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  چكيده

و فرايند مواد  است سالمتي تامين اساس صحيح و تغذيه مواد غذايي و نگهداري پخت از روشهاي زنان آگاهي : مقدمه 
 ساختن آگاه امروزه بنابراين.باشد ميموثر صحيح درتعذيه است موادغذايي نگهداريو ،پخت سازي آمادهو تهيه شامل كه ييغذا

 روشهاي منجمله تغذيه بهداشت فتارهايربروزدر غذايي سالمت به مربوط مسائل به نسبت زنان بخصوص اجتماعي گروههاي 
ها  خانواده در اكثريت اينكه به باتوجه.  است پيدا كرده بهداشتي خدمات در ميان مهمي  جايگاه مواد غذايي پخت صحيح
از  آنان آگاهي سطح هر چه  كه است  طبيعي  دليل  همين  دارند به غذا را بر عهده و تهيه سازي كار آماده زنان

 راستا  و در اين خواهد داشت  مطلوبتري  سطح  خانواده  تغذيه  باالتر باشد بهداشت بهداشتي مسائل
  . است بسيار مهم زنان غذايي بهداشت باورهاي اصالح

 . درمنزل موادغذايي پخت روشهاي درزمينه شهرري ساكن هاي خانواده زنان آگاهي ميزان تعيين: هدف 
،  در منزل  مواد غذايي  در مورد پخت زنان  آگاهي  گيري بر اندازه  عالوه در آن  كه اي زمينه  مطالعه : پژوهش نوع

ابزار .  است قرار گرفته نيز مورد بررسي زنان  اشتغال  و وضعيت ، تحصيالت گر نظير سن مداخله متغيرهاي
 مرحله يكدر مصاحبه طريق به منازل درب به بامراجعه كه است بوده اي چندگزينه بسته باسواالت پرسشنامه اطالعات گردآوري

 .  است گرديده تكميل 

دو  تصادفي  طريق به دادند كه مي را تشكيل پژوهش  نمونه  شهرري  ساكن  هاي نوادهخا دار خانه نفر از زنان ٢٠٠ : نمونه
 .شدند انتخاب اي مرحله
آنها از % ٥٦و نيز  و چاشني جات از ادويه صحيح استفاده واحدها از نحوه%  ٥٤بود كه از آن حاكي نتايج : نتايج

% ٥/١٨ فقط ر كليطو نبودند و به مطلع بوباتح صحيح پخت واحدها از روش% ١٣/٣٧و  ماهي طبخ صحيح روشهاي
 .اند كرده كسب امتياز خوب مواد غذايي پخت صحيح و روشهاي واحدها از اصول

در  خصوص به است بوده در منزل مواد غذايي پخت از روشهاي زنان كم بيانگر آگاهي نتايج كه از آنجايي : گيري و نتيجه بحث
از  شودبااستفاده ،پيشنهادمي وسبزيجات ازموادنظيرماهي بعضي زمينه

. گردد آنها تصحيح  غلط و باورهاي و عقايد نادرست اقدام زمينه دراين زنان آگاهي افزايش به نسبت گوناگون وشهاير
و نيز  مختلف اجتماعي در طبقات زنان بر روي مشابه پژوهش و انجام خواهند داشت اساسي نقش زمينه ها در اين رسانه
 . امر خواهد كرد اين به موثري كمك ييو روستا شهري زنان
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  مقدمه
 توجه و  دقت كه استانسانها نيازفيزيولوژيك تغذيه   

 به غذا بستگي  طرز تهيه. كند مي  را طلب بسياري 
 اتفاق  چرخه در اين  دارد كه  از تغييراتي  آگاهي  ميزان 
  روي پخت حين غذا، واكنشهاي  تهيه  در طي. افتد مي 

غذا  طبخ است ممكن كه طوري گذارند، به اد تاثير ميمو
ويا از  كرده خود را حفظ مواد مغذي باشد كه اي بگونه
،  نيست غذا كافي بودن تنها مغذي از طرفي. بدهد دست
. باشد نيز مناسب غذا و ظاهر آن بايد طعم بلكه
شمار  به آن بودن از مقبول مهم مرحله غذا يك خوب تهيه
غذا و   تهيه  از اصول آگاهي. آيد مي

