
سالمت و بهداشت اردبیلمجله 

   41 تا 32، صفحات 1391 تابستان، دوم، شماره سومدوره 

.

بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان صنف قنادي شهر بردسیر در زمینه 

  هاي مصنوعی در تهیه مواد غذایی  استفاده از رنگ

  

رضا خسروي مشیزي
 1 *

، مسعود یونسیان
2

، محمد امیدوار برنا
1

، الهام گلوي
3  

  

  تهرانپزشکیعلومدانشگاهانستیتو تحقیقات بهداشتی، و بهداشتمحیط، دانشکدهبهداشتمهندسیارشدکارشناسیدانشجوي. 1

  تهرانپزشکیعلومدانشگاه،انستیتو تحقیقات بهداشتی و بهداشتدانشکدهمحیط،بهداشتمهندسیگروهدانشیار. 2

  کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان بردسیر. 3

  Khosravireza60@yahoo.com:  ایمیل   03425220747: فکس   09132432150: تلفن: نویسنده مسئول* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  23/1/91 :پذیرش                         12/11/90 :ریافتد
  

  مقدمه

رنگ از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار در کیفیت 

، ]1[ظاهري و بازار پسندي مواد غذایی است 

توسعه تکنولوژي منجر به استفاده بیشتر از رنگ 

است در سیستم مدرن صنعت مواد غذایی شده

اغلب مشتریان ناخودآگاه رنگ مواد غذایی را ]. 2[

 دانند و دهنده کیفیت و طعم ماده غذایی می نشان

]. 3[روند غذاهاي بدون رنگ کمتر به فروش می

  چکیده 

هاي ها و کارگاهمجاز در آشپزخانههاي مصنوعی مجاز و غیررویه و ناآگاهانه از رنگامروزه استفاده بی :زمینه و هدف

. استکنندگان ایجاد نمودههاي بهداشتی زیادي را در زمینه سالمت مصرفتولید مواد غذایی فاقد نیروي متخصص، نگرانی

ریزي و اقدامات مدیریتی و کنترلی الزم را تسهیل تواند برنامهمی کارکنان مراکز فوقاطالع از میزان آگاهی و نگرش 

هاي مصنوعی در این تحقیق با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان صنف قنادي در زمینه استفاده از رنگ. نماید

  . استتهیه مواد غذایی صورت گرفته

نفر از کارکنان صنف قنادي به صورت  46نامه آگاهی و نگرش  زار پرسشدراین مطالعه با استفاده از اب: کارروش 

ها آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه، مقایسه میانگین دانکن روش تحلیل داده. سرشماري مورد بررسی قرار گرفت

  .استو آزمون همبستگی پیرسون بوده

دار و منفی دارد مثبت و با سن و سابقه کار رابطه معنیدار و نمره آگاهی با میزان تحصیالت رابطه معنی: هایافته

)05/0<p (نمره نگرش هم اگر چه فقط با تحصیالت رابطه  . درصد کل نمرات است 50میانگین کل نمرات آگاهی

هاي مختلف چندان متمایز نیست و تقریبا میانگین کل اما اختالف میانگین این نمرات در گروه) p>01/0(داري دارد  معنی

  .درصد کل نمرات است  74نمرات نگرش 

ها و استاندارد استفاده از نتایج نشان داد میزان آگاهی کارکنان در مورد خوراکی و غیر خوراکی بودن رنگ :گیرينتیجه

بر طبق نتایج بهتر است این آموزش بر . شودهاي خوراکی مجاز کم است و لزوم آموزش در این زمینه احساس میرنگ

هاي مصنوعی مجاز از رنگتحصیالت افراد انجام گیرد، همچنین افراد در مورد اثرات بهداشتی استفاده غیر اساس میزان

کنندگان هاي مصنوعی و افزایش آگاهی استفادهضمن اینکه توزیع محدود و کنترل شده رنگ. اندداراي نگرش منفی بوده

  . هاي مصنوعی در جامعه می باشدز رنگو تولیدکنندگان، بهترین راههاي کاهش استفاده غیر مجاز ا

