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  هاي كاهش ضايعات نان در بين زنان خانه دار شهر كرمانشاهراهكار
  3 زهرا اطهري و2، شهپر گراوندي1*امير حسين علي بيگي

 
  چكيده     

 پيمايشي، بررسي راهكارهاي كاهش تلفات و ضايعات نان در -  توصيفييهدف از اين مطالعه    
 زنان خانه دار شهر كرمانشاه بودند ژوهشپ آماري اين يجامعه. بين زنان شهر كرمانشاه بود

)198270 =N ( گيري خوشه اي، به عنوان  نفر از آنان با استفاده از روش نمونه326كه تعداد
 تحليل عاملي روشهاي توصيفي و ها از آمارهجهت تحليل داده.  آماري انتخاب شدندينمونه

 ايگونه به .دهدهاي كرمانشاهي را تشكيل ميها، نان قوت غالب خانوادهبر اساس يافته. استفاده شد
. كنندبار غذاي ناني مصرف مي روزي يكدست كم پژوهشكه تمامي زنان شركت كننده در اين 

 پر درآمد و هاي، زنان خانوادهگوناگون كه در بين گروههاي درآمدي ند نتايج نشان داد،هم چنين
   . ن توجه را به مصرف صحيح نان داشتندتريترين و بيشمتوسط شهر كرمانشاه به ترتيب كم

ترين ضايعات نان مربوط به اطراف آن بود و در بين انواع نان به ترتيب نان لواش سنتي داراي بيش
هاي هاي سنگك ماشيني، سنگك سنتي، لواش ماشيني و تافتون در رتبهكم ترين ضايعات و نان

هايي با ضايعات كم تر  بايد سعي در ترويج نان،سبر اين اسا. بعدي از لحاظ ضايعات نان قرار دارند
 يهاي با نان بي كيفيت، خريد نان به اندازهاز ديدگاه زنان، برخورد قاطع دولت با نانوايي. داشت

 چشم يتواند نقشهاي آموزشي ميها و برگزاري برنامهمصرف، نظارت مستمر دولت بر كار نانوايي
ريزان در شود كه مسئوالن و برنامه توصيه مي،لذا. داشته باشدگير در كاهش ضايعات و تلفات نان 

  .كنندهاي كاهش ضايعات نان، از راهكارهاي بدست آمده، استفاده جهت تدوين برنامه
  
  .ضايعات، نان، زنان، الگوي مصرف:  كليدييهواژ
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  پيشگفتار   
 به بررسي راهكارهاي كاهش     ي پژوهشي سعي شده است كه با تاكيد بر نقش زنان،           مقاله  اين در    

هاي انجام شده در رابطـه بـا موضـوع پـژوهش            بررسي. ضايعات نان در شهر كرمانشاه پرداخته شود      
باشد، اما نـسبت بـه      نان جزو اصلي سبد غذايي مردم مي        است، با وجود اين كه     نمايانگر اين واقعيت  

 كه اين كاالي اساسـي      ايهگونبه  . گيردفرهنگ صحيح نگهداري و مصرف آن بي توجهي صورت مي         
هاي مـرتبط  در اين راستا، مروري بر پژوهش. باالترين ميزان ضايعات را به خود اختصاص داده است      

 كـه تعـداد     ايگونـه  چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است به          هايپژوهشدهد كه   نيز نشان مي  
، مسئله ضايعات نان تنها از بعد       اهپژوهش اين   تربيشدر  . ها بسيار كم و انگشت شمارند     اين پژوهش 

در حالي كه زنان به عنـوان       . كمي و كيفي مورد توجه قرار گرفته و از عامل انساني غفلت شده است             
تواننـد بـا    آن هـا مـي    .  ايفـا نماينـد     ارزنده ينقش مادران و مديران خانواده، مي توانند در اين زمينه        
رف خانواده را به شيوه اي مناسب طراحي و اجرا          استفاده از نقش تربيتي و مديريتي خود الگوي مص        

هـاي بعـدي منتقـل       كه اين رفتار در فرزندان آن ها نهادينه شود و آن را به نـسل               ايگونه، به   كنند
 موجـود برطـرف و بـه بررسـي     پژوهشي در تهيه و تنظيم اين مقاله سعي شده كه خالء           ،لذا. نمايند

  . خانه دار شهر كرمانشاه پرداخته شودراهكارهاي كاهش ضايعات نان در بين زنان 
 

  مباني نظري    
 مهم در تعيين راهكارها و الگوهاي مناسب مصرف ايفا ياز دير باز تاكنون، زنان همواره نقش    

 همين امر موجب شده است كه از آنان به عنوان بهترين برنامه ريزان اصالح الگوي مصرف .كرده اند
ترهاي بزرگ  كودكان بهي زنان پيوند دهنده،در واقع. )Rustaei, 2009(در خانه و جامعه يادكنند 

، پيوند روي هم رفتهخانه و جامعه، توليدكننده به مصرف كننده، مصرف كننده به توليدكننده و 
 اگر زنان ، بنابراين.)Veisi, & Zarandian, 2009(ند ا فرهنگي كل جامعه و انتقال دهندهيدهنده

. توانند الگوي مصرف را تا حد زيادي تغيير دهنده را بر عهده بگيرند، ميمديريت مصرف جامع
 ،از اين رو. تواند بر رفتارهاي افراد در خانواده تأثير بگذارد هرگونه تغيير در اصالح الگوي مصرف مي

چرا كه . تغيير در الگوهاي مصرف به عنوان كليد تحليل رفتارهاي اجتماعي شناخته شده است
گوي مصرف به رفتار اجتماعي تبديل شده است در حالي كه در گذشته صرفاً يك رفتار امروزه ال

توانند هنجارهاي در اين راستا، زنان مي. )Wilson & Wilson, 2009( آمدبشمار مياقتصادي 
 خود از اسراف ،براي مثال. رفتاري مشخص و تعيين كننده اي را بپذيرند، اجراكنند و ترويج دهند