مواد  پخت در حين  و شيميايي فيزيكي تغييرات دانستن
غذا   تهيه  باعث  ، زيرا در نهايت است ضروري غذايي

. شود مي  مطبوع  و با طعم نحو مناسب به
Sumati)يك  غذاهم تهيه:دارد مياظهار)١٩٩٣  

 بستگي محلي فرهنگ به كه ستاهنر   يك  هم و  علم
 وF.A.O نظير  هايي سازمان  سبب نهمي به.دارد 

 تغذيه بهداشت آگاهيارتقاء جهت هداشتب جهاني سازمان
 .كنند مي  تالش توسعه  درحال افراددرجوامع

 زنان  بخصوص  اجتماعي  گروههاي ساختن  آگاه امروزه
بروز  در  غذايي  سالمت  به  مربوط  مسائل  به نسبت 

 صحيح روشهاي  ، منجمله اي تغذيه  بهداشت  رفتارهاي
  خدمات در ميان  مهمي  جايگاه  مواد غذايي  پخت 

  هاي آگاهي زيرا در الگوي.  است پيدا كرده  بهداشتي
زير   عنوان  به  غذايي  بهداشت  از باورهاي  اي تغذيه
گردد ياد  مي صحيح بهداشتي رفتارهاي منجر به كه بنايي
و  زمينه ايندر  زنان از آگاهي اطالع بنابراين.  است شده
در  بهبود تغذيه موجب آنان ارتقاء دانش جهت ريزي برنامه
از  دار بسياري پرچم خواهد شد زيرا زنان جامعه
 .باشند مي خانواده سالمتي هاي برنامه

  زنان  آگاهي  ميزان  تعيين  هدف با مطالعه اين
مواد  پخت روشهاي در زمينه شهرري ساكن هاي خانواده
 با زنان آگاهي ورابطه. است شده جامان درمنزل غــذايي
 آنان اشتغال وضعيتو تحصيالت ميزان، سن متغيرهاي

 .  است قرار گرفته مورد بررسي 
  

  پژوهش هاي سؤال
 شهر ري  ساكن  هاي خانواده  زنان  آگاهي ميزان -١
 ؟ چقدراست درمنزل موادغذايي  پخت روشهاي در زمينه 
،  سن  متغيرهاي از  با كداميك  زنان  آگــاهي -٢

 دارد؟  ارتباط اشتغال  و وضعيت تحصيالت ميزان
  

 ها مواد و روش
 ابتدا ميزان در آن بود كه  اي زمينه  پژوهش  نوع   

  در منزل مواد غذايي  پخت در زمينه زنان  آگاهي 
  ، ميزان سن  متغيرهاي  بين ارتباط  سپس. گرديد تعيين

ا با واحده  اشتغال  و وضعيت  تحصيالت
  نمونه.  قرار گرفت مورد بررسي آنان آگاهي ميزان

 ري شهر  ساكن هاي خانواده نفر از زنان  شامل  پژوهش
خانوار  پرونده شهرري درماني در مراكز بهداشتي بود كه 

طور  به غذا را در منزل پخت انجام و مسئوليت داشته
و دو  تصادفي گيري نمونه روش. دار بودند عهده دائم

 .  است بوده اي مرحله
چند  با سواالت  پرسشنامه  اطالعات ابزار گردآوري   

  تنظيم مذكور در دو بخش  پرسشنامه. بود اي گزينه
 بر مشخصات  مشتمل  اول  بود، بخش  گرديده

 آگاهي به مربوط سواالت حاوي دوم و بخش  دموگرافيك 
 آوري جمع. غذا بود  طبخ  صحيح  هاي از روش 
 واحدهاي  منازل  درب به  مراجعهبا   اطالعات 
.  گرفت ها صورت با نمونه  مصاحبه  و انجام پژوهش 

و  مورد تجزيه SPSSافزار  از نرم ها با استفاده داده
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 بررسي  جهت X 2و از آزمون  قرار گرفت  تحليل
 به  الزم. گـرديد استفـاده متغيـر كيفـي  بيـن  ارتبـاط 
ها از  امتياز نمونه  منظور تعيين  به  كه ذكر است 

