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چکیده
سمینه و هدف :سجشیجبت ثب ٍجَد ایي کِ ًقص هْوی در رصین غذایی افزاد دارًد ،در غَرت آلَدگی ثِ هیکزٍة ّب ،ثِ ػٌَاى هٌجؼی ثزای
اًتقبل اًَاع ثیوبری ّبی رٍدُ ای اس جولِ ٍثب ػول هی کٌٌد .ایي هغبلؼِ ثب ّدف ارسیبثی ٍضؼیت سبلن سبسی سجشیجبت ٍ ػَاهل هؤثز قبثل
تؼدیل ثز آى عی عغیبى ٍثب در ضْز قن در سبل  1390غَرت گزفت.

مواد و روش ها:

در یک هغبلؼِ تَغیفی تحلیلیٍ ،ضؼیت سبلن سبسی سجشیجبت تَسظ ً 544فز اس سًبى خبًِ دار سبکي ضْز قن ٍ ػَاهل

هؤثز قبثل تؼدیل ثز آى در سبل 1390هغبلؼِ ضد .رٍش ًوًَِ گیزی چٌد هزحلِ ای ثَدُ ٍ دادُ ّب تَسظ پزسطٌبهِ هحقق سبختِ کِ رٍایی ٍ
پبیبیی آى ثِ اثجبت رسیدُ ثَد ثِ رٍش هػبحجِ سبسهبى یبفتِ گزدآٍری گزدید .ثدیي هٌظَر پزسطٌبهِ ای هحقق سبختِ هطتول ثز  85سئَال ثِ
ٍسیلِ افزاد هَرد هغبلؼِ تکویل گزدید .سپس دادُ ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری  SPSS 19ثب استفبدُ اس ضبخع ّبی آهبر هزکشی ٍ تَسیغ
فزاٍاًی ٍ ًیش آسهَى ضزیت ّوجستگی پیزسَى ثب سغح اعویٌبى  %95تحلیل گزدید.
یافته ها :هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر سٌی سًبى هَرد هغبلؼِ  31/24 ± 8/45سبل ثَد ..هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ آگبّی در خػَظ استفبدُ
اس ضد ػفًَی کٌٌدُ ّبی سجشیجبت در ایي هغبلؼِ ً 71/54 ± 11/65وزُ ثَد .در ایي هغبلؼِ تٌْب ً 87( %15/99فز) سًبى خبًِ دار هزاحل کبهل
سبلن سبسی سجشیجبت را گشارش کزدًد .ثیص تزیي ارتجبط ػولکزد سبلن سبسی سجشیجبت ثب هَاًغ درک ضدُ ثَد ٍ ایي ارتجبط ثز اسبس ًتبیج
آسهَى ضزیت ّوجستگی پیزسَى ارتجبط هؼکَس هؼٌی دار داضت.) P;0/019 ٍ r;-0/567( .
نتیجه گیزی :ثز اسبس ًتبیج ایي هغبلؼِ ػولکزد سًبى خبًِ دار در سبلن سبسی سجشیجبت ضؼیف هی ثبضد ٍ سجشیجبت خبم کِ هزاحل سبلن
سبسی آًْب ثِ عَر کبهل اًجبم ًوی ضَد ّن چٌبى ثِ ػٌَاى یک هؼضل ثْداضتی در اضبػِ ثیوبری ّبی رٍدُ ای هثل ٍثب ػول هی کٌٌد.

واژگان کلیدیٍ :ثب ،سبلن سبسی سجشیجبت ،عغیبى ،سًبى خبًِ دار
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تزرسی ٍضقیت ادراک ٍ رفتار سًاى اس ضذففًَی سثشیجات

