
 

 302 8931   اتبستان /2   / شمارهپنجمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

 یفیمطالعه ک کیمنتخب:  یآموزش مارستانیب کیدر  هیواحد تغذ یهاچالش ییشناسا 
 

 ،3یدریاعظم ح ،2یلیراسماعیمحمدرضا ام ،2مقدم ییمحمود نکو ،1زدانپناهی زیمهرانگ ،*1یدرینرگس ح

 4یجامع بزرگ یدریح دیمج

 
 12/1/89 :دریافت مقاله              21/6/89 :شدهصالح دریافت مقاله ا             26/6/89 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

ده د  یقرار م  ریثأتحت ت یادیرا به مقدار ز مارانیب یمندتیباشد و رضایم مارستانیب یبانیپشت یواحدها نیتراز مهم هیواحد تغذ :مقدمه

 ییمطالع ه ب ه منر ور شناس ا نی ا ج هینت خواهد ش د  در مارستانیب یهانهیباعث کاهش هز هیخدمات بخش تغذ تیفیبه ک رانیتوجه مد
 منتخب انجام شد  یآموزش مارستانیب کیدر  هیواحد تغذ یهاچالش

 یها به روش هدفمند و گلوله برف انجام شد  نمونه 2981در سال  یدارشناسیپد وهیبود که به ش یفیمطالعه حاضر از نوع ک :بررسی روش

 نهیزم نیو مطلع در ا هیبخش تغذ تینفر از افراد مرتبط با فعال 12بود   افتهیساختار  مهیحبه نها، مصاداده یوارد مطالعه شدند  روش گردآور
 انجام شد  یچارچوب لیها با استفاده از تحلداده لیلانتخاب شدند  تح

ش امل قرارداده ا و  یاصل یشدند  کدها ییشناسا یکد فرع 12و  یکد اصل 1شده در قالب  ییشناسا یهادر مطالعه حاضر چالش ها:یافته

 بودند  یکیزیف یغذا و فضا تیفیک ،یانسان یروین ،ینرارت صف ،یمال نیمأت ،یمناقصات، نرارت ستاد

 یندآفراز  ناپذیراجد یمرو ا رانبیما سالمت دبهبودر  ملاعو مهمتریناز  یکی نستاربیمادر  هی بخ ش تغذ به توجه :یریگجهیو نت بحث

ت وان ب ا یراستا م نیدر هم ،باشند شتهدا عموضو ینا بهای هیژو توجهگذاران استیو س هانستاربیما اندیرم ستا زمال ینابنابر  ستا نمادر
 یک یزیف یغ ذا و فض ا تی فیک شیافزا ،یانسان یروین نیمأت ،ینرارت صف ،یمال نیمأت ،ینرارت ستاد صات،در قراردادها و مناق یبازنگر

  دیود بخشرا بهب مارستانیب هیبخش تغذ تیتوان وضعیم
 

 یفیمطالعه ک ،یآموزش مارستانیب ماران،یغذا، ب ت،یفیک ه،یواحد تغذ :یدیکل واژگان

 
:یهاچالش ییشناسا .دیمج یجامع بزرگ یدریح ،اعظم یدریح ،محمدرضا یلیراسماعیام ،محمودمقدم  یینکو ،زیمهرانگ زدانپناهی ،نرگس یدریح ارجاع 
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 یآموزش مارستانیب کیدر  هیواحد تغذ یهاچالش

 مقدمه

و باه  مارسااا یب یهاابخش نیتراز مهم هیواحد تغذ

ارتقاء  نیو همچن مارا یاز ارکا  سالمت ب یکیعنوا  

 تیااباشااد و در نهایماا مارساااا یدر ب مااارا یبهبااود ب

 ریثأتحات تا یادیارا به مقادار ز ا ماریب یامندیرضا

 نیارابطه پژوهشگرا  بار ا نی(. در هم1) دهدیقرار م

باه عناوا  بخاش  دیابا دهاواحا نیاعاقاد هساند که ا

مورد  مارا یب تیدرما  و رضا ندیآدر فر ریناپذییجدا

 (. 2) دنریتوجه قرار گ

خادما   تیافیثر در کؤعوامل ما نیتراز مهم یکی   

باشاد یم مارساا یب هیجه به واحد تغذها تومارساا یب

 زما مااد درمااا  و  ناادیآدر فر یاساساا یکااه عااامل

ه با ماارا یکه ب یی(. از آنجا3) شودیقلمداد م یبهبود

شاوند، یشاناخاه ما مارسااا یب یاصل ا یعنوا  مشار

هاد   نیتارها مهمآ  تیو جلب رضا حیدرما  صح

ما  هاا خادمارسااا ی(. ب4) باشدیدر نظام سالمت م

( 5) دهنادیمافااو  اراهاه ما تیافیباا ک یمشابه ولا

و  تیخدما  باالتر باشد، رضا تیفیهرچه ک ،نیبنابرا

 نیاو ا ابادییما شیافزا مارساا یبه ب مارا یب یوفادار

 شاودیما مارساا یب کیو رشد  یعامل سبب ماندگار

(6،7.) 

