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چکيده

زمينه و هدف :بيماريهاي منتقله از راه غذا يکي از مشکالت شايع و هميشگي نظام سالمت است که کارکنان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي نقش

مهمي در بروز آنها دارند .هدف از اين مطالعه بررسي تاثير دورههاي آموزشي بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان و کارکنان مراكز تهيه و

توزيع مواد غذايي شهر مشهد در سال  1391است.

روش بررسي :در اين مطالعه مقطعي 513 ،نفر از متصديان و کارکنان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي در شهر مشهد از لحاظ آگاهي و عملکرد

بهداشتي در سه محور بهداشت فردي ،ساختماني و ابزار کار مورد ارزيابي قرار گرفتند .دادههاي اين پژوهش از طريق مصاحبه ،مشاهده و تكميل

چک ليست جمعآوري گرديد.

يافتهها :از جمعيت مورد بررسي 265 ،نفر ( 51/6درصد) دوره آموزشي اصناف را گذرانده و  248نفر ( 48/4درصد) به هيچ وجه در کالسهاي

آموزشي اصناف شرکت نکرده بودند .ميانگين و انحراف معيار نمرات دانش و عملکرد کلي در گروه آموزشديده به ترتيب  68/1±16/1و

 70/8±10/5و در گروه آموزشنديده  62/6±15/4و  61/8±11/6درصد بود که از لحاظ آماري اختالف آنها معنيدار شد ( .)p≤0/05مقايسه

امتيازات آگاهي و عملکردي بين متصديان داراي گواهينامه معتبر (طي  3سال اخير) و متصديان فاقد گواهينامه معتبر کاهش امتياز موثري در هيچيک

از محورهاي آگاهي و عملکردي نشان نداد.

نتيجهگيري :يافتههاي اين مطالعه نشان داد دورههاي آموزشي بهداشت اصناف ،ميتواند در بهبود آگاهي و عملکرد متصديان و کارگران مراکز تهيه

و توزيع مواد غذايي موثر باشد.

واژگان كليدي :آموزش ،کارکنان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي ،آگاهي و عملکرد
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تاثير دورههاي آموزش اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان و
کارکنان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در سال 1391

تاثير دورههاي آموزش اصناف ...

مقدمه

افرادي كه در اماكن عمومي مشغول به فعاليت هستند ،ميتواند
نقش مؤثري در نيل به اهداف بهداشتي داشته باشد (. )8 ،7در

آموزش فعاليتي است که از طريق آن افراد آگاهی  هاي خود را

پژوهش انجام ش��ده توسط  burkeو همکاران در سال ،2006

افزايش مي دهند و يا شيوه هاي تفکر و رفتار خود را دگرگون
م��ي س��ازند و از جمله عواملي اس��ت که بر به��ره وري نيروي

