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گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
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چکيده
هدف :ایمنی و بهداشت مواد غذایی نقش و اهمیت مهمی در حفظ و سالمت انسان و جلوگیری از بیماریها دارد .پژوهش حاضر باهدف تعیین آگاهی،
نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی انجام شد.

روشها:

مطالعه توﺻیفی -تحلیلی حاضر روی  222نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که بهﺻورت تصادفی ساده انتخابشده

بودند،انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای استاندارد شامل اطالعات دموگرافیک ،سنجش آگاهی ،نگرش و عملکرد نسبت به بهداشت و ایمنی
مواد غذایی بود .اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11و روشهای آماری آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه ,تست مجذور کای وتی
تست کای و آزمون تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد ،میزان آگاهی در ( 8/2در ﺻد) خوب 57( ،در ﺻد) متوسط و ( 11/8در ﺻد) ضعیف بود 1/8( .در ﺻد) دانشجویان نگرش منفی،
( 53/1در ﺻد) نگرش خنثی و ( 11/7در ﺻد) دارای نگرش مثبت بودند .نمره عملکرد ( 11/8در ﺻد) ضعیف 12/1( ،در ﺻد) متوسط و 12نفر ( 25/3
درﺻد) خوب بود .همچنین تفاوت آماری معناداری بین جنس با نگرش مثبت( )P-Value=2/222و عملکرد ( )P-Value>2/221مشاهده شد .از نظر
متغیرهای آگاهی ،نگرش و عملکرد تفاوت آماری معناداری در بین دانشجویان دانشکدههای مختلف مشاهده شد ( .)P-Value>2/27همچنین آگاهی با
مقطع تحصیلی ( )P-Value>2/221و گذراندن واحد تغذیه ( )P-Value=2/238ارتباط داشت.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط معنادار بین آگاهی و مقطع تحصیلی و گذراندن واحدهای آموزشی مرتبط با ایمنی مواد غذایی،
برنامهریزی در این زمینه و اجرای مداخالت آموزشی مناسب میتواند در ارتقاء سطﺢ آگاهی و تغییر در نگرش و بهبود عملکرد دانشجویان مثمر ثمر
واقع گردد.
کليدواژهها :آگاهی ،نگرش ،عملکرد ،ایمنیمواد غذایی ،دانشجویان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله37/3/32 :
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مواد غذایی .طب پیشگیری1933 .؛ .00-79 :)3(0
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شهال عابدی و همکاران

آگاهی و نگرش در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

 2222بر اثر بیماریهای اسهالی از بین رفتند .بخش بزرگی از

بهﺻورت تصادفی به روش تخصیص متناسب ،تعداد نمونههای

این موارد به آلودگی مواد غذایی و نوشیدن آب نسبت داده

ﻻزم برای هر دانشکده ،رشته ،مقطع تحصیلی و ورودی در دو

میشود ( .)4فاکتورهایی که بهطورمعمول در اپیدمی بیماریهای

جنس تعیین گردید .داشتن رضایت دانشجویان به شرکت در

قابلانتقال از طریق غذا نقش دارند شامل ذخیرهسازی نامناسب

پژوهش معیار ورود به مطالعه و عدم تکمیل پرسشنامه ،معیار

غذا (دما /زمان) ،آلوده شدن ابزار ,تهیه غذا از منابع ناسالم،

خروج از مطالعه بود .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای روا

بهداشت شخصی ضعیف و ناکافی بودن پخت میباشد (.)7

و پایا مشتمل بر چهار بخش به شرح زیر بود:

نشانههای معمول بیماریهای قابلانتقال از طریق غذا شامل

بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک ،بخش دوم شامل 12

اسهال ،تب ،سردرد ،تهوع و استفراغ ،درد شکمی و گاهی اوقات

سؤال جهت سنجش آگاهی بود که به هر پاسﺦ ﺻحیﺢ نمره یک

خون و چرک در مدفوع میباشد ( .)1مطابق دادههای منتشر

و به پاسﺦ نادرست و نمیدانم نمره ﺻفر تعلق گرفت .نمره قابل

شده توسط مرکز کنترل بیماریها ،بیماریهایی قابلانتقال از

کسب از سؤاﻻت آگاهی  2-12بود که کسب نمره 2-3

طریق غذا باعث ایجاد  327222بیماری جدی منجر به بستری

نشاندهندهی آگاهی کم 4-1،آگاهی متوسط و نمره  5-12آگاهی

شدن در بیمارستان و  51میلیون مورد مربوط به بیماریهای

خوب در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی بود .بخش سوم

دستگاه گوارش میباشد ( .)1با افزایش شمار بیماریهای

شامل  12سؤال برای تعیین نگرش بود برای امتیازدهی به هر

قابلانتقال از طریق غذا همه دولتهای جهان تالش گستردهای

گویه از طیف لیکرت  4امتیازی :کامالً موافقم ( ،)4موافقم (،)3

برای بهبود ایمنی مواد غذایی انجام دادند ( .)5در کشورهای کمتر

نظری ندارم ( ،)2مخالفم ( )1و کامالً مخالفم (ﺻفر) استفاده شد.

توسعهیافته تعداد زیادی از مردم به علت کمبود آگاهی و نگرش

بخش چهارم شامل  12سؤال برای سنجش عملکرد بود.

نادرست بهداشتی و همچنین ذخیرهسازی غذا تحت شرایط

امتیازدهی به هر گویه با استفاده از طیف لیکرت  4امتیازی:

غیربهداشتی و غیر ایمن مسموم میشوند و شیوع بیماریهای

همیشه ( ،)4اکثر اوقات ( ،)3گاهی اوقات ( ،)2بهندرت ( )1و

قابلانتقال از طریق غذا در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته در

هیچوقت ( )2استفاده شد.

حال افزایش میباشد ( .)2به همین دلیل پژوهش حاضر باهدف

نمره قابل اکتساب از بخش نگرش و عملکرد  2-42بود که

تعیین آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

کسب نمره  2-11نگرش منفی و نمره  2-12عملکرد ضعیف،

هرمزگان در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی انجام شد.

نمره 22نگرش خنثی و نمره  13-21عملکرد متوسط و نمره -42
 21نگرش مثبت 25-42 ،عملکرد خوب نمونههای موردپژوهش
در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی بود.

مواد و روشها
پژوهش توﺻیفی-تحلیلی حاضر بر روی  222نفر از

پس از توضیﺢ اهداف پژوهش و کسب رضایت دانشجویان

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد .تعداد

برای شرکت در مطالعه ،پرسشنامهها توسط کارشناسان

نمونهها با استفاده از فرمول حجم نمونه  n=z2pq/d2و استفاده

آموزشدیده توزیع و جمعآوری گردید.
اطالعات جمعآوریشده وارد کامﭙیوتر شده و با استفاده از

از مطالعات قبلی مشخص گردید.
در ابتدا آمار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به

نرمافزار  SPSSنسخه  11و آزمونهای آماری آنالیز واریانس

تفکیک دانشکده (بهداشت ،پرستاری و مامایی و پزشکی) ،مقطع

یکطرفه ،تست مجذور کای و تی تست کای و آزمون مورد
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میکرواورگانیزمها ایجاد میشود ( 2/1 .)3میلیون نفر در سال

تحصیلی ،سال ورود ،جنس و رشته تحصیلی تهیه شد و سﭙس

شهال عابدی و همکاران

آگاهی و نگرش در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در این مطالعه ( )P-Value>2/27از نظر
آماری معنادار در نظر گرفته شد.

میزان آگاهی در  18نفر ( 8/2درﺻد) خوب 117 ،نفر(57
درﺻد) متوسط و  35نفر ( 11/8درﺻد) ضعیف بود17 .
نفر( 1/8درﺻد) دانشجویان نگرش منفی 112 ،نفر ( 53/1درﺻد)

یافتهها
خصوﺻیات دموگرافیک 222نفر از دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان در جدول  1نشان داده شده است.
متغيير
جنس

درﺻد) متوسط و 12نفر ( 25/3درﺻد) خوب بود .تفاوت آماری
معناداری بین آگاهی دانشجویان در دانشکدههای مختلف