اين امر به . و درست مصرف كنند و به ساير افراد خانواده نيز اين موضوع را آموزش دهندبپرهيزند 
توانند با  ديگر، آنان ميبيان به .)Zahedi, 2007( كردطرد رفتارهاي مخرب كمك بسياري خواهد 
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استفاده از نقش تربيتي خود در خانواده، فرزنداني را تربيت كنند كه فرهنگ صحيح نگهداري و 
هاي بعدي ها نهادينه شده باشد و اين نگرش به صورت رفتاري ارزشي به نسل در آنف نانمصر

هاي اخالقي به نسل بعد دارا هستند، در لذا، زنان باتوجه به نقشي كه در انتقال ارزش .يابدانتقال 
ر  كه نقش زنان دگونهدر واقع، همان . توانند نقش بسزايي داشته باشند اصالح الگوي مصرف مي

توانند در گرايش يا  در جوامع مدرن نيز مي  سنتي در قناعت بسيار چشم گير بوده است،يجامعه
اي كه از  آنان با استفاده از جايگاه ويژه. عدم گرايش افراد خانواده به مصرف گرايي بسيار مؤثر باشند

م اقتصادي خانواده توانند بر الگوي مصرف و نظا د نيز مينلحاظ احساسات و عواطف در خانواده دار
  . تأثير مستقيم داشته باشند

     ايفـا  مـا  كـشور  اي تغذيـه  الگـوي  در ويـژه  ينقش مردم،ي تغذيه منبع تريناصلي به عنوان نان    
 سـبد  در اصـلي  يمـاده  خوردني،كماكـان  مواد در ايجاد تنوع و اساسي تغييرات  با وجودو كندمي

 كيلـوگرم  135كشور حدود   گندم دري كه مصرف سرانهاينهگو به .است ايراني هايخانواده غذايي
 ي سـرانه  ميـانگين اين در حالي اسـت كـه        . شود   آن به صورت نان مصرف مي      ياست و بخش عمده   

   .)Azizi, 2009(  كيلوگرم است68جهاني مصرف گندم 
ي نبوده الگوي مصرف مواد غذايي بويژه نان در كشور مناسب نيست و اين امر مختص قشر خاص    

ترين  يكي از مهم.)Semnani, 2007( گيردبلكه تمام اقشار جامعه اعم از غني و فقير را در بر مي
 اصالح الگوي مصرف نان وجود دارد، ضايعات ايجاد شده در حين توليد و يمسايلي كه در زمينه

دهد كه يتوليد ضايعات نان از مرحله پخت تا مصرف نشان م. )Herbert, 2007( مصرف آن است
كيفيت پايين آن  باشد كه اين هدر رفت نان ناشي از درصد مي3/16ميزان ضايعات نان در حدود 

)Malakootian, & et al., 2005( و عواملي از قبيل عدم پخت صحيح نان، بي دقتي و ناآگاهي 
  . )Gul, & et al., 2003(باشد مي... كنشگران دخيل در فرآيند توليد و

شوند، خمير بودن دور نان و يكسان نبودن عواملي كه سبب ايجاد ضايعات نان ميترين مهم    
 اين عوامل سبب شده كه به طور .)Semnani, 2007(  آن استگوناگون قسمت هاي يپخت در همه

بودن و يا سوختگي نان باشد   درصد از توليد ضايعات نان مربوط به خمير84/10و 46/17ميانگين 
)Malakootian, & et al., 2005( .  

 )Semnani, 2007( ، سمناني)Tutiaei, & Solaimani, 2009( در اين راستا، طوطيايي و سليماني    
  پايين،هاي سنتينان بودن مسطح و بودن نازكدارند كه مي اذعان )Partovi, & et al., 2007 ( و

 شيرين، جوش از استفاده ش،تر خمير آرد و فرموالسيون در نكردن دقت اوليه، يماده كيفيت بودن
 عوامل از پخت نان بخشي صحيح شرايط عدم رعايت  وناني  كننده تهيه كاركنان بودن كم تجربه
 كه بر اين باورندطوطيايي و سليماني . باشندمحصول مي اين باالي ضايعات و نان بودن بي كيفيت
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 در ويژهفرآوري نان با توليد صنعتي بهاي غيرصنعتي به با تغيير در الگوي پخت نان و تبديل نانوايي
چنين برآوردي   در. درصد را داشت12توان انتظار كاهش ضايعات نان تا هاي حجيم ميقالب نان

مهم ترين داليل ايجاد ضايعات در سطح . شود ميليون تن گندم خوراكي صرفه جويي مي250/1
ي نان، غير قابل مصرف بودن دور  نادرست نگهدارروشخانوار عواملي از قبيل عادت به پرخوري، 

نان و بيات شدن آن در كنار بهاي نسبتاً پايين در قياس با ارزش واقعي و اقتصادي آن است 
)Malakootian, & et al., 2005( .مهم در يتواند نقشاين در حالي است كه عدم دور ريز نان مي 

هاي  تهيه و پخش برنامه،ر اين زمينهد. اقتصاد خانوار بويژه اقشار آسيب پذير جامعه، داشته باشد
تر مصرف كنندگان با هزينه و فرآيند توليد نان، ضروري بوده و در آموزشي براي آشنايي بيش

   ).Bernhard, 2009(كاهش ضايعات نان بسيار مؤثر خواهد بود  فرهنگ مصرف جامعه و
 بسته بندي صحيح نان و ي متغيرهاي فرهنگ سازي، آموزش، شيوهياد شده، با توجه به مطالب    

 در اين راستا، جلب مشاركت زنان در برنامه هاي كاهش ضايعات .در كاهش ضايعات نان مؤثرند...  
توان با اتخاذ آن به كاهش چشم گير تلفات نان دركشور نان يكي از راهبردهاي اساسي است كه مي

و ضايعات نان، در اين پژوهش به  با توجه به اهميت و نقش زنان در كاهش تلفات ،لذا. كمك نمود
  . دار شهر كرمانشاه پرداخته شدبررسي راهكارهاي كاهش ضايعات نان در بين زنان خانه

  
   پژوهشهاي پرسش

  هاي شهر كرمانشاه چگونه است؟ وضعيت مصرف نان در بين خانواده. 1
 ديدگاه پاسخگويان هاي راديويي پخش شده در مورد كاهش ضايعات نان ازوضعيت تعداد برنامه. 2