دانش و عملکرد کارکنان با بررس��ي  90مقاله منتش��ره در اين

انس��اني مؤثر است .آموزش موثر از س��ه جنبه دانش ،نگرش و

زمينه مورد ارزيابي قرار گرفت .روشهاي آموزش��ي کارکنان به

مهارت موجب تغيير رفتار يادگيرنده ميشود ( .)1از سوي ديگر

سه دسته آموزشهاي با مشارکت کم (سخنراني ،فيلم و پمفلت)،

صرف برگزاري دورههاي آموزش��ي بدون توجه به نتايج و اثرات

آموزشهاي با مش��ارکت متوسط (بحث و تبادل نظر و پاسخ) و

آن در کوت��اه مدت و درازمدت نميتوان ميزان مطلوبيت برنامه

آموزشهاي با مشارکت باال (آموزش با مدلهاي رفتاري) تقسيم

را بررس��ي نمود و يا کيفيت آنها را بهبود بخش��يد .اثربخش��ي

شد .کليه روشهاي آموزشي بهبود مناسبي در عملکرد کارکنان

)(Effectivenessآموزش��ي در واقع بررسي و تعيين ميزان

در زمينه ايمني و بهداشت نشان دادند ،اما شاغلين آموزشديده

مؤثر بودن آموزشهاي ارائه ش��ده براي دس��تيابي به اهداف از

با روشهاي مش��ارکتي در خصوص پيش��گيري از بيماريها و

پيش تعيين ش��ده اس��ت .به عبارت س��اده ت��ر در يک مطالعه

حوادث شغلي از دانش بيشتر و عملکرد بهتري برخوردار بودند

اثربخش��ي ،ميزان تحقق اهداف اندازه گيري مي شود .منظور از

( .)9مطالعه بررس��ي ميزان تاثير کالسهاي آموزش اصناف بر

ارزيابي اثربخشي آموزش اين است که آموزش هاي انجام شده

ميزان آگاهي ،نگ��رش و عملکرد کارکنان مراکز مواد غذايي در

تا چه حدودي منجر به ايجاد مهارت هاي مورد نياز سازمان به

کرمانش��اه نشان داد که نمره آگاهي ،نگرش و عملکرد اين افراد

صورت عملي و كاربردي ش��ده است .از طريق ميزان اثربخشي

بع��د از آموزش ،در کليه گروههاي س��ني و تحصيالتي افزايش

عمليات آموزش��ي می ت��وان قضاوت نمود ك��ه عملكرد برنامه

يافته و در صنف چلوکبابي اين افزايش نس��بت به ساير صنوف

آموزشي تا چه اندازه مطلوبيت داشته و به چه ميزان بايد بهبود

مورد بررسي بيشتر بوده است ( .)10مطالعه  Banaiyو همکار

يابد (.)2

در ش��هر لردگان نيز نشان داد که ميزان آگاهي متصديان مراکز

اين آموزشها چه در س��طح جمعيت عمومي و چه در س��طح

تهي��ه و توزيع م��واد غذايي بعد از گذران��دن دورههاي آموزش

متصدي��ان و کارکن��ان مراکز تهيه ،تولي��د و توزيع مواد غذايي

اصناف با افزايش سن و سابقه کار کاهش داشته ولي با باال رفتن

همواره از بهترين راهکارهاي پيشگيري از بيماريهاي ناشي از

سطح تحصيالت افزايش یافته است(.)11

غذا بوده و مورد تاکيد س��ازمان جهاني بهداشت است ( .)3اگر

در راس��تاي اج��راي ماده يک قان��ون اصالحيه م��اده  13مواد

ش��رايط و محيط فيزيكي يا اب��زار کار مراكز تهيه و توزيع مواد

خوردني آش��اميدني ،آرايش��ي و بهداش��تي و با ه��دف افزايش

غذايي غير بهداش��تي باش��د و يا ضوابط بهداشت فردي توسط

س��طح آگاهي و اطالعات بهداشتي دست اندركاران تهيه ،توليد

کارکنان اين مراکز رعايت نش��ود ،احتمال بروز مسموميتهاي

و توزيع مواد غذايي ،دورههاي آموزش بهداشت عمومي از اواخر

غذايي گس��ترده و تحميل هزينه هاي س��نگين درمان و گاهي

سال  1382در مشهد مقدس توسط آموزشگاههاي اصناف آغاز

مرگ را بوجود ميآورد ( .)5 ،4بر اس��اس مطالعهاي در آمريکا

گرديده که اين مراکز بر اس��اس دستورالعملهاي مربوطه اقدام

ع��دم رعايت ضوابط بهداش��تي در مراحل تهي��ه و توزيع مواد

به آموزشهاي حضوري  45س��اعته متصديان و کارکنان مراکز

غذاي��ي عامل حدود  97درصد از بيماري هاي ناش��ي از غذا در

تهي��ه توزيع مواد غذايي مينمايند .يکي از موضوعات چالش��ي

رس��تورانها و منازل است ( .)6به همين دليل باال بردن سطح

در حوزه بهداش��ت محيط ميزان تاثير اين آموزشها با توجه به

آگاه��ي توليدكنندگان و افرادي ك��ه به نحوي در توليد ،عرضه

نحوه اجراء و محتواي آموزشي ارائه شده توسط اين آموزشگاهها

و توزيع مواد غذايي و آرايش��ي ،بهداش��تي س��روكار دارند و يا
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تاثير روشهاي مختلف آموزشهاي ايمني و س�لامت شغلي بر

ليلي نزاکتي الفتي و همکار

اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان و کارکنان

پرسش��نامه به تع��داد  7نفر از متخصصان و کارشناس��ان طب

مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ش��هر مش��هد را در سال 1391

کار و بهداش��ت محيط و بررس��ي توافق آنها در سواالت تعيين

است.

شد .جهت بررس��ي پايايي پرسشنامه آگاهي ،ثبات داخلي ابزار
با اس��تفاده از پيش آزمون ،باز آزم��ون و ضريب آلفاي کرونباخ

مواد و روشها

محاس��به ش��د .بدين منظور  30متصدي و کارگر به فاصله دو

اين مطالعه به روش مقطعي انجام شده و در آن آگاهي و عملكرد

هفته 2 ،بار پرسش��نامه را تکميل نمودند .براي تک تک آيتمها

تع��داد  513نفر از کارکن��ان و متصديان مراک��ز تهيه و توزيع

آزمون آماري  McNemarو  Kappaو براي کل پرسش��نامه

م��واد غذايي مورد بررس��ي قرار گرفت .اين مراکز به دو دس��ته

ضريب آلفاي کرونباخ محاس��به شد .در آزمون آماري مک نمار،

پزندگان ش��امل رستوران ،اغذيه ،آش��پزخانه ،نانوايي و ...و غير

تمامي آيتمها  p-valueباالتر از  0/05داش��تند .ضريب کاپاي

پزندگان (مراکز توزيعي) ش��امل سوپرمارکت ،قصابي ،خواروبار،

 10س��وال پرسشنامه  0/62-0/75بود .اين مسئله بيانگر آنست

ميوه فروش��ي ،عطاري ،گوش��تي -پروتئيني و  ...تقس��يمبندي

که درج��ه توافق بين دوبار تکميل پرسش��نامه براي هر يک از

ش��دند .اين مطالعه بر اساس پرسش��نامه آگاهي و چک ليست

آيتمها خوب بوده اس��ت .به منظور بررس��ي پايايي پرسشنامه

عملکردي متصديان و کارگران طراحي ش��ده است .پرسشنامه

ثبات داخلي ابزار با اس��تفاده از ضريب آلف��اي کرونباخ ارزيابي

آگاهي شامل  10سوال  4گزينهاي که هر سوال  3امتياز (جمعا

ش��د که در نتيجه مقدار اين ضريب  0/81محاسبه گرديد .چک

 30امتياز) و بصورت مشترک بين هر دو گروه طراحي شد .چک

ليس��تهاي عملکردي بر اساس رئوس مباحث تدريس شده در

ليس��ت عملکردي کارگران داراي  8سوال اصلی و چک ليست

دورههاي آموزش اصناف که هم اکنون توس��ط آموزش��گاههاي

عملکردي متصديان داراي  12س��وال اصلی بود (پرسشنامه در

داراي مجوز در س��طح مش��هد ارائه ميش��ود و همچنين موارد

قس��مت ضمائم آمده اس��ت) .اين س��واالت در زمينه بهداشت

مندرج در آئيننامه ماده  13مواد خوراکي ،آرايش��ي و بهداشتي

س��اختمان ،بهداش��ت فردي و بهداشت ابزار کار بود و هر سوال

و زير نظر اساتيد گروه طب کار و کارشناسان بهداشت محيط و

دارای زير مجموعههايی برگرفته از چک ليس��ت آئين نامه ماده

آموزش سالمت معاونت بهداشتي دانشگاه طراحي شد.

 13بود که کارش��ناس بازديدکننده پ��س از مراجعه به امکنه و

براي اجراي اين پژوهش  2نفر کارشناس آموزشديده بهداشت

مشاهده ش��رایط آن اقدام به تکميل آنها و امتيازدهی مینمود.

محي��ط (آش��نا با ضوابط و قوانين بهداش��ت محي��ط) ،بصورت

جمعا پرسشنامه عملکردي متصديان و کارگران دارای  70امتياز

حض��وري به  5مرکز بهداش��تي س��طح ش��هر مش��هد مراجعه

و در نهايت مجموع امتيازات پرسشنامه دانشي و عملکردي100

نموده از پوش��ههاي  10تايي پرونده اماکن که در مراکز موجود

امتياز بود .به منظور بررسي مقايسهاي نمرات آگاهي و عملکرد،

اس��ت يک پوش��ه را بصورت اتفاقي انتخاب کرده و به کليه اين

کليه نمرات گروههاي مورد مطالعه بصورت درصدي از کل نمره

مراکز مراجعه نموده ضمن تکميل پرسش��نامه آگاهي ،وضعيت

محاسبه شده و سپس مورد تحليل آماري قرار گرفت.