جایگاُ ٍیضُ ای داردّ ٍ ،وَارُ احتوال آلَدُ ًوَدى افزاد

مقدمه
غذا یکی اس اساسی تزیي ًیاسّای اًساى تِ ضوار

تِ تیواری ّای هٌتقلِ اس عزیق آى هحتول است .هغالقات

هی رٍد ٍ تأهیي غذای سالن ،سالهت جاهقِ را تضویي هی

اًجام ضذُ تخویي هی سًٌذ کِ  %50 -87تیواری ّای

کٌذ( .)1در ایي تیي هیَُ ٍ سثشیجات دارای ارسش غذایی

قاتل اًتقال اس عزیق غذا خَردى هی تَاًذ هزتثظ تِ خاًِ

فزاٍاًی تَدُ ٍ تِ فٌَاى یک تخص ضزٍری در رصین

تاضذ ٍ تخص تشرگی اس ایي تیواری ّا هزتَط تِ خَردى

غذایی افزاد هحسَب هی ضًَذ( .)2هیَُ ٍ سثشیجاتی کِ

غذاّای خام ٍ آلَدُ اس جولِ سثشیجات آلَدُ هی تاضذ

تِ غَرت خام هػزف هی ضًَذ ،تا ٍجَد ایي کِ ًقص

( .)11تا ایي تفاسیز ساسهاى جْاًی تْذاضت تِ تیواری

هْوی در رصین غذایی افزاد دارًذ ،در غَرت آلَدگی،

ّای ًاضی اس آلَدگی هَاد غذایی تِ فٌَاى یکی اس هْن

ٍسیلِ ای تزای اًتقال تاکتزی ّا ،اًگل ّا ٍ ٍیزٍط ّای

تزیي هطکالت تْذاضت در دًیای هقاغز هی ًگزد .چزا

تیواری سا ّستٌذ ٍ تافث ایجاد تیواری در اًساى هی

کِ عغیاى تیواری ّای هٌتقلِ اس عزیق سثشیجات آلَدُ ّز

گزدًذ ( .)4ٍ3هغالقات ًطاى هی دٌّذ کِ در سال ّای

سالِ سًذگی تقذاد سیادی اس افزاد را تِ خغز اًذاختِ،

اخیزٍ ،قَؿ تیواری ّای هزتثظ تا هَاد غذایی تِ فلت

هَجة ایجاد هطکالت اجتوافی ٍ اقتػادی تزای آًْا هی

هػزف هیَُ ٍ سثشیجات افشایص یافتِ است ( .)5تیي سال

ضَد کِ ایي هسألِ در کطَرّای در حال تَسقِ اس اّویت

ّای  1995تا  2006در ایاالت هتحذُ  22ضیَؿ تیواری

تیص تزی تزخَردار است.

ثثت گزدیذ کِ ًیوی اس آى تِ فلت هػزف سثشیجات

اس تیواری ّای اًگلی قاتل اًتقال اس عزیق

آلَدُ گشارش ضذُ است ( .)6ساسهاى غذا ٍ دارٍی اهزیکا

سثشیجات ضذففًَی ًطذُ هی تَاى تِ فاسیَال ّپاتیکا،

در گشارضی افالم ًوَدُ کِ ضیَؿ تیواری ّای قاتل اًتقال

صیاردیاً ،واتَدّا ،آًتاهَتا ،تَکسَپالسوَس ،سیکلَسپَرا،

اس عزیق سثشیجات فاهل ًگزاى کٌٌذُ هْوی تَدُ ٍ

کزیپتَسپَریذیَم ٍ لیستزیا هًََسیتَصى ٍ اس تیواری ّای

سالهت جَاهـ تطزی را تْذیذ هی کٌذ ( .)7تخویي ضیَؿ

ٍیزٍسی ّپاتیت  ،Aرٍتاٍیزٍسْا ،آًتزٍٍیزٍسْا ٍ

تیواری ّای قاتل اًتقال اس عزیق غذا سخت است اها در

ٍیزٍط ًَرٍاک ٍ اس جولِ ٍتا اضارُ کزد ( .)12ٍ5عی

سال  2000هیالدی  2/1هیلیَى هَرد هزگ در اثز تیواری

چٌذ سال اخیز هغالقات سیادی در خػَظ فَاهل هَثز

ّای اسْالی گشارش ضذُ است کِ تخص تشرگی اس ایي

در اًتطار ٍتا در ایزاى اًجام ضذُ است کِ غالة آًْا ًیش

هَارد تِ آلَدگی هَاد غذایی اس جولِ سثشیجات آلَدُ ٍ

هػزف سثشیجات ضذففًَی ًطذُ را فاهل اًتطار ٍتا

ًَضیذى آب آلَدُ ًسثت دادُ هی ضَد (.)8

داًستِ اًذ ( .)13-15در سال  1150 ،1384هَرد تیواری

اس فَاهل هْن آلَدگی سثشیجات هی تَاى تِ

ٍتا در کطَر گشارش ضذ کِ سثشیجات ضذففًَی ًطذُ

استفادُ اس کَدّای ًارط اًساًی ٍ حیَاًی ٍ استفادُ اس

تِ فٌَاى هٌثـ اغلی آلَدگی تلقی گزدیذ ( .)17ٍ16در

فاضالب ٍ پساب آلَدُ در سهیي کطاٍرسی اضارُ ًوَد

عغیاى سال  1390ضْزستاى قن  136هَرد ٍتا ضٌاسایی

( )9تز اساط هغالقات اًجام ضذُ در سال  ،2006تخویي

ضذ ٍ ًتایج تزرسی عغیاى ًطاى هی دّذ کِ سثشیجات

سدُ ضذُ تیص اس  20هیلیَى ّکتار اس سهیي ّای کطاٍرسی

ضذففًَی ًطذُ فاهل اًتطار تیواری تَدُ است ( .)18در

در دًیا جْت آتیاری اس فاضالب خام ،پساب آلَدُ ٍ یا

عَل عغیاى اخیز ٍتا در قن اس ً %43وًَِ ّای سثشی

فاضالب تػفیِ ًطذُ استفادُ هی ًوایٌذ (.)10

جوـ آٍری ضذُ آلَدگی تِ ًاگ گشارش ضذُ کِ  %3آى

تِ ّز حال استفادُ اس سثشی ،تِ غَرت خام ٍ یا
پختِ ّوزاُ تا رصین غذایی هختلف در فزٌّگ ها ایزاًیاى

هجلِ داًطگبُ ػلَم پشضکی سجشٍار

هزتَط تِ ٍیثزیَکلزا تَدُ است (.)18
در ایزاى عی سال ّای گذضتِ هغالقات هتقذدی
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ثقفی پَر ٍ ّوکاراى

