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ABSTRACT
Objectives Everyone who has any contact with food is recommended to acquire necessary
knowledge. This knowledge leads to awareness of these people of their duties and
responsibilities and results in fewer violations. The aim of this study was to evaluate the
effect of education on knowledge and practice of Sabzevar restaurant operators.
Methods This semi-experimental study was conducted in all restaurants of Sabzevar city
under the supervision of local Restaurant Owners Association in 2009. A 3 day visit of the
restaurants was performed. Knowledge and practice of restaurant operators were evaluated
using questionnaire and visit forms respectively. Health standards were taught based on
guidelines. Thereafter questionnaires were filled again and the restaurants were visited in 3
consequent days. Data analysis was performed using SPSS software.
Results Mean pre-education knowledge and practice score of restaurant operators were 51.1
and 68.06 respectively while these scores became 73.39 and 73.61 after education.
Knowledge score of restaurant operators improved by 29% but their practice score was
improved only 5.5%. There was a significant relation between education and knowledge
before and after education.
Conclusion This study findings showed that although level of knowledge increased in
restaurant operators, their practice did not increased proportionately. Therefore, supervision
and control should be accompanied with education to improve their practice levels.
Keywords Knowledge, Practice, Education, Restaurant
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مقدمه :غذا به عنوان منبع تولید انرژی در بدن ،اگر دچار آلودگي میکروبي شود مي تواند منشاء بیماری های مختلف و در رأس
آنها بیماری های گوارشي و مسمومیت های غذایي باشد .کساني که به هر نحو با مواد غذایي سـروکار دارنـد م ا اسـت آمـو
مربوطه را ببینند ،این آگاهي ها موجب آشنایي با وظایف و مسئولیت های افراد ذیربط شده و سبب کاهش موارد تخلف مي گردد.
لذا این مطالعه با هدف بررسي تاثیر آمو

بر میزان آگاهي و عملکرد متصدیان رستورانهای شهر سبزوار صورت گرفت.

مواد و روش ها :این مطالعه توصیفي -تحلیلي برروی تمامي رستوران های شهر سبزوار که یر نظر اتحادیه رستوران داران این
شهر مي باشند درسال 1933انجاا گردید .بدین صورت کـه یـم مرهلـه با دیـد  9رو ه ا رسـتورانها بـه عمـم آمـد و آگـاهي و
عملکرد آنها به ترتیب توسط پرسشنامه و فرا با دید بررسي شد سپس اصول مقررات بهداشتي طبق آیین نامه به آنها آمـو
شد و بعد ا آن دوباره تهیه پرسشنامه و با دید ا وضعیت بهداشتي رستوران ها جهت تأثیر آمو

داده

بر آگاهي و عملکردشان در 9

رو متوالي صورت گرفت.
یافته ها :با درج داده ها در نرا افزار  spssو بررسي و تحلیم آن مشخص شد به طور متوسط تمـاا متصـدیان  23درصـد ارتقـاء
آگاهي داشتند ولي ارتقاء و تاثیر آمو

بر عملکرد آن ها تنها  2/2درصد بدست آمد و در مجمـو آگـاهي اولیـه نیـز در سـط

مطلوب بود.
بحث و نتیجه گیری :این یافته ها نشان مي دهد که علـي رغـم افـزایش آگـاهي متصـدیان در اثـر آمـو
آمو

تنها ،ارتقاء چنداني نمي یابد و باید نظارت وکنترل در این مینه تواا با آمو

 ،عملکردشـان بـا

باشد تا عملکـرد نیـز همنـون آگـاهي در

سط مطلوب قرار گیرد.
واژه های کلیدی :آگاهي ،عملکرد ،آمو

 ،رستوران

 -1کارشناس مهندسی بهداشت محیط و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2عضو هیئت علمی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:
پدیددده انددانی ودددن و افددفای