بهداش��تي امکنه از لحاظ بهداشت س��اختمان ،بهداشت فردي،

چک ليس��ت عملکردي بر اساس مش��اهده و ارزيابي کارشناس

و بهداش��ت ابزار کار را بر اس��اس چک ليس��ت مربوطه ارزيابي

بهداش��ت محيط از وضعي��ت امکنه تکميل گردي��د .به منظور

نمودن��د .در صورتيکه متصدي و کارکنان دورههاي آموزش��ي

بررس��ي مقايس��هاي نم��رات آگاه��ي و عملکرد ،کلي��ه نمرات

را قبال گذرانده و داراي گواهينامه معتبر از آموزش��گاه بودند در

گروهه��اي مورد مطالعه بصورت درصدي از کل نمره محاس��به

گروه آموزشديده و در غي��ر اين صورت در گروه آموزشنديده

شده و سپس مورد تحليل آماري قرار گرفت.

قرار گرفتند .دادههاي جمعآوري ش��ده پس از ورود به نرمافزار
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اس��ت .لذا هدف از اين تحقيق بررسی تاثير كالسهاي آموزش

رواي��ي محتواي پرسش��نامه آگاهي ب��ا در اختيار ق��رار دادن

تاثير دورههاي آموزش اصناف ...

غذايي (پزنده يا توزيعي) اش��تغال داش��تند .ميانگين و انحراف

SPSS V16ب��ا اس��تفاده از آزمونه��اي  ،T- TESTآناليز

معيار س��ن  35/3±11/4و س��نوات کار  13 ±5/2سال بود .از

واريانس و  chi-squareتحليل ش��دند .در تمامي محاسبات،

جمعيت مورد بررس��ي  276نفر ( 53/8درصد) متصدي و 237

 P≤ 0/05به عنوان سطح معنيداري در نظر گرفته شد.

يافتهها

مش��اغل پزنده و  313نفر ( 61درصد) از مشاغل توزيعي بودند.
 371مرک��ز ( 72/3درص��د) داراي پروانه کس��ب معتبر و 101

در اي��ن پژوهش مجموعا  513نفر از متصديان و کارگران مراکز

مرک��ز ( 19/7درصد) فاقد پروانه کس��ب معتبر بودند .وضعيت

تهيه و توزيع مواد غذايي ش��هر مشهد از لحاظ آگاهي و ميزان

دموگرافيک جمعيت مورد بررسي به تفکيک در جدول  1آمده

رعاي��ت ضوابط بهداش��تي م��ورد ارزيابي ق��رار گرفتند .تمامي

است.

جمعيت مورد مطالعه مذکر بوده و به ش��غل تهيه يا توزيع مواد

جدول  -1اطالعات دموگرافيک جمعيت مورد مطالعه ( 513نفر)
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ

وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش

آﻣﻮزش

آﻣﻮزش

ﻧﺪﻳﺪه

دﻳﺪه
265

184

)(51/6

)37/1

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي

ﻣﺘﺼﺪي

ﻛﺎرﮔﺮ

ﺗﻌﺪاد

276

237

248

)درﺻﺪ(

)53/8

)46/2

)(48/4

وﺿﻌﻴﺖ

ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﻣﻠﻜﻲ و

ﭘﺰﻧﺪه

ﻓﺮوﺷﻨﺪه

313

211

)(62/9

)44/9

ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ

ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ،

داراي

ﻓﺎﻗﺪ

ﺑﻲ ﺳﻮاد

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و

ﭘﺮواﻧﻪ

ﭘﺮواﻧﻪ

و اﺑﺘﺪاﻳﻲ

و ﺳﻴﻜﻞ

دﻳﭙﻠﻢ

259

371

101

120

197

159

25

)(55/1

)78/6

)21/4

)(24

)(39/3

)(31/7

)(5

اﺳﺘﻴﺠﺎري

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ

ب��ود .عملک��رد متصديان و کارگ��ران به تفکيک در س��ه محور

 265نف��ر ( 51/6درصد) از ش��اغلين دوره آموزش��ي اصناف را

بهداشت ساختماني ،بهداشت فردي و ابزار کار به ترتيب داراي

گذران��ده بودن��د و داراي گواهينامه و  248نف��ر ( 48/4درصد)

امتي��از ميانگي��ن  74/1±18/7درص��د  61/8±17/2 ،درص��د

ب��ه هيچ وج��ه در کالسهاي آموزش��ي اصناف ش��رکت نکرده

و  67/4±12/9درص��د بود .مقايس��ه ميانگي��ن نمرات آگاهي و

بودند .ميانگين نمرات آگاهي در جمعيت مورد بررسي ±15/9

عملکردي بين گروههاي مختلف در جدول  2آمده است.

 65/6درص��د و ميانگين نمره عملک��ردي  66/4 ±11/9درصد

جدول  -2مقايسه ميانگين امتيازات آگاهي و عملکردي بين گروههاي مختلف مورد مطالعه
وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش

ﻣﺤﻮر اﻣﺘﻴﺎزات

ﺻﻨﻒ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

--

آﻣﻮزش دﻳﺪه

آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه

P-Value

ﻣﺘﺼﺪي

ﻛﺎرﮔﺮ

P-Value

ﭘﺰﻧﺪه

ﺗﻮزﻳﻌﻲ

P-Value

اﻣﺘﻴﺎزات آﮔﺎﻫﻲ

68/11

62/69

*0/001

67/4

63/5

*0/005

63/4

66/9

*0/018

79/28

**66/55

*0/001

74/1

-

-

84/1

71/4

*0/01

اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي

68/53

54/66

*0/02

58/1

66/1

*0/001

72/5

55/7

*0/001

اﻣﺘﻴﺎزات اﺑﺰار ﻛﺎر

70/49

64/28

*0/01

68/7

65/9

*0/013

69/2

66/5

*0/027

اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي

70/81

61/85

*0/001

66/9

66

0/3

70/6

64/1

*0/001

اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
)ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن(