  به  مربوط  سوال هر  به  پخت صحيح  هاي روش
حداكثر   در نتيجه. شد  داده  نمره  آگاهي  سنجش

  و انحراف  ميـانگين  سپس. آمد  دست به امتياز پخت
  اگر نمره. شد  محاسبه  پخت  هاي روش  معيار نمرات

 معيار بيشتر  و انحراف  ميانگين  جمع از حاصل  فردي
 و انحراف ميانگين و اگر از تفاضل بود امتياز خوب

دو بود از   اين و اگر بين  معيار كمتر بود، امتياز ضعيف 
،  امتياز خوب  نمره بنابراين. برخوردار شد  امتياز متوسط

در نظر   امتياز ضعيف ١٨ - ٠و   اميتاز متوسط نمره
 . شد گرفته

  
  نتايج

داد  نشان  وگرافيكدم  ازمشخصات حاصل هاي يافته   
باالتر از   ها تحصيالت درصد نمونه ٥/١ فقط كه

 سن بودند و ميانگين  درصد زير ديپلم  ٥/٧٢و  ديپلم
  نتايج).  ۱شماره جدول( است  بوده  سال ١٤/٣٢ها  نمونه 

 روش  درصد زنان ٥٤در حدود   داد كه نشان  همچنين
د از درص ٥٦دانستند و  را نمي  مرغ تخم  صحيح  طبخ 

 ٣١/٣٥بودند و  اطالع بي ماهي پخت صحيح اصول
نداشتند   آگاهي  گوشت  پخت  صحيح  درصد از روش

  ). ٢شماره جدول(
مشخصات دموگرافيك واحدهاي : ۱جدول شماره 

 مورد پژوهش

  ۱۹/۸و انحراف معيار ۱۴/۳۲ميانگين   سن

  زيرديپلم  %۵/۷۲  تحصيالت

  خانه دار  %۹۵  شغل

  نفر ۶ده هاي زير خانوا  %۸۱  بعدخانوار

  
درصد   ٥/١٨ فقط  داد كه نشان  همچنين  نتايج   

  آگاهي  غذايي  مواد  پخت  صحيح  ها از روش نمونه

و   در حد متوسط  بقيه  داشتند و امتياز آگاهي  خوب
 ).٣ شماره جدول( است  بوده  ضعيف

و  سن  رابطه در خصوص  آمده عمل به در بررسي   
 ٢٥كمتر از   سني  گروه گر چه، ا امتياز آگاهي

ساير گروهها   به  نسبت بيشتري امتياز خوب سال
 X امـا آزمون) درصـد ٢٣/٣٣(بودند  كرده كسب
واحـدهـا با امتياز  سـن بيـن داري معني آمـاري رابطـه
و  تحصيالت ميزان بين در حاليكه. نداد نشان آگاهي

وجود  دار آماري معني ارتباط امتياز آگاهي
 ). ٤شماره جدول) (٢X=  ٧٤/١٥،P=٠٥/٠( تداش
 گرديد امتياز خوب مشخص  آمده  دست  به  در نتايج   

حدود دو  پخت از اصول  از متغير آگاهي  شاغل  زنان 
درصد در برابر  ٣٣/٣٣(باشد  دار مي خانه برابر زنان

را  آماري وجود رابطه X ٢اما آزمون) درصد٨٠/١٧
 .نداد دو متغير نشان اين بين
توزيع فراواني نسبي واحدهاي مورد : ۲جدول شماره  

پژوهش برحسب نحوه پاسخگويي به سواالت سنجش 

 ميزان آگاهي از اصول پخت مواد غذايي در منزل

  چگونگي پاسخ

  اصول

  پخت مواد غذايي

  صحيح

  )درصد(

  غلط 

  )درصد(

  ۳۱/۳۶  ۶۹/۶۳  پخت كامل مواد غذايي

  ۳۱/۳۵  ۶۹/۶۴  گوشت

  ۸۸/۲۸  ۱۳/۷۱  برنج

  ۵۶  ۴۴  ماهي

  ۸۸/۵۳  ۱۳/۴۶  تخم مرغ

  ۹۴/۴۱  ۰۶/۵۸  سبزيجات

  ۰۱/۴۰  ۹۹/۵۹  سيب زميني

  ۱۳/۳۷  ۸۸/۶۲  حبوبات
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توزيع فراواني و درصد واحدها : ۳جدول شماره 