م ددافر هددا و توس ع

گردوگری و همچندی افدفای مصدرذ غدرا در خدار از
منفل در اوامع مختلف بیماریهای منتقلده از غدرا را بده
عنوان یک مشکل بنداوتی انانی مطرح کرده اسد  .بده
عنوان مثال در آمریکا سداننه  67میلیدون مدورد بیمداری
منتقله از غرا با  523هفار نفر ب تری و  3255مورد مرگ
گفارش وده اس ؛ که هفینه صرذ وده بدرای کنتدرل آن
بی از  16میلیارد دنر تخمی زده مدیودود .بده دنیدل
متعدد بیماریهای منتقلده از غدرا امدروزه در دنیدا رو بده
گ ترش اس و همه ساله مواب ابتال و مرگ و میر تعداد
قابل توانی از مردم می وود ()1
در ایران بیماریهای منتقله از غرا تدا کندون بده صدور
کشوری مورد بررسی قدرار نگرفتده اسد  .از سدال 1535
اداره بیماریهای منتقله از غرا و آب در ساری از همکاران
ودککههددای بنداوددتی درمددانی خواسد تددا اپیدددمیهددای
بیماریهای منتقله از غرا را به مرکف مددیری بیمداریهدا
گفارش کنند نتایج از تجفیه و تحلیل گفارشهدای رسدیده
حاصل وده اس .
در سال  1535تعداد  17اپیدمی گدفارش گردیدد .کده در
اریان آننا تعداد  3355نفربه بیماری مکتال ودند .از اید
تعداد  695نفر ب تری ودند و تعداد  3نفر اان خود را از
دس دادند .گروه سنی غالب در  65درصد موارد زیدر 13
سال و در  75درصد موارد مردان بودند 53 .درصدد مدوارد
در ونر و  72درصد در روستا اتفاق افتاد.
از نظر فصلی بیشتری اپیدمی در تاب تان و مرداد ماه 52
درصد از کل مدوارد را بده خدود اختصداد داد ( .)2بدرای
اقداما کنترل و پیشدگیری بیمداریهدای منتقلده از غدرا
نکایددد منتظددر اددواب آزمایشددگاه و یددا بررسددیهددای
اپیدمیولوژیک بود .در اسرع وق بای تی ن ک به امدع-
آوری و نگنداری غدرای مشدکوب بده آلدودگی و تعطیلدی
موق غرا خوری بدرای حفاتد سدایر افدراد اقددام کدرد.
همفمان نیفبایداقداما بنداو محیطدی و آمدوزشهدای
نزم از امله تأکید بر رعای توصیههای بنداوتی بای تی
به کار گرفته وود.
اهمی آموزش در پیشگیری از بیماریهای منتقله از غرا
انکار ناپریر اس  .تمام کارکنانی که در دس کاری آمداده
سازی و پخت مواد غرایی درگیدر ه دتند بای دتی تحد
آموزشهای بنداوتی قرار گیرندد .اید آمدوزشهدا ودامل
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آموزش چنره به چنره و ورک در کدال هدای آموزودی
میباود .برای کارکنان مواد غرایی عالوه بر معاینا دوره-
ایی و اطمینان از سالم آننا بای تی دورههدای آموزودی
برنامه ریدفی گدردد و راههدای پیشدگیری از عفوند هدای
منتقله از غرا آموزش داده وود (.)2
 -15دستور طالیی سازمان اندانی بنداود بدرای تنیده
غرای سالم وامل:
 -1روشهای فراوری مناسب غراها را برای سالمتی
آن انتخدداب کنیددد -2 .غددرا را بدده طددور کامددل
بپفید -5.غراهای پخته ودده را در اسدرع وقد
مصرذ کنید -5.غراهای پخته وده را بده دقد
در درادده حددرار کمتددراز  5درادده سددانتیگراد
نگنداری کنید -3.غراهای پختده ودده را موقدع
مصرذ به طور کامدل مجددداگ گدرم کنیدد -7.از
تما غراهای پخته ودده و مدواد غدرایی خدام
الوگیری کنید -6.هنگام تنیه غرا دسد هدا را
به طور مکرر بشویید -3.تمام سطوح آودپفخانه
به دق تمیف نگه دارید -9 .غراها را از دسدتر
حشددرا و اوندددگان و سددایر حیوانددا حفدد
کنید -15.برای تنیه غدرا از آب سدالم اسدتفاده
کنید.
بددون آمددوزش بددرای داند بنداوددتی و فنددم آن امکددان
هیچگونه تصمیمگیری آگاهانه برای ارتقدا سدالمتی وادود
ندارد .دان قدر اس و بدون دان بنداوتی افراد فاقد
قدر برای تغییر دادن سطح سالمتی خودوان و دیگدران
ه تند .چون آننا در مورد ادایگفی هدا اطالعداتی ندارندد
نمیتوانند انتخابهای آگاهانه بنداوتی را به عمدل آورندد.
پس آموزش بنداو ابفاری اس که افراد را قادر میسازد
کنترل بیشتری به سالم خود و به عواملی که سدالمتی-
وان را تح تأثیر قرار میدهد داوته باود(.)5
آموزش متصدیان مواد غرایی از برنامههایی اس که انتظار
میرود باعث بنکود بنداو مواد غرایی،کاه میفان مواد
غرایی آلوده و نیف تعداد مکتالیان به بیماریهدای ناودی از
مصرذ غرایی وود (.)1
در بررسی پورمحمودی و همکاران درتعیدی میدفان عددد
پراک ید در روغ های مصرفی در رسدتورانهدا وسداندوی
فروویهای ونر یاسو ( 1533ش ).مشخص ود که نحوه
استفاده از روغ ها در طدک مدواد غدرایی در رسدتورانهدا
وسدداندوی فرووددیهددای وددنر یاسددو نددامطلوب بددوده
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واستانداردهای نزم در ای زمینه رعای نمی وود وممک
اس محتوی مواد سمی باوند و سالم مصرذ کنندگان
را تندید کنند (.)5
مرتضی ایفدی و همکاران در سال ( 1533ش ).بابررسدی
آلودگی باکتریدایی غدراهای مصدرفی در مراکدف درمدانی و
آموزوی واب ته به دانشگاه علوم پفودکی بقیده الده اعظدم
(عج) از نظر ودمارش کلدی بداکتریهدا و کلدی فدرمهدا و
آلودگی به باکتریهای بیماریزا ککاب کوبیده و مداهی بده
ترتیب به عنوان آلودهتری و سالمتری غراها وناختند .به
طوری که میانگی کلی تعداد باکتریها وکلدی فدرمهدا در
ککاب کوبیده  1/15 ×153و 1/93 ×152در هر گرم تعیی
گردید .از میان آننا  13نمونده مدورد آزمدای ( )%53/9و
 15نموندده ( )%33/7بدده اوریشددیاکلی و اسددتافیلوکوب
اورئو آلوده بودندد .در حدالی کده میدانگی تعدداد کلدی
باکتریها در ماهیهای مورد آزمدای  2/33 × 152در هدر
گرم بوده ،هیچگونه آلودگی به کلی فرمها و سایر باکتری-
های بیماریزا مشاهده نگردید (.)3
بنابرای مطالعه حاضر با هدذ بررسدی آگداهی و عملکدرد
متصدددیان از مددوازی بنداوددتی قکددل و بعددد از آمددوزش،
مقای ه بی میفان آگاهی و عملکدرد آنهدا قکدل و بعدد از
آموزش ،و ای که آموزش بر میفان آگاهی و عملکدرد آنندا
تأثیر دارد یا نه ،انجام گردید.
مواد و روشها:
ای مطالعه توصیفی -تحلیلی بود و به صدور سرودماری
صور گرف  .ابدفار گدردآوری اطالعدا فدرم آیدی نامده
مقررا بنداوتی رستوران و پرسشنامهای بود،کده توسد
پژوهشگران تنیه ود .پرسشدنامه اند روایدی بده تاییدد
استاد راهنما و چند نفر از استادان مربوط رسیده و آزمدون
 pre-postان د پایددایی آن از  3نفددر آوددنا بدده مددوازی
بنداوتی صور گرف که با بررسی انجام وده پایایی 62
درصد و قابل قکول عنوان ود.
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ابتدددا در روزهددای  29 ،23 ،26تیددر مدداه  1539از تمددامی
رستورانهای تح پوو اتحادیه رستورانداران به اف 2
مورد که واگرار وده بدود و  5مدورد کده همکداری نزم را
انجام ندادند بازدید به عمل آمد .حی بازدید پرسشنامهای
توس آوپف و م ئول پریرایی پر ود.
الکته در بعضی از رستورانها آوپف و م ئول پریرایی یکدی
بود .در نتیجه از مجموع  13رسدتوران مدورد پدژوه 13
عدد فرم بازدید و  51عدد پرسشنامه تنیه ود .در روز 26
منر در سال ااتماعدا سدازمان مرکدفی دانشدگاه علدوم
پفوکی از ای مجموعه دعو به عمل آمد تا آموزشهدای
نزم طکق آئی نامه مقررا بنداوتی رستوران به آننا ارائه
وود.
سپس در روزهای  11 ،15 ،9آذرماه  1539دوباره از اید
مجموعه بازدید و تنیه پرسشنامه صور گرف  .بعد از آن
اطالعا در نرم افدفار  spssوارد ودده تدا روی دادههدای
بدس آمده توصیف و تحلیلهای نزم انجام گیرد.
یافتهها:
طی گدروهبنددی کده در زمینده امتیدازا ک دب ودده از
پرسشنامهها و فرم آیی نامه مقررا بنداوتی به عمل آمد
متصدیان و رستورانهدایی کده کمتدر از 23درصدد امتیداز
ک ب کرده بودند ضعیف ،بی  23تا  35درصدد متوسد ،
بی  35تا  63درصد خوب و بانی  63درصد عالی ومرده
ودند.
با تواه به دادههای دریافتی از نرم اففار  spssمیدانگی و
انحراذ معیار آگاهی متصدیان رستورانها در مرحلده قکدل
از آمددوزش بدده ترتیددب  31/1و  11/72و بعددد از آمددوزش
 65/59و  13/37میباود .نمودار()1
همچنددی از آزمددون  t-testبددرآورد مددیوددود کدده چددون
 p<0/05اس  ،بنابرای ارتکاط معناداری بدی آمدوزش و
میانگی آگاهی قکل و بعد از آموزش واود دارد که طکدق
یافتهها به طور متوس  22/29درصد تغییر مشاهده مدی-
وود.
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میانگی و انحراذ معیار عملکرد رستورانها در مرحله قکل از آموزش به ترتیب  73/57و  15/53و بعد از آموزش  65/71و
 11/36می باود؛ که در  93درصد رستورانها پیشرف ناچیف  3/3در صد صور گرفته اس .نمودار()2
011
100
81
80

امتیاز

61
60
41
40

قبم ا آمو
بعد ا آمو

11
20

01
10

50

44 33 21

88 77 66

18 07
17 06
16 15
08
00 14
04 13
03 12
01 11
00 10
01 99
رستوران ها

نمودار  -2تاثیر آموزش بر عملکرد رستوران
ها

بحث و نتیجهگیری:
با تواه به بررسدیهدای انجدام ودده آگداهی متصددیان از
موازی بنداوتی چنره به چنره و تکرار قدوانی بنداودتی
مرتک با رستوران باعث ارتقاء دان متصددیان مدیودود.
ولیک عملکردوان تننا با آموزش قابل ارتقدا نی د و بده
انجام بازدیدهای مرتب از نحدوه اادرای قدوانی نیداز دارد.
الکته نحوه آموزش و ارائه مطالب نیف تا حد زیادی میتواند
ای م ئله را تح الشعاع قدرار دهدد بده طدور مثدال اگدر

بنمراه بیان م تند از عواقب رعای نکردن قوانی و تداثیر
آن بر روی مردم و سالم وان تصاویر مدرتک نیدف ارائده
وددود؛ بیشددتر و مددمثرتر مددیتددوان در نگددرش و عملکددرد
متصدیان تاثیرگرار بود .لرا با گ تردگی نظار و افدفای
نیروی متخصص بنداوتی میتوان پیشرف های پایدارتری
در زمینه ارتقای سطح بنداو داو .
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