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چکیده
بهداشت محصوالت و فرآوردههای غذایی یکی از شاخصهای سالمت جوامع محسوب میشود .به همین دلیلل ،مصلر کننلدگان
میباید پیرامون شیوههای ایمن تهیه ،ذخیرهسازی و آمادهسازی مواد غذایی اطالعات کافی داشته باشند .هد

این مطالعه بررسی دانش

و نگرش دانشجویان نسبت به ایمنی غذایی است .برای این منظور و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی 044 ،نفر از دانشجویان شاغل
به تحصیل در دانشگاههای شهر گرگان در سال  1932شامل دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان و دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که روایلی
آن از طریق مراجعه به متخصصان و پایایی آن با ضریب کرانباخ آلفا مورد تأیید قرار گرفت .نتایج نشان داد که مهمترین منبع اطالعاتی
دانشجویان درباره ایمنی غذایی شامل خانواده و برنامههای تلویزیون میباشد .همچنین ،سطح دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در
بین جمعیت مورد مطالعه به ترتیب در حد «نسبتا مناسب» و «خوب» قابل ارزیابی میباشد .در این بین ،دانشجویان دختر در مقایسه بلا
پسران ،دارای دانش و همچنین نگرش مساعدتری نسبت به ایمنی غذایی هستند .به عالوه ،دانلش ایمنلی غلذایی بلا مقطلع تحصلیلی
پاسخگویان و سطح تحصیالت و شغل والدین آنها دارای ارتباط معنیدار میباشد ( ،)p>4/40اما با سلن ،محلل توللد و سلکونت و
همچنین نوع مسکن افراد ارتباط معنیداری نداشت .نگرش نسبت به ایمنی غذایی نیز فقط با محل تولد و مقطع تحصلیلی در ارتبلاط
میباشد .پیشنهاد مقاله حاضر در نظر گرفتن محتوای آموزشی مناسب درباره ایمنلی غلذایی در برناملههلای تحصلیلی دانشلجویان و
راهاندازی سیستم پایش بیماریهای ناشی از غذا میباشد.
واژههای کلیدی :ایمنی غذایی ،دانش ،نگرش ،دانشجویان ،شهر گرگان
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حمل و نقل و آمادهسازی مواد ذایی مریباشرند ،نقرش

مقدمه
اگرچه یکی از عوامل حیات هرر موورود زنرده ،رذا

مهمی در کاهش شیوع بیماریهای ناشی از مواد رذایی

میباشد ،اما ذای ناسرال و یربهداشر ی مریتوانرد بره

دارند .از ای رو ،با نظرارت برر رعایرت بهداشرت مرواد

مشکالت گوناگون مانند مسمومیت ،بیماری ،حساسریت

ذایی و کن رل اماک ذخیره ،تهیه ،آمادهسازی و توزیرع

و سوء تغذیره در انسرانهرا منجرر شرود .آمارهرا نشران

ذا می توان از بروز بیماریهای برا منشرأ مرواد رذایی

می دهد ساالنه هزاران تر مرواد رذایی بره علرت یرر

ولوگیری کرد ( .)WHO, 2007در ایر راسر ا ،داشر

بهداش ی بودن ،یر قابل مصرف و معردوم مریگرردد و

دانش کرافی از اصرول صرتیگ نگره داری مرواد رذایی

ای مسأله زیانهای اق صادی به کشورها را در پری دارد.

میتواند به اس فاده از مواد ذایی سال کمک کند.

همچنی  ،تخمی زده میشود که  07درصد بیماریهرای

در بسیاری از کشرورهای توسرعه یاف ره بررای کن ررل

عفونی از طریق ذای ناسال به انسان سرایت میکنرد و

کیفیت بهداش ی مواد و فرآوردههرای رذایی در امراک

بیش از  437نوع بیمراری ویروسری ،انگلری ،قرارچی و

تولید ،فروشگاهها و نیز ه لهرا و رسر ورانهرا و سرایر

باک ریایی از طریق ذاهایی که منشأ حیروانی دارنرد بره

مراکزی که با مواد ذایی سروکار دارنرد ،اسر انداردهای

انسان من قل میشوند .ای در حالی است کره  37ترا 70

ویژهای در نظر گرف ه شده است .برای مثال میتروان بره

درصد شریوع بیمراریهرای ناشری از مرواد رذایی ،بره

لزوم اوررای فرآینرد Hazard analysis and ( HACCP

دارنرد ( Redmond

 )critical control pointsبررهعنرروان الزامررات اولیرره در

ذاهای آماده شده در منزل ارتبرا

 .)and Griffith, 2003همچنری  ،ماالعرات نشران داده

فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد ذایی اشاره کررد .ایر

است که  13الری 27درصرد از مروارد مسرمومیت مرواد

فرآیند به لزوم تووره بره نکرات اساسری در خصرو

ذایی در مدرسرههرا ر مریدهنرد ( Harrison et al.,

.)2011

شرایط مناسب متریط کرار و مداخره الزم بررای کن ررل
آلودگی اشاره دارد .الزامات ناشری از ایر فرآینرد طبرق

از آنجا که طیف وسیعی از آلودگیها در مراحل تهیه،

قانون سال  1371تتت عنوان برنامره ایمنری رذایی در

نگررهداری ،وابجررایی و آمررادهسررازی مررواد ررذایی در

خصو

اصول بهسرازی و بهداشر ی متریط کرار ذکرر

مکان های مخ لف به وقروع مریپیونردد ،سرالمت مرواد

گردیده است (.)WHO, 2003

ذایی را میتوان برهطرور مسر قی تترت ترأثیر عوامرل

اگرچه در حال حاضر ایر اطمینران وورود دارد کره

فررردی ،فیزیکرری و عملکررردی ای ر مکررانهررا دانسررت.

