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  22                                                    فراواني مطلق و نسبي وضعيت سرپرست خانوار زنان شركت كننده در مطالعه )1-4

  23                                                                 شركت كننده در مطالعهفراواني مطلق و نسبي وضعيت سواد زنان  )1-5
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  25                                            ان شركت كننده در مطالعهفراواني مطلق ونسبي وضعيت شغلي سرپرست خانوار زن )1-7

  26                                           فراواني مطلق ونسبي نسبت فرد پاسخگو با سرپرست خانوار به تفكيك شهر و روستا )1-8
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  31                       به تفكيك شهر و روستا نوع روغن مصرفي در صنايع شيريني پزيدر خصوص زنان توزيع فراواني آگاهي )   4- 2      

  32                                       به تفكيك شهر و روستا مناسب ترين روش طبخ غذادر خصوص زنان توزيع فراواني آگاهي )   5- 2      

  33                               به تفكيك شهر و روستا روغن مناسب براي سرخ كردن غذادر خصوص زنان ي توزيع فراواني آگاه)   6- 2      

  34                          به تفكيك شهر و روستا خوراكي مفيد براي سالمتدر خصوص تاثير روغن زنان توزيع فراواني آگاهي )   7- 2      

  35                            به تفكيك شهر و روستا مفيد بودن انواع لبنيات از نظر چربيدر خصوص زنان اهي توزيع فراواني آگ)   8- 2      

  36      به تفكيك شهر و روستانحوه استفاده از روغن نسوخته باقيمانده از سرخ كردن در خصوص زنان توزيع فراواني آگاهي )   9- 2      

  37                       به تفكيك شهر و روستا منابع غذايي چربي و روغن هاي خوراكيدر خصوص زنان اهي توزيع فراواني آگ)   2-10    

  38                           امتياز آگاهي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   2-11    

  39             درماني - امتياز آگاهي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيك مراكز بهداشتيتوزيع فراواني )   2-12    

  40              بررسي ارتباط ميان امتياز آگاهي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با جنسيت سرپرست خانوار)   2-13    

  41               آگاهي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با سطح سواد فرد پاسخگوبررسي ارتباط ميان امتياز )   2-14    

  

 QM1�) ا= ,@	ش-�ارش , 5داره�= 

  45و 46                                            به تفكيك شهر و روستا نگرش زنان نسبت به روغن مايع توزيع فراواني )     11- 3و   )3-10  

  48 -51                 به تفكيك شهر و روستا نگرش زنان نسبت به روش نگهداري و مصرف روغن هاتوزيع فراواني   )    15-3و ) 3-13  

      52                            امتياز نگرش زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )    3-18  

  53              درماني -امتياز نگرش زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيك مراكز بهداشتيتوزيع فراواني )    3-19  

  54                 بررسي ارتباط ميان امتياز نگرش زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با جنسيت سرپرست خانوار)   3-20  

  54                  تباط ميان امتياز نگرش زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با سطح سواد فرد پاسخگوبررسي ار)   3-21  

 

  

        """"جداولجداولجداولجداولفهرست فهرست فهرست فهرست """"

  صفحه                                                                عنوان 

 

 QM1�) ا= # &(	د -�ارش , 5داره�=

  55                                                  به تفكيك شهر و روستا روغن خوراكي مورد استفاده خانوار نحوه تهيهتوزيع فراواني    )1- 4      

  56                                           به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني فرد تصميم گيرنده براي خريد روغن خوراكي خانوار)   2- 4      
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  57                                                     به تفكيك شهر و روستا بيشترين نوع روغن خوراكي مصرفي خانوارتوزيع فراواني  )  3- 4      

  58                             به تفكيك شهر و روستانوع روغن خوراكي مصرفي خانوار براي سرخ كردن مواد غذايي توزيع فراواني )   4- 4      

  59                                             به تفكيك شهر و روستا توزيع فراواني نوع روغن خوراكي مصرفي خانوار براي پخت و پز)   5- 4      

  61           عملكرد زنان در خصوص نحوه مصرف روغن نسوخته باقيمانده از سرخ كردن به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   8- 4      

  62                                 عملكرد زنان در خصوص بيشترين روش طبخ غذا در منزل به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   9- 4      

  64                                   عملكرد زنان در خصوص نحوه افزودن روغن به ظرف غذا به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   4-14    

  65                              عملكرد زنان در خصوص مكان نگهداري روغن خوراكي منزل به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   4-15    

  66                                                                             رفتار صحيح تغذيه اي به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   4-16    