  چگونه است؟
 يبه وسيلههاي تلويزيوني مشاهده شده در مورد كاهش ضايعات نان وضعيت تعداد برنامه. 3

  پاسخگويان چگونه است؟
  وضعيت نان مصرفي از نظر ضايعات چگونه است؟. 4
دي سطوح درآم( هاي پردرآمد، متوسط و كم درآمدوضعيت ضايعات نان در بين زنان خانواده. 5

  چگونه است؟) گوناگون
  وضعيت رتبه بندي انواع نان از لحاظ ضايعات چگونه است؟. 6
  راهكارهاي كاهش ضايعات نان از ديدگاه زنان شهر كرمانشاه چيست؟. 7
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   پژوهشيپيشينه
 در  هـا خـانواده  بسيار انـدكي در مـورد راهكارهـاي كـاهش ضـايعات نـان در بـين                   هايپژوهش    

هاي انجام شده بر راهكارهاي فني      عمده پژوهش . هان و ايران انجام شده است      ج گوناگونكشورهاي  
تر پژوهشي در مورد    ها متمركز است و كم     آرد و توليد نان در نانوايي      يدر مراحل كاشت گندم، تهيه    

  .  مصرف كنندگان بويژه زنان وجود دارديبه وسيلهكاهش ضايعات 
ـ   نان قوت غالب دركشور مـ      ،در هر صورت        از قداسـت و حرمـت       ،شمار مـي رود و از همـين رو        ا ب

 هرگونه سياست گذاري و برنامه ريـزي و حركـت           ، بر اين اساس   . است وااليي در نزد مردم برخوردار    
در راستاي نظارت، ارتقاي كيفيت، اصالح الگوي توليد و مصرف مواد غذايي بـويژه در مـورد بهينـه                   

 كـه در كنـار      گيـرد مـي د يافت و شكل عملي به خود        سازي توليد و مصرف نان، زماني تحقق خواه       
شرايط و عوامل فني و آزمايشگاهي، عوامل و شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مد نظر قرار                 

  .گيرند
هـا باعـث افـزايش     خود نشان داد كه بيات شدن سريع ناني در مطالعه)Taheri, 2009(طاهري     

 درصد ميزان ضايعات را به خود اختـصاص         25 تا   20 بيات شدن     كه ايگونهشود به   ضايعات نان مي  
 نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ضعف در )Yazdisamadi, 2007 (يزدي صمدي. دهدمي
 بـروز ضـايعات نـان را    يتواند زمينهل آموزشي و فرهنگي از جمله عواملي ديگري است كه مي  يمسا

  . فراهم آورد
. كنـد  مي تواند به بهبود ارتقاء كيفيـت آن هاكمـك            ، كه ضايعات بااليي دارند    هاييشناسايي نان     
 ايگونهبه . ها از لحاظ ضايعات پرداخته اند بسياري به طبقه بندي نانپژوهشگران در اين زمينه ،لذا

 Gholami Parizad, & et(  و غالمي پريزاد و همكاران)Azizi, 2009 ( عزيزيهايپژوهشكه نتايج 

al., 2008(در حالي كه .  استترين ضايعاتها داراي بيش كه نان لواش در بين ساير نانند نشان داد
 ارسـالن بـد و مهرنيـا        ينتـايج مطالعـه   . باشندترين ضايعات مي   داراي كم  تافتونهاي سنگگ و    نان

)Arsalanbod  & Mehrnia, 2000(اي تواند با متغيرهـ  حاكي از آن است كه ميزان ضايعات نان مي
 مقدار بين ضايعات نان با درآمد خانواده و          كه ايگونهبه  .  اجتماعي نيز رابطه داشته باشد     -اقتصادي

 سـطح  ولـي بـين ضـايعات نـان و           ، مـستقيم  يه افراد و تعداد افـراد خـانواده رابطـ         يمصرف روزانه 
ن از آن جـايي كـه موضـوع ضـايعات نـا           .  معكوس وجـود دارد    يتحصيالت سرپرست خانواده رابطه   

 پژوهشگران سعي كرده اند كه به بررسي و         ،، لذا رودبشمار مي هميشه از مباحث چالش انگيز و مهم        
  .  كاهش ضايعات اين محصول حياتي بپردازنديي راهكارها در زمينهارايه
 ,.Meghdadian, & et al(  مقـداديان و همكـاران  ،)Semnani, 2007(  سمنانيهايپژوهشنتايج     

تواند نان مي درست و دقيق نگهداري و بندي سته كه بندنشان داد )Reeisi, 2009(  و رئيسي)2004
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 گنـدم  مـصرف  جويي صرفه و توليد در خودكفايي به سوي حركت نتيجه، در و ضايعات در كاهش
  .موثر باشد

كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مـصرفي مـردم، مبلغـي بـه عنـوان يارانـه                با توجه به اين       
توانـد ضـايعات نـان را        نان مـي   يهاي اصالح فرآيند توليد و عرضه       كند، لذا اجراي طرح     اخت مي پرد

، اصـالح    نـان  درسـت  نگهـداري    روشتوان بـه آمـوزش         اصالحي مي  هاياز ديگر اقدام  . كاهش دهد 
  با توجه  روي هم رفته،  . كرداستانداردكردن اندازه، وزن و كيفيت نان اشاره         و   هاي سنتي   ساختار نان 

 هـاي به شرايط اقتصادي جامعه، نظارت و كنترل هدفمند، منطقي و همراه با آموزش، ارشاد و اقدام               
 زنان با   ،در اين زمينه  . تواند در بهبود وضعيت مصرف نان دركشور موثر باشد          اصالحي تا حدودي مي   

  .توانند مثمر ثمر واقع شونداستفاده از نقش مديريتي و تربيتي خود در خانواده مي
  

  روش پژوهش
ء   ها جزهاي كمي و از نظر روش گردآوري داده پژوهشء از نظر ماهيت جزپژوهشاين     

  آماري اين پژوهش، زنان خانه دار شهريجامعه. رودبشمار مي پيمايشي -  توصيفيهايپژوهش
 يرابطه آماري از ي، بمنظور تعيين حجم نمونه در اين جامعه)N= 198270(كرمانشاه بودند 

