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 شهید بهشتی تهراندانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات پروتئومیکس،  :نویسنده مسئول  

Email: vafaeereza@gmail.com 

  چکیده
، فرایند نگهداري و عرضه مواد  تولید ها در بهداشت مواد غذایی عبارت است از کلیه موازینی که رعایت آن:مقدمه       

 تعییناین تحقیق با هدف . غذایی ضروري است تا ماده غذایی سالم با کیفیت باالي بهداشتی به دست مصرف کننده برسد
  . انجام گرفت شهر در زمینه بهداشت مواد غذایی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمینآگاهی 
  پرسشطریق داده ها از .انجام گرفتدختر و پسر  دانش آموز 527ی روي  مطالعه به صورت مقطع:مواد و روش ها        

  آماريبراي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار. جمع آوري گردیدآگاهی االت ونامه در دو بخش اطالعات دموگرافیک و س
SPSS vol.16استفاده شد .  

چنین نمره آگاهی دانش آموزان دوم  د، هممیانگین نمره آگاهی دختران بیش از پسران بو :یافته هاي پژوهش      
آگاهی دانش آموزان در زمینه نوشیدنی مناسب  .راهنمایی بیشتر از سوم راهنمایی به دست آمد که از لحاظ آماري معنادار بود

یی  درصد و انواع مواد غذا36 در مورد روش هاي پیشگیري از آلودگی مواد غذایی ، درصد89 انواع تنقالت سالم ، درصد90
و بعد از آن رابطین   درصد6/81مربوط به مادر با  بیشترین درصد منبع کسب آگاهی. بوددرصد  50که زود فاسد می شوند 

 . بود درصد 58بهداشت با 
 غذایی مواد فردي، بهداشت هاي زمینه در پسران خصوص به آموزان دانش آگاهی افزایش : گیرينتیجه و ثبح       

 جزء باید مدرسه در مناسب غذایی مواد انواع مصرف و غذایی مواد نگهداري و سازي سالم ها، آن فساد مئعال و فساد زود
  .گیرد قرار آتی هاي برنامه
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 مقدمه
سطح سالمت افراد و باال بودن شاخص هاي  ءاارتق     

دستیابی به چنین هدفی با . داشتی بیانگر پیشرفت جوامع استبه
 که جمعیت جا  از آن.رعایت شیوه زندگی سالم عملی می گردد

 کافی و مصرف ، تأمین غذاي سالم،جهان رو به افزایش است
صحیح آن به عنوان تغذیه سالم و یکی از معیارهاي مهم در 

نتایج  .)1(،استشیوه زندگی سالم از اهمیت ویژه اي برخوردار 
فساد و آلودگی هاي مواد غذایی و  بررسی ها نشان می دهد

  نوع بیماري مختلف می شود که250ها سبب بروز  مصرف آن
تقلب ها و  ،، سودجویی هامی تواند ناشی از سهل انگاري ها

تر کمبود  عدم رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و از همه مهم
. )2(،عملکرد نادرست باشدآگاهی هاي تغذیه و بهداشتی و 

مسمومیت هاي غذایی و به طور کلی بیماري هایی که مربوط 
لی است که دانش ئترین مسا به غذا می شود یکی از شایع

مسمومیت . )3(،آموزان و مربیان بهداشت با آن درگیر می شوند
غذایی مواردي است که شخص بر اثر خوردن مواد غذایی آلوده 

مسمومیت هاي . و احتماالً مرگ شود، دچار بیماري سدو فا
غذایی به وسیله عوامل شیمیایی و میکروبی موجود در مواد 

باً خیلی شبیه به هم  بیماري غالمئعال. غذایی به وجود می آید
 مهم مئعال، اسهال و سردرد از تهوع، استفراغ، دل درد. هستند

ترین کم   از طرف دیگر کوچک.)4(،مسمومیت ها می باشد
 نظارت نکردن بر بوفه ها حتی با رعایت اصول توجهی و

بهداشتی از سوي دانش آموزان و کارکنان مدرسه می تواند 
 بر .)3(،موجب بیمار شدن تعداد بسیاري از دانش آموزان شود

بهداشت مواد غذایی عبارت  ،اساس تعریف کدکس بین المللی
، یندا تولید، فر درآن هااست از کلیه موازینی که رعایت 