اکثر ذاهایی کره توسرط مصررف کننردگان خریرداری

همچنی  ،فساد و آلودگی مواد ذایی میتوانرد ناشری از

می شوند از نظر ایمنی ذایی سال هس ند ،با ایر حرال

سهلانگاری ،سودوویی ،تقلب ،عردم رعایرت مقرررات

هنرروز نترروه نگررهداری صررتیگ مررواد ررذایی توسررط

بهداش ی در بی تمام دستاندرکارانی باشد که به نروعی

مصرفکنندگان بهعنوان یک نیراز ماررم مریباشرد .در

در تهیه ،ذخیرهسازی و آماده کردن مرواد رذایی دخیرل

واقع ،مصرفکنندگان گام نهایی برای آماده کردن رذا و

هس ند ( .)WHO, 2003بنابرای  ،تمام کسانی که درگیرر

پیشگیری از بیماریهرای من قلره از مرواد رذایی را برر

34

دوره  ،5شماره  ،1پیاپی  ،11بهار 1931

بهداشت مواد غذایی

عهده دارند ( .)Kagan et al., 2002ماالعات نشان داده

و نگه داری) پرداخ ند .ن ایج ایر ماالعره نشران داد کره

است که بیش ری نیاز افراد ،آموزش به ر پیرامون اهمیت

میزان دانش و رف ار ایمنی ذایی دارای یرک همبسر گی

ایمنی مواد ذایی است ( .)Waggoner, 2004در واقرع،

مثبت و معنی دار میباشد .نک ه قابل تووه ای برود کره

به ری شیوه برای نهادینه کردن عادتهای مثبت دربراره

بی س و ام یاز رف ار ایمنی ذایی ،یک راباره منفری و

ایمنی ذایی ،آموزش است .علت ای است که فراگیری

معنیدار ووود داشت .ای تتقیرق برر آمروزش مرادران

دانش به عنروان یرک ضررورت در انجرام موفقیرتآمیرز

درباره ایمنی ذایی تأکید کرده است ( Riordan et al.,

فعالیتها قلمداد میشرود .اگرچره دانرش همیشره ترأثیر

 .)2010با مرور پیشینهنگاشر ههرا مشرخگ گردیرد کره

مس قی برر رف رار نردارد ،امرا سرازوکارهایی را تقویرت

تاکنون ماالعهای در زمینه رف ار ایمنی ذایی در کشرور

میکند که تغییر رف ار را تسهیل میکننرد ( Frick et al.,

انجام نشده است .به همی دلیل ،ماالعه حاضر با هردف

 .)2004عالوه بر دانش ،نگرش انسران و اهمیرت آن در

تعیی دانش و نگرش عمومی دانشجویان دانشرگاههرای

پیشبینی رف ارها مورد تووه پژوهشرگران بروده اسرت.

شهر گرگان نسبت به ایمنری مرواد رذایی انجرام شرده

ماالعات انجام شده درباره بزرگساالن نشران داده اسرت

است.

که س افرراد دارای راباره مثبرت و معنریدار برا سراگ
دانش ،آموزش و تجربره افرراد در زمینره ایمنری رذایی
اسرت ( .)Rimal et al., 2001همچنری در بسریاری از
ووامع ،زنان در ارتبا با روشهای مناسب آمادهسرازی
و ذخیرهسازی مواد ذایی نسبت بره مرردان آگاهانرهترر
عمل میکنند ( .)Unusan, 2007نورازمیر و همکاران در
ماالعهای به بررسی ساگ دانش و عملکرد ایمنی ذایی
در بی دانش آموزان دبیرس انی پرداخ ند .ن ایج نشان داد
که میزان دانش ایمنی ذایی دانشآموزان خرو

برود و

آنان (اع از دخ ر و پسرر) از سراگ دانرش و عملکررد
باالیی برخوردار بودند .ای ماالعره نشران داد کره بری
دانش و عملکرد ایمنی ذایی ،یک همبسر گی مثبرت و
معنیدار ووود دارد ( .)Norazmir et al., 2012ریوردن
و همکاران در پژوهشی که تترت عنروان مراحرل مردل
تغییررر دانررش و عملکرررد ایمنرری ررذایی در برری دانررش
آموزان ،به مقایسه دانش و رف ار ایمنری رذایی در طری
سه مرحله تغییر (پیش تفکر ،تفکر و آماده سازی ،عمرل