  صنف قنادي ،نگرش ،آگاهی ،رنگ مصنوعی :هاي کلیديواژه
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هاي طبیعی پایداري کمی با توجه به اینکه رنگ

داشته و هنگام نگهداري و فراوري به طور قابل 

کنند و با کم رنگ شدن رنگ اي تغییر میمالحظه

 ،شودطبیعی از جذابیت مواد غذایی نیز کاسته می

ستفاده بهترین راه حل پیدا شده براي این مشکل ا

بتدا از قطران ادر هاي سنتتیک بوده که از رنگ

هاي مصنوعی اند، رنگ زغالسنگ تولید شده

، ]4و2[ مقاومت زیادي در مقابل حرارت دارند

آسان و ارزان بودن از دیگر  تنوع، دسترسی

این ]. 5و3[هاي مصنوعی است هاي رنگ مزیت

هاي اخیر به منظور عوامل سبب شده در سال

هاي مصنوعی در بسیاري از رنگ صادي،اهداف اقت

  ]. 6[صنعت مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرند 

هاي هاي مصنوعی نگرانیبا افزایش استفاده از رنگ

ها بهداشتی زیادي در مورد استفاده ازاین رنگ

ها از احتمال تولید اغلب این نگرانی]. 3[بوجود آمد 

جزیه اي بود که در اثر شکستن و تمواد سمی

شود هاي مصنوعی در بدن انسان تولید می رنگ

هاي مصنوعی حتی در مقدار بعضی از رنگ]. .8و7[

]. 9[شوند  مصرف کم نیز باعث آلرژي در بدن می

موسسه ملی تغذیه هند گزارش داد مصرف زیاد 

اثرات مضري بر زبان کودکان  4Rرنگ پونسیو 

با  هاي مصنوعیتاثیر متقابل رنگ]. 10[است داشته

بعضی از فاکتورهاي ژنتیکی نیز، ممکن است منجر 

به . به بعضی از اختالالت رفتاري در افراد شود

فاکتورهاي  ها، یکی ازکه مصرف این رنگ طوري

]. 11[ فعالی در کودکان است موثر در اختالالت بیش

ي هاتاثیر مصرف رنگ) 1994(بوریس و مندل 

مورد  فعال، مصنوعی را بر کودکان بیمار بیش

هاي بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند حذف رنگ

مصنوعی از رژیم غذایی این کودکان باعث بهبود 

همچنین  )1994(رو و رو  .]12[استآنان شده

گزارش دادند مصرف رنگ تارترازین باعث بروز 

عصبانیت، کسلی و اختالالت خواب درکودکان 

 ].13[ شود سال می 14تا  2پرتونیک داراي سن هی

و کلیمان و همکاران ) 2007(پوالنزیک و همکاران 

هاي داري بین مصرف رنگ نیز رابطه معنی)2011(

فعال  نوعی و شدت بیماري در کودکان بیشمص

هاي ناشی از با وجود آسیب]. 14و11[ پیدا کردند

بر سالمتی انسان،  هاي مصنوعیمصرف رنگ

شده موید استفاده غیر مجاز این  تحقیقات انجام

جلیله وند و همکاران  از جمله؛. واد در کشور استم

وجود رنگ مصنوعی در عصاره آب ) 2009(

هاي استان قزوین را مورد زغفران رستوران

در بیش از  که بررسی قرار دادند و گزارش دادند

. ها رنگ مصنوعی وجود داردنیمی از نمونه

بیشترین رنگ مصنوعی که استفاده شده بود، رنگ 

بود که طبق استاندارد ملی ایران جزء تارترازین 

 سلطان]. 15[ هاي مصنوعی غیر مجاز استرنگ

 نوعهمچنین وضعیت) 2008(دالل و همکاران 

آب زرشک وآلبالوآبدرمصرفیهايرنگ

تهران را مورد شهرسنتی از مناطق مختلف

 89نتایج ایشان نشان داد . بررسی قرار دادند

 5/18بوده که رنگحاويهانمونهکلازدرصد

درصد داراي رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی و 

درصد حاوي رنگ مصنوعی مجاز خوراکی  5/70

ها درصد نمونه11 براي تولید کننده صنعتی و

این در حالی است که . حاوي رنگ طبیعی بود

براي  رنگ مصنوعی مجاز خوراکیاستفاده از 

  .]5[ واحدهاي فاقد مسئول فنی ممنوع است