تا ماده غذایی سالم  هداري و عرضه مواد غذایی ضروري استنگ
بر   بنا.)5(،با کیفیت باالي بهداشتی به دست مصرف کننده برسد

خاب خوراکی  در انتآن هااین باید به دانش آموزان و والدین 
، رایط ایده آل نگهداري مواد غذایی، شهاي مناسب براي مدرسه

اسد می شوند و به طور دمایی که مواد غذایی مختلف در آن ف
 آن هاکامل پخته شدن و گرم کردن یا سرد کردن کامل 

یکی از مواردي که رعایت آن تا حد زیادي  .اطالعاتی داده شود
، ترغیب بیماري هاي دانش آموزان مؤثر استدر کم شدن 

کردن دانش آموزان به شستن دست بعد از رفتن به دستشویی و 
ین باید آب گرم و صابون مایع چن هم. قبل از غذا خوردن است

به طور کلی . نیز به مقدار کافی در دسترس دانش آموزان باشد
 سطح سالمت بهداشت ءتالش هاي مربیان بهداشت براي ارتقا

، سط دانش آموزان نباید مقطعی باشدمواد غذایی مصرف شده تو
  بلکه باید به جزئی از سیاست هاي کلی و خط مشی مدیران و 

، اگر رعایت اصول بهداشتی. دیل شوده تبمسئوالن مدرس
آموزش دانش آموزان و والدین و کارکنان و رعایت قوانینی 

، دیگر با تغییر ء سیاست هاي مدرسه باشدخاص در این باره جز
 مربی بهداشت یا سایر کارکنان این اصول به فراموشی ،مدیر

انجام شده توسط جاهد و همکاران  همطالع. )3(،سپرده نمی شود
بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم «تحت عنوان 

 نشان »پزشکی تهران در ارتباط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشجویان نگرش خوبی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد  داد

داري ابین جنس و میزان آگاهی تفاوت معن. غذایی داشتند
ده هاي چنین در بین دانشجویان دانشک مشاهده گردید هم

اداري وجود داشت ولی تفاوت مختلف از نظر آگاهی تفاوت معن
، مشاهده گروه هاي سنی و آگاهیداري بین آماري معنا

 مطالعه دیگر توسط فهیمی نیا و همکاران در رابطه .)6(،نگردید
با بررسی میزان آگاهی مردم شهر قم در خصوص بهداشت مواد 

 شهروندان اطالع  آن نشان دادءارتقاغذایی و راهکارهاي 
، به اثرات مضر نوشابه هاي گاز دار، مصرف نمککمتري نسبت 

شکر و محصوالتی مانند چیپس و پفک داشته و نیازمند آموزش 
مطالعات نشان می دهد که آموزش . )7(،در این زمینه می باشند

بهداشت می تواند در بهبود آگاهی و عملکرد بهداشتی افراد 
که  نهایتاً با توجه به این. )8(،ته باشدسزایی داشه جامعه نقش ب

ه کم دانش آموزان آینده سازان کشور می باشند و هر گون
اي  آنان باعث بروز ضایعه توجهی در حفظ و تأمین سالمت

، الزم است در مدرسه که کانون جبران ناپذیر در کشور می گردد
جا  تعلیم و تربیت و مکانی که دسترسی به دانش آموزان در آن

هاي یر است آموزش تغذیه صحیح و رفتار راحتی امکان پذبه
این  بر بنا. غذایی صحیح و بهداشتی مورد توجه ویژه قرار گیرد

زان دوره پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی دانش آمو
 شهر در خصوص بهداشت مواد راهنمایی در مدارس خمین

   .غذایی انجام گرفت
  هامواد و روش 

آموزان دوره رت مقطعی روي دانش این پژوهش به صو       
تعداد نمونه ها با  .گرفت شهر انجام راهنمایی مدارس خمین

بر اساس چنین  و هم حجم نمونهاستفاده از فرمول محاسبه 
به  انتخاب نمونه ها .دست آمده نفر ب 527 به تعداد لوتطرح پای

به طوري که .  تصادفی ساده انجام گرفتروش نمونه گیري
 .توزیع گردیدنامه ها  ه تصادف انتخاب و پرسشمدرسه بهفت 