مواد و روشها
تتقیق حاضر از لترا هردف کراربردی و از لترا
نتوه گردآوری دادهها از نوع میدانی است .ایر تتقیرق
بهصورت پیمایش پرسشنامهای و در سال  1532در شهر
گرگان به انجام رسریده اسرت .ومعیرت مرورد ماالعره
شررامل  14340نفررر دانشررجوی شررا ل برره تتصرریل در
دانشگاه های شهر گرگران شرامل دانشرگاه آزاد اسرالمی
واحد گرگان ،دانشگاه علوم کشراورزی و منرابع طبیعری
گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان و دانشگاه گلس ان
بودند .حجر نمونره مرورد نیراز برا اسر فاده از وردول
کروسی و مورگان به تعداد  573نفرر بدسرت آمرد کره
برای اطمینان 477 ،نفر بره روش نمونرهگیرری تصرادفی
طبقهبندی شده و با ان سا

م ناسب با تووره بره تعرداد

دانشجویان هر دانشگاه ان خرا

شردند .بردی ترتیرب،

 137نفر از  3777دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحرد
گرگرران 177 ،نفررر از  5540دانشررجوی دانشررگاه علرروم
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کشرراورزی و منررابع طبیعرری گرگرران 37 ،نفررر از 2777

انجام آن از آماره های فراوانی ،میانگی  ،انترراف معیرار،

دانشجوی دانشگاه علوم پزشرکی گرگران و  177نفرر از

ضریب همبس گی ،آنالیز واریانس یکارفه و آزمون تی-

 5777دانشجوی دانشگاه گلس ان بهصورت تصرادفی بره

اس ودنت اس فاده گردید.

عنوان نمونه ان خرا

شردند .در هرر دانشرگاه ،نیمری از

نمونهها مررد و نری دیگرر زن بودنرد .بررای گرردآوری
اطالعات مورد نیاز از یک پرسشرنامه اسر فاده شرد کره
شامل سواالت مرتبط با مشخصرات فرردی ،خرانوادگی،
تتصیلی و همچنی دانش و نگرش پاسخگویان نسربت
به ایمنی ذایی بود .دانش ایمنی ذایی با  23گویره در
قالب یک شاخگ مورد سنجش قررار گرفرت کره اب ردا
توسررط اس ر نجر ارایرره شررده اسررت (.)Stenger, 2012
نگرش نسبت به ایمنی ذایی نیز با  13گویره شراخگ
ارایه شده توسط پاترا و همکراران مرورد سرنجش قررار
گرفررت ( .)Patah et al., 2009روایرری پرسشررنامه بررا
مراوعه به م خصصان و کارشناسان مرورد بررسری قررار
گرفررت و بررر اسرراس آن ،سررواالت و گویررههررای مررورد
اس فاده با تووه به شرایط داخلی تعدیل گردیدند .پایایی
پرسشنامه با متاسبه ضریب کرانبا آلفرا مرورد بررسری
قرار گرفت که میزان آن برای شاخگ نگرش نسبت بره
ایمنی ذایی برابرر  7/75بدسرت آمرد .بررای تجزیره و
تتلیل اطالعات از نررمافرزار  SPSSاسر فاده شرد و در

یافتهها
ن ایج نشان میدهند که  37درصرد نمونرههرای مرورد
ماالعه دخ ر و  37درصد پسر میباشند .میرانگی سرنی
پاسخگویان برابر  21/35سال میباشد و خرانواده بیشر ر
پاسررخگویان ( )%50/3در شررهر سرراک هسرر ند .اکثررر
پاسررخگویان دانشررجوی مقاررع کارشناسرری ( )%01/7و
ساگ تتصیالت والدی پاسخگویان بهطرور م وسرط در
حد دوره دبیرسر ان مریباشرد .مرادر اکثرر پاسرخگویان
خانهدار ( )%57و شغل پدر آنها بیش ر بصورت آزاد بوده
است ( .)%52/2مهم ری منبع افراد مرورد ماالعره بررای
کسب اطالعات در زمینه ایمنی ذایی در اب ردا خرانواده
( )%57/2و سپس تلویزیون ( )%25/7میباشد .در مقابل،
رادیو یک منبع مه در ای زمینه نبوده است ،به طروری
که فقط  7/7درصد از افراد به آن اشاره کردهاند .وردول
 1خالصهای از مشخصات عمومی افراد مورد ماالعره را
نشان میدهد.

ودول ( -)1مشخصات عمومی افراد مورد ماالعه
متغیر
ونسیت
متل سکونت خانواده

س (سال)

35

گروهها

درصد

زن

37

مرد

37

شهر

50/3

روس ا

52/3

17-27

23/2

21-24
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< 24
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ادامه ودول ()1
متغیر
متل تولد

مقاع تتصیلی

گروهها

درصد

شهر

54/7

روس ا

53/2

فوق دیپل

17

لیسانس

01/7

فوق لیسانس ودک ری

17/2

بی سواد

10/7

خواندن و نوش

ساگ تتصیالت پدر

اب دایی

3/7

راهنمایی

14/2

دبیرس ان

23/7

فوق دیپل

5/7

لیسانس

24/3

فوق لیسانس ودک ری

3

بی سواد

27/3

خواندن و نوش

ساگ تتصیالت مادر

شغل پدر

شغل مادر

نوع مسک خانواده

مهم ری منبع کسب اطالعات
درباره ایمنی ذایی

7/2

5/2

اب دایی

7/2

راهنمایی

0

دبیرس ان

57

فوق دیپل

2/7

لیسانس

10

فوق لیسانس ودک ری

5/5

آزاد

52/2

دول ی

50/7

آزاد

3

دول ی

25

خانهدار

57

ملکی

74/2

اوارهای

13/7

خانواده

57/2

دوس ان

5/3

رادیو

7/7

مجالت

3/7

روزنامه

13/7

تلویزیون

25/7

این رنت

15/2

30

آورند و عابدی سروستانی

تحلیل دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین دانشجویان ...