استفاده ناآگاهانه  روزافزونافزایشبانجا کهاز آ

هاي مصنوعی در کشور، الزم است اقدامات از رنگ

جدي در زمینه کنترل و مراقبت اصنافی که به 

صورت مجاز و غیر مجاز از این مواد استفاده 

کنند، صورت گیرد و از طرف دیگر به منظور  می

اطالع از تسهیل اقدامات مدیریتی بهداشت محیط،

میزان آگاهی و نگرش این اصناف ضروري به نظر 

ریزي لذا در این مطالعه به منظور برنامه. رسدمی

گیري بهتر مدیریتی در مورد جلوگیري و تصمیم

هاي مصنوعی در جامعه، میزان مصرف رنگ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  1391 تابستان، دوم، شماره سومسال                                                              مجله سالمت و بهداشت اردبیل    34

آگاهی و نگرش شاغلین اصناف قنادي به عنوان 

یکی از مهمترین اصناف در زمینه کاربرد مواد 

  . صنوعی، مورد بررسی قرار گرفترنگی م

  

  روش کار

مقطعی براي بررسی میزان آگاهی در این مطالعه

 نامه پرسشو نگرش شاغلین صنف قنادي، یک 

جوابی  4سوال به صورت آزمون  12مشتمل بر 

سوال به صورت آزمون پنج  12براي آگاهی و 

جوابی براي نگرش با استفاده از مطالعات 

براي تعیین روایی . یداي تهیه گرد کتابخانه

از نظرات اساتید بهداشت محیط و  نامه پرسش

اپیدمیولوژي دانشکده بهداشت و کارشناسان 

بهداشت محیط مرکز بهداشت و بازنگري و اعمال 

هاي اصالحی با روش اعتبار صوري و نظري

با  نامه پرسشپایایی . محتوایی استفاده گردید

و  وزر 15آزمون مجدد با فاصله -روش آزمون

  . درصد انجام شد 85ضریب پایایی باالي 

و به  10هاي صحیح نمره در بخش آگاهی به جواب

هاي غلط نمره صفر تعلق گرفت، به این جواب

و حداقل امتیاز صفر  120ترتیب حداکثر امتیاز 

در بخش نگرش هم با توجه به . منظور شد

 پاسخگویی فراگیر بر اساس طیف لیکرت، کامالً

 افقم، نظري ندارم، مخالفم و کامالًموافقم، مو

. در نظر گرفته شد 1 و 2، 3، 4، 5امتیاز  ،مخالفم

اند که الت نگرشی طوري طراحی شدهابرخی سو

 ي کامالًاي که رأموافقم و برخی به گونه ي کامالًرأ

. گرددتلقی می) 5با امتیاز (مخالفم نگرش مثبت 

 12و حداقل  60حداکثر نمره سواالت نگرشی 

به کلیه  نامه پرسشبراي تکمیل . باشد می

در . هاي قنادي شهر بردسیر مراجعه شد کارگاه

به صورت سرشماري  نامه پرسشهر کارگاه تکمیل 

یعنی کلیه کارکنان کارگاه که در تهیه و پخت  ،بود

شیرینی دخالت داشتند پس از دریافت آموزش 

 توسط پرسشگر نامه پرسشنحوه تکمیل 

را بطور حضوري تکمیل  نامه شپرس ،دیده آموزش

بندي طبقه ،هاي حاصلبا توجه به داده. کردند

 30سال،  30تا 20رهاي سن به سه گروه بین متغی

همچنین از نظر  ؛سال یا بیشتر 40سال و  40تا 

دیپلم و  ،تحصیالت به سه گروه ابتدایی، راهنمایی

باالتر و از نظر سابقه کار افراد در شغل قنادي به 

سال و  20تا  10سال،  10تا  0ه سابقه  بین سه گرو

و با استفاده از برنامه . سال یا بیشتر، انجام شد 20

و همبستگی پیرسون  16نگارش  SPSSنرم افزاري 

رابطه میزان آگاهی و نگرش با سن، تحصیالت و 

. سابقه کار افراد مورد بررسی قرار گرفت

با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل همچنین 

ریانس یک طرفه و مقایسه میانگین دانکن به وا

ها در سطوح تحلیل تفاوت بین میانگین نمره

ار افراد مختلف سنی، سطح تحصیالت و سابقه ک

  . مورد مطالعه پرداخته شد

  