  67              وضعيت عملكرد تغذيه اي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيك شهر و روستاتوزيع فراواني )   17- 4   

  68 درماني -مراكز بهداشتي وضعيت عملكرد تغذيه اي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي به تفكيكتوزيع فراواني )   18- 4   

  69             بررسي ارتباط ميان عملكرد تغذيه اي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با جنسيت سرپرست خانوار)   19- 4   

            70             بررسي ارتباط ميان عملكرد تغذيه اي زنان در خصوص روغن ها و چربي هاي خوراكي با سطح سواد فرد پاسخگو )  20- 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بررسی ميزان دانش،نگرش و اظھار عملکرد زنان در خصوص 
      ١٣٨٩چربی ھا و روغن ھای خوراکی و نحوه استفاده از آنھا در رژيم غذايی در شھرستان ديلم در سال 

  

%���R 

به همراه تغييرات سريع                            يدميولوژيكشورهاي در حال توسعه در يك گذر اپقرار گرفتن ك :زمينه و هدف

در اين ميان اهميت تغذيه صحيح           .شيوه زندگي، اين جوامع را در معرض همه گيري بيماري هاي غير واگير قرار داده است
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ورت گرفته نشان داده كه             مطالعات متعدد ص.به عنوان يكي از جنبه هاي مهم شيوه زندگي مورد تاكيد قرار گرفته است

  .آموزش افراد و افزايش سطح آگاهي آنان نقش بسيار موثري در بهبود وضعيت تغذيه اي و شاخص هاي مربوط به آن دارد

بررسي وضعيت آگاهي،نگرش و عملكرد زنان جمعيت شهري و روستايي ديلم نسبت به چربي ها                 هدف از مطالعه حاضر 

روغن هاي خوراكي و نحوه استفاده از آنها در رژيم غذايي مي باشد تا بر اساس نتايج حاصله مداخالت جهت ارتقاء                    و 

  .سالمت تغذيه اي خانوارها طراحي و اجرا گردد

ول تهيه و طبخ نفر از زنان ساكن شهرستان ديلم كه مسئ 400تحليلي، -توصيفي در اين مطالعه مقطعي، :مواد و روش ها

غذا در منزل بودند،به روش نمونه گيري طبقه بندي سهميه اي با انتخاب نمونه به روش سيستماتيك مورد مطالعه                          

               داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه اي ساختار يافته و با انجام مصاحبه پرسشگران آموزش ديده . قرار گرفتند

 مورد تجزيه 16SPSS جمع آوري شده و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش هاي محاسبه آماري نرم افزار 

  .قرار گرفتندو تحليل آماري 

سال         20-65زنان در دامنه سني %2/93.سال گزارش گرديد 39±13ميانگين سني زنان مورد مطالعه  :يافته ها

تقريبا تمامي زنان مورد مطالعه نگرش صحيحي بوده، آگاهي دو سوم جمعيت مورد مطالعه متوسط.شدند طبقه بندي

كه در مقايسه شهر و روستا عملكرد مطلوب  داشته و حدود نيمي از ايشان عملكردتغذيه اي مطلوب دارند موضوعنسبت به 

بهبود يافته و و عملكرد با افزايش سطح سواد همچنين آگاهي،نگرش .)P ≥0001/0(زنان روستايي باالتر از زنان شهري بود

  .محسوب مي شود،درصد عملكرد نامطلوب بيشتر گزارش گرديد در مناطقي كه بافت قديم شهرستان

با توجه به يافته هاي اين مطالعه و وجود آمار باالي مرگ ومير ناشي از بيماري قلب و عروق،                      : نتيجه گيري

آموزشي در زمينه ارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي و انجام مداخالت و اقدامات الزم به منظور اصالح برنامه ريزي 

  .ضروري مي نمايد الگوي رژيم هاي غذايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان ديلم

  .عروقی -دانش،نگرش،عملکرد،روغن و چربی ھای خوراکی،بيماری ھای قلبی:واژه ھای کليدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
10 

  

  

  '&% اول

  كليات مطالعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

ايه پرورش نسلي بدون شك رشد و توسعه همه جانبه در س. آيد انسان سالم محور توسعه پايدار در هر كشور به شمار مي 

شد، بخش مهمي از اين امر از باگردد، نسلي كه توانمندي كار فكري و جسمي مناسب را داشته  و پويا محقق مي سالم

  . اي جامعه امكان پذير خواهد شد بهبود شرايط تغذيهطريق 

  

  و بیان مساله مقدمه  