*سطح معنيداري  P≤ 0/ 05است.
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نف��ر ( 46/2درصد) کارگ��ر بودند 184 .نف��ر ( 35/9درصد) از
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ادامه جدول  - 2مقايسه ميانگين امتيازات آگاهي و عملکردي بين گروههاي مختلف مورد مطالعه
ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ

ﻣﺤﻮر اﻣﺘﻴﺎزات
داراي

--

ﻓﺎﻗﺪ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

67

64/6

0/1

**62

73/3

0/25

69/3

74/6

*0/001

58

62

62/4

62/8

68

69/1

70/3

62/3

66/9

68/4

68/8

ﭘﺮواﻧﻪ
64/9

64/7

0/93

77/4

65/4

*0/001

76/1

اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي

64/3

53/1

*0/02

65/1

59/6

اﻣﺘﻴﺎزات اﺑﺰار ﻛﺎر

69/4

61/3

*0/001

68/5

67/2

0/27

اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي

68/6

59/3

*0/04

68

65/7

*0/038

اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
)ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن(

اﺑﺘﺪاﻳﻲ

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

P-Value

64/3

67/6

78/8

*0/001

76/5

78/8

*0/049

63/3

*0/05
*0/001
*0/02

ﺳﻴﻜﻞ

*سطح معنيداري  P≤ 0/ 05است.

متصديان آموزشديده از لحاظ آگاهي ،بهداش��ت س��اختماني،

اي��ن موارد نيز اختالف ميانگين ها از لحاظ آماري معنيدار بود

بهداش��ت ف��ردي ،اب��زار کار و امتي��از کلي عملکرد ب��ه ترتيب

(.)P≤0/05

داراي امتي��ازات ،63/4±14/2 ،79/2±15/8 ، 69/2±15/6

در ميان اف��راد داراي گواهينامه آموزش��ي 22/1 ،درصد داراي

 72/4±12/3و  71/1±10/7درص��د و متصديان آموزشنديده

گواهينامه فاقد اعتبار (بيش از  3س��ال از صدور آن گذش��ته) و

ب��ه ترتي��ب داراي امتي��ازات ،66/5 ±20/3 ،64/4±15/2

 77/9درص��د داراي گواهينامه معتبر طي  3س��ال اخير (بعد از

 63/6 ±17/7 ،50/7±12/3و  60/9±13/8بودن��د .در

س��ال  )87بودند .ميانگين امتياز آگاهي و عملکرد در متصديان

تمامي اين موارد اختالف ميانگينها از لحاظ آماري معنيدار بود.

داراي گواهينامه معتبر در مقايسه با افراد فاقد گواهينامه معتبر

( )P≤0/05کارگران آموزشديده از لحاظ دانش ،بهداشت فردي،

باالتر بود اما در همه موارد ميزان  P>0 /05قرار داشت .در ميان

اب��زار کار و امتي��از کل��ي عملکرد ب��ه ترتي��ب داراي امتيازات

کارگران ميانگين امتياز کلي عملکرد در گروه داراي گواهينامه

 70/3±10/08 ،67/4 ±10/7 ،76/4±15/4 ،66/4±16/7و

معتب��ر  71/5در مقابل  65/4در گ��روه فاقد گواهينامه معتبر با

کارگران آموزشنديده به ترتي��ب داراي امتيازات ،61/2±15/5

 P =0/018بود .ساير موارد شامل امتياز دانش ،بهداشت فردي

 64/7±8/7 ،57/8 ±17/1و  62/6 ±9/5بودن��د .در تمامي

و ابزار کار در ميان دو گروه کارگران معنيدار نبود.

نمودار  : 1مقايسه وضعيت آگاھي و عملکرد بين متصديان داراي گواھينامه معتبر )کمتر از  3سال گذشته ( و فاقد گواھينامه معتبر

ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
70.3

70.7

داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
69.8

79.5

90

82.2

70.4

67.7

68.4

67.5

71.4

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺑﺰار ﻛﺎر

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي

آﮔﺎﻫﻲ

نمودار  : 1مقايسه وضعيت آگاهي و عملکرد بين متصديان داراي گواهينامه معتبر (کمتر از  3سال گذشته ) و فاقد گواهينامه معتبر
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P-Value

ﻣﻠﻜﻲ

اﺳﺘﻴﺠﺎري

P-Value

ﭘﺮواﻧﻪ

اﻣﺘﻴﺎزات آﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻲ ﺳﻮاد/

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ/

تاثير دورههاي آموزش اصناف ...
ﻧﻤﻮدار  : 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺁﮔﺎهﻲ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان داراي ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
65.4

داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

72.6

71.5
62.1

74.8
67.8

65.9

65.6

80
70
60
50
40
20
10
0

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي

ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺑﺰار ﻛﺎر

آﮔﺎﻫﻲ

نمودار  : 2مقايسه وضعيت آگاهي و عملکرد بين کارگران داراي گواهينامه معتبر (کمتر از سه سال گذشته) و فاقد گواهينامه معتبر

بحث

رفت��ار کارکنان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي که در دورههاي
آموزش��ي شرکت کرده بودند با افراديکه در اين دورهها شرکت

ارزشيابي دوره هاي آموزشي يکي از الزامات هر برنامه آموزشي

نکرده بودند پيدا نکردند (.)17 ،16

بوده که اطالعات بس��يار مفيدي درب��اره چگونگي طرحريزي و

نتاي��ج اي��ن تحقي��ق در خصوص مقايس��ه امتي��ازات آگاهي و

اجراي برنامه هاي آموزشي در اختيار مسوؤلين و دستگاه هاي

عملکردي بين دو گروه داراي گواهينامه معتبر (کمتر از  3سال

مرتبط قرار می دهد و مبن��اي مفيدي جهت برنامه ریزی های

از صدور آن گذش��ته) و افراد فاقد گواهينامه معتبر (بيش از 3

آت��ي را فراهم می آورد و از اتالف بودجه ،نيرو و وقت جلوگيري

سال از صدور آن گذشته) نشان داد با گذشت زمان بيش از سه

ب��ه عمل م��يآورد ( .)12نتاي��ج پژوهش حاضر نش��ان داد که

س��ال فقط کارگران دچار افت در امتياز عملکردي شدند و حال

بي��ن ميانگين نم��رات افراد آموزشديده و گ��روه آموزشنديده

آنک��ه متصديان کاهش امتياز موث��ري در هيچيک از محورهاي

اختالف معنيداري از لحاظ آماري وجود داش��ت بطوريکه در

آگاهي و عملکردي نشان ندادند .بعبارت ديگر هر چند بر اساس

کليه محوره��اي آگاهي و عملکردي امتي��از گروه آموزشديده

ضوابط موجود گواهينامههاي بهداش��تي داراي اعتبار سه ساله

از گ��روه آموزشنديده باالتر ب��ود .اين ويژگي به تفکيک هم در

ب��وده و کليه متصدي��ان و کارگران موظفند اي��ن دورهها را هر

خص��وص متصديان و ه��م کارگران داراي اث��ر معنيداري بود.