در هَرد آلَدگی سثشیجات در ضْزّای هختلف اًجام

جْت اس ّز هزکش ً 9فز تِ غَرت تػادفی اًتخاب

ضذُ استً .تایج ایي هغالقات ًطاى داد کِ هػزف

ضذًذً 41 .فز تِ دلیل فذم پاسخ گَیی تِ توام سَاالت

سثشیجات خام ًطستِ ٍ ضذففًَی ًطذُ ّوَارُ احتوال

خػَغاً تزخی الگَّای تاٍر سالهتی  ،اس هغالقِ کٌار

خغز اتتال تِ ففًَت ّای اًگلی ٍ هیکزٍتی اس جولِ ٍتا

رفتٌذ ٍ هغالقِ تا ً 544فز تِ اتوام رسیذ .دادُ ّا تَسظ

را در تزدارد ( .)20ٍ19جلَگیزی اس آلَدُ ضذى هیَُ ٍ

پزسطٌاهِ هحقق ،ساختِ ٍ تِ رٍش هػاحثِ ساسهاى یافتِ

سثشیجات تَسظ فَاهل تیواری سا تایذ ّذفی هْن در

تَسظ پزسطگزاى آهَسش دیذُ (ً 6فز) گزدآٍری گزدیذ.

هزحلِ تَلیذ ،حول ٍ ًقل ٍ تحَیل تِ هػزف کٌٌذُ ٍ ًیش

تذیي هٌؾَر تا هغالقِ هٌاتـ هختلف فلوی در هزحلِ اٍل

حتی در ٌّگام هػزف تاضذ ( .)21ساسهاى جْاًی

تاًک سَاالت در ّز قسوت عزاحی ضذ ٍ رٍایی غَری

تْذاضت ٍ ساسهاى غذا ٍ دارٍی اهزیکا اهزٍسُ پیطٌْاد

ٍ هحتَای آى تِ تاییذ ً 8فز اس هتخػػیي آهَسش

سالن ساسی سثشیجات را تِ رٍضی هطتزک ٍ تأییذ ضذُ

تْذاضت  ،تْذاضت هحیظ ٍ اپیذهیَلَصی رسیذّ .ن چٌیي

عی  4هزحلِ پاک ساسی ،اًگلسدایی ،ضذففًَی ٍ

جْت ثثات تیزًٍی اتشار اس آسهَى تاس آسهَى تا فاغلِ 2

ضستطَ تَغیِ هی کٌٌذ ( .)22هتأسفاًِ فلی رغن اّویت

ّفتِ تا حضَر  25سى خاًِ دار ضْز قن (تِ جش ًوًَِ

هَضَؿ ،هغالقِ ای جْت تزرسی ٍضقیت سالوساسی

اغلی) استفادُ ضذ کِ تا ضاخع  ICCحذاقل  0/9در

سثشیجات در کطَر غَرت ًگزفتِ است ٍ تیص تز

ساسُ ّای الگَی تاٍر سالهتی در سغح هقٌی داری کوتز

هغالقات تِ آلَدگی سثشیجات تسٌذُ کزدُ اًذ .اس آًجا

اس  0/001هَرد تأییذ قزار گزفت.

ضْز قن ّوَارُ یکی اس هٌاعق آلَدُ تِ ٍتا تِ ٍیضُ در

پزسطٌاهِ هطتول تز  85سَال تَدُ کِ دارای

فػَل گزم هی تاضذ ایي هغالقِ تا ّذف تقییي ٍضقیت

تخص ّای الف -سَاالت دهَگزافیک ( 8سَال) ،ب-

سالن ساسی سثشیجات ٍ فَاهل هَثز قاتل تقذیل تز آى،

سَاالت آگاّی ( 15سَال) ،ج -سَاالت هثتٌی تز الگَی

هثتٌی تز الگَی تاٍر سالهتی غَرت گزفت.

تاٍر سالهتی (حساسیت درک ضذُ ( 10سَال) ،ضذت
درک ضذُ ( 10سَال) ،هٌافـ درک ضذُ ( 10سَال) ،هَاًـ

مواد و روش ها

درک ضذُ ( 10سَال) ٍ خَدکارآهذی درک ضذُ (10

ایي هغالقِ اس ًَؿ تَغیفی تحلیلی هقغقی هی

سَال) ٍ راٌّوای فول ( 5سَال) ٍ ج -سَاالت فولکزد

تاضذ .جاهقِ آهاری ایي هغالقِ ضاهل کلیِ سًاى خاًِ دار

( 10سَال) تَد .سَاالت آگاّی تِ غَرت  4گشیٌِ ای ٍ

ساکي در ضْز قن در سال  1390تَد کِ تِ ضزط داضتي

سَاالت هثتٌی تز الگَی تاٍر سالهتی تِ غَرت هقیاط 5

پزًٍذُ تْذاضتی در هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ یا پایگاُ ّای

گشیٌِ ای لیکزت (کاهالً هَافقن ،هَافقنً ،ؾزی ًذارم،

تْذاضتی ضْز قن ٍارد هغالقِ ضذًذ ..تز اساط ضیَؿ 15

هخالفن ،کاهالً هخالفن) ٍ سَاالت فولکزد تِ غَرت 5

درغذی استفادُ اس ضذففًَی کٌٌذُ ّای سثشیجات در

گشیٌِ ای (ّویطِ ،اغلة اٍقات ،گاّی اٍقات ،تِ ًذرت ٍ

تزرسی ّای اٍلیِ در ضْزستاى تِ غَرت پایلَت ٍ آلفای

ّیچ گاُ) عزاحی ضذ .جْت ًوزُ گذاری سَاالت آگاّی

 ٍ 0/05خغای تزآٍرد  0/03تقذاد ًوًَِ ً 585فز تِ دست

تِ پاسخ ّای غحیح اهتیاس  ٍ 1تِ پاسخ غلظ اهتیاس غفز

آهذً .وًَِ ّا تِ رٍش چٌذ هزحلِ ای اًتخاب ضذًذ.