  ها یافته

قنادي که  نفر از شاغلین صنف 46در این مطالعه 

شامل کلیه افراد شاغل در کارگاههاي قنادي شهر 

مورد بررسی قرار گرفتند، که از  بردسیر بود،

درصد تا مقطع  4/17نظر تحصیالت به ترتیب 

 1/39درصد تا مقطع راهنمایی و  5/43ابتدایی، 

از . داشتنددرصد تا مقطع دیپلم و باالتر تحصیالت 

 20ها بین  درصد آن 2/52نظر سن نیز به ترتیب 

 4/17سال و  40تا  30درصد بین  4/30سال،  30تا 

و باالخره از  داشتهسال یا بیشتر سن  40درصد 

در شغل قنادي افراد به سه گروه نظر سابقه کار

ها بین  درصد آن 4/36تقسیم شدند که به ترتیب 

درصد  5/43و  داشتهسال سابقه کار  10تا  صفر

 20ها  درصد آن 1/20سال و  20تا  10ها بین  آن

به . داشتندسال یا بیشتر سابقه کار در این شغل را 

منظور بررسی تاثیر میزان تحصیالت، سن و سابقه 

کار بر آگاهی افراد از آنالیز همبستگی پیرسون 

نتایج نشان داد که بین تحصیالت و . استفاده شد
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درصد اطمینان رابطه  99آگاهی در سطح 

یعنی با ). 1جدول(دار و مثبتی وجود دارد  معنی

افزایش تحصیالت، میزان آگاهی نیز افزایش 

اما آگاهی با سن و سابقه کار رابطه . دیاب می

به این معنی که ). 1جدول (دار و منفی دارد  معنی

با افزایش سن و سابقه کار میزان آگاهی کاهش 

براي بررسی میانگین نمرات آگاهی هر . استیافته

گانه تحصیالت، سن و سابقه کار از  یک از طبقات سه

فاده آنالیز تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه است

 99نتایج این آزمون نشان داد، در سطح . گردید

درصد اطمینان، براي فاکتورهاي تحصیالت، سن و 

سابقه کار، میانگین نمرات در سه طبقه متمایز 

  ).1جدول (باشد  می

  بر نمره آگاهی و همبستگی پیرسون نتایج آزمون تجزیه واریانس .1 جدول

ضریب همبستگی پیرسون F MS SS df منابع تغییرات متغیر

82/8522 64/17045 2 تیمار

تحصیالت
**

595/0+
**

41/39 22/216 68/9297 43 خطا

91/12973 45 کل

67/7242 34/14485 2 تیمار

سن
**

575/0 -
**

27/26 76/275 98/1185 43 خطا

32/26343 45 کل

50/5492 02/10985 2 تیمار

سابقه کار
**

505/0 -
**

37/15 17/357 30/15358 43 خطا

32/26343 45 کل

  درصد 99معنی دار بودن در سطح احتمال  **

  

از نظر فاکتور تحصیالت آزمون مقایسه میانگین 

داراي تحصیالت دانکن نشان داد گروه اول که 

نمره، کمترین نمره  25ابتدایی هستند با میانگین 

درصد اطمینان با  95آگاهی را دارند و در سطح 

دو گروه دیگر که تحصیالت راهنمایی و دیپلم و 

 74و  73باالتر دارند و به ترتیب داراي میانگین 

  ). 1نمودار(داري دارد نمره هستند، اختالف معنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقایسه میانگین نمره آگاهی در سه گروه تحصیالت .1 نمودار