ها به اين سپس براي انتخاب نمونه.  استفاده شد)Scheafffer, & et al., 2003(  و همكاران1شيفر
. گيري چند مرحله اي استفاده شد ي آماري از روش نمونهبه دليل وسعت جامعه: ترتيب عمل شد

ها آنبه اين ترتيب كه در ابتدا، تعداد مناطق در شهر كرمانشاه و تعداد سرپرستان خانواده در 
ها در هر منطقه اي متناسب با حجم، تعداد نمونهگيري طبقهسپس با استفاده از نمونه. تعيين شد
هاي مشخص به بلوك  شهر كرمانشاه تهيه وگوناگون از اين مرحله، نقشه مناطق پس. تعيين شد
 ها به صورت يك خوشه در نظر هر يك از بلوكسپسآن كدهايي اختصاص داده شد  شده در

ها به صورت تصادفي انتخاب گيري خوشه اي، تعدادي از خوشهبه كمك روش نمونه و فته شدگر
 از مراجعه پس. هايي به هر خوشه اختصاص داده شدها پرسشنامهشدند و متناسب با تعداد خانواده

گيري سيستماتيك سرپرستان خانواده انتخاب شدند به اين ها با استفاده از روش نمونهبه خوشه
عدد بدست آمده . كرد  كه پرسشگر در هر خوشه اقدام به فهرست برداري از سرپرستان خانوادهنهگو

 تقسيم نمود به اين ترتيب فاصله ،شدهايي كه بايستي در آن بلوك پر ميتعداد پرسشنامه را بر
  و به اينكرد محاسبه شده عددي به صورت تصادفي انتخاب ي از بين فاصله.ها بدست آمدنمونه

ها در بلوك،  براي انتخاب ساير نمونه.شيوه شماره خانواده مورد نظر براي پرسشگري نيز بدست آمد
  .عدد تصادفي به عدد فاصله اضافه شد
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 نفر پرسشگر مجرب، انتخاب و نسبت به آموزش توجيهي 15ها، تعداد  بمنظور تكميل پرسشنامه   
ابزار . و نكات الزم هنگام پرسشگري اقدام شد پرسشنامه هايپرسش، پژوهشها در مورد اهداف آن

 و مباني نظري تدوين پژوهش ي، پرسشنامه بود كه با بهره گيري از پيشينههادادهاصلي گردآوري 
هاي بمنظور اطمينان از روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه، پانلي از متخصصان رشته. گرديد

هاي پرسشنامه   و گويههاپرسش عميق يه مطالعشناسي پس ازصنايع غذايي، جامعه شناسي و روان
 حضوري با اين افراد و بحث و بررسي در يهنظرات اصالحي خود را اعالم كردند كه پس از مصاحب

 پرسشنامه از 1بمنظور برآورد پايايي. گرفتهاي مطرح شده، اصالحات ضروري انجام همورد ديدگا
 بخشي يبه وسيله نسخه از پرسشنامه 25ور، تعداد براي اين منظ. روش آلفاي كرونباخ استفاده شد

ها و  پردازي، ضريب آلفاي كرونباخ براي گويه   تكميل شد و پس از دادهپژوهش آماري ياز جامعه
كند  اين ضريب كه در اصل، پايايي ابزار را مشخص ميمقدار. گرديدهاي اشاره شده محاسبه  پرسش

هاي نمونه عمليات ها در گروه پس از تكميل پرسشنامه. دست آمد ب79/0 برابر روي هم رفته،
هاي  مورد از پرسشنامه307. گرفتها بر روي رايانه صورت  و انتقال آنهادادهكدگذاري، استخراج 

پردازي، محاسبات آماري  پس از طي فرآيند داده. تكميل شده بدون نقص و قابل استفاده بود
صد، درصد تجمعي، ميانگين، انحراف معيار و تحليل عاملي شامل فراواني، در) توصيفي و استنباطي(

  .  انجام شدSPSS يهبا استفاده از برنام
  

  هايافته
  هاي شهر كرمانشاه چگونه است؟ وضعيت مصرف نان در بين خانواده :1پرسش    
هاي شهر ، بيانگر تعداد دفعات خوردن غذا نان در طول شبانه روز در بين خانواده1جدول     

 .باشدكرمانشاه مي
  

   تعداد دفعات خوردن غذاي ناني در طول شبانه روز- 1   جدول

                                                 
1 Reliability 

  در صد  فراواني  تعداد دفعات خوردن غذا با نان
  5/38  120  يك بار در روز
  2/76  116  دو بار در روز
  3/24  76  سه بار در روز
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     بار غذايي ميل يككمدست درصد از افراد پاسخ گو در طول روز 5/38، 1بر اساس جدول     
 درصد سه بار 3/24 درصد دو بار در روز و 2/37 افراد با يشود و بقيهكنند كه با نان خورده ميمي

  . در روز در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند
هاي راديويي پخش شده در مورد كاهش ضايعات نان از ديدگاه وضعيت تعداد برنامه :2پرسش

  پاسخگويان چگونه است؟
 راديويي پخش شده در مورد كاهش ضايعات نان را از هاي، وضعيت تعداد دفعات برنامه2ل جدو    

  .دهدديدگاه زنان مورد مطالعه نشان مي
  

گاه ديويي در مورد ضايعات نان از ديد راهاي تعداد دفعات پخش برنامه- 2جدول 
  پاسخگويان

   تجمعيدرصد  در صد  فراواني   راديوييهايتعداد دفعات مشاهده برنامه
  9/63  9/63  140  هيچ

  5/78  6/14  32  يك بار
  4/90  9/11  26  دو بار
  9/95  5/5  12  سه بار

  100  1/4  9  تر از سه باربيش
اي از راديو  درصد از پاسخگويان هيچ برنامه9/63شود،  مشاهده مي2 كه در جدول گونههمان    

 درصد و دو 6/14هاي يك بار را با  گزينهديگر پاسخ گويان. در مورد كاهش ضايعات نان نشنيده اند
 درصد در مراتب بعدي 1/4تر را تنها با  درصد و سه بار بيش5/5 درصد و سه بار را با 9/11بار را با 

