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AIMS. Healthy and proper nutrition guarantees the health and improvement of the patient's 

disease process, and any shortage in its preparation and distribution may lead to irreparable 

consequences. Since the patient is a major customer of hospital services, patient satisfaction is 

one of the most important indicators of hospital service quality. The aim of this study was to 

evaluate the patients' satisfaction with nutritional status in NAJA hospitals. 

MATERIALS & METHODS. This descriptive-analytical study was performed on all patients 

admitted to law enforcement hospitals in the first half of January2018 who were hospitalized for 

at least one week. According to Morgan table, 136 of them were selected by stratified random 

sampling method. Demographic questionnaire and a researcher-made questionnaire with Likert 

scale consisting of 20 items in four components of quantity and quality of cook and distribution 

were used for data collection. The ANOVA and Scheffe's post hoc tests were used to compare 

patients' satisfaction in SPSS 22 software. 

FINDINGS. The results of one-sample t-test showed that the hypothesis of patients' satisfaction 

with nutrition status in NAJA hospitals was confirmed with mean of 3.90 and significance level of 

0.000. Patients' satisfaction with nutrition status was also evaluated separately for all hospitals 

and the final result was reported at optimum level but there was a significant difference between 

patients' mean satisfaction with hospital nutrition status (p=0.042). The results showed that 

patients' satisfaction with nutrition status in Fatemeh Zahra Hospital (mean 4.2) was 

significantly higher than other hospitals except Imam Sajjad (AS 4.8) and Seyed al-Shohada (AS 

3.9) was more desirable (p<0.05). Also, patients' satisfaction with nutrition status in Imam Sajjad 

hospital was significantly better than Iran hospital (mean 3.71) and Al-Ghadir hospital (mean 

3.75) (p <0.05). Nutrition status of other hospitals was not significantly different (p>0.05). The 

results of Friedman test showed that cook quantity, distribution quantity, distribution quality 

and cook quality had the highest level of satisfaction from patients' perspective, respectively. 

CONCLUSION. Patients' satisfaction with the quantity and quality of cooks and food distribution 

in the NAJA hospitals is at a satisfactory level, but the satisfaction with the quality of cooks and 

distribution is lower than their quantities. 
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 AM 1یمیکر الهقدرت ،AM 7یطاهر نیحس ،PhD *1ییآقا اصغر
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 چکیده

 است کنمم آن عیتوز و هیته نهیزم در یکوتاه هرگونه و است ماریب فرد یماریب روند یبهبود و یسلامت ضامن مناسب و سالم هیتغذ اهداف:

 تیفیک یهاشاخص نیترمهم از یکی است، مارستانیب در خدمات یاصل یمشتر مار،یب کهییآنجا از. باشد داشته همراه به را یریناپذجبران عواقب
 یهاارستانمیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا زانیم یبررس حاضر مطالعه از هدف. است مارانیب تیرضا ها،مارستانیب در خدمات ارائه
 .بود ناجا

 که 1991 ماهنبهم اول نیمه در یانتظام یروین یهامارستانیب در شدهیبستر مارانیب هیکل در یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا ها:مواد و  روش

 یاطبقه یریگنمونه روش به آنها از نفر 191 مورگان جدول اساس بر. شد انجام بودند، یبستر هابیمارستان این در هفته یک مدت به حداقل
 اسیقم با یاساختهمحقق نامهپرسش نیهمچن و یشناختتیجمع نامهپرسش از هاداده یآورجمع یبرا. شدند انتخاب نمونه عنوان به یتصادف

 از تفادهاس با هاداده لیتحل.شد استفاده عیتوز تیفیک و تیکم نیهمچن و طبخ تیفیک و تیکم مؤلفه چهار در هیگو 02 شامل کرتیل فیط
 سهیقام یبرا شفه یبیتعق آزمون و طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون نیهمچن و دمنیفر ،یانمونهتک t رنوف،یاسم -کلموگروف یآمار یهاآزمون

 ..شد انجام SPSS 22 افزارنرم قالب در مارانیب یتمدیرضا

 سطح و 92/9 نیانگیم با ناجا یهامارستانیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا هیفرض که داد نشان یانمونهتک t آزمون جینتا ها:یافته

 سطح در ییانه جهینت و شد یبررس جداگانه طوربه زین هامارستانیب همه یبرا هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا. شد دییتا 22/2 یمعنادار
 نشان جینتا(. =240/2p) داشت وجود یمعنادار تفاوت هامارستانیب هیتغذ تیوضع از مارانیب یمندتیرضا نیانگیم نیب اما شد گزارش مطلوب