از  یاریبسا یهااها با چالشسازما  را یمد امروزه،   

 نیااباشااند. در ایخاادما  مواجااه ماا تیاافیجملااه ک

کاه در نظاام  یاایاهم لیاها به دلمارساا یخصوص ب

موضاو   نیها با اسازما  ریاز سا شیسالمت دارند، ب

و مسئوال   مارا ینظرا  ب یابی(. ارز8) رو هساندهروب

در ارتقااء و بهباود  مارسااا یب هیامرتبط با واحد تغذ

 یتاوجهبالنقاش قا مارساا یب ییغذا سیسرو تیفیک

خادما   تیافیباه ک را یتوجه مد نی(. همچن9) دارد

 مارساااا یب یهااانااهیباعااک کاااهش هز هیاابخاش تغذ

در  هیاخادما  بخاش تغذ یابی(. ارز11) خواهد شد

مهام  ماارا یب هیارفاه و تغذ یها نه فقط برامارساا یب

هام حااهز  مارسااا یب یهانهیاست بلکه در کنارل هز

و نظااار   تیریمااد ،نی( بنااابرا2) باشاادیماا تیاااهم

در  یعامال مهما هیابار بخاش تغذ حیدرست و صح

(. 11) باشادیم مارا یب تیو کسب رضا نهیکاهش هز

دهناد ینشاا  ما ناهیزم نیامطالعا  انجام شاده در ا

در  جیارا یمشاکل مارسااا ،یب ییخدما  غذا تیفیک

اساا   نی(. بر هما9، 12باشد )یها ممارساا یب شاریب

و  Abdelhafezده از مطالعاه آمابه دست  جیطبق ناا

نامناساب  هیابخاش تغذ یهاااز چالش یکیهمکارا  

در و همکاارا   Sahin(. 9) باشادیغذا م یبود  دما

عادم  لیاباه دل ماارا یکند که اکثر بیم ا یب نهیزم نیا

 یکما اریمقدار بس مارساا ،یغذای ب تیفیاز ک تیرضا

 یهااسیسرو یابی(. ارز2) کردندیاز غذا را مصر  م

 هیاارفاااه و تغذ ینااه فقااط باارا مارساااا یدر ب ییغااذا

 مارساا یب یهانهیمهم است بلکه در کنارل هز مارا یب

باشد. الزم به ذکر است در کشاور یم تیهم حاهز اهم

صاور  نپذیرفااه اسات و  ناهیزم نیای در اما مطالعه

باه  وطمربا حوزه معماوالً نیمطالعا  انجام شده در ا

از  رهیاارساانل، پزشااکا  و غپ مااارا ،یب یامندیرضااا

 یبررس ،نیباشند بنابرایم هیخدما  بخش تغذ تیفیک

باه  یالزم و ضرور مارساا یب هیواحد تغذ یهاچالش

 ییرسااد. مطالعااه حاضاار بااا هااد  شناساااینظاار ماا

مناخب در  یآموزش مارساا یب هیواحد تغذ یهاچالش

در جهات  یگام قیطر نیشهر کرما  انجام شد تا از ا

و اراهااه خاادما  در  مااارا یب هیااتغذ تیبهبااود وضااع

 برداشاه شود. مارساا یب

 

 روش بررسی

 وهیباود کاه باه شا یفایپژوهش ک کیمطالعه حاضر 

 یآموزشا مارسااا یدر ب 1397در ساال  پدیدارشناسی
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  یآموزش مارستانیب کیدر  هیواحد تغذ یهاچالش

 

 نیااناخاب ا لیپور در شهر کرما  انجام شد. دلیافضل

 نیااراهاه خادما  ا یو حجم بااال یبزرگ مارساا یب

هاا از باود. داده ا یو دانشاجو ماارا یباه ب مارساا یب

شادند.  یگاردآور افااهیسااخاار  مهیمصاحبه ن قیطر

پرساانل واحااد  نیکنناادگا  در مصاااحبه از بااشاارکت

کارکنا  مرتبط باا  مارساا ،یب یساؤو ر را یمد ه،یتغذ

معاوناات درمااا  و معاوناات توسااعه  هیاابخااش تغذ

 ا مارساایب هیاواحاد تغذ مانکاریو منابع و پ تیریمد

 لیااز قب ییارهاایافراد بر اسا  مع نیمناخب بودند. ا

داشاان  نه،یزم نیدر ا یکاف عا داشان مهار  و اطال

مارتبط باود   نیعالقه به موضو  پاژوهش و همچنا

وارد پژوهش شادند.  هیشوندگا  با بخش تغذمصاحبه

انجام شاد  یبه روش هدفمند و گلوله برف یریگنمونه

. جهات دینفر رس 25ها به هو حجم نمونه تا اشبا  داد

باااا  یتماااا  تلفنااا یانجاااام مصااااحبه اباااادا طااا

هاا و محال زماا  انجاام مصااحبه وندگا ،شمصاحبه

 زما مد شد.  نییشوندگا  تعمناسب از نظر مصاحبه

بااود.  قااهیدق 41تااا  31، شااوندهمصاحبههاار  یباارا

، ضاابط شاادند. صااو ضبطهااا بااه کمااک مصاااحبه

 یال کلؤس کیار و با و بدو  ساخا یها، فردمصاحبه

و  شااریاال  بؤباه سامت سا جیآغاز شد و باه تادر

 تیشاوندگا ، رضاارفات. از مصااحبه شیپاتر قیعم

آگاهانااه شااامل حااق  تی. رضااادیااآگاهاناه اخااذ گرد

در مطالعه، ضبط مصاحبه بادو  ناام،  یاریشرکت اخا

 یکلا جیاز نااا یتوسط محقق، آگااه یرازدار تیرعا

 مطالعه بود.

شادند. ساپس باه  پیاها، تامصاحبه یهادهدا ابادا   

ها کلمه باه کلماه خواناده منظور اساخراج کدها، داده

 یهاااز گفااه ییهااها و پااراگرا ها، جملهکلمه شد.

نکاا  مهام و مارتبط باا  یشوندگا  که حاومصاحبه

 ییموضااو  پااژوهش بودنااد، بااه عنااوا  واحااد معنااا

(Meaning Unit در نظاااار گرفاااااه شاااادند )و 

مان انجاام شاد و تجاارب  هیدر حاش یسینوشتاددای

از  هیااول یگاذارکاد یشوندگا  ثبت شد. برامصاحبه

 یهاااشااوندگا  و برداشااتکلمااا  خااود مصاااحبه

هاا ها اسافاده شاد. موضاو آ  یهاپژوهشگر از گفاه

 ییتا بر اسا  تشاابه معناا شدند یبار بازخوان نیچند

هاا و . موضندشو نیگزیجا یو فرع یاصل یدر کدها

 یبنادطبقاه یو مفهوم یی، تفاو  معنابر اسا  تشابه

 شدند.