س��ه س��ال بگذرانند اما مطالعه ما نشان داد که گذراندن مجدد

گروه آموزشدي��ده و آموزشنديده از نظر متغيرهاي مس��تقل

اي��ن دورهها يا دورههاي بازآم��وزي در متصدياني که يک نوبت

مانند سن ،جنسيت و س��طح تحصيالت داراي وضعيت همگن

اي��ن دورهها را گذراندهاند ضرورتي نداش��ته و فقط ميتواند در

مناسبي بودند لذا اين عوامل بر روي نمرات افراد تاثيري نداشته

ارتقاء عملکرد کارگران اثر قابل توجهي داش��ته باشد Soon .و

اس��ت .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که مطالب ارائه شده در

همکاران نيز در يک مطالعه مروري در سال  2012بر لزوم ارائه

قالب دورههاي آموزشي بهداش��ت اصناف که هم اکنون توسط

آموزشهاي دورهاي جهت رعايت بهداشت دستها در کارکنان

آموزش��گاههاي خصوصي در حال اجراء است ميتواند در بهبود

مراکز مواد غذايي تاکيد کردهاند (.)18

آگاه��ي و عملک��رد متصدي��ان و کارگران مراکز تهي��ه و توزيع

نتايج تحقيقي مشابه در سال  1998روي  94رستوران در آمريکا

م��واد غذايي موثر باش��د .نتايج اين پژوهش ب��ا نتايج مطالعات

نيز نش��ان داد که رستورانهايي که مديران آن بصورت اجباري

 Basو همکاران Nel ،و همکاران و  Al-Khabitو همکاران

در برنامههاي آموزش��ي ش��رکت کرده بودند در بازرس��يهاي

مطابقت داش��ت ( .)13-15بر عک��س  Askarianو همکاران

نظارتي امتياز باالتري داش��تند و اين بهبودي را تا  2س��ال بعد

در س��ال  2004و همچنين  Angelilloو همکاران تفاوتي در
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آموزش) هيچ تغيير خاصي در طي اين مدت نش��ان نداد (.)19

همچنين رعايت ضوابط بهداشتي در هنگام صدور پروانه کسب

در تحقيقي ديگر در آمريکا ،اطالعات بازرس��يهاي بعمل آمده

توسط مسئولين اتحاديهها ميتواند در ارتقاء وضعيت بهداشتي

از  4461رس��توران در س��الهاي  2005و  2006تحليل ش��د.

مراکز مواد غذايي موثر باش��د ( .)21با افزايش س��طح سواد هم

رستورانهايي که داراي سرآشپز آموزشديده بودند در مقايسه

در گروه آموزشديده و هم در گروه آموزشنديده ميزان آگاهي

با ديگر رس��تورانها از لحاظ بهداشت فردي ،لوازم کار ،شستشو

و عملکرد بهداش��تي بهبودي نش��ان داد که از لحاظ آماري اين

و نظافت عمومي وضعيت بهتري در بازديدها داشتند (.)20

بهبودي معنادار بود)P≤0/05( .

در اي��ن پژوهش متصديان مراکز تهي��ه و توزيع مواد غذايي در

در يک پژوهش انجام ش��ده در مالزي در س��ال  2002ارتباط

مقايس��ه با کارگران از لحاظ آگاهي و بهداش��ت ابزار کار داراي

ويژگيهاي اجتماعي اقتصادي  430نفر از کارکنان مراکز تهيه

ميانگي��ن امتيازات باالتري بوده که اين اختالف از لحاظ آماري

و توزيع م��واد غذايي با آگاهي ،نگرش و عملکرد آنان در زمينه

معن��ادار بود در مقابل امتياز بهداش��ت فردي در ميان کارگران

بهداش��ت مواد غذايي م��ورد ارزيابي قرار گرف��ت 57/2 .درصد

داراي امتي��از باالتري بود .متصديان و کارگ��ران مراکز توزيعي

کارگ��ران اين مراکز هيچ دوره آموزش��ي در زمينه مواد غذايي

به لحاظ آگاه��ي و پزندگان به لحاظ عملکردي داراي امتيازات

نگذرانده و حدود نيمي از اين افراد دانش کافي در اين زمينه را

باالت��ري بودند که اين اختالف از لح��اظ آماري معنادار بود .لذا

نداشتند .سطح تحصيالت و وضعيت شغلي با ميزان آگاهي افراد

در برنامه ريزيهاي آموزشي ميتوان اين موضوع را مورد توجه

ارتباط معنيداري داشت .در اين مطالعه بر خالف نتايج پژوهش

قرار داد بطوريکه ضم��ن تفکيک گروههاي صنفي و تخصصي

م��ا از لحاظ نگرش و عملکرد تفاوتي بي��ن افراد آموزشديده و

ک��ردن دورهها براي مش��اغل توزيعي به مباح��ث عملکردي و

اف��راد آموزشنديده وج��ود نداش��ت ( .)22در مطالعه ديگري

براي پزندگان به مسائل دانش��ي -نگرشي اولويت بيشتري داد.