بعد از توضیحات جامع و کافی در خصوص اهداف پژوهش و 
  پرسش،در صورت تمایلآگاه نمودن دانش آموزان به این امر، 

نامه در  پرسش . تکمیل و جمع آوري گردیدآن هاها توسط نامه 
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به شرح زیر  آگاهی الوس 20دو بخش اطالعات دموگرافیک و 
 3 ،بهداشت و فساد مواد غذایی  در زمینهالوس 5 :هیه گردیدت

بهداشت  در زمینه الوس 4  در زمینه نگهداري مواد غذایی،الوس
 در الوس 3 ر مورد نوع بسته بندي مواد غذایی، دالوس 1 فردي،

یک بوفه بهداشتی و  زمینه محل خریداري مواد غذایی و شرایط
 به .صرفی دانش آموزان بودغذایی م  مربوط به نوع موادالوس 4

 یک گزینه و سه گزینه غیر صحیح( چهار گزینهالوسهر 
براي پاسخ هاي صحیح نمره یک و  .اختصاص یافت) صحیح

پایایی . براي پاسخ هاي غیر صحیح نمره صفر در نظر گرفته شد
نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ به  پرسش
 توسط اساتید گروه آنی روایتعیین گردید و  )=85/0α(میزان
داده ها پس  .قرار گرفتیید أبهداشت محیط و آمار مورد ت تغذیه،

و با استفاده  SPSS vol.16  آمارينرم افزاراز ورود، از طریق 
کاي اسکوئر و آنالیز واریانس دو طرفه ی، گاز ضریب همبست

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  ي پژوهشیافته ها

 درصد از دانش آموزان 5/26، 1 هشمار  جدولبر اساس      
 .تشکیل داده بود  درصد را دختران5/73پسر و مورد مطالعه 

کدام   درصد دانش آموزان هیچ9/1 ،2طبق نتایج جدول شماره 
را به عنوان منبع اطالعاتی استفاده نکرده ذکر شده از این مواد 

 3/9،  درصد سه9/4،  درصد دو6/3 درصد یک، 3/8 ،بودند
 درصد 3/1 درصد شش، 3/8 درصد پنج، 9/60ر، درصد چها

 2/0،  درصد یازده4/0،  درصد ده4/0 درصد هشت، 4/0هفت، 
درصد دوازده منبع را به عنوان منابع اطالعاتی خود از مواد ذکر 

 6/81بیشترین درصد مربوط به مادر با . شده مطرح کرده بودند
 .بود درصد 58درصد و بعد از آن رابطین بهداشت با 

آنالیز واریانس دو طرفه در  ،3ر اساس جدول شماره ب        
نشان داد که  )بر حسب جنس و پایه تحصیلی(مورد نمره آگاهی

است که از این نظر  پسران از شیب دخترانی آگاه نمره نیانگیم
ي وجو دارامعنتفاوت ي آمار لحاظ از بین دو جنس

 دوم آموزان دانشی آگاه نمره نیچن هم) P=0.005(.داشت
در  )P<0.001.(آمد دست بهیی راهنما سوم از شتریبیی ماراهن

 آگاهی دانش آموزان در مورد نکات مهمی در 1 شمارهنمودار 

 است که بیشترین آگاهی نشان داده شدهبهداشت مواد غذایی 
 درصد و انواع 90آن ها در زمینه انواع نوشیدنی مناسب با 

در مورد روش  درصد و کمترین آگاهی آن ها 89تنقالت سالم با 
 درصد و انواع مواد 36هاي پیشگیري از آلودگی مواد غذایی با 

 و اختصاص یافته بود درصد 50غذایی که زود فاسد می شوند با 
 . درصد بوده است50در بقیه موارد آگاهی دانش آموزان باالتر از 

دختران در بین گاهی آ از نظرتفاوت آماري معناداري چنین  هم
در آگاهی  به طوري که )P<0.001(،شتداو پسران وجود 

م فساد ئعال ، درصد6/86زمینه تعریف بهداشت مواد غذایی با 
م بیماري هاي قابل ئ درصد، اولین عال7/89  بامواد غذایی

 79 درصد، موارد ضروري شستن دست با 7/76انتقال از غذا با 
درصد، نکات مورد توجه هنگام خرید مواد غذایی بسته بندي 