جدول -1ﺧﺼوصيات دموگرافيﮏ دانﺸجویان
تعداد

نمره عملکرد  21نفر ( 11/8درﺻد) ضعیف 134 ،نفر (12/1

درصد

مذکر

17

43/2

مشاهده شد ( .)P-Value=2/221بطوری که میزان آگاهی

مونث

127

71/8

دانشجویان در دانشکدهی پزشکی نسبت به دانشکدههای

کمتر از 21

43

11/7

24-21

147

17/1

پیراپزشکی و بهداشت بیشتر بود .همچنین تفاوت آماری

بیشتر از 24

32

14/1

معناداری بین میزان آگاهی و مقطع تحصیلی مشاهده شد

پزشکی

41

18/1

پیراپزشکی

142

13/1

( .)P-Value>2/221پاسﺦ نمونههای مورد پژوهش در خصوص

بهداشت

31

15/5

سؤاﻻت آگاهی بهداشت و ایمنی مواد غذایی در جدول شماره 2

کارشناسی

158

82/1

کارشناسی ارشد

1

4/1

دکترا

33

17

گذراندن واحد

بله

122

74/7

تغدیه

خیر

122

47/7

سن

دانشکده

مقطع تحصیلی

نشان داده شده است.

جدول  -2ﭘاسﺦ نمونههای موردﭘژوهش در ﺧﺼوص سؤاالت آگاهی بهداشﺖ و ایمنی مواد ﻏﺬایی
درسﺖ

نادرسﺖ

مجموع

فراوانی ()%

فراوانی((%

فراوانی )(%

 -1هنگام خرید یک ماده غذایی به تاریﺦ تولید و انقﻀاء آن توجه می کنم.

)84/1( 187

)17/1( 37

)122( 222

 -2از نشانههای بیماری های قابل انتقال از طریق غذا  ،تب و استفراغ می باشد.

)51/4( 175

)28/1( 13

)122( 222

 -3دمای مناسب برای نگهداری مواد غذایی در یخجال  7-1درجه سانتی گراد می باشد

)72/7( 111

)41/7( 121

)122( 222

 -4بوتولیسم از طریق غذای کنسرو شده انتقال می یابند

)83/2( 183

)11/8( 35

)122( 222

 - 7برای نگهداری شیرهای استریلیزه نیاز به استفاده ازیخچال نمی باشد

)41/8( 12

)78/2( 128

)122( 222

 -1گوشت درحالت چرخ کرده سریع تر فاسد می شود

)74/1( 111

)47/1( 121

)122( 222

 -5سرد خانه با حرارت زیر ﺻفر برای نگهداری قوطی کنسرو مناسب تر می باشد

)41/8( 12

)78/2( 128

)122( 222

)32( 11

)52( 174

)122( 222

 -1از لحاظ بهداشتی ظروف پالستیکی برای نگهداری مواد غذایی مناسب تر می باشد.

)28/1( 13

)51/4( 175

)122( 222

 -12استافیلوکوک طالیی از راه های جوش دست و ﺻورت و ترشحات بینی افراد وارد مواد غذایی می شود

)34/7( 51

)17/7( 144

)122( 222

سواالت

 -8لزج شدن سطﺢ گوشت از عالﺋم گوشت فاسد می باشد.

پاسﺦ دانشجویان نسبت به سؤاﻻت نگرش به بهداشت و

مختلف مشاهده شد ( .)P-Value>2/221بطوریکه بین نگرش

ایمنی مواد غذایی در جدول شماره  3نشان دادهشده است.

دانشجویان با سن ،اختالف آماری معناداری مشاهده شد

اختالف آماری معناداری در نگرش دانشجویان دانشکدههای

(.)P-Value=2/222

جدول -3نﮕرش دانﺸجویان نسﺒﺖ به بهداشﺖ و ایمنی مواد ﻏﺬایی
نﮕرش دانﺸجویان

86

کامالً موافقم
فراوانی((%

موافقم
فراوانی(
(%

بینظری
فراوانی((%

مخالفم

کامالً مخالفم

فراوانی(

فراوانی(

(%

(%
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نگرش خنثی و  43نفر (11/7درﺻد) دارای نگرش مثبت بودند.