ودول  2توزیع پاسخهای صتیگ و درصرد پاسرخهرای

دانش ایمنی غذایی

برای سنجش دانش ایمنی ذایی عمومی از  23گویره

صتیگ داده شده را بر حسب سواالت مارم شده نشان

اس فاده شد .ای گویه ها در شش زمینه مربو به دانرش

می دهد .در مجموع ،میانگی دانش ایمنی ذایی عمومی

عمومی ایمنی ذایی یعنی )1 :تمیز کردن مرواد رذایی،

دانشجویان مورد ماالعه برابر  14/05برا انترراف معیرار

مواد رذایی)4 ،

 3/53بدست آمد که نشان میدهد دانش افراد ماالعه در

منجمدکردن مرواد رذایی )3 ،رذاهای افرزایشدهنرده

زمینه ایمنی ذایی در حد نسرب ا مناسرب قابرل ارزیرابی

ریسک بیماری و  )5گروههای در معرض بیماری بودند.

میباشد .وردول ( )5نیرز توزیرع دانرش ایمنری رذایی

گویه های یاد شده در قالب سروال بره صرورتی پرسریده

عمومی پاسخگویان را در سراوم کر  ،م وسرط و زیراد

شدند که پاسخگویان ب وانند از بی پاسخهرای مشرخگ

نشان می دهد .الزم به ذکر اسرت سراوم یراد شرده برر

شده برای هر سوال ،پاسخ صتیگ را عالمرت بزننرد .بره

اساس فاصله انتراف اس اندارد از میانگی

( Interval of

منظور متاسبه ام یاز دانش ایمنری رذایی ،بررای پاسرخ

ISDM )Standard Deviation from the Mean

صتیگ ،نمره یک و برای پاسخ اش باه نمره صفر در نظرر

متاسبه شده است.

 )2تفکیک کردن مواد ذایی )5 ،پخ

گرف ه شد .بردی ترتیرب ،ام یراز دانرش ایمنری رذایی
عمومی پاسخگویان میتواند بی صفر تا  23م غیر باشد.
ودول ( -)2گویههای دانش ایمنی ذایی و درصد پاسخهای صتیگ داده شده به آنها
گویهها

درصد پاسخهای صحیح

پاسخ صحیح
تمیز کردن موادغذایی

 -1به چه صورت باید میوهها و سبزیجات تازه را شسرت
تا از بیماریهای ناشی از ذا ایم گردید؟
 -2برای ولوگیری از بیماریهای ناشری از رذا ،ظرروف
باید به چه صورت شس ه شوند؟
-5کدام یک از روشهای زیر برای تمیز کرردن پیشرخوان

نگهداش

زیر آ

سرد

بعررد از ررذا ظررروف را بررا دسررت
شس ه و اوازه دهی در هوای اتاق
شس شو با آ

گرم و مایع ،سرپس

یا تخ ه برش ،هنگامی که برای بریدن گوشرت خرام از آن
اس فاده می شود قابل قبول است؟

ضدعفونیکننده آبکشی کنی .

از بیماریهای ناشی از ذا تمیز شود؟

اب دا با آ

شسرر ر ه و بررررا مررررواد

 -3به ری راه برای شس

37

گرم و صرابون شسر ه،

سپس با متلول پاک کننده شسر ه

42/2

و آبکشی کنی .
اب دا دسرتهرا را برا آ

دست چیست؟

54/2

خشک شود.
بررررا آ

-4پیشخوان آشپزخانه باید به چه صورت برای ولروگیری

مرطرو

کرده سپس صابون مریزنری و بره
مدت  27ثانیه دستهرا را مالیرده،
شس ه و خشک کنی .

37

27

33
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بهداشت مواد غذایی

ادامه ودول ()2
گویهها
 -5شس

پاسخ صحیح
باعث کاهش بیماریهای ناشری از

دستها پس از تعویض پوشک بچه

ذا میشود.

درصد پاسخهای صحیح
72

تفکیک کردن مواد غذایی
 -0اگر در دست شما یک زخ ایجاد شد ،قبرل از اینکره
مشغول آماده کردن ذا شوید ،چره کراری را بایرد انجرام
دهید؟
 -7به ری مکان برای نگهداری گوشرت خرام در کجرای
یخچال است؟
 -3قرار دادن گوشت خام در یک کیسه وداگانه (به دور
از سایر مواد ذایی) قبل از قررار دادن آن در سربد خریرد
مواد ذایی
 -17هنگام آماده کردن ذا ،شما باید دستهای خرود را
پس از دست زدن به کدامیک از موارد زیر بشوئید؟

زخ را پانسمان کرده و دسر کش
بپوشی .
در باالتری قسمت یخچال
بیماریهای ناشی از ذا را کاهش
میدهد.
تلف همراه یا تلف خانه

53/2

03/7

05/3

72/2

پختن مواد غذایی
 -11به ری راه برای فهمیدن اینکره همبرگرر بره انردازه
کافی پخ ه شده اسرت ترا از بیمراریهرای ناشری از رذا
ولوگیری شود چیست؟

دروه حرارت پخ ه شدن آن را برا
یک دماسنج اندازه گرفت.