  .قرار دادند
  بههاي تلويزيوني مشاهده شده در مورد كاهش ضايعات نان وضعيت تعداد برنامه :3پرسش
   پاسخگويان چگونه است؟يوسيله

 تلويزيوني مشاهده شده در مورد كاهش ضايعات نان هاي، بيانگر وضعيت تعداد برنامه3جدول     
 . پاسخگويان استيبه وسيله
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 يبه وسيله تلويزيوني در مورد كاهش ضايعات نان هاي تعداد دفعات تماشاي برنامه- 3       جدول 
  پاسخگويان

 درصد از پاسخگويان تا به حال يك برنامه در مورد كاهش ضايعات نان 1/29، 3براساس جدول     
 ، درصد هيچ بار4/16 ، درصد دو بار7/25اد به ترتيب با  افرديگراز تلويزيون مشاهده كرده اند و 

 هايهاي بعدي از نظر مشاهده برنامهتر در رتبهدرصد سه بار و بيش2/14 درصد سه بار و6/14
  .تلويزيوني در مورد كاهش ضايعات نان قرار گرفتند

   وضعيت نان مصرفي از نظر ضايعات چگونه است؟:4 پرسش
  . دهد را از نظر ضايعات نشان ميوضعيت نان مصرفي، 4جدول 

  
  هاي دور ريز نانبخش- 4           جدول 

 دور بخشترين  كه بيشبر اين باورند درصد از پاسخ گويان 7/93آوري شده، گردبر اساس آمار     
ترين ضايعات  درصد براين باور بودند كه بيش3/6 در حالي كه .استريز نان مربوط به اطراف آن 
  .نان مربوط به وسط آن است

  
  
  

  درصد تجمعي  درصد  فراواني   تلويزيوني مشاهده شدههايتعداد برنامه

  4/16  4/16  44  هيچ

  5/45  1/29  78  يك بار

  2/71  7/25  69  دو بار

  8/85  6/14  39  سه بار

  100  2/14  38  بيشتر از سه بار

  درصد  فراواني  قسمت دور ريز نان

  3/6  21  وسط نان

  7/93  313  اطراف نان
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هاي پر درآمد، متوسط و كم درآمد چگونه وضعيت ضايعات نان در بين زنان خانواده :5پرسش 
  است؟

 دهاي پردرآمد، متوسط و كم درآمدر بين زنان خانواده، بيانگر وضعيت ضايعات نان 5جدول     
  .  است

  
  هاي پردرآمد، متوسط و كم درآمددر بين زنان خانواده وضعيت ضايعات نان -5جدول 

  درصد  فراواني  سطوح درآمدي

  1/35  118  كم درآمد

  4/28  96   درآمدميانگين

  1/36  122  پر درآمد

 درصد مربوط به 3/36ترين ضايعات نان با شود، بيش مالحظه مي5گونه كه در جدول همان    
      درصد در6/28 و1/35هاي كم درآمد و متوسط نيز با هاي پر درآمد است و خانوادهخانواده

  . اندهاي بعدي قرار گرفتهرتبه
  

    وضعيت رتبه بندي انواع نان از لحاظ ضايعات چگونه است؟ :6پرسش
  .باشدنان از نظر ميزان ضايعات ميگر وضعيت رتبه بندي انواع نمايان، 6جدول 

   
  ها از نظر كم ترين ضايعاترتبه بندي نان - 6 جدول

  رتبه  انواع نان

  1  لواش سنتي

  2  سنگك ماشيني

  3  سنگك سنتي

  4  لواش ماشيني

  5  تافتون
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ترين ضايعات در بين  نان لواش سنتي داراي كم،شود مشاهده مي6 كه در جدول گونههمان    
هاي هاي سنگك ماشيني، سنگك سنتي، لواش ماشيني و تافتون در رتبههاست و ناننانواع نا

  .بعدي قرارگرفته اند
  راهكارهاي كاهش ضايعات نان از ديدگاه زنان شهر كرمانشاه چيست؟ :7 پرسش

هاي موثر در كاهش تلفات و ضايعات نان از يك براي تحليل نظر زنان خانه دار در مورد روش    
 ديدگاه پاسخ گويان ي نشان دهنده7جدول . اي در قالب طيف ليكرت استفاده شد گويه23مقياس 

اي مربوط به هريك از  جدول، ميانگين رتبهنخستدر ستون . هاستدر مورد هر يك از اين گويه
اي بيانگر ميانگين مقاديري است ميانگين رتبه. ها به ترتيب از بزرگ به كوچك ارايه شده استگويه
ستون دوم بيانگر انحراف معيار مربوط به . اختصاص داده شده است) 6 تا 1از (به طيف ليكرت كه 

 به گوناگونهاي هاي بعدي ميزان موافقت با هر يك از گويههاست و در ستونهر يك از ميانگين
  . درصد ذكر شده است

  
  ها از آنضايعات نان و ميزان تاثير هر يك هاي موثر در كاهش تلفات وروش-7جدول 

  ميزان موافقت
  

  عنوان

ين
انگ

مي
  

ي 
ه ا

رتب
يار  )6از(
 مع

اف
حر

ان
يچ  

ه
كم  

ار 
سي

ب
  

دي  كم
دو

 ح
تا

  

ياد
ز

ياد  
ر ز

سيا
ب

برخورد قاطع دولت با - 1  
  هايي كه ناننانوايي

  پزندكيفيت ميبي

01/5  47/1  4  8  6/4  8/5  2/21  4/56  

 خريد نان به اندازه - 2
  مصرف

86/4  38/1  7/2  1/8  1/5  3/12  6/27  1/44  

 نظارت مستمر دولت بر - 3
  كار نانوايي ها

84/4  49/1  1/5  6/7  5/4  7/9  5/27  6/45  

آموزش به فرزندان در - 4
  مورد ضايع نكردن نان

7/4  33/1  1/3  2/5  1/10  6/15  9/31  34  

هاي برگزاري دوره- 5
آموزشي براي تمام كارگران 

   گواهي مهارتيهيو ارا

64/4  46/1  9/3  5/8  1/9  3/13  9/27  3/37  
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رواج فرهنگ نان نعمت - 6
خداست و ضايع كردن آن 