 درصد، 70 درصد، شرایط یک بوفه بهداشتی با 77شده با 
تنقالت سالم، میان وعده هاي مناسب در مدرسه و انواع 

آگاهی چنین  هم.  درصد بود90نوشیدنی هاي مناسب با بیش از 
م غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی در یخچال با ئدر زمینه عال

 نواحی وفور عوامل آلوده کننده مواد )P=0.008(، درصد83
بهداشتی مؤثر در  عادات غیرو  )P=0.009( درصد55غذایی با 

دختران  در )P=0.015(، درصد5/62آلودگی مواد غذایی با 
  .بیشتر از پسران بود

چنین آگاهی دانش آموزان دوم راهنمایی نسبت به  هم       
 91م فساد مواد غذایی با ئدر زمینه هاي عالسوم راهنمایی 

 57فاسد با مواد غذایی زود ) P=0.009(،درصد
 86 مرغ و ماهی با ئم فساد گوشت، عال)p=0.007(،درصد
م غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی ئ عال)P<0.001(،درصد

 چگونگی آلودگی مواد )P=0.005(، درصد86در یخچال با 
 عادات غیر )P=0.009(، درصد83غذایی توسط کارگران با 

 6/64بهداشتی مؤثر در آلودگی مواد غذایی با 
واد ـرید مـم خگاـه هنـ نکات مورد توج)P=0.038(،درصد

 )P=0.007(،دـ درص6/77ده با ـدي شـه بنـستـی بـغذای
تنقالت سالم و مواد غذایی مجاز براي عرضه در مدرسه و میان 

 )P=0.004( درصد90ه با ـدرسـناسب در مـاي مـوعده ه
  . شتر بودـبی
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  خصوصیات دموگرافیک دانش آموزان. 1 شماره جدول
  )درصد(فراوانی  

  جنس  ) درصد5/26 (140  پسر
  )درصد 5/73 ( 387  دختر

  مقطع تحصیلی  )درصد 3/42 (223  دوم راهنمایی
  )درصد 7/57 (304  سوم راهنمایی

  
  
  
  

  منابع اطالعاتی دانش آموزان در زمینه بهداشت مواد غذایی.  2  شمارهجدول
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بهداشت مواد غذاییدر مورد درصد آگاهی دانش آموزان .1شماره نمودار 
  
  
  
  
  

  )درصد(فراوانی  منابع اطالعاتی
  )درصد 6/81 (430  مادر
  )درصد 9/46 (247  پدر

  )درصد 7/19 (104  خواهر یا برادر بزرگتر
  )درصد 1/36 (190  معلم دینی یا پرورشی

  )درصد 1/16 (85  دوستان و همکالسی ها
  )درصد 8/50 (268  رادیو و تلویزیون
  )درصد 58 (306  رابطین بهداشت

  )درصد 7/34 (183  دکتر خانواده
  )درصد 43 (227  هاي درسی کتاب

  )درصد 7/40 (215  مطالعه شخصی
  ) درصد2/14 (75  اقوام و فامیل
  )درصد 5/2 (13  موارد دیگر
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   توزیع فراوانی آگاهی دانش آموزان بر حسب جنس.3  شمارهجدول
 P OR CI  دختر  پسر  تاالوس

  90  ییتعریف بهداشت مواد غذا
)3/64(%  

335 
)6/86(%  

001/0 <  579/3  276/2  
628/5  

   109   فساد ماده غذاییمئعال
)9/77(%  

347 
)7/89(%  

001/0  <  467/2  473/1  
133/4  

  82   بیماري هاي قابل انتقال از غذامئعالاولین 
)6/58(%  

297 
)7/76(%  

001/0 <  334/2  548/1  
52/3  

  65  مواد غذایی زود فساد
)4/46(%  

199 
)4/51(%  

3/0  221/1  829/0  
799/1  

  106   ماهی و مرغ، فساد گوشتمئعال
)7/75(%  

307 
)3/79(%  

37/0  231/1  779/0  
946/1  

  70  روش هاي سالم سازي شیر
)50(%  

238 
)9/58(%  

068/0  434/1  973/0  
114/2  

  43  روش هاي پیشگیري از آلودگی مواد غذایی
)7/30(%  

147   
)38(%  

12/0  382/1  941/0  
089/2  

  102   غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی در یخچالمئعالاز 
) 9/72(%  