 برحسب امتياز آگاهي از اصول پخت مواد غذايي

  امتياز آگاهي از اصول پخت 

  مواد غذايي

  درصد  تعداد

  ۵/۱۸  ۳۷  )۳۵-۴۴(خوب 

  ۶۵  ۱۳۰  )۱۹-۳۴(متوسط 

  ۵/۱۶  ۳۳  )۰-۱۸(ضعيف

  ۱۰۰  ۲۰۰  جمع

 
  گيري و نتيجه بحث

داد  نشان پخت از اصول زنان آگاهي و بررسي مطالعه   
. باشد نمي كافي مواد غذايي پخت از اصول زنان آگاهي كه

را  ماهي  دانستند كه نمي درصد زنان بطوريكه
 ٥٤/٥گردد و  حفظ آن غذايي ارزش كنند كه طبخ چگونه

بايد  منظور طبخ را به گوشت دانستند كه درصد نمي
)  ١٩٩٤ Kinsman(. بزرگتر خرد كرد قطعات به
،  گوشت پخت  براي  مهم  از مداخالت يكي: نويسد مي

.  است آن انواع  براي  مناسب  روش  انتخاب
يا بخار پز  ماهي  طبخ  مناسب  روش مثال براي
درصد از  ١٣/٣٧  نينهمچ.  است ماهي كردن كباب

نداشتند،  حبوبات در مورد پخت صحيح واحدها آگاهي
و  غالت كند كه تاكيد مي)  ١٩٩٠ WHO درحاليكه
بسيار  شوند غذاي  پخته  اگر درست حبوبات
. هستند و انرژي رشد و سرشار از پروتئين براي مناسبي

. شوند مي پزند، حجيم مي آنها را با آب" غالبا چون ولي
شود بسيار  اضافه آن به پخت هنگام به روغن اگر كمي

شود و  مي و خوشمزه نرم مفيد خواهد بود زيرا هم
ساير  در مورد طبخ. بخشد مي آن به بيشتري انرژي هم

نيـز  و سبـزيجـات مرغ نظير تخم مواد غذايي
ها در  درصـد از نمونه ٥٢. نبـود كـافي زنـان آگـاهـي

 جواب  ماليم  رارتو ح كم در آب  برنج  پخت  زمينه

 ١٠-١٥اند كه داده نشان تحقيقات. بودند داده  صحيح 
 ٦٢. روند مي از بيـن عـادي ها در پخـت درصد ويتامين 

از  قبل سبزيجات كردن بـالنچينـگ از روش درصد زنان
از  نيمي به  نداشتند و نزديك  آگاهي  پخت
 ريز خرد قطعات را به د سبزينباي دانستند كه نمي آنان
 اين  به  اي در مطالعه) ١٩٩٢(Williams .كرد

ها  و ميوه  سبزيجات دادن حرارت كه يافت  دست  نتيجه 
ها و مهار  ميكروب  كاهش جهت  دقيقه  مدت  به

انجماد  سبزيها در زمان ماندن تازه آنزيمها سبب فعاليت
شوند،  بيشتر خرد مي كه سبزيجاتي همچنين. شود مي

 و عصاره  برابر است ٧ا در آنه  ميكروبي  تجمع
در .    شود مي  خارج  آن  هاي از اليه  سبزيجات 

  از  مورد پژوهش درصد زنان ٥/١٨  فقط مجموع
در    غذايي  مواد كليه پخت  صحيح  و روش  اصول
 درصد امتياز متوسط ٦٥گرفتند و   امتياز خوب  منزل

 X كردند و آزمون كسب امتياز ضعيف  و بقيه  گرفته 
. نداد  نشان  و آگاهي  سن  بين  اي طهراب

و بـاالتـر داشتنـد  در حد ديپلم تحصيالت كه گروهي
امتيـاز   تحصيـلي  گروههـاي  بقيه  بـه  نسبـت
دار  معني وجود رابطهX ٢آزمون. كردند كسب  باالتري
تاييد نمود  و تحصيالت دو متغير آگاهي را بين آماري