توس��ط  Soonو همکاران در دانشگاه بريتيش کلمبياي کانادا

مراک��ز تهيه و توزيع مواد غذايي که ملکي و يا س��رقفلي بودند

در سال  1995تاثير دفعات بازرسي و همچنين آموزش کارکنان

در کليه محوره��ا داراي امتيازات باالتري در مقايس��ه با مراکز

رس��تورانها در بهبود ش��اخصهاي بهداش��تي اين مراکز مورد

اس��تيجاري بودند اما اين تفاوت فقط از لحاظ بهداش��ت فردي

ارزيابي قرار گرفت 30 .رس��توران از  7مرکز بهداش��تي بصورت

و امتي��از کلي عملک��رد معنادار بود .بعب��ارت ديگر هر چند در

تصادفي انتخاب ش��ده و توسط بازرسين بهداشتي مجرب مورد

مراکزي که متصديان آنه��ا مالکيت دائمي دارند رعايت ضوابط

ارزيابي قرار گرفتند .نتايج اين مطالعه نش��ان داد در موارديکه

بهداش��تي بصورت عملي بهتر انجام ميش��ود اما رعايت ضوابط

فواصل بازديد بيشتر از يکسال باشد شاخصهاي بهداشتي افت

بهداشت ساختماني و بهداشت ابزار کار تابع نوع مالکيت نيست

دارد و در صورتيکه فواصل کمتر از يکس��ال باش��د شاخصها

و متصديان داراي گواهينامه و با نگرش بهداشتي مناسب حتي

دچار افت نميشود (.)23

در مراکز اس��تيجاري نيز اين ضوابط را رعايت کرده و ش��اغلين

بر اس��اس نتايج پژوه��ش حاضر آموزش متصدي��ان و کارکنان

خود را نيز ملزم به رعايت آن مينمايند.

رستورانها و صدور گواهينامه آموزشي ميتواند يک روش موثر

مراکز داراي پروانه کس��ب معتبر در کليه محورهاي عملکردي

در ارتقاء وضعيت بهداش��تي رس��تورانها و جلوگيري از شيوع

داراي امتي��ازات باالت��ري بودن��د و حال آنکه ب��ه لحاظ آگاهي

بيماريهاي منتقله از راه غذا باش��د .با توجه به اينکه گسترش

تفاوتي بين اين مراکز با مراکز فاقد پروانه مش��اهده نگرديد .اين

برنامه هاي آموزشي مستلزم صرف منابع انساني و مالي فراواني

موضوع بيانگر اين مطلب اس��ت که متصديان قانونمند و داراي

اس��ت ش��ناخت اولويت هاي آموزش��ي در گروه ه��اي مختلف

عضوي��ت اتحادي��ه داراي عملکرد بهتري نيز هس��تند .لذا ملزم

ضروري اس��ت .ب��ا طراحي برنامه هاي آموزش��ي منطبق با نياز
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از آموزش نش��ان دادند .امتيازات بازرسي در گروه کنترل (فاقد

ک��ردن مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي به اخذ پروانه کس��ب و

تاثير دورههاي آموزش اصناف ...

نوين آموزش��ي (آموزشهاي عملي ،اس��تفاده از وس��ايل کمک

کاربردي متناس��ب با ش��رايط اجتماعي و ش��غلي متصديان و

آموزشي مناسب ،مدلسازي آموزشي ،پخش فيلم از مراکز الگو

کارکنان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي مي تواند بيش از تاکيد

و )....مي توان دانش و آگاهي هاي بهداشتي فراگيران را به طور

بر تکرار دورهها و ملزم کردن متصديان به ش��رکت در دورههاي

چش��مگيري ارتقا داد ( .)24در اين مطالع��ه بدليل محدوديت

باز آموزي موثر باشد.

منابع ،اماکن عمومي (مس��اجد ،مدارس ،ورزش��گاهها و )...مورد
بررس��ي قرار نگرفت .همچنين بررسي نحوه شرکت متصديان و

تشکر و قدرداني

کارگران در برنامههاي آموزش��ي (شرکت داوطلبانه يا اجباري)

بدينوس��يله از زحمات و تالشهاي آقاي��ان دکتر رضا طاهري،

و همچني��ن س��اير منابعي که افراد آموزشه��ا را از آن دريافت

مهندس يوسفعلي پزشک و خانم مهندس رحماني که در اجراي

کردهاند همچون رس��انهها ،دوره تحصيل و ...ميس��ر نش��د که

اين تحقيق ما را ياري نمودند تشکر و قدرداني ميگردد.

ميتواند در مطالعات بعدي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

اين مقاله حاصل بخش��ي از طرح تحقيقاتي با عنوان "بررس��ي
تاثي��ر دورههاي آم��وزش اصناف ب��ر تغيير آگاه��ي و عملكرد

نتيجهگيري

بهداش��تي متصديان و کارکنان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

برگزاري دورههاي آموزشي بهداشت اصناف ،ميتواند در بهبود

در ش��هر مش��هد” مصوب دانش��گاه عل��وم پزش��کي و خدمات

آگاه��ي و عملکرد متصديان و کارگران مراکز تهيه و توزيع مواد

بهداش��تي ،درماني مشهد در س��ال  91و کد  90053است که

غذايي موثر باشد لذا آموزشهاي متصديان و کارگران ميبايست

با حمايت دانش��گاه علوم پزش��کي و خدمات بهداشتي ،درماني

بطور جدي توسط اتحاديههاي صنفي و مراکز بهداشت پيگيري

مشهد اجرا شده است.
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پرسشنامه اختصاصی متصدیان

مدرک تحصیلی:

سال اخذ گواهینامه:

نام آموزشگاه:

تعداد کارگران محل:

تعداد کارگران آموزش دیده:

نوع مالکیت:

وضعیت پروانه کسب :دارد ندارد

آدرس و تلفن محل کار:

-1کدام گزینه در مورد اطالعات و مشخصات روی محصوالت تولیدی کارخانجات صحیح می باشد؟
الف)تاریخ تولید و انقضاء

ب) نام محصول و شماره پروانه ساخت

ج) نام و نشانی کارخانه و پروانه بهره برداری

د) همه موارد صحیح است

 -2کدامیک از روش های زیر برای خارج کردن گوشت از حالت انجماد صحیح است؟
الف) قرار دادن روی حرارت مستقیم