 -12به ری راه برای فهمیدن اینکه مرغ به انردازه کرافی

دمای پخت گوشت با یک دماسنج

پخ ه شده است چیست؟

معمولی چک شود.

 -15برای ولوگیری از بیمراریهرای ناشری از رذا ،چره
مدت باید باقیمانده سوپ حرارت داده شود؟

تا وق ی که بجوشد

 -14چگونره مرریترروان مامرئ شررد ررذا در مررایکروویو

دمای مواد ذایی با یرک دماسرنج

بدرس ی پخ ه شده است؟

معمولی چک شود.

14/7

23
33/3
21

منجمدکردن مواد غذایی
 -13اگر گوشت ،مرغ و ماهی که در فریزر یخچال قررار
دارند به علت قاع برق از حالرت انجمراد خرارو شروند،

آنها را دور ریخت.

55/3

برای ولوگیری از بیماریهای ناشی از ذا چه باید کرد؟
 -15اگر ه اتاقی شما دو ساعت بعد از آماده شدن رذا
بخواهد ذا را میل نمایرد ،شرما بررای سرال مانردن رذا
چکار میکنید؟
 -10ک ردامیک از مررواد ررذایی زیررر برررای ولرروگیری از
بیماریهای ناشی از ذا باید در یخچال نگهداری شوند؟
 -17ایم تری راه بررای خنرک کرردن ظررف بزرگری از
سوپ داغ چیست؟

ذا در یخچال نگه داش ه شرود و
هنگام مصرف دوباره گرم شود.
کنسرو لوبیای بازشده

33/2

07/7

سوپ را در یک ظرف کر عمرق
تمیز قرار داده و سریع در یخچرال

23/7

گذاش ه شود.

33

آورند و عابدی سروستانی

تحلیل دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین دانشجویان ...

ادامه ودول ()2
گویهها
 -13مدت زمان مجاز نگهداری همبرگر و مرغ پخ ه شرده
در یخچال چقدر میباشد؟
 -27مدت زمان مجاز نگهداری همبرگرر و مررغ خرام در
یخچال چقدر میباشد؟
 -21اگر شیری که بیشر ر از  2سراعت بیررون از یخچرال
مانده را به نوزاد بدهی از نظر ایمنی ذایی اشکالی ندارد
 -22نگهداش

مواد رذایی در یخچرال باعرث مریشرود

میکرو های مضر مووود در مواد ذایی از بی بروند؟
 -25اگر مواد ذایی باقی مانده بوی خوبی بدهنرد هنروز
ه برای خوردن ایم هس ند؟

پاسخ صحیح

درصد پاسخهای صحیح

 4-5روز

55

 2-1روز

44/3

لط

55/2

لط

30/2

لط

47/2

غذاهای افزایش دهنده ریسک بیماری
 -24خوردن کدامیک از ذاهای زیر خارر بیمراریهرای

سیب زمینی پخ ه شده که ازشرب

ناشی از ذا را افزایش میدهد؟

قبل در هوای آزاد مانده است.

 -23اشریشرریا کررولی (یررک نرروع میکرررو

37/2

مضررر) ،در

همبرگر نپخ ه میتواند باعرث نارسرایی کلیره در کودکران

53

صتیگ

شود؟
 -25مرغ نپخ ه و تخ مرغ خام میتواند حامل سالمونال
(یک نوع میکرو

مضر) باشد؟

 -20قرار دادن تخ مرغ خرام در دسر ور رذاها ،کراری
درست است؟

صتیگ

40

لط

57/7

گروههای در معرض بیماری
 -27کدامیک از ذاها به اح مال زیاد باعث بیماریهرای
ناشی از ذا برای زنان باردار ،نوزادان و بچهها میشوند؟
 -23کدامیک از افرراد زیرر اح مرال بیشر ری دارد کره از
میکرو های مووود در مواد ذایی بیمارشوند؟

33/3

تخ مرغ نیمه پخ ه
زنان باردار و افراد پیر

33

(باالی 57سال)

ودول ( -)5توزیع فراوانی ساوم دانش ایمنی ذایی
سطح دانش

دامنه امتیاز

فراوانی

درصد

نامناسب

4-3/74

00

13/23

نسب ا مناسب

3/73 -14/05

144

55

14/04 -27/42

177

20

27/45 -23

01

10/03

خو
عالی

57
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بهداشت مواد غذایی

گرم باید گرم و ذاهای سرد باید سرد نگهداری شروند»