از  یفایک یهااداده یایو روا ییایاز پا نا یاطم یبرا   

 تیاقابل ،یریپاذقابل قباول باود ، اناقاال اریچهار مع

 نا یاطم ی(. برا13) اسافاده شد یریدپذییو تأ نا یاطم

ر تناو  با حداکث یریگها، نمونهاز قابل قبول بود  داده

هاا در باازه کاه مصااحبه نیاصور  گرفت. ضامن ا

 صیهمچو  تخصا یشد و موارد مماهه انجا 6 یزمان

ها و حسن ارتبااط باا داده یآورجمع یبرا یزما  کاف

زماا  هم یبردارادداشتیو  قیکنندگا  در تحقشرکت

پاژوهش  یها در طول اجراو ثبت داده صو ضبطبا 

شاده از  هیاته یهاکاد نیا. عاالوه بار ادیلحاظ گرد

کننادگا  قارار گرفات و شارکت اریها در اخامصاحبه

. دیها رسآ  دییاعمال اصالحا  مورد نظر به تأ ازبعد 

کاه  دیاگرد یاناقاال، ساع تیاز قابل نا یبه منظور اطم

 یاجارا ناهیو زم طیپاروهه، محا یمراحال اجارا هیکل

شوندگا  شرح داده مصاحبه یمطالعه به طور کامل برا

 نادیآفر زیان ناا یاطم تیاقابل اریامع نیتأم یبراشود. 

بااا سااابقه انجااام  دیاسااات اریااانجااام مطالعااه در اخا

 یها پس از بازنگرقرار گرفت و آ  یفیک یهاپژوهش

قرار دادند.  دییپژوهش را مورد تأ جیمطالعه، ناا ندیآفر

کنندگا  و مشارکت دییأها به تداده ،یریدپذییجهت تأ

 یو دو نفار از اعضاا قیاتحق هگروهمکارا   نیهمچن

 هیجزت ی. برادیرس قیتحق گروهخارج از  یعلم  أیه
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 یآموزش مارستانیب کیدر  هیواحد تغذ یهاچالش

اسافاده  یچارچوب لیها از روش تحلمصاحبه لیو تحل

باا  ییکه پژوهشاگرا  بعاد از آشانا بیترت نیشد. بد

را  یدیاو موضاوعا  کل میدامنه و تنو  مطالب، مفاه

 یچاارچوب موضاوع کیاو بر اساا  آ ،  ییشناسا

مرباوط باه  یهااردناد و ساپس تماام نوشااهک میتنظ

 یموضاوع برا بر اسا  چاارچو یفرد یهامصاحبه

 یمنبع موضاوع کیقرار دادند و  ینیحاصل مورد بازب

 هاا،هیاتضاادها، نظر م،ینمودند. مفااه دما یمناسب چ

و  ساهیانجاام شاده باا هام مقا قاا یو تحق ا یتجرب

 .دیگردها اسانااج افاهیالگوها و روابط مورد نظر از 

 

 هایافته

 هیااهااا و مشااکال  بخااش تغذچااالش یدر بررساا 

کاد  7مناخاب در شاهر کرماا ،  یآموزشا مارساا یب

 شد. ییشناسا یکد فرع 21و  یاصل

 

 

 در بیمارستان آموزشی منتخب تغذیه واحد هایکدهای اصلی و فرعی مربوط به چالش: 1جدول 

 کدهای فرعی کدهای اصلی ردیف

 عدم شفافیت مناقصات اقصاتمن قراردادها و 8

 در مناقصات کنندگانشرکت تعداد بودن محدود

  مناقصات در کنندگانشرکت صالحیت تعیین هایمالک ابهام در

 توزیع غذا و طبخ قرارداد در نبود حجم و مقدار یکسان

 قراردادها  سالیانه نبود تعدیل

 ها قیمت مبانی و دقیق نبودن برآورد

 پیمانکار  برای شده تعیین یهامهیجر اجرایی ضمانت عدم نظارت ستادی 3

 پیمانکاران در خصوص پشتیبانی معاونت عملکرد ضعیف

 بیمارستان مالی ضعف مالی مینأت 2

 آشپزخانه سازی صنعتی باالی هایهزینه

 پیمانکار توسط ریزبین ناظران شدن حذف نظارت صفی 1

 سیستم در ناظران شدن حل

  بیمارستان در شب و عصر هایشیفت رد ناظر مقیم حضور عدم

 ناظرین متعدد تعویض

 تغذیه کارشناسان و محیط بهداشت بین وظایف تفکیک عدم نیروی انسانی 5

  تغذیه کارشناسان از بیمارستان مدیریت حمایت عدم

  آشپزخانه پرسنل خصوص در پیمانکار ناکافی اختیار

 تغذیه  شاخص بودن کیفی کیفیت غذا 2

 خاطر پخت سنتیه یین غذا بکیفیت پا

 

0 

 فیزیکی فضای

 

 آشپزخانه زیرساختی مشکالت

  مرتبط فضاهای و آشپزخانه طراحی و مهندسی فنی، ضوابط نکردن رعایت
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مشکالت مربووط بوه اراردادهوا و  -اول یکد اصل

 منااصات 

اساااخراج شااده از نظاارا   یموضااو  اصاال نیاولاا

 ه،یاخاش تغذب یهاکنندگا  در رابطه با چالششرکت

مشااکال  مربااوط بااه قرادادهااا و مناقصااا  بااود. 