322 
)2/83(%  

008/0  846/1  167/1  
918/2  

  60  می شود عوامل آلوده کننده مواد غذایی در کدام نواحی به وفور یافت
)9/42(%  

216 
)8/55(%  

009/0  684/1  14/1  
488/2  

  99  چگونگی آلودگی مواد غذایی توسط کارگران
)7/70(%  

309 
)8/79(%  

027/0  641/1  056/1  
549/2  

  71  عادات غیر بهداشتی مؤثر در آلودگی مواد غذایی
)7/50(%  

242 
)5/62(%  

015/0  622/1  098/1  
396/2  

  88  موارد ضروري شستن دست
)9/62(%  

306 
)1/79(%  

001/0 <  232/2  465/1  
402/3  

  77  نکات مورد توجه در هنگام خرید مواد غذایی بسته بندي شده
)55(%  

299 
)3/77(%  

001/0 <  78/2  847/1  
185/4  

  72  هرگز از فروشندگان دوره گرد مواد غذایی نخرید
)4/51(%  

291 
)2/75(%  

001/0 <  863/2  912/1  
287/4  

  75  شرایط یک بوفه بهداشتی
)6/53(%  

273 
)5/70(%  

001/0 <  075/2  395/1  
089/3  

  66  ایی اشکال ندارداستفاده از کاغذهاي باطله براي پیچاندن مواد غذ
)1/47(%  

267   
)69(%  

001/0 <  495/2  68/1  
705/3  

   110  تنقالت سالم
)6/78(%  

361 
)3/93(%  

001/0 <  787/3  148/2  
675/6  

 355  %)4/71 (100  موادغذایی بالمانع براي عرضه در بوفه
)7/91(%  

001/0 <  438/4  651/2  
427/7  

 358  %)4/76 (107  میان وعده مناسب در مدرسه
)5/92(%  

001/0 <  807/3  211/2  
557/6  

 369  %)7/75 (106  نوشیدنی مناسب
)3/95(%  

001/0 <  575/6  57/3  
11/12  

  
  
  
  
    و نتیجه گیريحثب

 ،دست آمده میانگین نمره آگاهی دختران بیش از پسران ب       
چنین نمره آگاهی دانش آموزان دوم راهنمایی بیشتر از سوم  هم

 در زمینه  و همکارانHaapalaمطالعه  .ایی به دست آمدراهنم
 دانش آموزان  میانبررسی آگاهی بهداشت مواد غذایی در

دبیرستانی نشان داد که نمره آگاهی دختران باالتر از پسران 
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بین جنس و  ،مطالعه جاهد و همکاران درچنین   هم،)9(،است
 مشاهده گردید ولی تفاوت معناداريمیزان آگاهی تفاوت آماري 

 ،)6(،هاي سنی و آگاهی مشاهده نشد بین گروهآماري معناداري 
در مطالعه فهیمی نیا و همکاران نیز سطح آگاهی شهروندان 

نسبت به اصول بهداشت مواد غذایی مصرفی ارتباط قمی 
اي سن و جنس افراد مشاهده داري با هیچ یک از پارامترهامعن

 گانه، 20الت اواین بررسی نشان داد که از بین س، )7(،نگردید
داشتند و در بقیه  درصد 50 مورد آگاهی کمتر از 4ران در پس

 آگاهی :از عبارتنداین موارد  .بود درصد 50موارد آگاهی باالتر از 
 43(پسران در مورد نواحی وفور عوامل آلوده کننده مواد غذایی

)  درصد55(که این میزان در مقایسه با آگاهی دختران) درصد
و همکاران در زمینه  Endresمطالعات . باشد کمتر می

تشخیص آگاهی بهداشت مواد غذایی در دانش آموزان 
به دانش دبیرستانی و معلمان علوم، نشان داد که معلمان نسبت 

 این حال در مورد مواقع با.  داشتندآموزان آگاهی بیشتري
 اًهاي منتقله از غذا، تقریب ضروري شستن دست، منابع بیماري

ن جواب هاي صحیح را داده ا دانش آموزان و معلم درصد40
عدم رعایت بهداشت فردي یکی از عوامل آلوده  ،)10(،دبودن