  گناه است

52/4  49/1  7/5  2/7  9  5/18  6/26  1/33  

هاي هاي روش آموزش- 7
كاهش ضايعات نان به مردم 

   تلويزيونراهاز 

25/4  43/1  2/4  12  2/10  5/22  5/30  7/20  

  19  4/27  28  1/11  5/7  9/6  43/1  18/4  نگهداري نان در فريزر- 8
آگاهي دادن به مردم در - 9

مورد مراحل هزينه بر توليد 
  گندم و تبديل آن با نان

17/4  52/1  9/7  7/9  4/9  7/26  6/23  7/22  

هاي حذف نان از سفره- 10
بزرگ مثل مراسم جشن و 

  سوگواري

16/4  55/1  6/6  8/13  8/10  2/16  8/30  9/21  

   نگهداري نان در - 11
هاي پارچه اي و در سفره

  ستيكيظروف پال

99/3  68/2  6/7  3/13  9/13  1/26  6/27  5/11  

گرم كردن نان وعده - 12
  قبلي و مصرف آن

3/76  36/1  5/4  6/16  9/19  9/25  2/24  9/9  

 در باورحذف كردن اين - 13
بين مردم كه دور ريز نان 

  شودمصرف مي

57/3  53/1  1/11  4/16  7/20  1/19  9/21  8/10  

حذف اين باور كه در - 14
اي غذايي بايد هتمام وعده

  نان سر سفره باشد

56/3  51/1  11  1/17  4/17  9/25  1/17  6/18  

ها افزايش تعداد نانوايي- 15
  در شهر

35/3  72/1  5/19  18  2/15  5/16  8/16  14  

حذف عادت خوردن نان - 16
  تازه

27/3  65/1  7/20  2/16  2/16  8/19  1/17  2/10  

 يحذف كامل يارانه- 17
دولتي آرد و نان و افزايش 

   واقعيييمت تا اندازهق

10/3  77/1  2/26  4/18  8/14  3/13  2/14  3/13  
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هاي آموزش روش- 18
كاهش ضايعات نان به مردم 

   راديوراهاز 

04/3  67/1  8/16  9/24  5/19  7/23  4/11  7/3  

صرف غذا در بيرون از - 19
  ها و در رستوران (منزل

  )هاخوريغذا

98/2  62/1  1/24  1/21  5/17  6/16  7/11  9  

هاي سنتي حذف نانوايي- 20
و پخت نان حجيم در 

هاي صنعتي و فروش شهرك
  هاآن در مغازه

87/2  46/1  9/20  2/25  20  8/18  10  2/5  

توليد فقط يك نوع نان - 21
كه ضايعات كم تري دارد و 

  ها نانوايييحذف بقيه

74/2  52/1  2/28  5/21  4/18  6/16  1/10  2/5  

  6/5  9  17  9/13  8/18  8/35  58/1  61/2  تغيير ساعت پخت نان- 22
هاي موجود   فروش نان- 23

  اي در به صورت بسته
ها و حذف فروش نان مغازه

  در نانوايي

60/2  65/1  8/34  2/21  17  7/12  5/5  8/8  

 كمي باالتر يا كمي پايين تر 5/3ها در حدود  گويهتربيشاي ، ميانگين رتبه7بر اساس جدول     
تر از يك است كه نشانگر پراكنش تا ي محاسبه شده بزرگها گويهياست و انحراف معيار همه

به . هاي موثر كاهش تلفات و ضايعات نان استحدودي زياد نظرات پاسخ گويان در مورد روش
.  ستون هاي سوم به بعد هم آمده اند7ها در جدول تر پاسخ براي روشني بيش،همين منظور

اتفاق نظر را در اين موارد داشتند كه برخورد قاطع دولت ترين براساس اين جدول پاسخگويان بيش
 ،هم چنين. شودپزند باعث كاهش تلفات و ضايعات نان ميهايي كه نان بي كيفيت ميبا نانوايي

ها و و نظارت مستمر دولت بر كار نانوايي، مصرفي آن ها موافق بودند كه خريد نان به اندازهتربيش
در حالي . گير در ضايعات و تلفات نان داشته باشد چشميتواند نقشي ميهاي آموزشبرگزاري برنامه

     هاي سنتي و پخت نان حجيم در دهد كه حذف نانواييكه در موارد آخر جدول نشان مي
هاي موجود به  فروش نان،هاي صنعتي و توليد فقط يك نوع نان، تغيير ساعات پخت نانشهرك

تاثير ذف فروش نان در نانوايي در كاهش تلفات و ضايعات نان ها و حصورت بسته اي در مغازه
  . نداردني داچن
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هاي موثر كاهش ضايعات نان به چند بمنظور كاهش متغيرهاي تشكيل دهنده در مورد روش    
محاسبات آماري .  تحليل عاملي استفاده شدروشعامل زيربنايي و شناسايي اين عوامل پنهان از 

 محاسبه شده عبارت از KMO. ها براي تحليل عاملي بود بودن نسبي دادهگر مناسباوليه بيان
در اين تحليل، شش عامل با مقادير .  و آزمون بارتلت نيز در سطح يك درصد معني دار شد84/0

از كل واريانس متغيرها را % 22/67 استخراج شده يعوامل شش گانه. ويژه باالتر از يك بدست آمد
     هر عامل، عوامل زيربنايييها و متغيرهاي تشكيل دهندهبررسي گويهپس از . تبيين كردند

ضايعات ناني به ترتيب آموزش، نظارت درست، اطالع رساني،  هاي موثر كاهش تلفات وروش
جدول (  دولت نام گذاري شدنديبه وسيلهفرهنگ سازي، عدم تنوع پخت نان و كارهاي زيربنايي 

8 .(  
  هاهاي موثر بر كاهش تلفات و ضايعات نان همراه با بارعاملي آن روش عوامل مربوط به- 8جدول 
 بار عاملي گويه                                                                                              /عامل

     آموزش - 1
  75/0   تلويزيونراههاي كاهش ضايعات نان از  آموزش روش- 
  68/0  دن به مردم در مورد مراحل هزينه بر و دشوار توليد گندم وتبديل آن به نان آگاهي دا- 
  66/0   آموزش به فرزندان در مورد ضايع نكردن نان- 