شهال عابدی و همکاران

آگاهی و نگرش در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

 2عدم تخصیص مدتزمان کافی برای خروج از حالت انجماد گوشت و مرغ یﺦزده ایمنی آن را به خطر میاندازد.

)24/7( 74

)38/2( 84

)37/2( 55

)1/4( 3

)2/1( 2

 3دوباره گرم کردن غذا باعث اطمینان از سالمت آن میشود

)18/2( 42

)25/5( 11

)15/3( 38

)31/4(11

)7/7( 12

 4غذاهای کنسرو شدهای که درب قوطی آن برآمده است را دور میاندازیم.

)72/3( 117

)21/4( 78

)13/2( 21

)1/8( 17

)1/4( 3

 7افزودنیهای مواد غذایی در ایمنی مواد غذایی اهمیت چندانی ندا رد

)23/2( 71

)35/5( 83

)22/1( 41

)12/2(22

)8/2( 18

 1غذاهای خام را نمیتوان در کنارغذاهای پختهشده قرارداد.

)22/5( 72

)37/7( 51

)27/1( 75

)12/1(24

)7/2( 11

 5شیر پاستوریزه را نمیتوان به مدت یک شبانهروز در دمای اتاق نگهداری کرد.

)12/7( 23

)21/1( 14

)32/1( 78

)21/4(45

)8/2( 18

 8گذاشتن نان در کیسههای بازیافت شده اشکال دارد.

)25/5( 11

)33/1( 54

)28/2( 12

)1/1( 22

)1/4( 3

 1نوشیدن شیر خام خطر باﻻی مسمومیت غذایی دارد.

)22/3( 41

)33/1( 54

)24/1( 73

)17/1(37

)1/4( 3

 12شستن سبزیها با آب کافی نمیباشد.

)24/7( 74

)42/2( 88

)11/8( 35

)12/3(25

)1/8( 14

پاسﺦ دانشجویان نسبت به سؤاﻻت عملکرد نسبت به
بهداشت و ایمنی مواد غذایی در جدول شماره  4نشان داده شده

است .اختالف آماری معناداری بین جنس و عملکرد نمونههای
مورد پژوهش مشاهده شد (.)P-Value>2/221

جدول-4عملکرد دانﺸجویان نسﺒﺖ به بهداشﺖ و ایمنی مواد ﻏﺬایی
سؤاﻻت

همیشه

اکثر اوقات

گاهی اوقات

بندرت

هیچوقت

فراوانی()%

فراوانی()%

فراوانی()%

فراوانی()%

فراوانی()%

-1میوهها و مواد غذایی کمدوام را بهاندازه نیاز و مصرف روزانه آماده یا تهیه میکنم.

)24/7(74

)41/4( 122

)22/7(47

)1/4( 11

)1/4( 3

-2از مواد غذایی که مدت زیادی از پخت آنها میگذرد استفاده نمیکنم.

)18/2( 42

)31/7( 85

)27/1( 75

)12/5( 28

)3/1( 8

-3از میوههایی که کمی پوسیدهشدهاند استفاده نمیکنم

)24/1( 73

)27/7( 71

)23/3( 51

)14/1( 31

)4/1( 1

-4قبل از مصرف هرگونه مواد غذایی از تاریﺦ تولید و انقﻀا آن اطمینان حاﺻل میکنم.

)31/1(88

)32/1(18

)22/7( 47

)8/2( 18

)1/4( 3

-7از شیری که کمی تغییر رنگ داده ولی مزه آن عوض نشده استفاده نمیکنم.

)71/8(127

)15/3( 38

)14/1( 31

)8/2( 18

)3/1( 8

-1از سرخکردنیهایی مانند سوسیس و همبر گرد در وعدههایی غذاییم استفاده نمیکنم.

)27/1( 75

)28/2( 12

)32/2( 11

)11/4( 27

)4/7( 12

-5برای ایمنی بهتر مواد غذایی پختهشده را در یخچال در ظرف دربسته نگهداری میکنم.