 یاستثنابه هامارستانیب ریسا از یمعنادار طوربه 0/4 نیانگیم با( س) الزهرافاطمه مارستانیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا که داد
 مارانیب یتمندیرضا نیهمچن(. >20/2p) بود ترمطلوب( 9/9 نیانگیم با) (ع) دالشهدایس حضرت و( 1/4 نیانگیم با( )ع) سجاد امام یهامارستانیب

 بود بهتر( 10/9 نیانگیم با) ریالغد و( 11/9 نیانگیم با) رانیا یهامارستانیب از یمعنادار طوربه زین( ع) سجاد امام مارستانیب در هیتغذ تیوضع از
(20/2>p )نداشتند یمعنادار تفاوت هامارستانیب ریسا هیتغذ تیوضع و (20/2p> .)طبخ، تیکم بیترت به که داد نشان دمنیفر آزمون جینتا 

 .بودند مارانیب منظر از یتمندیرضا سطح نیشتریب یدارا طبخ تیفیک و عیتوز تیفیک ع،یتوز تیکم

 از تیرضا زانیم اما است مطلوب سطح در ناجا یهامارستانیب در غذا عیتوز و طبخ تیفیک و تیکم از مارانیب یتمندیرضا زانیمگیری: نتیجه

 .دارد قرار یترنییپا سطح در آنها تیکم به نسبت عیتوز و طبخ تیفیک

 ماریب تیرضا مارستان،یب عیتوز یهاستمیس طبخ، ه،یتغذ تیوضع ماران،یب ها:کلیدواژه

 
 20/29/91: افتیدر خیتار
 11/12/91: رشیپذ خیتار

 10/12/91انتشار الکترونیک:  تاریخ
 aghaee_1340@yahoo.comمسئول:  سندهی*نو

 

 مقدمه
 ت،اس مارستانیب در خدمات یاصل یمشتر مار،یب کهییآنجا از

 بوده خدمات ارائه حیصح انجام دهندهنشان یادیز حد تا او تیرضا
 هاتانمارسیب در خدمات ارائه تیفیک یهاشاخص نیترمهم از یکی و

 هارائ نحوه از مارانیب یتمندیرضا جلب ر،یاخ یهاسال در[. 1] است
 ارتقاء نهیزم در تلاش و افتهی دوچندان یتیاهم یدرمان خدمات

 در یحت ؛[0] است گرفته قرار توجه مورد شیپ از شیب ،یتمندیرضا
 کی انعنو به مارانیب یتمندیرضا زانیم زین شرفتهیپ یکشورها

 لامتس خدمات ارائه مراکز تیفیک یابیارز در کنندهنییتع شاخص
 و ازهاین نیتأم به ماریب یخشنود و تیرضا[. 9] است شده شناخته

 ازها،ین. اردد یبستگ یمارستانیب خدمات ارائه از شانیا یدرون لاتیتما
 است دهیچیپ شدهارائه خدمات از ماریب توقعات و انتظارات لات،یتما
 خـدمات ـتیفیک[. 14] کندیم دایپ نمود ت،یرضا صورتبه که

 لیقب از یمختلف یارهایمع و عوامل با را هامارستانیب در شدهارائه
 عود درصد و مجدد رشیپذ ،یبستر زمانمدت ر،یوممرگ زانیم
 تیرضا نیتأم زین نیمحقق از یاعده کنند؛یم یابیارز یمـاریب
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 ستمرم ارتقاء یاساس اصول ازجمله را آن و دانسته تیبااهم را مارانیب
 یول مشابه خدمات هامارستانیب که ییآنجا از[. 0] دانندیم تیفیک

 ،باشد بالاتر خدمات تیفیک هرچه ،[1] دهندیم ارائه متفاوت تیفیباک
 یسو از[. 1] ابدییم شیافزا مارستانیب از مارانیب یوفادار و تیرضا

 یهانهیهز کاهش باعث خدمات تیفیک به رانیمد توجه گرید
 نشان هامارستانیب در شدهانجام مطالعات. شد خواهد مارستانیب
 خدمات تیفیک در مؤثر عوامل نیترمهم از یکی که دهدیم
 در هیتغذ سیسرو است، ییغذا یهاسیسرو به توجه هامارستانیب
 بر یادیز ریتأث که است درمان ندیفرآ در یاساس عامل مارستانیب

 [.1د ]دار مارانیب یزندگ تیفیک و بهبود زمانمدت
 یممستحک یربنایز اگر که است یساختمان مانند انسان بدن

 تنها کممح یربنایز داشتن ست؛ین اتیح ادامه به قادر باشد، نداشته
 مارانیب یبرا مسئله نیا که است ریپذامکان مناسب هیتغذ هیسا در
 هستند، خاص یروان طیشرا و یجسمان ضعف یدارا معمولاً که
 همکاران، و جوهانسن راستا نیهم در[. 9] بود خواهد شتریب مراتببه

