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 چکیده

 آلودگی هرگونه فاقد و سالم کنند می استفاده جامعه مردم که غذایی اینکه از اطمینان یعنی غذایی ایمنی :مقدمه و هدف

 سوء اثرات تکنولوژی گسترش با اخیر های دهه در باشد. شیمیایی یا و انگلی میکروبی، آلودگی شامل تواند می آلودگی این .باشد

 قرمز خطوط آنها از ستفاده که ا هستند جزءموادی مصرف یکبار ظروفاست.  آمده بوجود ها انسان سالمت بر انکارناپذیری و

است ومی تواند در ایمنی غذایی تاثیر گذار بوده وبه نوعی باعث  همراه عوارضی با ظروف نوع این در غذا مصرف و دارد زیادی

 سلوDNAروى می تواند و دارد کاربرد سبك پالستیکهاى تهیه براى که است ه اى ماد"آ فنول بیس"شیمیایی گردد.آلودگی های 

 می شود بدن در جبران غیرقابل یهاى ناهنجار از بسیارى موجب سمى ماده این .آورد وجود به ژنتیکى جهش و اثربگذارد لها

نگهداری مواد غذایی در ظروف یکبار مصرف اهمیت  از آنجایی که آگاهی از .می آورد وجود به را عالجى غیرقابل وبیماری هاى

 زیادی داشته وموجب افزایش امنیت غذا می گردد، این مطالعه به بررسی میزان آگاهی دانشجویان در این رابطه می پردازد.

عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه  نفر از دانشجویان رشته بهداشت07مقطعی میزان آگاهی  -دراین مطالعه توصیفی :اجرا روش

چگونگی نگهداری غذا درظروف یك بارمصرف با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری مورد  علوم پزشکی قزوین در رابطه با

سوال  27بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته ایی مشتمل بر دوبخش اطالعات دموگرافیك و

از طریق آنالیز محتوایی با استفاده از  (Content Validity. محتوای پرسشنامه) ایی پیرامون تعیین میزان آگاهی بود چهار گزینه

مورد  ( p<0.05) و آیتم هایی با سطح معناداری  وبا استفاده از جدول الوشه تفسیر گردیده CVRشاخص نسبت روائی محتوی یا 

ین ترتیب بود که برای پاسخ صحیح نمره یك وبرای پاسخ غلط نمره صفر در نظر گرفته نحوه نمره گذاری به ا قبول قرار گرفت.

درصد نشان دهنده آگاهی متوسط وبیش  07-00درصد از سواالت نشان دهنده آگاهی ضعیف،بین  07شد.پاسخ صحیح به کمتر از 

 کروسکال ، واریانس آنالیز ، اسکوار کای ایهاز آزمون تجزیه و تحلیل اطالعات  . براینشان دهنده آگاهی خوب بود. 00ازدرصد

 .استفاده گردیدver 17spssدر نرم افزار  والیس

درصد آنها مرد  2/4درصد آنها زن و 8/65بود.که 44/24±05/4میانگین سنی دانشجویان. با توجه به نتایج :ها یافته

 2/18کارشناسی ناپیوسته بودند.آگاهی خوب در درصد در مقطع  0/12درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته و4/80بودند.

درصد موارد مشاهده گردید.ارتباط معناداری بین  24/10درصد وآگاهی ضعیف در  00/55درصد از دانشجویان ،آگاهی متوسط در

مقطع (.دانشجویان p≤70/7محل زندگی دانشجویان وجود نداشت)و وضعیت تاهل،سال ورودمیزان آگاهی دانشجویان با سن،جنس،

از  " معیار به (. بیشترین میزان آگاهی مربوطp≥70/7کارشناسی ناپیوسته آگاهی بیشتری نسبت به دانشجویان پیوسته داشتند)



 

 
 

وکمترین میزان  (درصد67)فراوانی با "ظروف یکبار مصرف استفاده شده در صورت شست وشوی مجدد نمی توان استفاده کرد 

  درصد(بود.5/47با فراوانی)"مواد غذایی درون ظروف یکبار مصرف در یخچال مدت نگهداری-"آگاهی مربوط به معیار

نگهداری مواد غذایی درون ظروف یکبار  با قبولی دررابطه قابل نسبتا آگاهی میزان از دانشجویانبررسی  این در گیری: نتیجه

موجب آزاد شدن مواد آلی و ترکیبات شیمیایی استفاده نابجا از ظروف یك بار مصرف با توجه به اینکه  .برخوردارنبودند مصرف

غذایی  امنیت نهایی هدفموجود در دیواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذایی می شود و مصرف آنها برای سالمتی مضر است،

امنیت غذایی دانشجویان که آینده سازان این  میباشد به دست نیامده و کیفیت با و فعال زندگی یك برای سالم پیکر یك که تأمین

هدف ارتقاء کیفیت  برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی با جامعه می باشند تامین نمی گردد.لذا به منظور ارتقاء امنیت غذایی،

از اولویت هایی است  تعیین معیارها ی نگهداری غذا وتعیین فواید و مضرات استفاده از ظروف یك بار مصرفنگهداری موادغذایی، 

 طریق از هم منظم و گسترده ه صورتب ای تغذیه مناسب های که باید در نظر گرفته شود .همچنین پیشنهاد می گرددآموزش

 در نظر گرفته شود. سیما و صدا مانند گروهی های رسانه طریق از هم مراکزدانشگاهی و

 ظروف یك بار مصرف،دانشجویان،بهداشت عمومی،میزان آگاهی غذایی، امنیت :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