 ،عدم توجه به این نکته در هنگام تهیه .کننده مواد غذایی است
چنین مصرف مواد غذایی سبب بروز مسمومیت ها و  پخت و هم

 رعایت تواند شامل این نکات می .شود عفونت هاي غذایی می
شستن دست قبل و بعد  ها، ، ناخنی و دهان بین،بهداشت گوش

این الزم است تا در این زمینه به دانش  بر بنا .از صرف غذا باشد
  پسران آموزش هاي الزم داده شود به طوريآموزان مخصوصاً

که رعایت بهداشت فردي هنگام مصرف مواد غذایی براي آنان 
 4/46این بررسی نشان داد که تنها  .به یک اصل تبدیل شود

شود آگاهی  پسران از مواد غذایی که زود فاسد میدرصد 
 فساد مواد مئعالچنین آگاهی پسران در مورد  هم. داشتند

مطالعات انجام شده در  .غذایی نسبت به دختران پایین است
ن زن مدارس ابتدایی شهر فردوس در ارتباط با عوامل امعلم

 قبل از اآن هآگاهی   ظاهري فساد،مئعالفساد مواد غذایی و 
مداخله آموزشی پایین بود ولی بعد از مداخله به نحو چشمگیري 

شوند  از جمله مواد غذایی که زود فاسد می، )11(،افزایش یافت
 باعث تغییر آن هاباشند که فساد در  گوشت، مرغ و ماهی می

پس بایستی به دانش آموزان در مورد .  بو و طعم می شود،رنگ
 آموزش الزم داده شود و آن ها شرایط و مدت زمان نگهداري

به مدرسه  شود که حتی االمکان از آوردن این گونه غذاها تأکید
هاي  ر نشان داد که در مورد روشمطالعه حاض .خودداري کنند

 38پسران و  درصد 30پیشگیري از آلودگی مواد غذایی تنها 
در مطالعه توکلی و همکاران در . دختران آگاهی داشتنددرصد 
ضعیت مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران از دیدگاه زمینه و

ه  از موارد بوتولیسم ثبت شده بدرصد 53 بهداشت مواد غذایی
دلیل تهیه و مصرف مواد غذایی در منزل رخ داده است که علت 
آن یا عدم استریلیزاسیون کامل فرآورده و یا عدم استفاده از 

 روش هاي از .)12(،در هنگام مصرف بوده استحرارت کافی 
 ، توان به پاستوریزاسیونسالم سازي و نگهداري مواد غذایی می

نمک  خشک کردن، ، اشعه دادنکنسرواسیون، ،یلیزاسیوناستر
این  بر  بنا. اشاره کرد کردندودي کردن و انجماد سود کردن،

خصوص پاستوریزاسیون و ه ها ب باید در مورد این روش
 آن هاواده ها بیشتر با استریلیزاسیون که دانش آموزان و خان

در این بررسی آگاهی  .داده شودآموزش هاي الزم برخورد دارند 
که نباید از کاغذهاي باطله جهت پیچاندن مواد  پسران از این

 در مطالعه فهیمی نیا و .است درصد 50زیر  غذایی استفاده کرد،
مردم، هنگام خرید مواد غذایی به   درصد6/2همکاران تنها 

رعایت ایمنی غذا هنگام  .)7(،ه بندي توجه می کنندکیفیت بست
تهیه و خرید مواد غذایی از مواردي است که در بهداشت مواد 

 تأکیدش آموزان این الزم است به دان بر بنا .غذایی اهمیت دارد
مواد غذایی با برچسب و بسته بندي مناسب را خریداري شود که 

انواع ان در زمینه این مطالعه نشان داد که آگاهی دختر .کنند
 در مطالعه فهیمی نیا و .برابر پسران است 5/6نوشیدنی مناسب 

نوشابه هاي گازدار را براي مردم استفاده از  درصد 90همکاران 
مورد با این حال کمترین نوشیدنی  .دانستند  مضر میسالمت

 در رتبه آخر از نظر  درصد83/0مصرف در این مطالعه، شیر با 
چنین مطالعه مصاحب و  هم. )7(،ه استمردم قرار گرفت

همکاران نشان داد که مصرف گروه شیر و لبنیات ارتباط 
در مطالعه حاضر  .)13(،ي پوسیده داردن هااا تعداد دندمعکوس ب