تقلق گزفت .سَاالت ساسُ ّای الگَی تاٍر سالهتی ًیش تِ

عثقات ضاهل جوقیت ّای تحت پَضص هزاکش ٍ پایگاُ

غَرت دٍ داهٌِ عزاحی ضذُ تَد کِ اهتیاس ّز پاسخ

ّای تْذاضتی سغح ضْز ( 65هزکش) تَدُ کِ ّزکذام

هتٌاسة تا گشیٌِ اًتخاب ضذُ تیي  1تا ً 5وزُ را ضاهل هی

تقزیثاً تِ یک اًذاسُ جوقیت را تحت پَضص دارد .تذیي

ضذ .جْت ًوزُ گذاری تِ ًوزُ فولکزد ًیش تِ گشیٌِ
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ّویطِ اهتیاس  ،4تِ گشیٌِ اغلة اٍقات اهتیاس  ،3تِ گشیٌِ

ایي ٍضقیت در خػَظ هجوَؿ ساسُ ّای الگَی تاٍر

گاّی اٍقات اهتیاس  ،2تِ گشیٌِ تِ ًذرت اهتیاس  ٍ 1تِ

سالهتی کن تز اس  %40تَد .در ایي هغالقِ تٌْا %15/99

گشیٌِ ّیچ گاُ اهتیاس غفز تقلق هی گزفت.

(ً 87فز) سًاى خاًِ دار هزاحل کاهل سالن ساسی

تا تَجِ تِ تفاٍت تقذاد سَاالت ّز قسوت اس

سثشیجات را گشارش کزدًذً 90( %16/54 .فز) افالم

پزسطٌاهِ ٍ ًحَُ ًوزُ گذاری ّز قسوت ،جْت درک

ًوَدًذ کِ سثشی را تٌْا تا آب هی ضَیٌذ ٍ اقذاهی

راحت تز خَاًٌذُ ًوزُ گذاری ّز قسوت اس پزسطٌاهِ،

دیگزی در راستای سالن ساسی سثشیجات اًجام ًوی

ًوزُ تز حسة  100گشارش گزدیذ .جْت رفایت

دٌّذً 74( %13/60 .فز) افالم کزدًذ کِ اس هَاد جایگشیي

هالحؾات اخالقی در ایي هغالقِ فالٍُ تز ّواٌّگی تا

دیگز تِ جای پزکلزیي هاًٌذ ًوک یا سزکِ استفادُ هی

هقاًٍت تْذاضتی داًطگاُ فلَم پشضکی قنً ،وًَِ ّا تا

کٌٌذ .هاتقی ّن ً 293( %53/86فز) رٍش گٌذسدایی سثشی

آگاّی کاهل اس اّذاف عزح در هغالقِ ضزکت کزدًذ.

را ًاقع اًجام هی دادًذ تِ ایي هقٌی کِ یا فقظ اس هایـ

فالٍُ تز آى پزسطٌاهِ ّا تذٍى ًیاس تِ ًام ٍ ًام خاًَادگی

ؽزف ضَیی ٍ یا فقظ اس پزکلزیي استفادُ هی کزدًذ .اس

ٍ یا سایز هطخػات فزدی تکویل گزیذ ٍ دادُ ّا تِ

ً 87فزی کِ هزاحل کاهل سالن ساسی سثشیجات را اًجام

غَرت کلی تجشیِ ٍ تحلیل ضذ .در ًْایت دادُ ّا تا

هی دادًذ ً 18( %20/68فز) ّویطًِ 27( %31/03 ،فز)

استفادُ اس ًزم افشار آهاری  SPSS 19تا استفادُ اس ضاخع

هقوَالً ٍ ً 42( %48/27فز) گاّاً اس ایي رٍش استفادُ هی

ّای آهار هزکشی ٍ تَسیـ فزاٍاًی ٍ ًیش آسهَى ضزیة

کٌٌذ.

ّوثستگی پیزسَى تا سغح اعویٌاى  %95تحلیل گزدیذ.