)32/5( 52

)35/5( 83

)11/1( 42

)1/8( 17

)3/1( 8

-8مقادیر زیاد مواد غذایی را در کنار هم و جای مرطوب قرار نمیدهم.

)17/1( 37

)34/1( 57

)21/7( 17

)17/1( 37

)4/7( 12

-1از شیر پاستوریزه و فرآوردههای آن بجای شیر محلی و فراوردههای آن استفاده میکنم.

)22/5( 72

)32/3( 51

)27/1( 75

)11/4( 27

)5/5( 15

-12در هنگام پخت یا مصرف مواد غذایی به دستورالعمل دقیق پخت و مصرف آن توجه میکنم.

)22/1( 41

)31/8( 11

)25/3( 12

)12/5( 28

)2/3( 7

بحث و نتيجهگيری

حاﺻل از مطالعه ما همخوانی نداشت ( .)13علت احتمالی این

مطالعه حاضر باهدف تعیین آگاهی ،نگرش و عملکرد

اختالف احتماﻻً به خاطر اهمیت و همچنین حساسیت زیاد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه ایمنی و

ورزشکاران به امر تغذیه بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای

بهداشت مواد غذایی انجام شد.

رسیدن به هدفشان میباشد و همچنین وجود نظارتهای منظم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  18نفر ( 8/2درﺻد) از

کارشناسان تیمهای ورزشی باشد.

دانشجویان آگاهی خوبی در خصوص بهداشت و ایمنی مواد

براساس نتایج مطالعه حاضر  57در ﺻد از دانشجویان

غذایی داشتند .در همین راستا علی محمدی نیز در مطالعه خود

دارای آگاهی متوسط نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی

میزان آگاهی  13/4درﺻد از دانشجویان پزشکی را در حد

داشتند .فهیمی نیا و همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که

مطلوب گزارش نمودند که بامطالعه ما همخوانی داشت ( .)12ولی

بیش از 52درﺻد افراد موردپژوهش از سطﺢ آگاهی متوسطی

در مطالعه  Peerkanبا عنوان بررسی سطﺢ آگاهی ،نگرش و

در خصوص بهداشت مواد غذایی برخوردار بودند ( .)14نتایج

عملکرد ایمنی تغذیهای در یک جمعیت ورزشکار میزان اکثریت

مطالعه علی محمدی که بر روی دانشجویان پزشکی انجام شده

جمعیت مورد مطالعه دارای آگاهی خوب بودند که با نتایج

بود نیز نشان داد که میزان آگاهی  11/3درﺻد دانشجویان در
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1دانستن بهداشت و ایمنی مواد غذایی یک امر مهم میباشد.

)53/2( 111

)22/2( 44

)1/8( 4

) 4/1( 1

)2/1( 2

شهال عابدی و همکاران

آگاهی و نگرش در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

حد متوسط بوده که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد (.)12

نشاندهندهی این است که با افزایش سطﺢ تحصیالت توانمندی

دلوریان زاده و همکاران نیز در مطالعه خود میزان آگاهی 71/7

افراد برای پیدا نمودن منابع مطالعاتی بیشتر و کسب اطالعات در

درﺻد از افرا مطالعه را در حد متوسط گزارش نمودند (.)17

مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی بیشتر میشود.

دانشجویان آگاهی ضعیفی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی

و گذراندن واحد تغذیه مشاهده شد .نمره آگاهی کسانی که واحد

داشتند .در برخی مطالعات پایین بودن میزان آگاهی خیلی بیشتر

بهداشت مواد غذایی را گذرانده بودند بهطور معناداری باﻻتر از

گزارششده است بهطوریکه نتایج مطالعهای که در دانشگاه

بقیه شرکتکنندگان بود .که بامطالعه انجام شده توسط نوری

تایف توسط  Labibﺻورت گرفت ،نشان داد بیش از  72درﺻد

مطلق و همکاران درزمینه بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان

دانشجویان در مورد بهداشت مواد غذایی ،آگاهی کمی داشتند و

دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ارتباط با بهداشت و ایمنی مواد