          در جیرا مشکل کی مارستان،یب در هیسوءتغذ که معتقدند
 ،یماریب شدت که است جهان سراسر در مختلف یهانامارستیب

 ریتأخ شدن،یبستر و اقامت زمانمدت ،یماریب زمانمدت
 داشت خواهد همراه به را یبهبود و یبازتوان زمان در مدتیطولان

 و یمانجس عواقب لیدل به بلکه یمال لیدلا به تنهانه امر نیا[. 12]
 سوء ریتأث زین مارانیب یروان سلامت یبرا نقاهت دوران شدنیطولان

 یاارتق و بهبود ضمن ه،یتغذ تیوضع بهبود رونیا از. داشت خواهد
 در یممه نقش مارستان،یب خدمات تیفیک از مارانیب یتمندیرضا

 داشت خواهد مارستانیب یهانهیهز کاهش و یبهبود زمانمدت
 مارانیب تیرضا شیافزا یبرا هامارستانیب از یاریبس نیبنابرا[. 11]
 هیتغذ خدمات ارائه موضوع بر یاژهیو تمرکز هانهیهز کنترل و
 دارند اذعان خود مطالعات جهیدرنت همکاران، و تیرا. دارند مارانیب

 یرهایمتغ و عوامل ریتأث تحت هیتغذ خدمات از مارانیب ادراک که
 غذا، طعم و عطر غذا، یتازگ و طراوت غذا، تیفیک ازجمله یمتعدد
 یبهداشت نیمواز تیرعا خدمات، یبندزمان غذا، بافت غذا، ظاهر
 رفتار و برخورد طرز و عیتوز نحوه و غذا کنندهعیتوز کارکنان توسط

 اندردهک شنهادیپ منظور نیهم به. است ییغذا تنوع و کارکنان نیا
 و مختلف یهاقهیسل از شدهطبخ یغذاها فهرست هیته یبرا که

 یتمندیرضا یارتقا ضمن تا شود استفاده حوزه نیا کارشناسان نظر
 دور و عاتیضا زانیم کاهش واسطهبه ماران،یب توسط غذا تیمقبول و
 یابیارز نیبنابرا[. 10] شود محقق یاقتصاد ییجوصرفه آن، زیر

 هیتغذ و رفاه یبرا تنها نه هامارستانیب در ییغذا یهاسیسرو
 حائز زین مارستانیب یهانهیهز کنترل در بلکه است مهم مارانیب

 راکث که معتقدند همکاران و نیساه راستا، نیهم در. است تیاهم

 اریبس قدارم مارستان،یب یغذا تیفیک از تیرضا عدم لیدل به مارانیب
 [.11] کنندیم مصرف را غذا از یکم

          انجام همکاران و زادهیقل توسط که گرید یامطالعه در
 یهامارستانیب یاهیتغذ خدمات از مارانیب تیرضا زانیم شده،

 نیا. است گرفته قرار یبررس مورد ز،یتبر شهر یدرمان -یآموزش
 خدمات از مارانیب تیرضا حداقل که اندکرده گزارش محققان

 کمک غذا، بهبود جهت در مارانیب نظرات به توجه شامل یاهیتغذ
 ،یماریب تیوضع بهبود در غذا ریتأث غذاخوردن، مواقع در کارکنان

 نکارکنا توسط یبهداشت نیمواز تیرعا غذا، ظروف ظاهر و یزیتم
 .شودیم کارکنان، نیا رفتار و برخورد نحوه و غذا کنندهعیتوز

 یهامارستانیب نیب که است داده نشان آنان یهاافتهی نیهمچن
 [.19] دارد وجود معنادار تفاوت تیرضا زانیم نظر از مختلف

 منبع دارد، که یاژهیو کارکرد لیدل به مارستانیب ن،یا بر علاوه
 انتقال در مهم موارد ازجمله. است هایماریب از یاریبس انتقال

 یارمیب آن اثر در که است غذا و آب همراه کروبیم انتقال ها،یماریب
 را مارانیب تنها نه آلوده یغذا[. 14] شودیم منتقل افراد ریسا به

 آلوده هم ار مارانیب از کنندگانادتیع و کارکنان بلکه کند،یم مبتلا
 یمنیا ستمیس نقص دچار که یمارانیب خصوصبه[. 10] کندیم

 در غذا ینگهدار[. 11] هستند یماریب نیا مستعد شتریب هستند،
 مدتیطولان ندیفرآ ،ییغذا مواد یناکاف طبخ نامناسب، یدما

 و غذا عیتوز و هیته کارکنان یمسر یهایماریب غذا، ینگهدار
 جادکنندهیا عوامل ازجمله آلوده، زاتیتجه و لیوسا از استفاده