از نظر فاکتور سن، آزمون دانکن همچنین نشان 

درصد اطمینان، گروه سوم که  95داد در سطح 

که  40سال یا بیشتر سن دارند با میانگین نمره  40

کمترین میانگین نمره است با دو گروه دیگر که 

به  سال سن دارند و 40تا  30و  30تا 20بین 

نمره هستند  67و  66/76ترتیب داراي میانگین 

  ). 2 نمودار(داري دارند اختالف معنی

  مقایسه میانگین نمره آگاهی در سه گروه سن .2 نمودار
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براي فاکتور سابقه کار نیز، آزمون مقایسه میانگین 

درصد اطمینان، گروه  95دانکن نشان داد در سطح 

بیشتر سابقه کار دارند با سال یا  20سوم که 

که کمترین میانگین نمره است با  36میانگین نمره 

سال  20تا  10و  10تا 0دو گروه دیگر که بین 

و  72سابقه کار دارند و به ترتیب داراي میانگین 

 نمودار(داري دارند  نمره هستند اختالف معنی 74

3.(  

هاي به منظور بررسی نگرش افراد در مورد رنگ

 5به سواالت  ،ها و مضرات استفاده از آن مصنوعی

داده شد و با استفاده از  5تا  1اي امتیاز گزینه

هاي آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین نمره

نگرش با سن، سابقه کار و تحصیالت مورد بررسی 

درصد اطمینان هیچ  95قرار گرفت که در سطح 

داري بین فاکتورهاي مذکور پیدا نشد رابطه معنی

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه ). 2دولج(

هاي نیز نشان داد که فقط بین تحصیالت و نمره

درصد اطمینان رابطه  95نگرش در سطح 

آزمون مقایسه ). 2جدول (داري وجود دارد  معنی

میانگین نشان داد که افرادي با سطح تحصیالت 

کمترین نمره نگرش را دارند  37ابتدایی با میانگین 

دو گروه دیگر که در سطح راهنمایی و دیپلم  و با

و  47تحصیالت دارند و به ترتیب داراي میانگین 

درصد  95نمره نگرش هستند در سطح  45

  ).4 نمودار( داري دارد اطمینان، اختالف معنی

  

  نمره نگرش روي  یک طرفه و همبستگی پیرسون نتایج آزمون تجزیه واریانس .2جدول 

F  ضریب همبستگی پیرسون MS SS df منابع تغییرات متغیر

19/166 39/332   تحصیالت  تیمار  2

ns
227/0+

*
26/4 95/38 84/1274 43 خطا

23/2007 45 کل

5/72 145 2 سن  تیمار

ns
330/0 -

ns
66/1 61/43 23/1857 43 خطا

23/2007 45 کل

23/23 66/46 2 سابقه کار  تیمار

ns
201/0 -

ns
50/0 59/45 57/1960 20 خطا

91/1013 22 کل

ns         ،درصد 95معنی دار بودن در سطح احتمال * معنی دار نبودن  

  

  

  

  مقایسه میانگین نمره آگاهی در سه گروه سابقه کار .3 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقایسه میانگین نمره نگرش در سه گروه تحصیالت .4نمودار  
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 40سـال و   40تـا   30سال،  30تا 20گروه  سنی سـه  

 42و 47، 45سال بیشتر به ترتیب با میانگین نمـرات 

ــطح  ــانگین   95در س ــر می ــان، از نظ ــد اطمین درص

نمرات نگرش با یکدیگر اختالف معنی داري نداشـته  

ـ  10، 10تا 0سه گروه سابقه کار . اند و بیشـتر   20ا ت

، 46سال همچنین به ترتیب با میـانگین نمـره    20از 

ــطح  43و  45 ــر   95در س ــان، از نظ ــد اطمین درص

میانگین نمرات نگرش اختالف معنـی داري نداشـته   

  ). 3جدول(اند 

  

میانگین نمرات نگرش در سه گروه سنی و سابقه کار .3جدول

  

