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شهالعسکرپور، لیسانس، -شیرین نادري، فوق لیسانس، کارشناس مسئول بهداشت محیط استان قزوین پروژه:  همکاران اصلی

هرستان هاشم یوسفی، لیسانس،کارشناس بهداشت اماکن مرکز بهداشت ش-کارشناس بهداشت موادغذایی مرکز بهداشت استان قزوین
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  نتایج پروژه:
وجود متصدیان آگاه به مسائل بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی بر ارتقاي سطح سالمت موادغذایی و بهبود 

از بروز و شیوع بیماري هاي منتقله از غذا، ارتقاي سالمت جامعه  به عنوان  کیفیت ارائه خدمات در این اماکن موثر بوده و با پیشگیري
مصرف کننده و گیرنده خدمت را به دنبال خواهد داشت. تاکنون هیچ بررسی گسترده اي از میزان سواد سالمت اصناف دراستان قزوین 

است. این مطالعه سعی کرده است که با بررسی سطح  انجام نشده است و اولویت هاي آموزشی براي این قشر اثرگذار تدوین نگردیده
  سواد اصناف، اولویت نیازهاي آموزشی شان را تعیین نماید.

مقطعی مراکز تهیه وتوزیع و فروش موادغذایی واماکن عمومی شهرقزوین به پنج صنف موادغذایی، آرایشگاه،  -دراین مطالعه توصیفی
به استناد پرونده بهداشتی این اماکن که در مراکز بهداشتی درمـانی شـهر قـزوین موجـود      نانوایی، مهدکودك و استخر دسته بندي شده و

ان از طریـق  نفر از متصدیان شاغل به روش نمونه گیري سیستماتیک انتخـاب شـدند. سـطح سـواد سـالمت ایـن متصـدی        386است، تعداد 
متیاز هر پرسشنامه به عنوان امتیاز سواد متصدي در نظر گرفته بررسی شد. هر سوال داراي یک امتیاز بوده و مجموع اپرسشنامه هایی خاص 

  انجام گردید. Spss v.16آماري توسط نرم افزار  محاسباتتجزیه و تحلیل داده ها و انجام شد. 
%، 12,7%، 76,7در این بررسی فراوانی نسبی شرکت کنندگان صنف موادغذایی، آرایشگاه، مهدکودك، استخر و نانوایی به ترتیب 

% متصدیان داراي تحصیالت زیردیپلم و 90% زن بودند. نزدیک به 17,6% شرکت کنندگان مرد و  82,4% بود. در این میان 8% و %0,8،1,8
%)و باالترین میزان 93,5مابقی داراي مدرك تحصیلی باالتر از دیپلم بودند.کمترین میزان تحصیالت(زیردیپلم) در صنف نانوایی (

%)، با این وجود این متغیر تاثیري در نمره سواد متصدیان مورد بررسی نداشت. 66,7مربوط به صنف استخر بود( تحصیالت(باالي دیپلم)
  ) به طوري که میانگین نمره مردان بیش از زنان بود. P=0,002همچنین بین جنس و نمره سواد متصدیان تفاوت معناداري بدست آمد(

) بدست آمد. 17,5±4) وکمترین نمره مربوط به صنف مهدکودك(19±4,6ف استخر(بیشترین میانگین نمره کل سواد مربوط به صن
) بدست آمد. بیشترین 3,6±.68) وکمترین آن در موادغذایی(4,6±.67بیشترین میانگین نمره سواد بهداشت فردي درصنف نانوایی(

) 7,3±3,05ه مربوط به صنف استخر () وکمترین نمر10,6±3,3میانگین نمره سواد بهداشت محیط کار مربوط به صنف مهدکودك(

بررسی سواد سالمت اتحادیه هاواصناف و تدوین برنامه آموزشی مناسب براي آنها عنوان پروژه:  



) وکمترین نمره مربوط به صنف 8,3±.6بیشترین میانگین نمره سواد بهداشت محصول(خدمت) مربوط به صنف استخر( بدست آمد.
  ) بدست آمد.2,3±.76آرایشگاه (

و با توجه به ماهیت شغلی خاص هر از یافته هاي این تحقیق می توان نتیجه گرفت که میزان سواد سالمت اصناف در زمینه هاي مختلف 
صنف کافی نمی باشد و این امر احتمال بروز مخاطرات بهداشتی را درکارکنان، محیط و مصرف کننده افزایش خواهد داد. لذا 

  ضرورت برگزاري دوره هاي آآموزشی با توجه به نوع صنف و اولویت هاي این پژوهش وجود دارد.

 