 تیاهم به توجه با نیبنابرا[. 1] هستند غذا قیطر از یماریب
 یروین یهامارستانیب ژهیوبه هامارستانیب در ییغذا یهاسیسرو

 رب را خود یتخصصفوق و یتخصص یدرمان خدمات که یانتظام
 و ارانمیب یمنیا اصول تیرعا با و یانتظام یروین تیمأمور یمبنا

 مسلح، یروهاین ،یانتظام یروین کارکنان رشیپذ تیاولو با
 ااستاندارده حداکثر و نهیهز نیکمتر با نیمراجع ریسا و هاخانواده

 رو،نیا از. است برخوردار یبالاتر تیاهم از است، کرده ینیبشیپ
 تیوضع از مارانیب یتمندیرضا زانیم یبررس حاضر مطالعه از هدف

 بود نرایا یاسلام یجمهور یانتظام یروین یهامارستانیب در هیتغذ
 یمفهوم مدل اساس بر مهم، هدف نیا به یابیدست یبرا که
 ست،ا قیتحق ینظر یمبان از برگرفته که ،1 شکل در شدهدادهشینما
 و طبخ تیفیک و تیکم ،یکل مؤلفه 4 در شاخص 02 از استفاده با

 .شد یبررس غذا عیتوز
 

 هاو روش مواد
 زین تیماه نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر مطالعه

 یاهداده نوع نظر از. است یشیمایپ نوع از یلیتحل -یفیتوص
 یآمار جامعه. دارد قرار یکم قاتیتحق فیط در زین شدهیآورجمع 
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 ینتظاما یروین یهامارستانیب در شدهیبستر مارانیب هیکل شامل
 در هفته یک مدت به حداقل که بود 1991 ماهبهمن اول نیمه در

 جامعه شدهانجام یهایبررس مطابق. بودند یبستر هابیمارستان این
 191 مورگان جدول اساس بر که بود نفر 012 شامل مذکور یآمار
 مارانیب نیب از یتصادف یاطبقه یریگنمونه روش به آنها از نفر

 N=91( عج) عصریول)) یانتظام یروین یهامارستانیب در یبستر
( ع) الائمهثامن) ،(n=02 و N=91( ص) اءیالانبخاتم) ،(n=02 و

11=N 11 و=n)، (91 ریالغد=N 02 و=n)، (11 رانیا=N 11 و=n)، 
 و N=01( ع) سجاد امام) ،(n=19 و N=09( س) الزهرا فاطمه)

11=n )و (01( ع) دالشهدایس=N 11 و=n ))انتخاب نمونه عنوان به 
 انزیم تأهل، تیوضع سن، ت،یجنس یهاداده یآورجمع یبرا. شدند
 یبرا و یشناختتیجمع نامهپرسش از ییغذا میرژ نوع و لاتیتحص
 هیتغذ از مارانیب یتمندیرضا تیوضع به مربوط یهاداده یآورجمع

 02 شامل کرتیل فیط اسیمق با یاساختهمحقق نامهپرسش از
 تیفیک و تیکم نیهمچن و طبخ تیفیک و تیکم مؤلفه چهار در هیگو
 و محتوا ییروا ابتدا نامهپرسش از استفاده از قبل. شد استفاده عیتوز

 ارقر دییتأ مورد نظرانصاحب و دیاسات از نفر 10 توسط آنها یصور
 دو زا سئوالات یمحتوای یروای سنجش برای منظور بدین. گرفت
 یبرا( CVI) محتوا یروای شاخص و( CVR) محتوا یروای نسبت معیار
 یوایر نسبت یبرا آمدهدستبه نتایج. شد استفاده سئوالات تمام

 10 به توجه با که آمد دستبه 19/2 حداقل سئوالات همه یمحتوا
 باشد 01/2 از بالاتر که یدرصورت مقدار این ،یبررس مورد خبره نفر

 ییروا شاخص یبرا آمدهدستبه نتایج همچنین. است قبول قابل
 و 11/2 حداقل سئوالات همه یبرا شاخص این که داد نشان محتوا
 نامهپرسش سئوالات همه بنابراین بود 19/2 ملاک مقدار از بالاتر

 در زین امهنپرسش ییایپا. گرفتند قرار یدیتأ مورد محتوا یروای ازنظر
 یآلفا بیضر از استفاده با نفر 01 تعداد با یمقدمات یاجرا مرحله

 یهاآزمون از استفاده با هاداده لیتحل. آمد دستبه 924/2 کرونباخ،
 عیتوز بودننرمال یبررس یبرا) رنوفیاسم -کلموگروف یآمار
 سانیوار لیتحل آزمون نیهمچن و دمنیفر و یانمونهتک t ،(هاداده