  64/0   رواج فرهنگ گناه بودن استفاده نادرست از نان- 
  59/0   راديوراههاي كاهش ضايعات نان به مردم از آموزش روش- 
    نظارت دولت - 2
  83/0  ها مستمر دولت بر كار نانوا يي نظارت- 
  82/0  پزندي كه نان بي كيفيت مييها برخورد قاطع دولت با نانوايي- 
  81/0   گواهي مهارتيهيهاي آموزشي براي تمام كار گران و ارابرگزاري دوره- 
  58/0   مصرفي خريد نان به اندازه- 
  43/0  پال ستيكيهاي پارچه اي و نه در ظروف  نگهداري نان در سفره- 
    اطالع رساني - 3
  65/0  گرم كردن نان وعده قبلي- 
  62/0   حذف عادت خوردن نان تازه- 
  56/0   نگهداري نان در فريزر- 
  55/0   افزايش تعداد نانوايي ها در شهر- 
    فرهنگ سازي - 4
  77/0  تغيير ساعات پخت نان- 
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  65/0  شودصرف مي در جامعه كه دور ريز نان به هر جهت مباور حذف اين - 
  47/0  هاي غذايي بايد نان بر سر سفره باشد حذف اين باور كه در تمام وعده- 
  41/0  )هادر رستوران ها و غذا خوري(صرف غذا در بيرون از منزل - 
     عدم تنوع نان-5
  70/0   نان هايحذف بفيه  توليد فقط يك نوع نان كه ضايعات كم تري دارد و- 
  52/0   هاي بزرگ مثل مراسم و سوگواري هاحذف نان از سفره- 
    كارهاي زيربنايي دولت - 6
  76/0  هاي صنعتي و فروش آن در مغازه هاهاي سنتي و پخت نان حجيم در شهرك حذف نانوايي- 
  72/0  هاي موجود به صورت بسته اي در مغازه ها و حذف فروش نان در نانوايي فروش نان- 
  40/0  د و نان و افزايش قيمت نان تا اندازه واقعي حذف كامل يارانه دولتي آر- 

 درصد از كل واريانس را 1/34 ، كه آموزش نام گرفته استنخست ، عامل 8براساس جدول     
 كه به ترتيب است گويه 5 شامل رود،بشمار ميترين عامل نيز اين عامل كه مهم. كندتبيين مي
 تلويزيون، آگاهي دادن به مردم در راه به مردم از هاي كاهش ضايعات نانآموزش روش: عبارتند از

مورد مراحل هزينه بر و دشوار توليد گندم و تبديل آن به نان، آموزش به فرزندان در مورد ضايع 
      آموزش ونكردن نان، رواج اين فرهنگ كه نان نعمت خداست و ضايع كردن آن گناه است

 درصد از كل واريانس را 37/11 عامل دوم كه .اديو رراههاي كاهش ضايعات نان به مردم از روش
 : كه عبارتند ازاست گويه 5 شامل ،ه استبه نام نظارت دولت نام گذاري شد  وتبيين كرده است

پزند، ها، برخورد قاطع دولت با نانواياني كه نان بي كيفيت مينظارت مستمر دولت بر كار نانوايي
 گواهي مهارت نانوايي، خريد نان يهيها و اراكارگران نانواييهاي آموزشي براي تمام برگزاري دوره

  .چه اي و نه در ظروف پالستيكي نگهداري نان در سفره هاي پار ورف مصيبه اندازه
اين .  درصد از كل واريانس را به خود اختصاص داد3/6 ،اطالع رساني ناميده شدعامل سوم كه     

 قبلي و مصرف آن، ي گرم كردن نان وعده: به ترتيب شاملاين متغيرها.  متغير است4عامل شامل 
. باشدها در شهر ميحذف عادت خوردن نان تازه، نگهداري نان در فريزر و افزايش تعداد نانوايي

 درصد از كل واريانس را به خود اختصاص داده است، عامل فرهنگ سازي نام 64/5عامل چهارم كه 
 تغيير ساعات پخت نان، حذف اين فرهنگ :كه عبارتند ازاست  گويه 4اين عامل شامل . گذاري شد

هاي غذايي بايد نان بر سر سفره شود، حذف اين باور كه در تمام وعدهكه دور ريز نان مصرف مي
عدم تنوع پخت نان عامل پنجم ). هاخوريها و غذادر رستوران(صرف غذا در بيرون از منزل  وباشد

كل واريانس را از  درصد 5 اين عامل .آورده شده است 8در جدول  و متغير است 2است كه شامل 
اي اين عامل در حد متوسط به پايين است و به نظر تبيين كرده است كه با توجه به ميانگين رتبه

 كم رنگ تر يداراي نقشرسد كه اين روش كاهش ضايعات نان، نسبت به ساير عوامل گفته شده مي
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درصد از كل واريانس را تبيين 8/4اين عامل تنها . نايي دولت استعامل ششم كارهاي زير ب. است
ها در ميانگين.  عاملي است كه كم ترين اهميت را در بين ساير عوامل دارد،كرده است و در نتيجه

. باشند مي5/3د كه تمام متغيرهاي اين عامل داراي ميانگيني كم تر از نده نشان مي8جدول 
رسيم كه زنان مورد  به اين نتيجه ميپژوهشهاي انجام شده در اين رسي با توجه به بر،بنابراين

 نياز به آموزش ،لذا.  كاهش تلفات و ضايعات نان هستندي كمي در زمينهآگاهيمطالعه، داراي 
 ممكن ترين مقداركم اين راهبرد بتوان ضايعات نان را به گيريرود كه با بكار دارند و انتظار مي

  . كرد رفتن اين محصول راهبردي جلو گيريد و از هدريرسان
  

  بحث و نتيجه گيري و راهكارها
 ايگونه به .دهدهاي كرمانشاهي را تشكيل مي كه نان قوت غالب خانوادهدهندميها نشان يافته    

در . كنندبار غذاي ناني مصرف مي روزي يككمدست پژوهشكه تمامي افراد شركت كننده در اين 
 مواد اصلي بخشي از نيز نمايانگر آن است كه نان )Azizi, 2009(  تايج پژوهش عزيزياين راستا، ن