ب) قرار دادن داخل یخچال

ج) قرار دادن در دماي محیط

د) قرار دادن در آب جوش

 -3هدف از آموزش بهداشت کدام است؟
الف) آموزش کارگران

ب) ایجاد رفتارهای بهداشتی

ج) آموزش مادران

د) تهیه جزوه های بهداشتی

 -4برای سالم سازی سبزیجات چه اقدامی انجام نمی شود؟
الف) پاکسازی

ج) انگل زدایی

ب) شستشوی معکوس

د) گندزدایی و آبکشی

 -5مهمترین راه مبارزه با حشرات و جوندگان کدام است؟
الف) بهسازی محیط

ج) روش پرتودهی

ب) روش شیمیایی

د) روش بیولوژیکی

 -6کدام يک از بيماري هاي زير از طريق آشاميدن آب آلوده قابل انتقال است .
الف) ماالريا

ج)سالک

ب) وبا

د) کزاز

 -7استفاده از مواد شیمیایی و رنگ غیر مجاز کدام نوع تقلب را شامل می شود؟
الف) تقلبات خطرناک

ج) تقلبات بی خطر

ب) تقلبات کم خطر

د) گران فروشی

 -8کدامیک از روش های نگهداری مواد غذایی نمی باشد؟
ب) دماي محیط

الف) سرما

ج) پرتودهی

د) پاستوریزه کردن

 -9کدام گزينه در خصوص مجازات ماده قانوني زير ( ماده  3مواد خوردني  ،آشاميدني ،آرايشي بهداشتي ) صحيح مي باشد.
هر کس مواد خوراکي يا بهداشتي را متقلبانه بسازد و مصرف آن باعث مرگ مصرف کننده گردد  ،مجازات وي  ............است .
ب ) اعدام

الف) 3ماه زندان

ج) ضبط مواد خوردني  ،آشاميدني  ،آرايشي بهداشتي

د) يکسال زندان

 -10کدام روش دفع فاضالب غیربهداشتی است؟
الف) استفاده از چاه جاذب

ب) اتصال به سیستم اگو شهری

ج)تصفیه به کمک سپتیک تانک

د)هدایت به جدول کنار خیابان ((هرسوال دارای  3امتیاز می باشد)).
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نام و نام خانوادگی:

نوع شغل (متصدي – کارگر ) :

سن:

ليلي نزاکتي الفتي و همکار

پرسشنامه عملکردی متصديان
ﺳﻮاﻻت

روش

ﺣﺪاﻛﺜﺮ

 -1آﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﻟﻤﺴﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت راﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ؟
اﻟﻒ( ﭘﺎﻛﺴﺎزي
5دﻗﻴﻘﻪ
ب( اﻧﮕﻞ زداﻳﻲ
5دﻗﻴﻘﻪ
ج( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
د( ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ

6

 -2آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درج ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ب( ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء
ج(ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
د(ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
و(ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻈﺎرت
ه(آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
م(ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ر(ﺷﻤﺎره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -3آﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ(ﺑﺎﻧﺪ ب(ﺑﺘﺎدﻳﻦ ج(ﮔﺎزاﺳﺘﺮﻳﻞ د(ﭘﻨﺒﻪ ه(ﭼﺴﺐ زﺧﻢ و(ﻗﻴﭽﻲ ر(ﭘﻤﺎدﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ز(ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺸﻤﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -4آﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺴﺎزي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ( ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺮاي در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
ب( ﻧﺼﺐ ﻫﻮاﻛﺶ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ج( ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ ﺑﻮدن دﻳﻮارﻫﺎ
د( ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻮدن ﻛﻒ
ه( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﻛﻒ ﺑﻪ ﻛﻔﺸﻮر
و( دارا ﺑﻮدن ﺳﻴﻨﮓ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﭼﻴﻨﻲ و ﺟﺎﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ
م( ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از زﻣﻴﻦ
و( ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -5آﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد ؟
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از روﭘﻮش در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ب( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از دﺳﺘﻜﺶ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻛﻼه  ،ﻣﺎﺳﻚ و...
ج( اﺧﺬ ﻛﺎرت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
د( ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ه( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺎ
و( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ
ه( ﺗﻤﻴﺰي روﭘﻮش و ﻛﻼه و .....

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -6آﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﻣﺸﺎﻫﺪه

1
2
2
1
11
2
2
1
1
1
1
1
2
4
ﻫﺮﻛﺪام
0,5
8
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2
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ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه
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ﺑﺮرﺳﻲ

اﻣﺘﻴﺎز

اﻣﺘﻴﺎز

م( ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از زﻣﻴﻦ
و( ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺻﺤﻴﺢﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎتاﻃﻔﺎء
ﺳﺎﻟﻤﺴﺎزي ﻛﭙﺴﻮل
ﻣﺮاﺣﻞﻛﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
 -16آﻳﺎ ﻣﺤﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ؟
راﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺷﺎرژ دارد؟
ﻛﭙﺴﻮل
ﭘﺎﻛﺴﺎزي
اﻟﻒ(ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ در ﻳﺨﭽﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻧﮕﻞدﻣﺎي
ب( آﻳﺎ
-7
ﺑﺮايدﻗﻴﻘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ 5
زداﻳﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

روش

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه

5دﻗﻴﻘﻪ
ج( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ﻣﻮاﻏﺬاﻳﻲ در
8د( -آﻳﺎ
ﺷﺴﺘﺸﻮي
اﻟﻒ(ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ب(ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ج( ﺳﺒﺰي ﻣﻨﺠﻤﺪ د(ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ و(ﻣﺎﻫﻲ
 -2آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درج ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
م( ﻣﻴﮕﻮﻣﻨﺠﻤﺪ
ﻣﻨﺠﻤﺪ
اﻟﻒ( ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ب( آﻳﺎ
-9
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء
ب(ﺳﻮﺳﻴﺲ ج(ﻛﺎﻟﺒﺎس د(ﺷﻴﺮ ر(ﺳﺲ ﺳﻔﻴﺪ ه(ﺳﺲ ﻗﺮﻣﺰ
ج(ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮغ
اﻟﻒ(ﺗﺨﻢ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺎﺳﺖﺳﺎﺧﺖز( ﺟﮕﺮ
و(
د(ﭘﺮواﻧﻪ
ﻧﻈﺎرتﻋﻼﺋﻢ ﻓﺴﺎد ﻗﻮﻃﻲ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد ؟
و(ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﺘﻮﺟﻪ
 -10آﻳﺎ
ج(ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ب(زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻗﻮﻃﻲ
ﺗﻠﻔﻦﻗﻮﻃﻲ
ه(آدرس وﻛﺮدن
اﻟﻒ( ﺑﺎد
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﻧﻘﻀﺎء
م(ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻬﺪاﺷﺖﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ؟ )ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
دﺳﺖ را ﺑﻪ
ﺷﺴﺘﺸﻮي
 -11آﻳﺎ
وزارت
ﻣﺮاﺣﻞﺑﺮداري از
ر(ﺷﻤﺎره ﺑﻬﺮه
دﺳﺖ(
ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺴﺘﺸﻮيﺟﻌﺒﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ
 -3آﻳﺎ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