 یتمدیرضا سهیمقا یبرا شفه یبیتعق آزمون و( ANOVA) طرفهکی
 فرض قیتحق نیا در. شد انجام SPSS 22 افزارنرم قالب در مارانیب

 اداعد و مارانیب یتمندیرضا یمعن به 9 از بالاتر اعداد که است نیا بر
 تیوضع از آنان یتمندیرضا عدم یمعن به 9 از ترکوچک و یمساو

 که آزمون مورد مقدار ،یانمونهتک t آزمون در نیبنابرا. است هیتغذ
 .بود 9 شوند،یم سهیمقا آن با مختلف یرهایمتغ نیانگیم

 

 هایافته
 آنها %9/00. بود سال 9/91±94/10 هایآزمودن یسن نیانگیم
 یدارا %1/94 پلم،ید لاتیتحص یدارا %1/91 سواد،یب %1/00 مرد،
 بالاتر و ارشد یکارشناس مدرک یدارا %9/0 و یکارشناس لاتیتحص
 ییغذا میرژ یدارا %1/00 و متأهل آنها %1/11 نیهمچن. بودند
 که ادد نشان رنوفیاسم -کولموگروف آزمون جینتا. بودند یمعمول
 هاآن لیتحل یبرا نیبنابرا (. <0/2p) بودند نرمال عیتوز یدارا هاداده

 .شد استفاده یانمونهتک t کیپارامتر آزمون از
 در شدهارائه یانمونهتک t آزمون از حاصل جینتا اساس بر
 یرهایمتغ همة یبرا آمدهدستبه t آماره مقدار قدرمطلق ،1 جدول
 صفر یمعنادار سطح با 0 از تربزرگ هیتغذ تیوضع ،یبررس مورد
 تیضعو از مارانیب یتمندیرضا که کرد ادعا نیچن توانیم پس بود؛
 مورد مقدار با یمعنادار تفاوت یبررس مورد نهیزم چهار در هیتغذ

 
 (ساختهمحقق: منبع) قیتحق یمفهوم مدل (1 شکل
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 داعدا هانیانگیم اختلاف کهنیا به توجه با. داشت( 9 عدد) آزمون
 بود، تمثب زین دو هر زین بالا و نییپا حد یطرف از و بودند یمثبت

 جهیتن توانیم نیبنابرا. شد تربزرگ آزمون مورد مقدار از نیانگیم
 ناجا یهامارستانیب هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا که گرفت

  .بود یمطلوب طیشرا یدارا یبررس مورد نهیزم چهار در و یکل طوربه
 

                         ای برای بررسی رضایتمندی بیماراننمونهتک tآزمون ( 1جدول 

  از وضعیت تغذیه

 میانگین t شاخص
اختلاف 

 میانگین

 %29فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پایین

 110/2 119/2 11/2 11/9 09/11 کیفیت طبخ

 11/1 994/2 21/1 21/4 09/04 کمیت طبخ

 111/2 091/2 19/2 19/9 11/12 کیفیت توزیع

 219/1 111/2 91/2 91/9 01/19 کمیت توزیع

 910/2 111/2 9/2 92/9 019/01 وضعیت کلی غذا

222/2p= 
 

 هاانمارستیب همه یبرا هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا
 ،0 جدول با مطابق و گرفت قرار یبررس مورد جداگانه طوربه زین

 همه رد هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا که داد نشان جینتا
 سهیمقا منظوربه نیهمچن. بود مطلوب یبررس مورد یهامارستانیب

 از لفمخت یهامارستانیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یمندتیرضا
 . شد استفاده (ANOVA) طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون

 
 رضایتمندی بیماران بررسی ای براینمونهتک tآزمون ( 7جدول 

 ی مختلف ناجاهامارستانیباز وضعیت تغذیه در  

 میانگین t بیمارستان
اختلاف 

 میانگین

 %29فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پایین

 40/1 91/2 0/1 0/4 04/11 (س) الزهرافاطمه

 21/1 49/2 11/2 11/9 10/0 عج(عصر )یول

 21/1 01/2 10/2 10/9 41/1 ع(الائمه )ثامن

 94/1 11/2 21/1 21/4 44/1 ع(سجاد )امام 

 11/2 10/2 10/2 10/9 91/11 الغدیر

 14/2 01/2 11/2 11/9 11/10 ایران

 09/1 01/2 9/2 9/9 14/0 )ع( دالشهدایس

 21/1 11/2 11/2 11/9 99/9 (ص) اءیالانبخاتم

222/2p= 
 

 نیانگیم نیب که داد نشان 9 جدول با مطابق آزمون نیا جینتا
 مورد یهامارستانیب یتمام هیتغذ تیوضع از مارانیب یمندتیرضا
 یبرا نیبنابرا(. =240/2p) داشت وجود یمعنادار تفاوت یبررس

 تیضعو از مارانیب یمندتیرضا نیانگیم نیب کهنیا کردنمشخص
 یبیتعق آزمون دارد، وجود یمعنادار تفاوت هامارستانیب کدام هیتغذ

 که داد نشان 4 جدول با مطابق زین شفه آزمون جینتا. شد اجرا شفه
               مارستانیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا

 ریسا از یمعنادار طوربه 0/4 نیانگیم با( س) الزهرافاطمه
 نیانگیم با( )ع) سجاد امام یهامارستانیب یاستثنابه هامارستانیب

 بود ترمطلوب( 9/9 نیانگیم با( )ع) دالشهدایس حضرت و( 1/4
(20/2p> .)زا مارانیب یتمندیرضا که داد نشان جینتا نیهمچن 

 از یمعنادار طوربه زین( ع) سجاد امام مارستانیب در هیتغذ تیوضع
( 10/9 نیانگیم با) ریالغد و( 11/9 نیانگیم با) رانیا یهامارستانیب

 ریسا هیتغذ تیوضع نیب مارانیب نظر از و( <20/2pد )بو بهتر
 (. >20/2p) نداشت وجود یمعنادار تفاوت هامارستانیب

 
                               هیتغذ تیوضع از مارانیب یمندتیرضا سهیمقا( 0 جدول

 مختلف یهامارستانیب در

 یمعنادار F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات

 240/2 101/0 491/2 41/9 گروهیبین

 - - 092/2 49/09 گروهیدرون

 - - - 91/90 کل

 
 یمندتیرضا نیانگیم نیب چندگانه سهیمقا و شفه یبیتعق آزمون( 4 جدول

 هامارستانیب هیتغذ تیوضع از مارانیب

 هامارستانیبمقایسه 
اختلاف 

 نیانگیم

خطای 

 معیار
 معنارداری

مه
اط

ف
ال

س(
ا )

هر
ز

 

 *214/2 10/2 40/2 )عج( عصریول

 *241/2 11/2 91/2 )ع( الائمهثامن

 401/2 11/2 10/2 )ع( سجادامام 

 *229/2 10/2 44/2 ریالغد

 *210/2 11/2 49/2 رانیا

 219/2 11/2 92/2 الشهدا )ع(دیس

 *249/2 10/2 90/2 )ص( اءیالانبخاتم

م 
ما

ا
اد

ج
س

 
ع(

(
 

 41/2 11/2 -10/2 زهرا )س(الفاطمه

 210/2 10/2 92/2 )عج( عصریول

 119/2 11/2 00/2 )ع( الائمهثامن

 *240/2 11/2 90/2 ریالغد

 *241/2 11/2 91/2 رانیا

 012/2 11/2 11/2 الشهدا )ع(دیس

 019/2 10/2 19/2 )ص( اءیالانبخاتم

* 20/2p< 
 

 یمندتیرضا سهیمقا یبرا ANOVA آزمون جینتا نیهمچن
 ناجا یهامارستانیب هیتغذ تیوضع از مختلف لاتیتحص با مارانیب

 یارشناسک لاتیتحص با افراد با سهیمقا در سوادیب افراد که داد نشان
 t آزمون جینتا(. >20/2p) بودند یشتریب یتمندیرضا یدارا بالاتر و

 نیهمچن و مرد و زن مارانیب یمندتیرضا سهیمقا یبرا مستقل
 هک داد نشان ناجا یهامارستانیب هیتغذ تیوضع از مجرد و متأهل

 و متأهل مارانیب نیهمچن و مرد و زن مارانیب یتمندیرضا نیب
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 نداشت وجود تفاوت ناجا یهامارستانیب هیتغذ تیوضع از مجرد
(20/2p> .)تیوضع از مارانیب یتمندیرضا سطح یبندرتبه یبرا 

 و شد استفاده دمنیفر آزمون از یبررس مورد نهیزم چهار در هیتغذ
 تیفیک ع،یتوز تیکم طبخ، تیکم بیترت به که داد نشان آن جینتا
 منظر زا یتمندیرضا سطح نیشتریب یدارا طبخ تیفیک و عیتوز

 .بودند مارانیب
 

 بحث
 تیوضع از مارانیب یتمندیرضا یبررس هدف با حاضر پژوهش

 نرایا یاسلام یجمهور یانتظام یروین یهامارستانیب در هیتغذ
 خصوص به یزندگ مختلف یهادوره در هیتغذ به توجه. شد انجام

 یاژهیو تیاهم از درمان، و یریشگیپ منظوربه یماریب دوران در
 سلامت ارکان از یکی عنوانبه هیتغذ رونیا از[. 11] است برخوردار

 نیمسئول و رانیمد خاص توجه مورد دیبا هامارستانیب در مارانیب
 تیفیک و تیکم از مارانیب تیرضا راستا نیا در و باشد مارستانیب

 که داد نشان آمدهدستبه جینتا. است تیاهم حائز اریبس غذا
 تیفیک و تیکم مؤلفه چهار در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا
 جینتا نیهمچن (.<0/2p) است یمطلوب طیشرا یدارا عیتوز و طبخ

 نیا در مطالعه مورد مارانیب دگاهید از که داد نشان دمنیفر آزمون
 به طبخ تیفیک و عیتوز تیفیک ع،یتوز تیکم طبخ، تیکم پژوهش

 .بودند یتمندیرضا سطح نیشتریب یدارا بیترت
 نیا در شدهانجام یهاپژوهش بـا مطالعه نیا جینتا سهیمقا

 و یاعظم مطالعات جینتا با هاافتهی نیا که دهدیم نشان نهیزم
 و نیساه مطالعه با نیهمچن و[ 19] همکاران و ناگلا ،[11] اکبرزاده

[ 02] همکاران و یجهانبان قاتیتحق جینتا با و همسو[ 11] همکاران
 .ستین همسو[ 1] انیحاج و

 زانیم که دهدیم نشان ،اکبرزاده و یاعظم مطالعه جینتا
 لومع دانشگاه مارستانیب در شدهارائه خدمات از مارانیب یتمندیرضا

 نیا جینتا با که است %0/19 هیتغذ به مربوط امور در ـلامیا یپزشـک
 و ناگلا مطالعه جینتا نیهمچن[. 11] است کسانی باًیتقر مطالعه

 در هیتغذ تیوضع از مارانیب که دهدیم نشان همکاران،
 نیب نیهمچن و دارند تیرضا مصر ومیف شهر یهامارستانیب

 و تمثب رابطه ییغذا خدمات مختلف یهاجنبه و ماریب یتمندیرضا
 انمارستیب یغذا خدمات و غذا تیفیک شیافزا و دارد وجود یمعنادار
 جینتا[. 19] شودیم مارانیب یتمندیرضا سطح شیافزا باعث احتمالاً

 ماا. است همسو حاضر مطالعه جینتا با ینوع به زین مطالعه نیا
 مارانیب تیرضا زانیم عنوان با خود مطالعه جهینت در انیحاج
 دیشه یهامارستانیب در یدرمان خدمات ارائه نحوه از شدهیبستر
 رینظ یعموم خدمات از تیرضا زانیم بابل، نژادییحی و یبهشت

 گزارش نییپـا حد در را یخدمات یهاسیسرو و یاهیتغذ خدمات

 در اختلاف لیدل بـه اسـت ممکن هاتفاوت نیا[. 1] است کرده
 و اراتانتظ در تفاوت لیدل بـه ای شدهارائه خدمات تیفیک و تیکم

 سطح تفاوت نیهمچن و شدهارائه خدمات از مارانیب توقعات
  .باشد مطالعه مورد قلمرو دو در مارانیب لاتیتحص

 یاکح که را مطالعه نیا از آمدهدستبه جینتا توانیم نیبنابرا
 یتظامان یروین یهامارستانیب هیتغذ تیوضع از مارانیب تیرضا از

 رانیا یاسلام یجمهور یانتظام یروین کرد؛ لیتحل نیچن را است
 حوزه در ژهیوبه یمارستانیب خدمات بهتر هرچه ارائه منظور به

 تا ستا گرفته بهره هیتغذ نیمتخصص از دائم طوربه ه،یتغذ خدمات
 ةهم که دینما حاصل نانیاطم ه،یتغذ یعلم اصول اساس بر

. دارد موجود مارانیب ییغذا یهاوعده در ازین مورد ییغذا یهاگروه
 از هامارستانیب در بهتر ییغذا خدمات ارائه یبرا راستا نیهم در

 و یجسمان سلامت که مجرب و دهیدآموزش و کارآزموده کارکنان
 نیهمچن .شودیم استفاده است، شده دییتا بهداشت توسط آنها یروان

 و بهداشت ناظران ها،مارستانیب در هیتغذ خدمات تیاهم به توجه با
 بر خود رمترقبهیغ و یادوره یدهایبازد در ینظارت یهارده ریسا
 ه،یاول مواد هیته شامل غذا یسازآماده مراحل تمام و تیفیک ت،یکم

 نکهیا هب توجه با یطرف از. دارند قیدق نظارت ع،یتوز و طبخ یچگونگ
 رده هر یانبیپشت و آماد معاونت با ازین مورد هیاول مواد هیته تیمسئول
 بودجه از ازین مورد ییغذا مواد دیخر یبرا معاونت نیا و است

 طبخ نیمسئول یشخص منافع یعبارت به و کندیم استفاده یسازمان
 هصرف و یشخص منفعت خاطر به تا ستین لیدخ آن در عیتوز و

 هیته رد نیبنابرا کنند، استفاده نامرغوب هیاول مواد از خود یاقتصاد
 رنظ از هم و تیفیک نظر از هم یکوتاه یبرا یلیدل ،ییغذا مواد
 تیعوض از مارانیب یمندتیرضا پس ندارد؛ وجود آنان توسط تیکم
 یطقمن و معقول یانتظار یانتظام یروین یهامارستانیب در هیتغذ
 .رسدیم نظر به

 با فرادا با سهیمقا در سوادیب افراد که داد نشان جینتا نیهمچن
. هستند یشتریب یتمندیرضا یدارا بالاتر و یکارشناس لاتیتحص

[. 11] است همخوان اکبرزاده و یاعظم یهاافتهی با مطالعه نیا جینتا
 رسدیم رنظ به که کرد عنوان نیچن یتوانیم جهینت نیا نییتب در

 خدمات از ابال لاتیتحص با افراد شتریب انتظار و یآگاه آن لیدل عمده
 نیب که داد نشان مطالعه نیا جینتا نیهمچن. است شدهارائه
 تیوضع از مجرد و متأهل مارانیب و مرد و زن مارانیب یتمندیرضا
 طالعهم یهاافتهی با که ندارد وجود تفاوت ناجا یهامارستانیب هیتغذ

 یوانتیم افتهی نیا نییتب در[. 11] است ناهمخوان اکبرزاده و یاعظم
 در شدهارائه خدمات تیفیک کهنیا به توجه با که کرد عنوان نیچن

 یمطلوب طیشرا یدارا هیتغذ حوزه در ژهیوبه و ناجا یهامارستانیب
 یلامتس به نسبت دقت و تیحساس رغمیعل هاخانم نیبنابرا است؛
 تیوضع از مجرد، و متأهل افراد طورنیهم و مردان همانند خود
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 وجود یاوتتف آنها نظر نیب و داشته تیرضا ناجا یهامارستانیب هیتغذ
 .ندارد

 مطالعه نیا در مارانیب ترنییپا تیرضا سطح به توجه با
 لازم ریدابت جادیا با شود،یم شنهادیپ عیتوز و طبخ تیفیک درخصوص

 یآراستگ به توجه و غذا عیتوز و هیته کارکنان آموزش جهت در
 غذا، ونقلحمل زاتیتجه نظافت آنان، بهداشت و یظاهر
 درجه ها،آشپزخانه یبهساز ،یکاف و سالم زاتیتجه نمودنفراهم
 مار،یب توسط غذا انتخاب امکان ،ییرایپذ هنگام غذا مناسب حرارت
 بخش کارکنان منظم نهیمعا و سالم و تازه هیاول مواد از استفاده

 .شود تیفیک از مارانیب تیرضا شیافزا موجب ه،یتغذ

 
 گیرینتیجه

 یروین یهامارستانیب در هیتغذ تیوضع از مارانیب یتمندیرضا
 طیراش یدارا عیتوز و طبخ تیفیک و تیکم مؤلفه چهار در یانتظام
 تیکم هب نسبت طبخ و عیتوز تیفیک از مارانیب اما است یمطلوب

 هاتانمارسیب رانیمد است لازم نیبنابرا دارند، یکمتر تیرضا آنها

 تهداش تیفیک تیریمد در مداوم و مستمر یارتقا به یاژهیو توجه
 [.02] باشند

 
 و مطالعه مورد یهامارستانیب نیمسئول از: یقدردان و تشکر
 اشتندد را یهمکار کمال که پژوهش کنندگانشرکت هیکل نیهمچن

 نمودند، یاری مطالعه نیا انجام در را ما که یافراد تمام نیهمچن و

 .میینمایم یقدردان و تشکر
 به مربوط یاخلاق یکدها هیکل پژوهشگران: یاخلاق هیدییتأ

 عمراج از را لازم یمجوزها و تیرعا را یانسان یهانمونه بر قاتیتحق

 .نمودند اخذ صلاحیذ
 و پژوهش انجام نیح در یمنافع تعارض گونهچیه: منافع تعارض
 .نداشت وجود مقاله نوشتن
 گارندهن شناس،روش ،(اول سندهینو) ییآقا اصغر: سندگانینو سهم
 دهنگارن مقدمه، نگارنده ،(دوم سندهینو) یطاهر نیحس ؛(%42) بحث
 ،(سوم سندهینو) یمیکر الهقدرت ؛(%92) یآمار گرلیتحل بحث،

 (.%92ی )کمک پژوهشگر مقدمه، نگارنده
 .دنکردن افتیدر یمال منابع گونهچیه پژوهشگران: یمال منابع
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