نگرش نسبت به ایمنی غذایی

نگرش ایمنی ذایی عمومی پاسخگویان با  13سراال

در اولویت آخر قرار دارد .در مجموع ،میرانگی نگررش

در قالب طیف لیکرت شامل گزینرههرای کرامال مروافق

نسبت به ایمنی ذایی دانشرجویان مرورد ماالعره برابرر

(با ام یاز  ،)3موافق (با ام یاز  ،)4بینظرر (برا ام یراز ،)5

 51/55بررا انتررراف معیررار  0/0بدسررت آمررد کرره نشرران

مخالف (با ام یاز  )2و کامال مخالف (با ام یاز  )1سنجیده

می دهد ،نگرش افرراد مرورد ماالعره نسربت بره ایمنری

شد .بدی ترتیب ،ام یاز نگرش نسبت به ایمنری رذایی

میباشد .ودول  3نیز توزیرع

ذایی ،یک نگرش خو

پاسخگویان می تواند بی  13تا  03م غیر باشد .ودول 4

نگرش پاسخگویان نسبت به ایمنی ذایی را در سراوم

توزیع فراوانی پاسخهای داده شرده بره گویرههرای ایر

نامناسب تا عالی نشان میدهد .الزم به ذکر است ساوم

شاخگ را نشان میدهد .هماناور کره مشرخگ اسرت،

یاد شده بر اساس فاصله انترراف اسر اندارد از میرانگی

گویه «ممنوعیت کشیدن سیگار در مکانهای طبخ رذا»

متاسبه شده است.

با بیش ری میرانگی در اولویرت اول و گویره « رذاهای
ودول ( -)4میانگی  ،انتراف اس اندارد و اولویت گویههای نگرش نسبت به ایمنی ذایی
گویهها

میانگین*

انحرا
استاندارد

اولویت

وسایل و مواد تمیزکننده در آشپزخانه میباید باور وداگانه نگهداری شوند.

4/72

1/13

15

وسایل و مواد تمیزکننده میباید ودای از مواد ذایی نگهداری شوند.

4/20

7/73

17

مواد ذایی میباید از منابع و متلهای مناسب از نظر بهداش ی خریداری شوند.

4/42

7/77

2/3

هنگام درست کردن ذا میباید موهای سر را پوشاند.

4/57

7/73

0

برای مصرف مواد ذایی که قبال پخ ه شدهاند ،باید دوباره آنها را گرم کرد.

4/52

7/75

3

هنگام خرید مواد ذایی باید به تازه بودن آنها تووه شود.

4/41

7/77

4

مواد ذایی خریداری شده باید تمیز و عاری از مواد خاروی باشند.

4/42

7/71

2/3

2/13

1/15

13

هنگام پخت باید از دمای داخل مواد ذایی مامئ شد.

4/14

7/34

11

کشیدن سیگار در مکانهایی که ذا آماده میشود ،ممنوع است.

4/40

7/74

1

وسایل درست کردن ذا باید با مواد ضدعفونیکننده تمیز شوند.

5/04

1/23

14

4/27

7/75

7

قبل از پخت ذاهای منجمد ،باید آنها را از حالت انجماد درآورد.

4/20

7/74

3

چاقوها بعد از اس فاده باید ضدعفونی شوند.

4/17

7/32

12

تخ ه برش آشپزخانه باید برای ولوگیری از آلودگی ،کامال شس ه شود.

4/51

7/77

5

ذاهای گرم باید گرم و ذاهای سرد باید سرد نگهداری شوند.

شس

مرتب دستها قبل از تهیه ذا باعث میشود که ذا برای خوردن ایم شود.

* دامنه میانگی بی  1تا  3میباشد
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تحلیل دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین دانشجویان ...

ودول ( -)3توزیع فراوانی طبقات نگرش نسبت به ایمنی ذایی
سطح نگرش

دامنه امتیاز

فراوانی

درصد

نامناسب

13 -35/35

55

7/23

نسب ا مناسب

35/34 -51/55

131

50/03

51/54 -53/55

155

41/3

53/55-03

37

12/3

خو
عالی

مقایسه دانش و نگرش ایمنی غذایی در بلین گلروه هلای

شغل پدر و نوع مسک  ،از آزمون تی -اس ودنت اس فاده

مختلف پاسخگویان

شد .ن ایج ای آزمون در وردول ( )5ارایره شرده اسرت.

به منظور مقایسه دانش دانشجویان نسربت بره ایمنری
ذایی به تفکیک ونسیت ،متل سرکونت ،مترل تولرد،
ودول ( -)5مقایسه دانش ایمنی ذایی در بی گروههای مخ لف پاسخگویان
متغیر گروهبندی

ونسیت

متل سکونت

متل تولد

شغل پدر

نوع مسک

سطوح متغیر
دخ ر

پسر

13/52

14/10

شهری

روس ایی

13/72

14/15

شهری

روس ایی

14/75

14/43

آزاد

دول ی

14/17

13/05

ملکی

اواره ای

14/04

14/55

به منظور مقایسه نگررش دانشرجویان نسربت بره ایمنری
ذایی به تفکیک ونسیت ،متل سرکونت ،مترل تولرد،
شغل پدر و نوع مسک  ،از آزمون تی -اس ودنت اس فاده