اﻟﻒ(ﺑﺎﻧﺪ ب(ﺑﺘﺎدﻳﻦ ج(ﮔﺎزاﺳﺘﺮﻳﻞ د(ﭘﻨﺒﻪ ه(ﭼﺴﺐ زﺧﻢ و(ﻗﻴﭽﻲ ر(ﭘﻤﺎدﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ﭼﺸﻤﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
ز(ﻣﺤﻠﻮلﻓﺎﺿﻼب
 -12آﻳﺎ
ﺷﺴﺘﺸﻮي

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺮﺳﺶ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -4آﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺴﺎزي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ( ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺮاي در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
ب( ﻧﺼﺐ ﻫﻮاﻛﺶ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ج( ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ ﺑﻮدن دﻳﻮارﻫﺎ
د( ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻮدن ﻛﻒ
ه( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﻛﻒ ﺑﻪ ﻛﻔﺸﻮر
و( دارا ﺑﻮدن ﺳﻴﻨﮓ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﭼﻴﻨﻲ و ﺟﺎﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ
م( ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از زﻣﻴﻦ
و( ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -5آﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد ؟
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از روﭘﻮش در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ب( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از دﺳﺘﻜﺶ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻛﻼه  ،ﻣﺎﺳﻚ و...
ج( اﺧﺬ ﻛﺎرت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
د( ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ه( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺎ
و( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ
ه( ﺗﻤﻴﺰي روﭘﻮش و ﻛﻼه و .....

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -6آﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﻣﺸﺎﻫﺪه
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4
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2
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اﻣﺘﻴﺎز

ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه
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 -5آﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد ؟
تاثير دورههاي آموزش اصناف ...
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از روﭘﻮش در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ب( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از دﺳﺘﻜﺶ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻛﻼه  ،ﻣﺎﺳﻚ و...
ج( اﺧﺬ ﻛﺎرت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
ادامه پرسشنامه عملکردی متصديان
د( ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ه( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺎ
ﺳﻮاﻻت
و( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ
ه( ﺗﻤﻴﺰي روﭘﻮش و ﻛﻼه و .....

1
1

ليلي نزاکتي الفتي و همکار

پرسشنامه عملکردی کارگران
روش

ﺳﻮاﻻت

ﺑﺮرﺳﻲ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ
ﭘﺮﺳﺶ

8

 -2آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درج ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ب( ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء
ج(ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
د(ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
و(ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻈﺎرت
ه(آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
م(ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ر(ﺷﻤﺎره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -3آﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد ؟
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از روﭘﻮش در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ب( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از دﺳﺘﻜﺶ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻛﻼه  ،ﻣﺎﺳﻚ و...
ج( اﺧﺬ ﻛﺎرت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
د( ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ه( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺎ
و( ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ
ه( ﺗﻤﻴﺰي روﭘﻮش و ﻛﻼه و .....

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -4آﻳﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ در ﻳﺨﭽﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
 -ﻳﺨﭽﺎل داراي دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺸﺎﻫﺪه

 -5آﻳﺎ ﻣﻮاﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ(ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ب(ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ج(ﺟﮕﺮﻣﻨﺠﻤﺪ د(دل ﻣﻨﺠﻤﺪ ه(ﺳﻨﮕﺪان
ﻣﻨﺠﻤﺪ و(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ م( ﻣﻴﮕﻮﻣﻨﺠﻤﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ
ﭘﺮﺳﺶ

16
2
2
2
2
2
2
2
2
16
3
2
2
3
2
2
2
2
2

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ
 -6آﻳﺎ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ(ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ب(ﺳﻮﺳﻴﺲ ج(ﻛﺎﻟﺒﺎس د( ﺷﻴﺮ و(ﺳﺲ ﺳﻔﻴﺪ ه(ﺳﺲ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺳﺶ
ر(ﻣﺎﺳﺖ
 -7آﻳﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺴﺎد ﻗﻮﻃﻲ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد ؟
ب(زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻗﻮﻃﻲ
اﻟﻒ( ﺑﺎد ﻛﺮدن ﻗﻮﻃﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء

2
2
2
2

ﭘﺮﺳﺶ
ج(ﮔﺬﺷﺘﻦ

 -8آﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ؟ )ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺖ(

7
ﻫﺮﻛﺪام 1
7
ﻫﺮﻛﺪام 1
6
ﻫﺮﻛﺪام 2

ﻣﺸﺎﻫﺪه

6
ﻫﺮﻛﺪام 0/5
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 -1آﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﻟﻤﺴﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت راﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ؟
اﻟﻒ( ﭘﺎﻛﺴﺎزي
5دﻗﻴﻘﻪ
ب( اﻧﮕﻞ زداﻳﻲ
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ABSTRACT
Background and Objectives: Food borne diseases are one of the common and persistent problems of health
system that staff in food preparation and distribution centers play important role in their incident. This study
aimed to evaluate the effects of educational courses on changing hygienic knowledge and practice of managers
and staff in food preparation and distribution centers in Mashhad in 2012.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, knowledge and practice in tree domains of personal,
construction and tools hygiene were studied in 513 employees and employers of food preparation and
distribution centers in Mashhad. The data was collected through interview, observation, and inspection
checklist.
Results: 265 subjects (51.6%) passed training course and awarded certificate, while 248 subjects (48.4%)
did not participate whatsoever in training courses. Mean scores of knowledge and performance in trained
group were 68.1±16.1 and 70.8±10.5% and in untrained group were 62.6±15.4 and 61.8±11.6% respectively,
indicating statistically significant difference (p≤0.05). Comparing scores of knowledge and practice scores
between employers with valid certificate (during last 3 years) with employers without certificate did not show
any valuable statistically difference in score reduction.
Conclusion: This study showed that hygienic training courses can be effective in improving knowledge and
practice of managers and staff in food preparation and distribution centers.
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