دهندگان با این موضوع  درصد از پاسخ 76بیش از 

دهنده  تواند نشان که رنگ یک ماده غذایی می

. اندمخالف بوده کامالً ،کیفیت آن ماده غذایی باشد

اند که ها موافق این امر بوده درصد آن 74 و

هاي مصنوعی، اگر زیر نظر از رنگاستفاده 

تواند تهدیدي براي می ،کارشناس متخصص نباشد

درصد  70حدود . محسوب شودسالمت جامعه 

اند که درج موافق این موضوع بوده افراد کامالً

بندي  بر روي بسته »فاقد رنگ مصنوعی«عبارت 

تواند ارزش آن ماده غذایی را مواد غذایی می

درصد افراد  60حدود .  ببردکننده باال براي مصرف

نمودن کیفیت پایین مواد غذایی با  در مورد مخفی

 و ،انداستفاده از رنگ مصنوعی نظر موافق داشته

درصد افراد مورد بررسی اعتقاد دارند  60حدود 

هاي مصنوعی براي سالمتی انسان مضر اگر رنگ

  .شدندها به وفور عرضه نمیدر عطاري ،بودند

، از افراد فاده از دو سوال نظرسنجیهمچنین با است

هاي مهمترین دلیل استفاده بیشتر از رنگ در مورد

هاي طبیعی و مهمترین راه مصنوعی نسبت به رنگ

هاي مصنوعی بر سالمت جلوگیري از عوارض رنگ

درصد افراد قیمت  6/70حدود . جامعه، سوال شد

هاي هاي مصنوعی نسبت به رنگتر رنگپایین

پسند بودن مواد  درصد افراد مشتري 6/17طبیعی، 

 8/11شوند و  غذایی که با رنگ مصنوعی تهیه می

هاي رنگبه تر  درصد افراد دسترسی آسان

مصنوعی را مهمترین دلیل استفاده بیشتر از 

هاي طبیعی هاي مصنوعی نسبت به رنگ رنگ

درصد افراد  53در مورد سوال دوم نیز، . دانند می

کنندگان مواد غذایی،  اهی تهیهباال بردن سطح آگ

درصد افراد باالبردن سطح آگاهی افراد  1/41

کنندگان نهایی محصوالت و  جامعه به عنوان مصرف

گذاري محصوالتی که در  درصد افراد برچسب 9/5

است، را از ها از رنگ مصنوعی استفاده شده آن

هاي هاي جلوگیري از عوارض رنگمهمترین راه

  .ندمصنوعی اعالم کرد

  

  بحث

افزایش سن و سابقه  ،با توجه به نتایج بدست آمده

تاثیري در  ،کار افرادي که  تحصیالت ابتدایی دارند

هاي مصنوعی  مصرف رنگ درافزایش آگاهی آنان 

غیر مجاز نداشته است، اما با افزایش سواد میزان 

حیدري و . کندداري پیدا میآگاهی افزایش معنی

نیز ) 2004(و همکاران  و کریمی) 2010(همکاران 

  ].16و17[ به نتایج مشابهی دست یافتند

میانگین کل نمره آگاهی افراد مورد بررسی  

نصف نمره کل است و  بود که تقریباً 21/65

از انواع رنگ مصنوعی بسیاري از این افراد 

هاي و میزان مصرف رنگ) یا غیرخوراکی خوراکی(

یشتر براي بنابراین آموزش ب. مجاز اطالعی ندارند

باال بردن میزان آگاهی افراد در زمینه استفاده از 

آموزش در . هاي مصنوعی ضرورت داردرنگ

افزایش آگاهی متصدیان مراکز تهیه مواد غذایی 

درباره نوع رنگ مصنوعی و حد مجاز مصرف آن 

وند و همکاران جلیله]. 18و5[نقش موثري دارد 

میانگین نمره نگرش طبقات متغیر

45 30 -20 )سال(سن 

47 40 -30

42 40>

46 10 -0 )سال(سابقه کار

45 20 -10

43 20>
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ها رستوراننیز اعتقاد دارند کنترل بیشتر ) 2009(

