف ــتالف مي ــوده اخ ــي دار ب معن
نيست.در مطالعه حاضر نيز بر اساس يافته هاي ارائه شده 

، ضــريب همبســتگي بــين ميــزان 2تــا  1در نمودارهــاي 
دريافت نان (بـر اسـاس ارزيـابي مسـتقيم مصـرف) در دو      

ضوري و تلفني در هـر دو سـطح خـانوار    روش مصاحبه ح
) قابل توجه و از لحـاظ آمـاري   559/0) و فردي (640/0(

معني دار بود. اختالف در ميانگين و ميانـه بـر اسـاس دو    
گرم/نفــر/روز و در ســطح  4تــا  3روش در ســطح خــانوار 

گرم گـزارش شـده اسـت كـه تفـاوت در       21تا  16فردي 
 10در  10ش سطح خـانوار كمتـر از يـك بـرش نـان لـوا      

سانتي متر و در سطح فردي حدود يك ششم نان لواش و 
يا يك بيسـت و چهـارم نـان بربـري اسـت. ارتبـاط بـين        
ميانگين دريافت نان براساس پرسشنامه بسـامد خريـد در   

نمـايش داده   3روش مصاحبه حضوري و تلفني در نمودار 
است و  64/0شده است. ضريب همبستگي ميان دو روش 

گين و ميانه گزارش شده كمتر يا حدود يـك  اختالف ميان
  سانتي متر نان لواش است. 10در  10برش 

نتايج نشان مي دهد كه روش تلفني ارزيابي الگوي كمـي  
مصرف نان كه در اين مطالعه مورد استفاده قرارگرفت مي 
تواند با دقت بسيار زيادي مقدار مصرف نان در خانوار و يا 

  فرد را برآورد كند.
ضريب هاي همبستگي بدست آمده قوي هستند و تفاوت 
در ميانگين مصرف بين دو روش بسـيار نـاچيز اسـت. بـا     
توجه به محدوديت هاي بررسي مصـرف واقعـي نـان كـه     
وابسته به گزارش دهي خود فرد است، تفاوت دو روش كه 

گرم (حدود يك ششم نان لواش) اسـت قابـل    20كمتر از 
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زم بـه يـادآوري اسـت كـه     اغماض مي باشد. همچنـين ال 
تفاوت در وزن نان هاي مصرفي، بر اساس توزين مسـتقيم  

گرم است. به عنوان مثـال طبـق انـدازه گيـري      50تا  10
هاي انجام شده در اين طرح وزن نان هاي لواش از حدود 

گرم متفاوت بود. در مجموع مي تـوان نتيجـه    125تا  95
نه حدود گرفت كه روش بررسي مصرف تلفني با حجم نمو

گيري تصادفي نشان دهنـده   نفر و روش نمونه 250-200
ميزان مصرف واقعي نان در سطح جامعه هم براي خانوار و 

  هم براي فرد باشد.
 پيشنهادات

در استفاده از روش پيمايش تلفني بايد بـه برخـي نكـات    
 توجه نمود. مهمترين موضوع ضريب نفوذ تلفن ثابت است 

شماره هاي تلفن بـه جمعيـت   كه به صورت تقسيم تعداد 
هر منطقه محاسبه مي شود. شركت مخابرات ضريب نفوذ 

% و در كــل 50در تهــران حــدود 1390تلفــن را در ســال 
% اعالم كرده است. البته اين تعداد تلفن متعلـق  35كشور 

به كليه واحدهاي مسكوني و غير مسكوني (تجاري، اداري 
تلفـن   و غيره) اسـت كـه در روش پيمـايش تلفنـي فقـط     

واحــدهاي مســكوني مــورد نظــر خواهــد بــود. همچنــين 
يادآوري مي شود كه مخرج ضريب نفوذ، تعداد افراد است 
و در صورتي كه واحد نمونه گيري، خانوار در نظـر گرفتـه   

% خواهـد بـود (بعـد    80شود ضريب نفوذ احتمـاال بـاالي   
  ).6/3متوسط خانوار؛ 
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Abstract 
Background and Objective: There are different methods to assess dietary intake in the 
community. Accurate and appropriate methods, rather than costly and time-consuming ones, are 
good alternatives to assess dietary intake. The aim of this study was to analyze the validity of 
telephone and face-to-face interviews, in determination of bread-consumption pattern.  
Material and Methods: A randomized and stratified multi-stage sampling method was used to 
select 2312 participating households within the Tehran metropolitan area. The study (research) was 
carried out in two individual and household levels, using 24 hours recall and purchase frequency 
questionnaire. The same 24 hour recall and purchase frequency questionnaires were used at both 
individual and household level.  
Results: At household and individual level, the correlation coefficients between the two methods 
were 0.64 and 0.60, respectively (p<0.001). Mean difference of intake of bread between the 
methods at individual level was 16-21 g/day and at household level was 3-4 g/person/day, 
statistically not significant. 
Conclusion: Our findings suggest that a telephone survey can provide a reliable estimation of 
actual bread intake at both individual and household level. This method is important considering its 
cost and needed time. 
Keywords: face to face interview, telephone interview, bread consumption pattern 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