هاي  برنامه   ها، ميزان ضايعات باال و ناچيز بودن يافتهاساسبر . استدر سبدهاي غذايي ايرانيان 
 اصول مصرف ي راديو و تلويزيون، در زمينه:هاي جمعي همچون رسانهراهآموزشي و ترويجي از 

 براي ارتقاي فرهنگ هتوجهي مسئوالن مربوطها، گوياي كم كاري و كم نان در خانوادهستدر
 و يزدي )Bernhard, 2009( در حالي كه، بر اساس يافته هاي برن هارد. استدرست مصرف نان 

 در كاهش هدر  بسزايتوانند نقش مسايل آموزشي و فرهنگي مي)Yazdisamadi, 2007 ( صمدي
 راهشود از  مي   لذا، بمنظور ارتقاي سطح آگاهي زنان در اين زمينه توصيه. باشدرفت نان داشته 

 اصول و مباني كاهش مصرف ضايعات تدوين و پخش يهايي در زمينه برنامهياد شده،هاي رسانه
  .  شود
 دور ريز نان در بين زنان خانه دار، مربوط به اطراف آن بخشترين  كه بيشندنتايج نشان داد    

 و ملكوتيان و همكاران )Semnani, 2007(  هاي سمنانياين يافته همسو با نتايج پژوهش. است
)Malakootian & et al, 2005(د كه يكي از ندههاي اين پژوهشگران نشان مييافته. باشد مي

 بديهي است با اعمال تدابير مناسب. استعوامل اصلي در ايجاد ضايعات نان، خمير بودن اطراف نان 
 خمير و تنظيم حرارت ياز جمله آموزش كارگران نانوايي در مورد روش مناسب پهن كردن چانه

 ايگونه نان ايجاد و ضايعات آن را به گوناگونهاي توان كاهش چشم گيري در دورريز قسمتمي
 يهاي پر درآمد، توجه كه زنان خانوادهند نتايج نشان داد،از سوي ديگر. قابل مالحظه كاهش داد

 ,Arsalanbod & Mehrnia( نتايج پژوهش ارسالن بد و مهرنيا.  نان دارنددرستتر به مصرف كم

ي  اجتماعي خانوار و ميزان ضايعات نان، رابطه- دهد كه بين وضعيت اقتصادي نيز نشان مي)2000
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نگ  كافي و فرهيشود كه با آموزش خريد نان به اندازهبنابراين، توصيه مي. مستقيم وجود دارد
  .يابد ضايعات زياد نان كاهش ،سازي در اين قشر

هاي سنگك ماشيني، ترين ضايعات و نانها به ترتيب نان لواش سنتي داراي كمدر بين انواع نان    
بر اين . هاي بعدي از لحاظ ضايعات نان قرار دارندسنگك سنتي، لواش ماشيني و تافتون در رتبه

توان با بهبود  مي،چنينهم. ترويج يابنديي با تلفات كم تر ها نانتالش كرد كه بايستي ،اساس
 به كاهش تلفات و ضايعات نان كمك و از هدر ،هايي كه داراي ضايعات باالتري هستندكيفيت نان

  .رفتن آن جلوگيري نمود
هايي كه نان بي  كه برخورد قاطع دولت با نانواييبر اين باورند، زنان پژوهشبر مبناي نتايج     

 مصرف و نظارت يخريد نان به اندازه. شود باعث كاهش تلفات و ضايعات نان مي،پزندكيفيت مي
  چشم گير در ضايعات ويتواند نقشهاي آموزشي ميها و برگزاري برنامهمستمر دولت بركار نانوايي

ليد هاي صنعتي و توهاي سنتي و پخت نان حجيم در شهركحذف نانوايي. تلفات نان داشته باشد
ها و هاي موجود به صورت بسته اي در مغازهفقط يك نوع نان، تغيير ساعات پخت نان و فروش نان

  .حذف فروش نان در نانوايي تاثيرآن چناني در كاهش تلفات و ضايعات نان ندارد
ترين راهكار كاهش ضـايعات نـان از ديـدگاه زنـان خانـه دار،                كه مهم  ندنتايج پژوهش نشان داد       

 هـاي پـژوهش نتـايج   . باشـد  نگهداري و مصرف نان مي     درستهاي  ها در مورد روش   خانوادهآموزش  
 و رئيــسي )Meghdadian, & et al., 2004( ، مقــداديان و همكــاران)Semnani, 2007( ســمناني

)Reeisi, 2009( تواند در كـاهش نان مي صحيح و دقيق نگهداري و بندي سته كه بندنيز نشان داد 
 براين، زنان خانه دار براين باورند كـه آمـوزش كـارگران و متـصديان     افزون. ر باشدنان موث ضايعات

مانند؛ نـاظران   ( اندركاران دولتي  راههاي ارتقاي كيفيت نان، نظارت درست دست       ينانوايي در زمينه  
ه، ها، نظرخواهي مستمر از مردم در اين زمين       بر كاركرد نانوايي  ) بازرگاني و بازرسان موازين بهداشتي    

ها، عـدم تنـوع     روزنامه  ملي و  ي رسانه راهاطالع رساني و فرهنگ سازي اصالح الگوي مصرف نان از           
 مهم در كـاهش ضـايعات نـان ايفـا     ي دولت، مي تواند نقش   يبه وسيله پخت نان و كارهاي زيربنايي      

ي و  ريزان ضمن فرهنـگ سـازي و آمـوزش نگهـدار          شود كه مسئوالن و برنامه     توصيه مي  ،لذا. نمايد
هـا داشـته    ها و بويژه زنان خانه دار، نظارت كاملي بر عملكـرد نـانوايي            مصرف صحيح نان به خانواده    

هاي بـا   ناظران از راههاي موثر شناخت نانوايي  يبه وسيله نظرخواهي از مصرف كنندگان نان      . باشند
تـوان بـه   د، مـي كننـ مـي  هايي كه نان باكيفيـت توليـد   با تشويق نانوايي  . كيفيت از بي كيفيت است    

  .  كردها كمك گسترش اين دسته از نانوايي
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