ها ازمضرات مصرف  کردن کارکنان آن و آگاه

با توجه به نتایج به . هاي مصنوعی الزم است رنگ

آموزش باید بر اساس میزان  ،آمده دست

پوش و همکاران  احرام]. 15[ تحصیالت صورت گیرد

با بررسی تاثیر دوره ویژه آموزش ) 2009(

بهداشت بر آگاهی و عملکرد متصدیان مواد 

در اصناف مختلف، افزایش آگاهی و عملکرد غذایی 

]. 19[ افراد بعد از دوره آموزشی را نتیجه گرفتند

در این ) 2010(اما نتایج بررسی حیدري و همکاران 

زمینه نشان داد اگر چه آگاهی افراد بعد از 

آموزش افزایش پیدا کرده ولی در وضعیت 

است، که دلیل این عملکردي آنان تاثیري نداشته

را شیوه نامناسب آموزش، زمان ناکافی یا غیر امر 

نکردن موضوعات آموزش در  مناسب یا اعمال

  ]. 16[ اندزمان نظارت بازرسان دانسته

سن و که  نتایج آنالیز نمره نگرش افراد نشان داد

 هداري بر نگرش افراد نداشت سابقه کار تاثیر معنی

میزان نگرش افراد  ،و اگرچه با افزایش تحصیالت

 است،هاي مصنوعی بهبود یافتهدر مورد رنگ هم

اما این تفاوت نگرش چندان قابل توجه نبوده و 

 هاي مصنوعی را  تقریباً نگرش افراد نسبت به رنگ

درصد از  76بیش از . توان یکسان دانستمی

یک ماده  دهندگان با این موضوع که رنگ پاسخ

دهنده کیفیت آن ماده  تواند نشان غذایی می

همچنین افراد . اندمخالف بوده کامالً ،باشد غذایی

هاي مصنوعی، تر رنگسه عامل قیمت پایین

پسند بودن مواد غذایی که با رنگ  مشتري

 به شوند و دسترسی آسانترمصنوعی تهیه می

هاي مصنوعی را مهمترین دالیل استفاده  رنگ

هاي هاي مصنوعی نسبت به رنگبیشتر از رنگ

اعتقاد دارند براي جلوگیري از دانند و طبیعی می

کنندگان هاي مصنوعی، عالوه بر تولیدعوارض رنگ

در مورد اثرات را نیز باید آگاهی مصرف کنندگان 

نتایج پراتیما و . هاي مصنوعی افزایش دادسوء رنگ

نیز موید ضرورت ) 2008و  2005(همکاران 

کنندگان به ویژه در مورد  آموزش مصرف

از رنگ  پروسه که معموالً غذاهاي تازه و بدون

 کنندگان استفادهکردن مصرف منظور گمراه به

  ]. 21و20[باشد  می، شود می

ها از رنگ  گذاري محصوالتی که در آن برچسب

شده، از جمله اقدامات مهمی مصنوعی استفاده

است که در کاهش استفاده از مواد غذایی حاوي 

 70حدود . هاي مصنوعی در جامعه نقش داردرنگ

اند که موافق این موضوع بوده درصد افراد کامالً

بر روي   »فاقد رنگ مصنوعی«درج عبارت 

تواند ارزش آن ماده می ،بندي مواد غذایی بسته

در کشور ما . کننده باال ببرد غذایی را براي مصرف

ها ها از این رنگ که در تهیه آن مواد غذایی معموالً

چنین برچسبی ندارند، در حالی  ،شوداستفاده می

کنندگان این که وجود چنین برچسبی به مصرف

دهد که خود در مورد استفاده از این امکان را می

  ]. 21[مواد غذایی تصمیم بگیرند 

هاي مصنوعی در سراسر کشور  عرضه وسیع رنگ 

نیز از مهمترین عوامل استفاده غیر مجاز این 

افراد مورد  درصد 60حدود  .باشد ها می رنگ

هاي مصنوعی براي  بررسی اعتقاد دارند اگر رنگ

ها به وفور در عطاري ،سالمتی انسان مضر بودند

ها موافق این امر  درصد آن 74و ،شدندعرضه نمی

هاي مصنوعی، اگر زیر اند که استفاده از رنگبوده

می تواند تهدیدي  ،نظر کارشناس متخصص نباشد

توجه به اینکه در  با .براي سالمت جامعه باشد

هاي مصنوعی هاي سازنده رنگکشور ما شرکت

گردد که این مواد فقط معدود است، پیشنهاد می

در واحدهاي تولیدي که مسئول فنی دارند توزیع 

شده و کنترل  شود و با دو روش توزیع کنترل

بازرسان بهداشت، از دسترسی آسان واحدهاي

ن مسئولمانند قنادي که به علت نداشتتولیدي

بهتنها مجاز ،بهداشتیکدساخت وپروانه فنی،
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، ]22[گیاهی هستند وطبیعیهايرنگازاستفاده