52

آماره

T

سطح معنیداری

2/73

7/74

1/40

7/14

7/51

7/35

2/73

7/773

7/774

7/355

شد .ن ایج حاصل از ای آزمون در ودول ( )0ارایه شده
است.
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ودول ( -)0مقایسه نگرش ایمنی ذایی در بی گروههای مخ لف پاسخگویان
متغیرگروهبندی
ونسیت

متل سکونت
متل تولد

شغل پدر

نوع مسک

آماره

سطوح متغیر
دخ ر

پسر

55/73

33/45

شهری

روس ایی

52/71

57/72

شهر

روس ا

52/57

57/57

آزاد

دول ی

51/13

52/47

ملکی

اواره ای

51/31

57/70

ارتباط ویژگیهای فردی پاسخگویان با دانش و نگرش نسلبت
به ایمنی غذایی

T

سطح معنیداری

5/75

7/777

1/43

7/14

2/47

7/710

1/37

7/114

1/04

7/771

پدر و مادر از ضریب همبس گی اسر فاده گردیرد .ن رایج
ای

بررسی در ودول ( )7آمده است.

به منظور تعیی ارتبا دانرش ایمنری رذایی عمرومی
دانشجویان با س  ،مقاع تتصریلی و سراگ تتصریالت
ودول ( -)7همبس گی دانش ایمنی مواد ذایی با س  ،مقاع تتصیلی و ساگ تتصیالت والدی
متغیر

*

میزان ضریب همبستگی

سطح معنیداری

س

7/711

7/721

مقاع تتصیلی

-7/122

7/714

ساگ تتصیالت پدر

7/142

7/773

ساگ تتصیالت مادر

7/123

7/717

* برای س ضریب همبس گی پیرسون و برای سایر م غیرها ضریب همبس گی اسپیرم متاسبه شده است.

به منظور تعیی میزان همبس گی نگرش ایمنی رذایی
دانشجویان با س  ،مقاع تتصریلی و سراگ تتصریالت

پدر و مادر از ضریب همبس گی اس فاده گردید (وردول
.)3
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ودول  -3همبس گی نگرش نسبت به ایمنی مواد ذایی با س  ،مقاع تتصیلی و ساگ تتصیالت والدی
*

میزان ضریب همبستگی

متغیر

سطح معنیداری

س

7/741

7/477

مقاع تتصیلی

7/113

7/721

ساگ تتصیالت پدر

-7/735

7/231

ساگ تتصیالت مادر

-7/754

7/272

* برای س ضریب همبس گی پیرسون و برای سایر م غیرها ضریب همبس گی اسپیرم متاسبه شده است.

دانش ایمنی ذایی تفاوت دارند ،بره طروری کره دانرش

دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی و شغل مادر

ن ایج آزمون آنالیز واریانس یکارفره نشران داد کره از

ایمنی ذایی دانشجویانی که مادر آنان خانهدار میباشد،

نظررر دانررش ایمنرری ررذایی ،اخ ر الف معنرریداری برری

کم ر از دو گروه دیگر است (ودول  .)17از نظر نگرش

دانشجویانی که شغل مرادر آنهرا آزاد یرا دول ری اسرت،

نسربت بره ایمنری رذایی نیرز تفراوت معنریداری برری

ووررود نرردارد ،امررا ایرر دو گررروه از دانشررجویان بررا

گروههای مورد مقایسه بدست نیامد.

دانشجویانی که شغل مادر آنها خانهدار میباشد ،از نظرر
ودول ( -)17مقایسه دانش و نگرش نسبت به ایمنی ذایی با تووه به شغل مادر پاسخگویان
متغیر مورد مقایسه
دانش
نگرش

آزاد
a

14/75

57/73

دولتی
a

15/51

51/03

خانهدار
b

آماره

F

سطح معنیداری

14/17

4/311

7/777

51/03

7/723

7/450

* میانگی های دارای حروف مشابه ،اخ الف معنیداری با یکدیگر ندارند.

بحث و نتیجهگیری
بهداشت و ایمنری مرواد رذایی یکری از موضروعات

مراحل دچرار آلرودگی برا مرواد خراروی یرا بیمراریزا
نمرریشرروند .در ایر راسر ا ،آمرروزش مهر مرریباشررد و

اساسی در سرالمت و توسرعه پایردار ووامرع متسرو

ماالعات نیز نشان داده است که آموزش یکی از نیازهای

می شود .بسیاری از بیماریها از طریق مواد ذایی آلوده

اساسی در راس ای ارتقاء ایمنی و بهداشت مرواد رذایی

به انسان سرایت میکند .بنابرای  ،تالش میشود که مواد

میشود .با آموزش میتوان بره نهادینرهسرازی

ررذایی سررال و ایمرر از نظررر بهداشرر ی در اخ یررار
مصرف کننردگان نهرایی مرواد رذایی قررار گیررد .ایر

متسو

اصول ایمنی ذایی و رعایرت آن در بری افرراد وامعره
کمک نمود .یکری از راههرا ،تووره بره آمروزش ایمنری