در ایي هغالقِ هْن تزیي هَاًـ هَجَد در
خػَظ استفادُ اس پزکلزیي فثارت تَدًذ اس فذم

یافته ها

دستزسی تِ پزکلزیي ( ،)%31فذم آگاّی اس لشٍم

هیاًگیي ٍ اًحزاف هقیار سٌی سًاى هَرد هغالقِ

ضذففًَی سثشیجات تا پزکلزیي ( ، )%20تَی تذ پزکلزیي

 31/24 ± 8/45سال ٍ اس لحاػ تحػیالت 29( %4/96

( ،)%19تاٍر ایي کِ پزکلزیي هَجة خزاب کزدى سثشی

ًفز) تی سَادً 64( %10/94 ،فز) اتتذایی129( %22/05 ،

هی ضَد ( ،)%13فذم اّویت ضذففًَی کزدى سثشی

ًفز) راٌّواییً 251( %42/91 ،فز) هتَسغِ ٍ %19/14

( ٍ )%14اثزات جاًثی پزکلزیي تزای فزد (.)%3

(ً 112فز) داًطگاّی تَدًذً 173( %29/57 .فز) ضاغل ٍ

در خػَظ راٌّوای فول داخلی هْن تزیي فاکتَر ،تزط

هاتقی یقٌی ً 412( %70/43فز) خاًِ دار ٍاس کل ضزکت

ٍ ٍاّوِ ًاضی اس اتتال تِ تیواری ٍتا ( 73/71درغذ)

کٌٌذگاى ً 71( %12/14 ،فز) تذٍى فزسًذ256( %43/76 ،

تَدًٍیش هْن تزیي راٌّوای فول خارجی ّن تزًاهِ ّای

ًفز) دارای یک فزسًذً 162( %27/69 ،فز) دارای دٍ

تلَیشیَى تیاى ضذ (ًوَدار ضوارُ .)1

فزسًذ ٍ ً 96( %16/41فز) دارای  3فزسًذ یا تیص تز

ًتایج ًطاى داد کِ تیص تزیي ّوثستگی فولکزد

تَدًذ .هیاًگیي ٍ اًحزاف هقیار ًوزُ آگاّی در خػَظ

سالن ساسی سثشیجات تا هَاًـ درک ضذُ تَد کِ ایي

استفادُ اس ضذ ففًَی کٌٌذُ ّای سثشیجات در ایي هغالقِ

ّوثستگی تز اساط ًتایج آسهَى ضزیة ّوثستگی

ً 71/54 ± 11/65وزُ تقییي ضذ .هیاًگیي ٍ اًحزاف هقیار

پیزسَى هقکَط ٍ هقٌی دار تَد (ٍ r=-0/567

ًوزات هَرد تزرسی در جذٍل ضوارُ  1آٍردُ ضذُ است.

( )P=0/019جذٍل ضوارُ .)2

ً %72وًَِ ّای هَرد هغالقِ دارای آگاّی خَب در

 12/32درغذ (ً 67فز) خاًَارّای تحت تزرسی اس

خػَظ سالن ساسی سثشیجات در خػَظ ٍتا تَدًذ ٍ

هحلَل ّای قغزُ ای (پزهٌگٌات پتاسین) کِ در سهاى
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جديل  :0میاوگیه ي اوحراف ومرٌ آگاَی ي سازٌ َای الگًی باير سالمتی در خصًص سالم سازی سبسیجات در گريٌ تحت مطالعٍ
میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

دامنه نمره قابل کتساب

آگاهی

=7/;:

;<77/

79/99

?9/99

1 -711

حساسیت درک شده

>:7/7

=<71/

>8

?:

1 -711

شدت درک شده

;;;9/

7</97

::

711

1 -711

منافع درک شده

<</:7

79/78

:8

711

1 -711

موانع درک شده

=7/?8

<;78/

91

711

1 -711

خودکارآمدی

:;/:1

=7:/1

9:

?8

1 -711

عملکرد

;>/;:

88/>1

81

>8

1 -711

جديل  :2ضریب َمبستگی بیه آگاَی ي سازٌ َای الگًی باير سالمتی ي رفتار در خصًص سالم سازی سبسیجات
آگاهی
آگاهی

-

حساسیت درک

1/97:

خودکارآمدی

حساسیت

شدت

منافع درک

موانع

درک شده

درک شده

شده

درک شده

عملکرد

-

شده
*

*

-

منافع درک شده

*

1/89:

*

;<1/9

موانع درک شده

=-1/78

=-1/<7

خودکارآمدی

*

*

1/8::

عملکرد

*

*

*

شدت درک شده

=1/97

?1/87
>?1/1

1/:<7
1/977

*

?>1/7
=>1/9

*
*

-1/;77

*

;?1 /9

*

-1/;=:

-

*

*

-1/;77

-

*

=<;-1/

*

==1/:

1/;?9
1/:88

*

-

* سغح هقٌی داری کوتز اس 0/05

هغالقِ در دارٍخاًِ ّا در دستزط تَدُ است تِ کار هی

ّوَارُ هذاخالت گًَاگًَی تِ ضکل ّای هذاخالت

تزدًذ ٍ اس عزفی ًیش تذاٍم تِ کارگیزی آى در هقایسِ تا

هحیغی ،اجتوافی -سیاسی ٍ اس جولِ آهَسضی تز

پزکلزیي تاال تَدُ است؛ تِ عَریکِ  51/56درغذ (281

پیطگیزی اس ٍقَؿ ایي آلَدگی ّا  ،هَرد ًؾز جَاهـ

ًفز) هػزف کٌٌذگاى آى هذاٍم اس آى استفادُ ًوَدُ اًذ.