)٠٥/٠=P،٢=٧٤/١٥X.(ميزان  چه هر  هك معني بدين 
 بيشتري  بود امتياز خوب  باالتر رفته  تحصيالت 
  چه هر: نويسند مي  صاحبنظران. بود شده كسب 

 جامعه  يك  زنان  تحصيالت و سطح آگاهي ميزان
  وضعيت  خانواده  غذايي  باالتر باشد، بهداشت 

از  حاصل نتايج به با توجه.  خواهد داشت  مطلوبتري
دار  خانه دو برابر زنان شاغل زنانشد  مشخص مطالعه

 X ٢آماري آزمون بودند، ليكن كرده كسب امتياز خوب
 . نداد را نشان دار آماري معني وجود رابطه
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توزيع فراواني و درصد واحدهاي پژوهش برحسب ميزان تحصيالت و امتياز آگاهي از اصول : ۴جدول شماره 

 پخت مواد غذايي

  امتياز آگاهي

  سطح تحصيالت

  جمع  ضعيف  متوسط  وبخ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۲۱  ۵۲/۹  ۲  ۱۹/۷۶  ۱۶  ۲۹/۱۴  ۳  بي سواد

  ۱۰۰  ۲۳  ۳۹/۱۷  ۴  ۲۶/۷۸  ۱۸  ۳۵/۴  ۱  خواندن ونوشتن

  ۱۰۰  ۶۱  ۹۵/۲۲  ۱۴  ۹۳/۶۳  ۳۹  ۱۱/۱۳  ۸  ابتدايي

  ۱۰۰  ۴۷  ۸۹/۱۴  ۷  ۹۶/۶۵  ۳۱  ۱۵/۱۹  ۹  راهنمايي

  ۱۰۰  ۱۴  ۱۴/۷  ۱  ۴۳/۷۱  ۱۰  ۴۳/۲۱  ۳  دبيرستان

  ۱۰۰  ۳۱  ۱۳/۱۶  ۵  ۱۶/۴۵  ۱۴  ۷۱/۳۸  ۱۲  ديپلم

  ۱۰۰  ۳  ۰  ۰  ۶۷/۶۶  ۲  ۳۳/۳۳  ۱  باالتر از ديپلم

  ۱۰۰  ۲۰۰  ۵/۱۶  ۳۳  ۶۵  ۱۳۰  ۵/۱۸  ۳۷  جمع

 
 
 پيشنهاد  پژوهش  نتايج  به  توجه با   
صدا و سيما   ويژه به  گروهي  هاي رسانه گردد مي

  افزايش  هتدر ج و پرورش  آموزش  و مسئولين
نمايند و در مراكز  ريزي برنامه زمينه در اين زنان آگاهي

 به  نسبت  آموزشي  كالس  با برقراري  بهداشتي
 همچنين .كنند اقدام و دختران زنان اطالعات  افزايش 
و نيز  اجتماعي مختلف  طبقات در زنان پژوهش  انجام 

 امر خواهد  اين به موثري كمك و روستايي شهري زنان
  .كرد
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STUDY THE KNOWLEDGE OF WOMEN ABOUT METHODS OF 
COOKING FOOD MATERIALS 

 
 
Hajikazemi, E. MS1 Alyzadeh, M.MS2

  Javadi, F. MS3 Mahmoodi, M. 
Ph.D4   
 
 
ABSTRACT 
Background: The knowledge of women about methods of cooking food 
materials is very important in keeping family members healthy. 
Objective: To assess the knowledge of women who live in ray city about 
methods of cooking food materials. 
Design: This was a field study in which the knowledge of women about 
cooking food materials were determined by using a questionnaire. 
Samples: 200 women who were living in ray city and were responsible in 
preparing food for their families. Were selected randomly in two sequence. 
Results: The findings indicated that only 18.5% of women had a good 
knowledge about cooling food materials. 
Conclusion: According to research findings it is recommended to use 
different strategies to improve women's knowledge about preparing food for 
their families. Also similar researches in different social groups or in rural 
and urban women will help to use better strategies. 
  
Key Words: Knowledge, method of cooking food stuffs. 
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