آ   تیاطباع و ماه یقراردادها و مناقصا  باه اقاضاا

گاذار در هساند و قانو  یاژهیاصول و قواعد و یدارا

ن و یافاراد جامعاه، قاوان یمناافع عماوم نیجهت تأم

 انهینموده است. سال نیها تدوآ  یبرا یمقررا  خاص

دولات صار  انعقااد  یعماوم از بودجه یادیمبالغ ز

 یخدمات یهاو طرح یعمران یهاتیقراردادها در فعال

 یحساان اجاارا یرو در راساااا نیااگااردد و از ایماا

 یمانکااریپ یمزباور، الزم اسات قراردادهاا یهاطرح

هاا اجارا آ  مفاادمطلوب منعقاد و  یمربوط، به نحو

اسااخراج  یکد فرعا 6موضو   نیگردد. در رابطه با ا

بود  یفرع یاز کدها یکیمناقصا   تیفافشد. عدم ش

شاوندگا  باه آ  اشااره کردناد. مصااحبه که مصاحبه

در مناقصاا  »باره عنوا  نمود کاه  نیدر ا 11شونده 

دارند که  یبا نفوذ و قَدَر با هم تبان یهاشرکت معموالً
 (.11)م.  «اناخااب کناد مارسااا یکادام ب مانکاریهر پ

ده، محادود باود  از موضوعا  مطرح شا گرید یکی

کنندگا  در مناقصا  باود کاه مصااحبه تعداد شرکت

از مشکال  مناقصه در  یکی»نمود که  ا یب 25شونده 

العمار مادام باًیبود  و تقر یکوچک، انحصار یشهرها
 (.25)م. «بود  او  هست و رقابت وجود نداره

کنندگا  شرکت تیصالح نییتع یهادر مالک ابهام   

بااود کااه در موضااو   یگاارید در مناقصااا  بحااک

 نیاادر ا یامناقصااا  مطاارح شااد. مصاااحبه شااونده

بحاک  هاا معماوالًدر مناقصه»خصوص اظهار داشت: 

وجاود ناداره و تنهاا  تیصالح نییتع ای طیاحراز شرا
(. 13)م. «رهیاگیماالک اناخااب قارار ما نییپا متیق

ها اشااره شاد عباار  که به آ  یگرید یفرع یدهاک

در قرارداد طبخ و  کسا یجم و مقدار بودند از نبود ح

هاا در ماتیق ینبود  برآورد و مباان قیغذا، دق عیتوز

 نیااقراردادهااا در ا انهیسااال لیمناقصااا  و نبااود تعااد

شوندگا  عناوا  کردناد: از مصاحبه یخصوص تعداد

که اگه تورم  یبه طور ر ندا انهیسال لیقراردادها تعد»

. (24)م. « شاهینما ادیکند، مبلغ قرارداد ز دایپ شیافزا

کاه  ییهااشارکت»اظهار داشت  یگریشرکت کننده د

 یرو نیاو ا ساانین ادیز کننیدر مناقصا  شرکت م
 (.22)م. « ذارهیم ریثأحق اناخاب ما ت

 یدوم: مشکالت مربوط به نظارت ستاد یاصل کد

هااا شااده از مصاااحبه ییشناسااا یکااد اصاال نیدوماا

 تیاز اهمبود کاه ا یمشکال  مربوط به نظار  سااد

خاادما  برخااوردار بااود کااه در  تیاافیدر ک یاژهیااو

 ییو کاارآ افاهیها، کاهش نهیهز قیصور  نظار  دق

 یهااماهیجر یای. عادم ضامانت اجراابدییم شیافزا

 مانکاارا یپ خی)عادم تاوب مانکااریپ یشده بارا نییتع

بر عملکرد  فی( و نظار  ضعیبانیتوسط معاونت پشا

حااک بودنااد کااه مب نیااا یدو کااد فرعاا مانکاااریپ

هاا اشااره کردناد. مصااحبه شاوندگا  باه آ مصاحبه

 نییتع یهامهیجر»باره اظهار داشت:  نیدر ا یاشونده
ندارد و معاونات  ییضمانت اجرا مانکار،یپ یشده برا

)م  «کنادیف عمل مایضع مانکارا یپ یجلو یبانیپشا

 مانکااریاگار پ»کرد  ا یب یگری(. مشارکت کننده د17

بشاه در اکثار  مهیکنه و جر یارداد کوتاهقر یدر اجرا

 شاهیکه وجود داره، موضو  حل م ییهامواقع با رابطه

 نی(. همچناا8)م. «شااهیپرداخاات نماا یامااهیو جر

باه خااطر  معماوالً» کارد ا یب 2کننده شماره مشارکت

هاا باه مارسااا یوجود داره و ب یمشکال  مال که نیا
 تونهیوب نمخ یبانیبدهکار ، معاونت پشا مانکارا یپ

 (.2)م. «نظار  کنه مانکارایبه کار پ
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   یمال نیمأسوم: مشکالت مربوط به ت یاصل کد

اساخراج شده، مشکال  مربوط باه  یکد اصل نیسوم

 یهادر زما  یابودجه یهاتیبود. محدود یمال نیمأت

اسات،  ینیبشیپ رقابلیکه غ ییهادر زما  ایخاص و 

داد. ضاعف یما لیشکها را تیاز نگران یابخش عمده

بااود کااه  یفرعاا یاز کاادها یکاای مارساااا یب یمااال

. مصاحبه شاونده دشوندگا  به آ  اشاره کردنمصاحبه

از  یکاای» باااره عنااوا  نمااود کااه نیاادر ا 2شااماره 

هست کاه باه علات  مارساا یب یمشکال  ضعف مال
کوتااه  مانکااریپ یجلاو معماوالً مانکارا ،یبه پ یبده

 یباااال یهااانااهیهز دوم، ی. کااد فرعاا«ناادیآیماا

در  یاآشپزخانه بود که مصااحبه شاونده یسازیصنعا

بادو   ییشاوظار  زا یاتجه»کارد:  ا یابااره ب نیا
و  ساتین یکناد و بهداشاایحرار  خشاک، کاار ما