. جلوگیري شود

سوءعوارضازاطالع کمیاز آنجا که صنف قنادان

دنبالبهاي مصنوعی داشته و بیشترمصرف رنگ

بنابراین،هستندسودجویی درآمد وکسب

افزایش،زمینهایندرراهبرديپیشنهادمهمترین

اینتولیدکنندگانصنفکنندگان ومصرفآگاهی

هايرنگبکارگیريبه عوارضنسبتغذاییماده

عمومی و هايطریق رسانهاز،مصنوعی

  .باشدکننده میهاي نظارت سازمان

  

  گیريتیجهن

نتایج نشان داد میزان آگاهی کارکنان صنف قناد در 

ها و بودن رنگمورد خوراکی و غیر خوراکی 

هاي خوراکی مجاز کم استاندارد استفاده از رنگ

است، لذا آموزش بیشتر براي باال بردن میزان 

هاي آگاهی این افراد در زمینه استفاده از رنگ

بهتر است  بر طبق نتایج مصنوعی ضرورت دارد،

این آموزش بر اساس میزان تحصیالت افراد انجام 

 هاي قنادي هر چند بیشتر کارکنان کارگاه. گیرد

استفاده غیر  نسبت به جوانب بهداشتی و سالمتی

اند، هاي مصنوعی نگرش منفی داشته مجاز از رنگ

پسند بودن و دسترسی اما  قیمت پایین، مشتري

ترین عوامل هاي مصنوعی را مهم آسان به رنگ

. اندکردههاي مصنوعی بیان استفاده از رنگ

کنترل و نظارت بیشتر بر  منظور بنابراین به

هاي مصنوعی و حفظ و ارتقاء سطح  استفاده از رنگ

  :گرددسالمت جامعه پیشنهادات زیر مطرح می

تولیدکنندگان و آگاهیافزایش میزان -1

 به عوارضنسبتغذاییموادکنندگان مصرف

مصنوعی از طریق ادارات هايرنگرگیريبکا

. هاي عمومی کننده و رسانه هاي نظارت وسازمان

هاي مصنوعی شده رنگ توزیع محدود و کنترل -2

در بازار همراه با کنترل و نظارت مستمر و موثر 

هاي  کننده رنگبازرسان بهداشت بر مراکز مصرف

گذاري محصوالت غذایی که برچسب - 3. مصنوعی

شده، و دادن این از رنگ مصنوعی استفاده در آنها

کنندگان که خود در مورد استفاده امکان به مصرف

   .گیري نماینداز این مواد غذایی تصمیم

  

  سپاسگذاري

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با 

  .باشد می 15801کد 
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ABSTRACT

Background & Objectives: Using immethodically and uninformed of allowed and non-
allowed artificial food dyes in food production establishments without supervision of 
authorized experts, has caused concerns in consumers health. Being aware of the knowledge 
and attitude of food dealers can facilitate throughout planning and managerial programs. This 
study aimed to assess knowledge and attitude of confectionery employees on usage of 
artificial food dyes.
Methods: Knowledge and attitude of all 46 confectionery employees were studied using a 
standard questionnaire. ANOVA, Duncan, and Pearson correlation tests were applied for data
analysis.
Results: Despite the significant positive correlation between knowledge scores and
employees education level, negative relationships were found between knowledge scores and 
age and experience (p<0.05). Attitude scores had significant relationship only with education 
(p<0.01), however, their differences in different groups were not considerable. 
Conclusion: The results showed that staff awareness on food and non-food grade dyes and 
their application is low and training is necessary on this field. It is recommended that training 
to be planned based on employee’s education levels. Subjects had negative attitude on health 
effects of non-allowed artificial dyes. Controlled and limited supply of artificial colors along 
with promoting awareness of producers and users of these dyes are the best strategies to
reduce the unauthorized application of artificial dyes in the community.  
Keywords: Artificial color; Knowledge; Attitude; Confectionary.

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir

