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 خالصه 
 مقدمه

ن عمومی به کیفیت آنها و در دسترس بودن گسترش یافته استفاده از آب های بطری شده به دلیل اطمینا
کنترل آب های بطری شده در مقایسه با شبکه توزیع به دلیل زمان و دمای بیشتر نگهداری از نظر . است

هدف از این مطالعه ارزیابی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد . بهداشتی اهمیت ویژه ای دارد
 .ی آب های بطری شده بوددر خصوص استاندارد ها

 کار وشر
نفر از دانشجویان دانشگاه  444با روش نمونه گیری طبقه ای بین 1323این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 

بخشی  دو پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار. علوم پزشکی مشهد درمقاطع مختلف تحصیلی انجام شد
 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت .بود یآگاه حیطه در سؤال 12 و دموگرافیک مشخصات شامل

های   آزمون و )معیار انحراف و میانگین درصد، :شامل( توصیفی های آماره و 16 نسخه SPSS آماری
 . شد استفاده(  T.testو Anova :شامل(تحلیلی
 نتایج

نمره آگاهی پاسخ  میانگین. آنان زن بودند% 14سال بود که  22/03± 4/04میانگین سنی پاسخ دهندگان 
از نظر آماری بین آگاهی افراد تحت .  بود 15از  10/59 دهندگان در مورد استانداردهای آب بسته بندی 

. تفاوت معنا داری مشاهده نشد( سن، جنس، دانشکده و مقطع تحصیلی)مطالعه و عوامل مورد نظر
(P>0.05) 

 جه گیریینت
یت و سالمت منابع آب مورد استفاده، جنس بطری های آب های بطری شده نیازمند بررسی از لحاظ کیف

بسته بندی، رعایت موازین بهداشتی و اصول صحیح نگهداری به منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان 
دراین پژوهش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به استانداردهای آب . است

این مهم بر لزوم تدوین برنامه های آموزشی به منظور بطری شده درسطح متوسطی برآورد گردید که 
 .افزایش سطح آگاهی این قشر از جامعه به عنوان متولیان عرصه سالمت صحه می گذارد

 آب بطری شده، آگاهی، استاندارد، دانشجویان :کلمات کلیدی
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