تطزی تَدُ ٍ ّست .ایي هغالقِ کِ تا ّذف تقییي

فلت استقثال خاًَارّا اس ضذففًَی کٌٌذُ ّای قغزُ ای،

ٍضقیت سالن ساسی سثشیجات ٍ فَاهل هَثز قاتل تقذیل

در  30/33درغذ (ً 165فز) خاًَارّا تِ خاعز تی تَ یا

تز آى هثتٌی تز الگَی تاٍر سالهتی غَرت گزفت ًطاى

کن تَ تَدى ٍ فذم خزاتی ؽاّزی سثشی 32/17 ،درغذ

داد کِ تٌْا حذٍد  %16اس سًاى خاًِ دار ضْز قن هزاحل

(ً 175فز) تِ فلت کارتزد آساى ٍ  37/50درغذ (204

کاهل سالن ساسی سثشیجات ضاهل پاکساسی ،اًگلسدایی،

ًفز) تخاعز در دستزط تَدى (هَجَد در دارٍخاًِ ّا)

گٌذسدایی ٍ ضستطَ را اجزا هی کزدًذ کِ هیشاى تسیار

تَدُ است.

پاییٌی را ًطاى هی دّذ تِ عَری کِ تٌْا حذٍد %17
ًوًَِ ّای تحت هغالقِ اقذاهی تِ غیز اس ضستطَی

بحث و نتیجه گیری

غزف تا آب ،اقذام دیگزی تزای سالن ساسی سثشیجات

اّویت آلَدگی تیواری ّای ففًَی در جْاى ٍ

اًجام ًوی دادًذ .تِ فثارتی فولکزد سًاى ضْز قن ضزایظ

تأثیزات سَء آى ٍ ایجاد هطکالت هْن تْذاضتی ٍ

ًاهغلَتی را ًطاى هی دّذً .تایج هغالقِ درایت در ایي

اقتػادی در توام کطَرّای جْاى تِ خػَظ در

خػَظ در راستای ًتایج ایي هغالقِ تَد ( )23اها هغالقِ

کطَرّای در حال تَسقِ تز اّل في پَضیذُ ًیست ٍ

یَسفی ًطاى هی دّذ کِ حذٍد ً %54وًَِ ّای تحت
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پوفلتْای تَسیـ ضذُ

پزسٌل تْذاضتی

تلَیشیَى

نمودار  :1توزیع فراوانی راهنمای عمل خارجی در خصوص سالم سازی سبسیجات در گروه تحت مطالعه

هغالقِ هزاحل کاهل سالن ساسی سثشیجات را فلیِ کیست

حساسیت درک ضذُ هی ضَد در ایي پضٍّص آگاّی

ّیذاتیک اًجام هی دادُ اًذ ( .)24ضایذ ایي تفاٍت تِ

هَجة تاالتز رفتي حساسیت درک ضذُ ًطذُ است .ایي

فلت درک گًَاگَى اس تیواری ٍتا ٍ کیست ّیذاتیک ًشد

هَضَؿ در ًتیجِ آسهَى ضزیة ّوثستگی هطخع ضذُ

ًوًَِ ّای تحت هغالقِ تزگزدد.

استّ .واى عَر کِ اضارُ ضذ ایي ًتیجِ تز خالف تزخی

ًاهٌاسة تَدى ضزایظ سالن سااسی ساثشیجات در

هغالقات ًؾیز هغالقِ ضزیفی راد( )27است کِ ًطاى هی

حالی رٍی دادُ کِ هیاًگیي آگاّی آًاى اس اقذام (فولکزد)

دّذ ،ارتثاط هستقین هقٌی داری تیي آگاّی ٍ حساسیت

ضزایظ تقزیثاً هغلَتی را ًطااى های دّاذ (هیااًگیي ًوازُ

درک ضذُ ٍجَد دارد .الثتِ تایذ اضارُ کزد کِ تیي

 71/54اس ً 100وزُ) .ایي هَضَؿ در هغالقاِ درایات ًیاش

حساسیت درک ضذُ ٍ سالن ساسی سثشیجات (فولکزد)