یا در مطالعه خلج و محمدی این میزان بیش از  87درﺻد

غذایی و مطالعه آنکلس بای و همکاران در زمینه بررسی

گزارششده است (. .)11،11تفاوت در نتایج بین مطالعه حاضر با

وضعیتآگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان درباره ایمنی مواد

سایر مطالعات شاید به دلیل گذشت زمان باشد زیرا این دو

غذایی و مطالعه جاهد و همکاران همخوانی دارد(.)11،18،2

مطالعه در سالهای قبلتر انجامشده و مطالعه حاضر در سال

.همچنین مطالعه دیگری نشان داد که دانشجویانی که واحدهای

 1317انجام شده و در این مدت شاید رسانهها ،دروس

درسی مرتبط با مواد غذایی را گذراندهاند از آگاهی ،نگرش و

اراﺋه شده در دانشگاهها و وجود شبکههای اجتماعی و انتقال

حتی عملکرد بسیار باﻻیی نسبت به دیگر دانشجویان برخوردار

اطالعات از این طریق سبب باﻻتر رفتن میزان آگاهی دانشجویان

بودند (.)11
نتایج مطالعه نشان داد نگرش  53/1درﺻد از دانشجویان در

در این خصوص شده باشد.
نتایج مطالعه تفاوت آماری معناداری بین آگاهی دانشجویان

مورد ایمنی مواد غذایی خنثی (متوسط) بود .در مطالعه دلوریان

در دانشکدههای مختلف نشان داد.بهطوریکه میزان آگاهی

زاده و همکاران این میزان  77/2درﺻد گزارش شده است که

دانشجویان در دانشکدهی پزشکی نسبت به دانشکدههای

بامطالعه ما همخوانی دارد (.)17

پیراپزشکی و بهداشت بیشتر بود .که بامطالعه دینی طالتﭙه و

 43نفر ( 11/7درﺻد) از دانشجویان در مورد ایمنی مواد

همکاران همخوانی داشت ( .)15این باﻻتر بودن میزان آگاهی

غذایی نگرش مثبت داشتند .که با مطالعه توکلی و همکاران

دانشجویان پزشکی شاید به تعداد واحدهای درسی و سالهای

همخوانی دارد ( .)12نتایج مطالعه تفاوت آماری معناداری بین

تحصیلی بیشتری است که میگذرانند و در این سالها اطالعات

جنس با نگرش نشان داد .زنان نسبت به مردان نگرش مثبتتری

بیشتری را ممکن است در این خصوص دریافت دارند .ولی

داشتند که بامطالعه نوری مطلق و همکاران و مطالعه جاهد و

بامطالعه نوری مطلق و همکاران که به بررسی آگاهی و نگرش

همکاران همخوانی دارد ( .)18،2نگرش در بین دانشجویان

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ارتباط با بهداشت و

دانشکدههای مختلف تفاوت آماری معناداری داشت .دانشجویان

ایمنی مواد غذایی پرداخت همخوانی نداشت (.)18

پزشکی نگرش بهتری نسبت به سایر نمونههای پژوهش داشتند

تفاوت آماری معناداری بین میزان آگاهی و مقطع تحصیلی

که بامطالعه دینی طالتﭙه و همکاران همخوانی دارد (.)15

مشاهده شد ،دانشجویان مقطع دکترا سطﺢ آگاهی بهتری نسبت

.همچنین نتایج نشان داد که  134نفر ( 12/1درﺻد) عملکرد

به کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتند احتماﻻً این مورد

متوسط داشتند .عملکرد متوسط نمونههای پژوهش در این

07
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همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  11/8درﺻد از

نتایج مطالعه تفاوت آماری معناداری بین آگاهی دانشجویان

شهال عابدی و همکاران

آگاهی و نگرش در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

مطالعه شاید به دلیل تالشهای واحد تغذیه دانشگاه در خصوص
اراﺋه اطالعات در این خصوص بوده باشد.

از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
به جهت حمایت مالی و همچنین از مساعدت و همکاری کلیه افراد

این یافته با نتایج مطالعه دلوریان زاده و همکاران که اکثریت

شرکتکننده نهایت تشکر و قدردانی راداریم.

تأیيدیه اﺧالقی

همخوانی دارد (.)17
تفاوت آماری معناداری بین جنس با عملکرد مشاهده شد

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد مصوب 1421

زنان نسبت به مردان عملکرد بهتری داشتند که بامطالعه دینی

جلسه شورای پژوهشی 1314و جلسه کمیته اخالق دانشگاه

طالتﭙه و همکاران همخوانی ندارد (.)15

علوم پزشکی هرمزگان با کد اخالق HUMS.REC.1394.179

آگاهی داشتن انسان از مساﺋل ایمنی و بهداشت مواد غذایی

است.

میتواند از مبتال شدن به بسیاری از بیماریها و نیز در
جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی و محیط جلوگیری کند .نتایج

تضاد منافع

مطالعه نشان داد که تفاوت قابلمالحظهای در آگاهی و نگرش

نویسندگان هیچگونه تﻀاد منافعی ندارند.

نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی در بین دانشجویان وجود
دارد .همچنین نتایج نشان داد که بعﻀی از رشتههای تحصیلی

سهم نویسندگان

آگاهی کمی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی دارند بنابراین

شهال عابدی (نویسنده اول)نگارش مقاله /بحث و نتیجهگیری

ﻻزم است برنامههای آموزشی در قالب کارگاه آموزشی یا

( 37درﺻد)؛ شکراهلل محسنی (نویسنده دوم) روششناسی (17

گنجاندن واحد درسی برای رشتههایی که این واحد را

درﺻد)؛ عاطفه محمدی (نویسنده سوم) پرسشگر اﺻلی (7

نمیگذرانند طراحی و اجرا شود.

درﺻد)؛ اسما مکدر (نویسنده چهارم) پرسشگر اﺻلی (7

از محدودیت های این پژوهش میتوان به عدم پاسخگویی

درﺻد)؛ نرگس ایزدی (نویسنده پنجم) نگارنده مقدمه ( 7درﺻد)

بهتمامی سؤاﻻت پرسشنامه اشاره کرد که یکی از مشکالت

ﺻدیقه عابدینی (نویسنده ششم و مسئول) بحث و نتیجه

مطالعات پرسشنامهای است .در این مطالعه برای غلبه بر این

گیری( 37درﺻد).

مشکل ،در مواردی که پاسخگویی کامل ﺻورت نگرفته بود از
همان دانشکده یک نفر دیگر جایگزین گردید ،همچنین عدم تعمیم
نتایج حاﺻل بهکل دانشجویان از محدودیتهای دیگر مطالعه
حاضر بود.

حمایﺖ مالی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان انجامشده است.
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ABSTRACT
Introduction Food safety and health have an important role in protecting human health and preventing diseases. This
study was conducted to evaluate the Students’ knowledge, attitude, and practice regarding healthy and safe food in Hormozgan
University of Medical Sciences.

Methods: The present descriptive-analytical study was conducted on 220 students at Hormozgan University of medical
sciences who were selected through the simple randomized sampling method. The data collection instrument was a
questionnaire comprised of items concerning demographic information, evaluation of knowledge, attitude, and practice of the
students regarding healthy and safe food. Data were analyzed using SPSS ver.19 software and appropriate statistical methods.
Results: The results showed that 8.2% of the subjects had a high level of knowledge, 75% had an average-level of
knowledge, and 16.8% had a low level of knowledge. Moreover, 6.8% of the students had a negative attitude, whereas 73.6%
had a neutral and 19.5% had a positive attitude towards safe and healthy food. The practice score was low in 11.8% of cases
while it was average in 60.9% of the students and high in 27.3% of them. A statistically significant difference was found
between gender and attitude (P-Value=0.002) and practice (P-Value <0.001). Moreover, in terms of knowledge, attitude, and
practice, a significant difference was observed among the students of different faculties (P-Value˂.05). knowledge showed to
be correlated with educational level (P-Value<0.001) and passing the nutrition course (P-Value=.038)
Conclusion: According to the results of this study and the observed significant relationship between knowledge and
educational level and passing educational courses related to food safety, implementing appropriate educational interventions
can be effective in promoting knowledge and changing attitudes, and improving students' practice regarding the healthy and
safe food.
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