تالش ها در سه مرحله مه شامل تولیرد ،ذخیررهسرازی،

ذایی در هنگام تتصیل افراد در مدارس و دانشرگاههرا

توزیع و آمادهسازی مواد رذایی صرورت مریگیررد ترا

میباشد که میتواند با هدف افزایش دانش ایمنی ذایی

اطمینان حاصل شود که مواد ذایی در هیچکدام از ایر

عمومی انجام گیرد .به همی دلیل ،بررسیهرای الزم در
ای راباه میباید انجام شوند.
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بهداشت مواد غذایی

ن ایج پژوهش حاضر که برا هردف بررسری دانرش و

ساگ تتصیالت پدر و مادر دانشجویان با میرزان دانرش

نگرش دانشجویان نسبت به ایمنی ذایی انجرام گردیرد

دانشجویان در زمینه ایمنی ذایی ووود دارد ،به ر مری-

نشان داد که مهم ری منابع کسب اطالعات دانشرجویان

توان به ای واقعیت پی برد که شرایط خانوادگی تا چره

درباره ایمنی ذایی ،اب ردا خرانواده و سرپس تلویزیرون

اندازه میتواند بر دانش و اح ماال عملکرد افراد در زمینه

میباشد .بنابرای  ،خانواده و تلویزیون مریتواننرد نقرش

ایمنی ذایی تاثیرگذار باشد .بنابرای  ،بره منظرور ارتقراء

مهمی در ارتقاء دانش و در ن یجه رعایت ایمنری رذایی

دانش ایمنی ذایی توصیه میشود ضرم پررداخ

بره

در بی دانشجویان داش ه باشند .ای در حالی اسرت کره

مباحث ایمنی ذایی در طول دوران تتصیل و آمروزش

دخ ران نسبت به پسران ،ه از نظر دانش و ه از نظرر

دانشجویان ،افرادی که والدی آنها از سراگ تتصریالت

نگرش شرایط مساعدتری نسبت به ایمنی ذایی دارنرد.

پایی تر برخوردار هس ند و یا مادر آنهرا صررفا خانرهدار

ایر یاف رره بررا ن ررایج ماالعرره اونوسرران هماهنر

اسررت

است ،در اولویت برنامههای آموزشی قررار گیرنرد .ایر

( .)Unusan, 2007بر ای اساس میتوان اح مال داد کره

کار میتواند از طریق اورای برنامههای آموزشی خرا

دخ ران در زمینه ایمنی ذایی ،از عملکرد به ری نسربت

ای گروه و یا به صورت ارایه کالسها یرا کارگراههرای

به پسران برخوردار باشند .در مجموع ،وضعیت نگررش

آموزشی فروق برنامره در دانشرگاههرا انجرام پرذیرد .در

نسبت به ایمنی ذایی در بی افراد مورد ماالعه به رر از

مجموع و بر اساس یاف رههرا پرژوهش حاضرر پیشرنهاد

وضعیت دانش آنان در زمینره ایمنری رذایی اسرت کره

می شود مت وای آموزشی مناسب درباره ایمنی ذایی در

نشان میدهد اگرچه افراد نسبت به ایمنی ذایی نگرش

برنامههای تتصیلی دانشجویان به عنوان قشر تأثیرگرذار

مساعدی دارند ،اما از دانش کافی دربراره ایمنری رذایی

در وامعه گنجانده شود .همچنی پیشنهاد می شود ضم

برخوردار نیس ند .ای در حالی است که دانشجویانی که

انجام تتقیقات بیش ر در زمینره دانرش و نگررش سرایر

شغل پدر آنها دول ری اسرت و همچنری مرادر آنران در

اقشار وامعه درباره ایمنی ذایی و همچنی رف رار آنران

خارو از خانره شرا ل اسرت ،دارای دانرش بیشر ری در

در ای راباه ،سیس پایش بیمراریهرای ناشری از رذا

زمینه ایمنی دایی هس ند .اگر ای موضوع با ایر یاف ره

راهاندازی گردد تا به ارتقراء کیفیرت ،سرالمت و ایمنری

در نظر گرف ه شود که همبس گی مثبت و معنی داری بی

مواد ذایی مصرفی وامعه کمک شود.
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Abstract
Food hygiene is considered as an indication of community health. For this reason, consumers need to
have enough information about the safe methods of providing, storage and preparation of foods. This
study aimed to assess the knowledge and attitude towards food safety among university students. The
survey research was used to study 400 students at the four universities of Gorgan city during 2013. The
universities included Gorgan Azad University, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Gorgan Medical University and Golestan University. The data collection instrument was a
questionnaire which its validity and reliability were verified by face validity and Cronbach's alpha
coefficient, respectively. The results showed that for the university students, families and TV programs
are the main sources for gaining information about food safety. Furthermore, knowledge and attitude of
students towards food safety was determined as "fairly good" and "good" respectively. Female students
had more knowledge and favorable attitudes towards food safety than male students. Based on results,
food safety knowledge was not related to age, place of birth and residence and the type of housing;
however it is associated to the level of parents' education and occupation. Attitude towards food safety
also was found to be associated with birthplace and studying degree. It was concluded that it is necessary
to deliver the educational programs about food safety for the university students along with the
installation of food borne disease surveillance system.
Key words: Food Safety, Knowledge, Attitude, Students, Gorgan City.
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