دیذُ هی ضاَد .در هغالقاِ ٍی فلای رغان ایاي کاِ %70

ارتثاط هستقین هقٌی داری هطاّذُ ضذ .در ایي راتغِ

خاًَارّای هَرد تزرسی افالم کزدُ تَدًذ کِ در خػَظ

هغالقِ ّ Unklesbayن حاکی اس ارتثاط حساسیت درک

سالن ساسی سثشیجات آگاّی دارًذ اها  %45آًاى رفتار غیز

ضذُ ٍ فولکزد ایوٌی هَاد غذایی تَد (.)28

قثَلی داضتِ ٍ تٌْا  %20سالن سااسی ساثشیجات را کاهال

ضذت درک ضذُ ّن در تحقیق حاضز در حذ

اًجام هی دادًذ ( .)23در ایي هغالقِ تایذ اضاارُ ًواَد کاِ

هتَسغی تَد .در ایي راتغِ هغالقِ جاّذ ّن هیشاى ًگزش

تیي آگاّی ٍ فولکزد ّ ،وثساتگی هقٌای داری هطااّذُ

در خػَظ ٍخاهت تیواری را اس دیذ ًوًَِ ّای هَرد

ًطذ .تِ فثارتی ایي ًتایج در راستای تزخی پضٍّص ّا هی

هغالقِ هتَسظ گشارش کزدُ است (ٍ .)29ضقیت تِ دست

تاضذ کِ ًطاى هی دٌّذ الشاهاً راتغِ آگااّی ٍ فولکازد در

آهذُ در حالی هی تاضذ کِ اعالؿ رساًی گستزدُ ای در

راتغِ هستقین ٍ ساادُ ًیسات ٍ احتوااالً فولکازد تحات

خػَظ تیواری ٍتا ،فَارؼ ٍ فَاقة آى در ضْز قن

الطقاؿ فَاهل دیگزی قزار دارد (.)26ٍ25

عی چٌذ سال اخیز تا تَجِ تِ اپیذهی ٍتا غَرت گزفتِ

تِ ًؾز هی رسذ سًاى هَرد هغالقِ در خػَظ

است ٍ تِ ًؾز هی رسذ تا تَجِ تِ هحتَای پیاهْای هٌتقلِ

اتتال تِ ٍتا تا تَجِ تِ فذم اقذام تِ سالن ساسی هغلَب

کِ حاکی اس خغزًاک تَدى ٍ جذی تَدى تیواری در پی

سثشیجات خَد ٍ خاًَادُ ضاى را در هقزؼ خغز تلقی

هػزف سثشیجات آلَدُ تَدُ است ٌَّس سغح ضذت

ًوی کٌٌذ چزا کِ ٍضقیت حساسیت درک ضذُ در ایي

درک ضذُ در سًاى ضْز قن اس ضزایظ کاهالً هغلَتی

پضٍّص کن تز اس حذ هتَسظ تَد .ایي در حالی است کِ

تزخَردار ًیست .الثتِ ایي ساسُ ّن (ضذت درک ضذُ)

تز خالف افتقاد تزخی هحققیي کِ آگاّی هَجة افشایص

ارتثاط هستقین هقٌی داری تا فولکزد سًاى ضْز قن در
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خػَظ سالن ساسی سثشیجات داضت .هطاتِ ایي ًتایج

ًتایج حاغل اس آى داضتِ تاضذ .خَدکارآهذی اهزٍسُ تِ

در پضٍ ّص هسیثی گشارش ضذُ است (.)30

فٌَاى پیص ًیاس هْن رفتار هحسَب هی ضَد چزا کِ تِ

یافتِ ّا حاکی اس آى تَد کِ ٍضقیت هٌافـ درک

فٌَاى تخص هستقلی اس هْارت ّای اساسی فزد فول هی

ضذُ در حذ ًسثتاً هغلَتی قزار دارد ٍ سًاى اس فَایذ

ًوایذ ٍ تا تَجِ تِ ارتثاط هستقین آى تا رفتار لشٍم تَجِ

حاغل اس سالوساسی سثشیجات جْت پیطگیزی اس ٍتا تِ

تزًاهِ ریشاى تْذاضتی را پی دارد.

خَتی آگاُ تَدُ ٍ آى را درک ًوَدُ اًذ .تیي هٌافـ درک

در ایي هغالقِ هْن تزیي راٌّوای فول خارجی

ضذُ ٍ فولکزد سالن ساسی سثشیجات ّوثستگی هستقین

جْت اقذام تِ سالن ساسی سثشیجات ،تزًاهِ ّای

هقٌی داری دیذُ ضذ کِ در هغالقات دیگزی ایي ارتثاط تِ

تلَیشیًَی تِ ٍیضُ ضثکِ استاًی قن تَد کِ در تاسُ سهاًی

اثثات رسیذُ است ( .)29اها در سَی دیگز ٍضقیت هَاًـ

عغیاى ٍتا در راستای اعالؿ رساًی تِ جاهقِ ضْز قن

درک ضذُ در ضزایظ کاهالً ًاهغلَتی قزار داضت ٍ سًاى

تزًاهِ ّای هتٌَفی ارائِ ًوَد .دستزسی گستزدُ تِ ایي

هَاًـ سیادی را در سالن ساسی سثشیجات پیص رٍی خَد

هٌثـ ّذایت کٌٌذُ جْت سالن ساسی سثشیجات در هغالقِ

درک کزدُ تَدًذ .تِ عَری کِ تا تیص تز ضذى هَاًـ درک

درایت ّن گشارش ضذُ است .در هغالقِ ایطاى ً %68وًَِ

ضذُ هیشاى اقذام تِ سالوساسی سثشیجات کوتز هی ضذ.

ّا اعالفات خَد را اس تلَیشیَى دریافت کزدُ تَدًذ

فذم دستزسی تِ پزکلزیي ،فذم آگاّی اس لشٍم ضذففًَی

( .)23ایي هغالقِ تِ غَرت هقغقی غَرت گزفت کِ

سثشیجات تا پزکلزیي ،تَی تذ پزکلزیي ،تاٍر ایي کِ

ًوی تَاًذ تیاًگز رٍاتظ فلَی تیي هتغیزّا تاضذ .ایي

پزکلزیي هَجة خزاب کزدى سثشی هی ضَد ،فذم اّویت

هَضَؿ اس هْن تزیي هحذٍدیت ّای هغالقِ حاضز

ضذففًَی کزدى سثشی ٍ اثزات جاًثی پزکلزیي تزای فزد

هحسَب هی گزدد .الثتِ هی تایست اضارُ کزد کِ استفادُ

اس جولِ ایي هَاًـ تَد .ضایذ تِ دلیل اّویت ایي فَاهل،

اس پزسطٌاهِ رٍا ٍ پایا ٍ ًیش استفادُ اس رٍش هػاحثِ

تیص تزیي ارتثاط تا سالن ساسی سثشیجات ،هَاًـ درک

ساسهاى یافتِ تَسظ پزسطگزاى آهَسش دیذُ جْت گزد

ضذُ تَد کِ ّوثستگی هقکَط ٍ هقٌی داری تِ دست

آٍری اعالفات اس ًقاط قَت ایي هغالقِ هحسَب هی

آهذ ( .)r=-0/567تاال تَدى ایي هیشاى ًطاًگز اّویت ایي

ضَدّ .ن چٌیي سقی ضذ اس توام هزاکش ٍ پایگاّْای

ساسُ در هقایسِ تا سایز ساسُ ّای الگَی تاٍر سالهتی

تْذاضتی در هغالقِ ًوًَِ ٍجَد داضتِ تاضذ کِ ایي

است کِ تایذ هَرد تَجِ آهَسش دٌّذگاى سالهت جاهقِ

هَضَؿ ّن اس ًقاط قَت هغالقِ تِ ضوار هی آیذ.
در ًْایت ًتایج ًطاى داد کِ ضزایظ سالن ساسی

تاضذ.
خَدکارآهذی ّن در ایي پضٍّص هَرد تزرسی

سثشیجات فلی رغن تْذیذ تیواری ٍتا ،ضزایظ هغلَتی

قزار گزفت ٍ ٍضقیت آى کوتز اس حذ هتَسظ تَد.

ًذاضتِ ٍ فَاهل هؤثز قاتل تقذیل تز آى ّن تِ غیز اس

خَدکارآهذی پیص ًیاس هْن رفتار هحسَب هی ضَد چزا

آگاّی اس ٍضقیت هغلَتی تزخَردار ًیست .هَاًـ

کِ تِ فٌَاى تخص هستقلی اس هْارت ّای اساسی فزد

هتقذدی در ایي هغالقِ در خػَظ سالن ساسی

فول هی کٌذ .الثتِ تایذ اضارُ ًوَد کِ ًقص خَدکارآهذی

سثشیجات ٍجَد داضت کِ تِ تٌْایی تِ سًاى خاًِ دار تز

در ضزٍؿ ٍ حفؼ رفتارّای تْذاضتی تَسظ چٌذیي هغالقِ

ًوی گطت ٍ تِ ًؾز هی رسذ فَاهل دیگزی ّن تایذ در

در هَضَفات دیگز ًطاى دادُ ضذُ است ()31

ایي خػَظ هَرد تزرسی قزار گیزًذ .ضایذ تکزار

خَدکارآهذی تِ هقٌی ایواًی است کِ ضخع تِ خَد

هذاخلِ ّای کلیطِ ای ٍ فذم تَجِ تِ هتغیزّای رفتاری

دارد کِ رفتاری خاظ را تا هَفقیت اجزا کٌذ ٍ اًتؾار

ٍ تَجِ غزف تِ آگاّی فاهلی هْن در فذم هَفقیت
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تزرسی ٍضقیت ادراک ٍ رفتار سًاى اس ضذففًَی سثشیجات

استاى هی تاضذ لذا ضوي قذرداًی اس ّوکاری پزسٌل

.هذاخالت آهَسضی ٍ اعالؿ رساًی در ایي سهیٌِ تاضذ

هحتزم تْذاضتی درهاًی ضْز قن ٍ سًاى خاًِ دار حاضز در
. اس ّوکاری ایي هقاًٍت ًیش تقذیز هی گزدد، ِهغالق

تشکر و قدردانی
ایي هقالِ حاغل عزح هػَب هزکش تْذاضت
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Background: Although vegetables have important role to our
diets but in case of infection with microbes they can act as a
source of infection for variety of intestinal diseases namely
cholera. Present study aimed to figure out the status of
vegetable disinfection behavior and its modifiable determinants
during cholera outbreak in Qom province in 2011.
Material & Methods: In a descriptive-analytic study on 554
women (who were household-keeper), vegetable disinfection
behavior and its determinants were investigated. In this study, the
multistage sampling method was used. A researcher-tailored
questionnaire was used to gather data. The valid and reliable
questionnaire was comprised of 85 questions and was completed
by subjects. Then, the collected data was analyzed by SPSS
software (version 19) and using Pearson correlation coefficient
(CI=95%).
Results: The mean and standard error (SE) of age of subjects
were about 31.24+-8.45 Women’s knowledge score on use of
vegetable disinfectants had a mean and SE of 71.5+-11.65.
Altogether, only 15.99% of women (87 persons) reported a
complete disinfection of vegetables. The strongest relationship
was found between Vegetable disinfection behavior and the
perceived barriers that based on Pearson correlation coefficient
was a significant but reverse relationship. (r=-0.567, p=0.019).
Conclusion: Our findings showed that house-keeping women
had a poor behavior regarding vegetable disinfection.
Consequently, poorly-disinfected vegetables are still a prominent
health problem respecting spread of intestinal diseases
especially cholera.
Keywords:
Cholera,
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Outbreak,
Household-keeper
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