اگر چه آگاهی دختران و پسران در این زمینه باالست اما باید در 
خصوص به پسران آموزش ه مورد مضرات نوشابه هاي گازدار ب

چنین تشویق دانش آموزان به مصرف شیر و  هم .ده شوددا
تواند در  نه اي در مدرسه میرافرآورده هاي آن و پخش شیر یا
 در این مطالعه .ثر واقع شودؤفرهنگ سازي استفاده از شیر م

مشخص شد که آگاهی دختران در مورد مواد غذایی مناسب 
در . باشد  برابر آگاهی پسران می4/4در مدرسه  براي عرضه

هاي  لعه سهیلی آزاد و همکاران در زمینه بررسی دریافتمطا
ر تهران، در مجموع غذایی دانش آموزان مدارس ابتدایی شه

 دانش آموزان از غذاهاي غیر مجاز در مدرسه تغذیه  درصد2/14
می کردند و بیشترین مصرف غذاي بین وعده اي مجاز 

با توجه به . )14(،بیسکوئیت و کلوچه، میوه و آبمیوه بوده است
که تغذیه میان وعده دانش آموزان از اهمیت ویژه اي  این

 انتخاب مواد غذایی، عالوه بر دقت در زمینه برخوردار است،
ردد که نیازهاي رشد دانش غذاهایی باید در این گروه مصرف گ

توان مصرف موادي چون  این می بر بنا. مین کندأرا تآموزان 
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 ،یتئبیسکو ،میوه آن،آورده هاي ، شیر و فرکبار و مغزهاخش
مواد را در مدرسه تبلیغ کرد و از مصرف و لقمه هاي سالم کیک 

 آدامس، نوشابه گازدار، غذایی ناسالم از جمله انواع پفک،
  .سوسیس و کالباس و ساالد الویه جلوگیري کرد

ل بهداشت مواد غذایی منجر به حفظ مواد ئاآگاهی انسان از مس
یط از آلودگی ها و در نتیجه جلوگیري از غذایی موجود در مح

در این مطالعه . مبتال شدن به بسیاري از بیماري ها می شود
میزان آگاهی بهداشتی دختران در مقایسه با پسران کمی بهتر 

این الزم است تا در مورد آموزش به پسران در  بر بنا. ارزیابی شد
د غذایی شرایط و زمان نگهداري موازمینه هاي بهداشت فردي، 

 زود فساد، روش هاي سالم سازي مواد غذایی، خرید مواد غذایی
بسته بندي شده و شناسایی انواع برچسب هاي مواد غذایی و 

بیشتر پرداخته  لزوم توجه به آن، مضرات نوشابه هاي گازدار
فیلم، این نوع آموزش ها می تواند در مدارس در قالب  .شود

توسط مربیان لسات آموزشی هاي آموزشی و یا برگزاري ج کتاب
 .براي دانش آموزان و والدین باشدبهداشت یا رابطین بهداشت 
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Abstract 
Introduction: Food stuffs hygiene includes all 
essential standards and regulations for the pro-
duction, storage and supplying of food stuffs 
to market with high quality.  The current study 
aimed to determine students' knowledge about 
food stuffs hygiene among middle schools in 
Khomeinshahr city.  
 
Materials & Methods: This study was perf-
ormed as a cross-sectional fassion on 527 male 
and female students. Data gathered through 
questionnaires containing two sections of dem-
ographic and knowledge questions. Data were 
analyzed with SPSS V.16 software.  
 
Findings:  The mean knowledge score in girls 
were more than in boys. Also, the knowledge 
score among students of   grade 7 were more 
than ones of grade 8 and the difference was 

statistically significant. The knowledge scores 
were 90 % about suitable drinks, 89% about 
healthy junk foods, 36% about the methods of 
preventing food contamination, and 50% about 
foods with early decay.  Most source of infor-
mation was related to the mothers with 81.6% 
and then health communicators with 58%. 
  
Discussion & Conclusion: Increasing the kno-
wledge of students, especially among boys 
should be planned in the fields of personal hy-
giene, food stuffs with early spoilage, sym-
ptoms of food rancidity, healthy building and 
maintenance of healthy food and consumption 
of various types of appropriate foods at sch-
ools in the future.  
  
Keywords: Knowledge, health foods, students 
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