(. 11)م. «داره ییبااال نهیمدر  هز زا یاسافاده از تجه

 نیایتع یهاابودجاه» کرد ا یب یگریمصاحبه شونده د

هاا مارسااا یب نیبنابرا ست،یها نهنیهز یشده جوابگو
 .(5)م. « بدهکار  مانکارا یدر اکثر اوقا  به پ

  یچهارم: مشکالت مربوط به نظارت صف یاصل کد

 یمشکال  مربوط به نظار  صاف یکد اصل نیچهارم

حاال حاضار در  یهااچالش نیتراز مهم یکیبود که 

 یبه خاوب یصف یهاباشد که اگر نظار یم نهیزم نیا

خادما  و  تیافیک شیمنجار باه افازا ردی  بگصور

 یکد فرع رابطه چهار نیگردد. در ایها منهیکاهش هز

توساط  نیزبیا. حذ  شد  نااظرا  ردیاساخراج گرد

بود که به آ  اشااره شاد.  یاز موضوعات یکی مانکاریپ

اگار »باره عنوا  نماود کاه:  نیدر ا یامصاحبه شونده

 الًمعماو رهیابگ رادیاا مانکااریاز کاار پ یلایخ یناظر
(. مصااحبه 14)م. «ذارهیاو  فارد را کناار ما مانکاریپ

 که وجود یاز مشکالت یکی» نمود ا یب گرید یاشونده

مسائله  نیدارد، قدر  نداشان نااظر هسات کاه هما
 .(21)م. « شهیباعک حذفش م

که مطرح شد، حل شاد   یاز موضوعات گرید یکی   

 نیادر ا یابود که مصااحبه شاونده سامیناظرا  در س

خاوب کاار  یچناد مااه ناظرا معموالً»کرد:  ا یباره ب
و  ینایزبیشاوند. ریحل م سامیبعد در س یکنن ولیم

عادم  گار،ی(. موضاو  د8)م. «ادیایما نییدقاشو  پاا

در  بعصار و شا یهاافتیدر شا میحضور ناظر مقا

خصاوص  نیادر ا یابود. مصاحبه شاونده مارساا یب

ه با میمواجاه هساا رویاما باا کمباود ن»اظهار داشت: 

 هیاعصر و شاب نااظر تغذ یهافتیش یکه تو یطور
ماعادد  ضیتعاو گار،ی(. مشکل د19)م. «حضور ندارد

عنوا   یاشوندهخصوص مصاحبه نیبود. در ا نیناظر

که نااظرا زود باه  نهیکه هست ا یاگهیمشکل د»کرد: 

تاا  3، ریامااه اخ 3در عارض شن مثال ًیزود عوض م
 (.23)م. «ناظر عوض شده است

 یانسان یرویپنجم: مشکالت مربوط به ن یاصل کد

شده، مشکال  مربوط باه  ییشناسا یکد اصل نیپنجم

مسئله منجار  نیاست که عدم توجه به ا یانسان یروین

 یمارساااانیب یهااادر بخااش یاساساا یهااابااه چااالش

 کیابود. عدم تفک یسه کد فرع رندهیشود و دربرگیم

 یکای هیرشناسا  تغذو کا طیبهداشت مح نیب فیوظا

بااره  نیاا در یابود. مصاحبه شونده یفرع یاز کدها

و  طیبهداشات محا یکارشناسا فیوظا»اظهار داشت: 

 نشاده و عماالً کیاتفک یبه درساا هیتغذ یکارشناسا

مربااوط بااه  یکااارا ریاادرگ دیاابا هیااذغت یکارشناسااا

 یگاری(. موضو  د4)م.« بهداشت آشپزخانه هم باشند

 مارسااا یب تیریمد تی، عدم حماکه به آ  اشاره شد

خصاوص مصااحبه  نیاا ربود. د هیاز کارشناسا  تغذ

 یبه کارشناسا مارساا یب تیریمد»کرد:  ا یب یاشونده

ها او  یهاده و به درخواستینم تیاهم هیبخش تغذ
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عملکارد  یبرا هیکنه و دست کارشنا  تغذیتوجه نم
در  کاارمانیپ یناکااف اریا(. اخا15)م. «ساتیبهار باز ن

رابطااه  مانکااارا یخصااوص پرساانل آشااپزخانه )پ

مشاکال   گاریخود ندارناد( از د یرویبا ن یاساخدام

باره اظهار  نیدر ا یاواحد بود که مصاحبه شونده نیا

 یروهااایبااا ن یرابطااه اساااخدام مانکااارا یپ»داشاات: 

توانناد آشاپز و سرآشاپز و یخودشا  ندارند و فقط م
 یروهاایدهناد و ن هادشانیپ یهمکاار ینگهبا  را برا

نباشه، حق  یراض ها از کار آ مانکاریرا اگرچه پ گرید
 (.11)م. «ها را نداره اخراج آ ای ضیتعو

 غذا  تیفیششم: مشکالت مربوط به ک یاصل کد

غاذا   تیافیمشکال  مربوط باه ک ،یکد اصل نیششم

منجار باه  ابدی شیغذا افزا تیفیکه ک یبود. در صورت

باود   یفیک ،یکد فرع نیشود. اولیم مارا یب تیرضا

غاذا(  تیافیبود  ک یاقهیو سل ی)نسب هیشاخص تغذ

موضو   کیغذا  تیفیک»گفت  یابود. مصاحبه شونده

ذاهقاه خاودش  هاست، هر کس بنا ب یاقهیو سل ینسب
که  یاز موضوعات گرید یکی(. 14)م. «پسنددیغذا را م

بود  یخاطر پخت سناه غذا ب نییپا تیفیمطرح شد، ک

باه خااطر »کرد:  ا یباره ب نیدر ا یاشوندهکه مصاحبه

پخات  نیو همچن ادییم نییغذا پا تیفیک یپخت سنا
 «کناهیما ریرا در آشپزخانه درگ یادیز یروهاین یسنا

 (.1)م.

 یکیزیف یهفتم: مشکالت مربوط به فضا یاصل کد

شده، مشکال  مربوط باه  ییشناسا یکد اصل نیهفام

مرباوط باه بخاش  یکیزیف ید. فضابو یکیزیف یفضا

خاودش را داشااه باشاد تاا  یاساانداردها دیبا هیتغذ

. مصاااحبه دیااباوانااد خاادما  مربوطااه را اراهااه نما

آشپزخانه  یرساخایزدر خصوص مشکال   یاشونده

 مالمشاکال  مرباوط باه عوا شااریب»اظهار داشات: 

هاا از بخش یها است که در برخرساختیو ز یکیزیف

الزم  یهااااسااااندارد مارساااا یزخانه باز جملااه آشااپ
 تیارعا گار،ی(. موضاو  د15)م. «نشده است تیرعا

آشاپزخانه و  یو طراحا یمهندسا ،ینکرد  ضوابط فن

و  یساازمرتبط )اسااندارد نبود  مکا  آمااده یفضاها

خصاوص  نیاا درمواد و طابخ غاذا( باود.  ینگهدار

 یمهندسا ،یما ضوابط فنا»کرد:  ا یب یامصاحبه کننده

کاه  ییمثالً جا میندار یآشپزخانه اسااندارد یو طراح
 شود معماوالًیطبخ آماده م یو غذا برا یمواد نگهدار

 (.21)م. «ستیاسااندارد ن

 

 یریگجهیو نت بحث

در  هیااااداد واحااااد تغذ  نشا مطالعه ینا جیناااااا

باشاد. یرو مابهرو ریبسیا یهاچالش باهاا مارساا یب

 ناهیکننادگا  در زمارکتها از نظر مشچالش نیترمهم

 ،یماال نیمأتا ،یقراردادها و مناقصا ، نظاار  ساااد

 یغاذا و فضاا تیافیک ،یانساان یروین ،ینظار  صف

 نیاابودنااد. در ا هیااواحااد تغذ یهاچالشاز  یکاایزیف

قراردادها و مناقصا  شاامل  یهارمجموعهیمطالعه، ز

کنندگا  مناقصا ، محدود بود  تعداد شرکت تیشفاف

 تیصاالح نیایتع یهاادر مناقصا ، ابهاام در ماالک

کننادگا  در مناقصاا ، نباود حجام و مقادار شرکت

 لیغاذا، نباود تعاد عیادر قرارداد طابخ و توز کسا ی

ها متیق ینبود  برآورد و مبان قیقراردادها، دق انهیسال

با  یاو همکارا  در مطالعه یبیرابطه طب نیبود. در هم

در خادما   یراهبرد کااهش تصاد یابیارزش» عنوا 

تابعه وزار  بهداشت، درماا   یهامارساا یب یبانیپشا

از  یکایکاه  دندیرس جهینا نیبه ا «یو آموزش پزشک

 و مانکااااارا یمحااادود باااود  تعاااداد پ لیااادال

عادم  لیااز قب یکنندگا  در مناقصاا  ماواردشرکت

 یتوانمناد در ساطح منطقاه، نااتوان مانکاارا یوجود پ

 مانکااارا یو اناخاااب پ ییهااا در شناسااامارساااا یب
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واحاد  نیایهاا در تعمارسااا یب ییتوانمند، عدم توانا

واحاد خادمت  یبهاا نییو تع تیخدمت، حجم فعال

و  زادهمطالعااه محمااد جیناااا نی(. همچناا14) بااود

که در  یاز مشکال  مهم یکینشا  داد  زیناسکندری 

 یدر برگاازار تیمناقصااا  وجااود دارد عاادم شاافاف

مطالعا  با مطالعه حاضار  جی(. ناا15)   استمناقصا

باشد که  نیا لیبه دل تواندیم نیباشد که ایم راسااهم

کننادگا  به شارکت یعموم یرسانجهت اطال  یایسا

ن محادود یوجاود نادارد و همچنا یو حقاوق یقیحق

شاود یما نیاکنندگا  که منجر به ابود  تعداد شرکت

پرداخااه  یکننادگا  باه خاوبشرکت تیکه به صالح

 نشود.

باود کاه  ینظار  ساااد ه،یواحد تغذ گرید چالش   

 نیایتع یهااماهیجر ییعدم ضمانت اجرا رندهیدربرگ

توساط  مانکاارا یپ خی)عادم تاوب مانکااریپ یشده برا

 یبانیمعاونت پشاا فی(، عملکرد ضعیبانیمعاونت پشا

 و یبایمطالعاه طب جیباود. نااا مانکارا یپ خصوصدر 

نشااا  داد کااه  Al-Balushiو  Al-Abri همکااارا  و

کاه  یزاتایو ماواد و تجه مانکاریپ بر کار قینظار  دق

هاا باه یابی. ارزشردیگیکند؛ صور  نمیفراهم م یو

 قیادق یابیاارز یهاستینادرست چک ل یطراح لیدل

باه  ایاوجاود نادارد  ایاباشد و ناظر بر قراردادها ینم

باا  مطالعاا  جی(. ناا14-16) کندینظار  نم یدرسا

از  یاشتواند نیم نیباشد که ایمطالعه حاضر همسو م

 یایبار روناد اجرا قیاباشد که فقدا  نظاار  دق نیا

 شود.یمشکل م نیدر کشور باعک ا مانکارا یپ

جهاات  یمااال نیمأاز مشااکل تاا  کنندگاکترمشا   

داشااند. اماروزه  تیشاکا هیاواحاد تغذ یساپاربرو 

 یهااناهیو هز مارسااا یب یضعف مال لیاز قب یموارد

 اریبسا یهااآشاپزخانه از چاالش یساازیصنعا یباال

 ا مطالعا جاهی. نا(2،11باشد )یم هیبخش تغذ یجد

عادم  ،یساپاربرو چاالش جهات  نینشا  داد که اول

 مارساااا یب یو مشااکال  مااال یبودجااه کاااف دوجااو

مطالعا  باا مطالعاه حاضار  جی(. ناا17-19) باشدیم

تاوا  در اخاصااص یرا ما نیاا لیاهمسو بود کاه دل

و  دیها دمارساا یاز ب یدر کشور به بعض نییبودجه پا

 یهاا تاوا  صانعابودجاه نیها با امارساا یب جهیدر نا

بخاش  یارساپبارو  نیهاا و همچناکرد  آشاپزخانه

 را ندارند. هیتغذ

بود کاه شاامل حاذ   ینظار  صف ،یبعد مشکل   

ا  حل شد  ناظر مانکار،یتوسط پ نیزبیشد  ناظرا  ر

 یهاافتیدر شا میعدم حضاور نااظر مقا سام،یدر س

 نیماعادد نااظر ضیو تعو مارساا یعصر و شب در ب

 ا یااب و همکااارا  Acikelخصاوص  نیباود. در هماا

 یکند که عالوه بر آموزش، نظار  کارکنا  هم امریم

 اسات مارساا یبهداشت آشپزخانه ب نهیمدر ز یضرور

و  Réglier-Poupetبااااره مطالعاااه  نیااا(. در ا21)

 هیاها به بخش تغذمارساا یذکر کرد که ب زینهمکارا  

و  هیابار ته یدهند و نظاار  مناسابینم یکاف تیاهم

رو  نیا(. از ا21) شاودیغذا انجام نم یبهداشا عیتوز

گوناه  نیامطالعاه حاضار ا جیتوا  با توجه به نااایم

باود   تیااهمیباو  یکرد، عدم نظاار  کااف لیتحل

غاذا و  تیافیعاک کااهش کبا هیانسبت به بخش تغذ

 شود.یها منهیهز شیافزا نیهمچن

باود کاه  یانساان یرویدر خصوص ن گر،ید چالش   

 طیبهداشات محا نیب فیوظا کیعدم تفک رندهیدربرگ

 مارسااا یب تیریمد تیعدم حما ه،یو کارشناسا  تغذ

در  مانکاااریپ یناکاااف اریااو اخا هیاااز کارشناسااا  تغذ

فر و همکاارا  یدقخصوص پرسنل آشپزخانه بود. صا

 عیاتوز لیادل هکه ب دندیرس جهینا نیبه ا یادر مطالعه

در  مارسااا ،یمخالاف ب یدر واحادها رویانامناسب ن

(. 22) وجاود دارد یانساان یرویکمبود ن هیبخش تغذ
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Réglier-Poupet   عنوا   یادر مطالعه زینو همکارا

کرد بار طباق اسااانداردها، اکثار کشاورها باا کمباود 

 جیناا نی(. همچن21رو هساند )هروب هیا  تغذکارشناس

کاه  ادنشاا  د زیاو همکاارا  نجهرمی  یمطالعه قنبر

و  هیاباه بخاش تغذ مارسااا یب را یداد  ماد تیاهم

سااطح سااالمت  یتوانااد رویماا هیااکارشناسااا  تغذ

 جی(. ناااا23) مثباات بگااذارد ریثأکنناادگا  تاامراجعااه

کاه راسااا باود مطالعا  مخالف با مطالعه حاضر هام

باود  را در واقاف نباود   راسااهم نیا لیتوا  دلیم

 تیاابااه اهم و درمااا بهداشاات  سااامیس را یمااد

کااه  ییاز آنجااا نی. همچناادیااد هیااکارشناسااا  تغذ

 نیمأتا یبارا یاریاخاود اخا ه،یبخش تغذ مانکارا یپ

 نیاآماد  ا دیاندارند باعاک پد هیبخش تغذ یروهاین

 شوند.یچالش م

 یفایود که شامل ابعااد  کغذا ب تیفیک یبعد مشکل   

 تیافیباود  ک یاقهیو سل ی)نسب هیبود  شاخص تغذ

بود. در  یغذا به خاطر پخت سنا نییپا تیفیغذا( و ک

 زیانو همکاارا   De Giustiخصوص مطالعاه  نیهم

 دیااجد یهااافناااوری یریکااارگه کااه باا ناادنشااا  داد

 جاهی(. در نا24) دهاد شیغذا را افازا تیفیتواند کیم

 یباه غاذا یکرد که دسارسا لیگونه تحل نیا ا تویم

سالم و با کیفیات، حاق هار انساانی اسات. خادما  

در بیمارسااا ، در  یاغذایی مناسب و مراقبت تغذیاه

دارد. ابااالء  یناپاذیراثرا  مفید و انکار مارا یبهبود ب

به سوء تغذیه، غیر قابل قبول اسات و  یبیمارا  بسار

در بیمارسااا ،  بیماارا منجر به افزایش مد  اقامات 

 یرضاروریغ یهاطوالنی شد  مد  بازتوانی و هزینه

 بیمار خواهد شد. یهامراقبت یبرا

 یکاایزیف یفضااا ه،یاادر واحااد تغذ گاارید چااالش   

 ریااعالم شاد کاه شاامل مشاکال  ز یمناسب و کاف

 ،ینکاارد  ضااوابط فناا تیااآشااپزخانه و رعا یساااخا

ماارتبط  یآشااپزخانه و فضاااها یو طراحاا یمهندساا

ماواد و  یو نگهدار یسازاندارد نبود  مکا  آماده)اسا

و  O'Connorرابطااه  نیطاابخ غااذا( بااود. در هماا

 تیافیبهبود ک یهااز راه یکی هک کردند ا یبهمکارا  

 باشادیم یسالم و کاف زا یتجه ،ییغذا یهاسیسرو

کاارد کااه  ا یااب زیاان Stephenson نی(. همچناا25)

 دیابا ییذاغا یهاسیسرو عیو توز هیته یهاآشپزخانه

(. 26به طور مناسب سااخاه شاوند ) یکیزیاز لحاظ ف

کارد  ا یاب یادر مطالعه زین جهرمی و همکارا  یقنبر

 زا یاو فاراهم نماود  تجه هااآشپزخانه یبهساز که

 دهاد شیرا افازا ییمواد غاذا تیفیتواند کیمناسب م

فشاار  نیکمار زا ،یاناخاب و اسافاده از تجه یتا برا

راسااا باود  (. با توجه به هم23) شود به پرسنل وارد

 توا یم گونهنیابا مطالعه حاضر  گریمطالعا  د جیناا

الزم  یهاارساختیز نیمأکرد که ت لیرا تحل جیناا نیا

 یروهاایتعاداد ن یغذا و حاا تیفیک یتواند بر رویم

 بگذارد. ریثأتواند تیم هیشاغل در بخش تغذ

طالعاه نشاا  از م نیشده در ا ییشناسا ییهاچالش   

داشات.   هیامخالف واحاد تغذ یهاضعف در قسمت

هاا از نظار مارسااا یب هیاعملکارد واحاد تغذ تیاهم

 یگااه یو حاا یاقاصاد ،یدرمان ،یبهداشا تیحساس

 مارسااا یب گارید یهاااگر از بخاش یاوقا  اجاماع

 باودنخواهاد  زیاکماار ن نیقاینباشد، به طاور  شاریب

 دیاشاده با یی  شناسابرطر  کرد  مشکال ،نیبنابرا

 مارسااا یب ها خصوصااًمارساا یب یهادر صدر برنامه

هرگونه مشاکل  رایز ردیپور شهر کرما  قرار گیافضل

 ماارا یب یایباه نارضاا اااًینها نهیزم نیرفع نشده در ا

تواناد یمطالعاه ما نیحاصل از ا جیگردد. ناایمنجر م

 هیااخاادما  بخااش تغذ اراهااه تیاافیبهبااود ک یباارا

تاوا  گفات ی. ماردیها مورد اسافاده قرار گساا ماریب

 ادیامطالعه به احامال ز نیمطرح شده در ا یهاچالش
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نظار ماد دیباشد که بایم زین یکشور یهاجزو چالش

 یکشاور بارا یعلاوم پزشاک یهاادانشاگاه نیمسئول

مربوط به بخاش  یکاربرد یهایزیراسافاده در برنامه

هماه  تیبااوا  رضاا لهیوسانیتا بد ردیقرار گ هیتغذ

 را کسب نمود.  هیاز بخش تغذ مارا یجانبه ب

 

 هاشنهادیپ

ها در خصاوص عادم مهیدارد که اعمال جر ضرور 

داشاه باشد. نظار  بر  ییانجام تعهدا ، ضمانت اجرا

و پخت، جداگاناه صاور   عیو توز دیخر یهاواحد

 قیانجام شود. از طر یبه درسا فیوظا کی. تفکردیبگ

رداد بلندمااد  و مشااارکت بااا بخااش انعقاااد قاارا

. دشاو یایهاا اجراآشاپزخانه یسازیصنعا ،یخصوص

 یبنادمناقصاا  رتباه تیبهباود وضاع یبرا نیهمچن

 تیااز لحااظ ساابقه فعال مانکارا یپ یبرا یاسااندارد

 .ردیباال انجام گ تیفیانجام خدما  با ک

 

 یسپاسگزار

 تحات عنااوا  یمطالعاه حاصال طارح پژوهشا نیاا 

و اراهاه  هیاموجود در بخاش تغذ یهاالشچ یبررس»

بااا شااماره قاارار داد  «یفاایمطالعااه ک کیااراهکااار: 

و کاااااااااااااااد اخاااااااااااااااال   95111237

IR.KMU.REC.1395.749  از دانشااااگاه علااااوم

 تیریو ماد اساتیاز ر ا یاکرما  باود. در پا یپزشک

معاونات  ماا ،پاور شاهر کریافضال مارساا یمحارم ب

ه علااوم و منااابع، معاوناات درمااا  دانشااگا تیریمااد

 نیاکاه در انجاام ا یافاراد یکرماا  و تماام یپزشک

 .میفرمودند کمال تشکر را دار یاریمطالعه ما را 

 

 منافع تضاد

 وجود نداشت. یمطالعه حاضر تضاد منافع در
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Abstract  

 
Background & Objectives: Department of Nutrition is one of the most important parts of a 

hospital that has a significant role in patient's satisfaction. Managers' attention to the quality 

of nutrition services reduces hospital costs. This study was conducted to identify the 

challenges of the nutrition department of a selected teaching hospital. 

Methods: The present study was a qualitative study done with phenomenological approach in 

2018. Purposeful sampling and snowball sampling were used. Data collection was done 

through semi-structured interview.  Participants were 25 individuals involved in the nutrition 

department of the selected teaching hospital in Kerman. Finally, data analysis was done using 

framework analysis. 

Results: The identified challenges were classified into 7 main codes and 21 sub-codes. Main 

codes were the contracts and tenders, staff supervision, financing, operational line monitoring, 

human resources, quality of food and physical space.   

Conclusion: Paying attention to the hospitals’ nutrition departments is one of the main factors 

in patients' recovery and an inseparable part of the treatment process. Therefore, hospital 

managers and policymakers should pay particular attention to this part and to improve the 

nutrition department status of the hospitals through reviewing and modifying contracts and 

tenders, staff supervision, financing, queue monitoring and providing sufficient human 

resources, high quality food and required physical space. 
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