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چکیده

ز ین ا دف :فرایند دریافت وعدههای غذایی یکی از پراهمیتترین اتفاقات روزمره دانشگاه برای دانشجویان و مدیران دانشگاه میباشدد.
از آنجاییکه این فرآیند در یک بازه زمانی محدود در طول روز اتفاق میافتد و همچنین تمام دانشجویان بهطور مستقیم در این فرآیند دخیل مدی-
باشند ،مدیریت اصولی و صحیح از فاکتورهای اصلی درست انجام شدن این فرآیند بهشمار میآید .هدف از این تحقیدق بررسدی فرایندد دریافدت
وعدههای غذایی بصورت گامبهگام و تحلیل چگونگی رخداد این فرایند و نهایتًا پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقدا کیفیدت انجدام فرایندد دریافدت
وعدههای غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد.
واد ر ش  :مطالعه انجام شده از نوع توصیفی  -مقطعی بهروش مشاهده و مصاحبه و تكمیل پرسشنامه توسط دانشجویان و مسدئولین
بخش اتوماسیون میباشد .فلوچارت فرایند دریافت وعدههای غذایی دانشگاه پس از مشاهده گدامبدهگدام فرایندد رسدم گردیدد .پرسشدنامه ویدژه
دانشجویان با  41سؤال توسط  06نفر از دانشجویان بهطور تصادفی پاسخ داده شد .پس از تحلیل عمومی و اختصاصی فلوچارت بهروش 5W1H
فلوچارت پیشنهادی تنظیم گردید .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Excel 7662استفاده شد.
ي فت  :پس از تحلیل دادهها مشخص شد %5 5دانشجویان معتقد بودند زمان زیادی از وقتشان در این فرایند از بین میرود .در حالحاضر
هر دانشجو بهطور متوسط روزانه  14دقیقه زمان صرف دریافت وعده نهار میکند .با اینکه دانشگاه امکان رزرو و افزایش اعتبار کارت را بصورت
اینترنتی فراهم نموده است اما  %06دانشجویان از این خدمت استفاده نمیکنند و با مراجعه حضوری بهمحل سلف باعد افدزایش طدول صدفوف
مراجعین به اپراتور میشوند .پساز مصاحبه با مدیر بخش تغذیه دانشگاه مشخص شد روزانه بهطور میدانگین  466.666.666ریدال بابدت تغذیده
دانشجویان توسط معاونت دانشجویی هزینه میشود که به ازای هر دانشجو  466.666ریال میباشد که تنها  %0.5ایدن هزینده توسدط دانشدجویان
تأمین میشود و  %54.5آن توسط معاونت اموررفاهی دانشجویی تأمین میشود.
نتیج گیری :فرایند دریافت وعدههای غذایی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،فرایند زمانبری بوده و نارضایتی مشتریان را در پی
دارد كه میتوان با انجام اقداماتی فرایند مزبور را بهبود داد از جمله ،با توزیع کاتالوگهای راهنمای استفاده از خدمات اینترنتی برای شارژ و رزرو
غذا میان دانشجویان ،در نظر گرفتن خدمات تشویقی برای دانشجویانی که از سرویس اینترنتی استفاده میکنند و ژتون فراموشی کمی دریافت می-
نمایند ،مانند تخفیف و قرعهکشی ماهانه میتوان از تعداد مراجعات به اپراتورها را کاست و فرایند دریافت وعدههای غذایی را با کیفیدت بیشدتری
ارائه نمود.
کلید اژه  :رزرو اینترنتی غذا ،فرایند ،وعدههای غذایی ،دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ژتون
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د
تغذیه از ابعاد مهم بهداشت عمومی اسدت و هددف آن
فراهم آوردن شرایط جسمی  -روانی الزم از نظدر رشدد و
تكوین ارگانیسم ،تحدر و كدارآیی انسدانهدا در زنددگی
اجتماعی است ( .)4تغذیه مناسد نقدش بسدیار مهمدی در
زندگی انسان ایفا میكند .عدم توجه به تغذیده صدحیح در
تمامی مراحل زندگی خصوصًا دوران جوانی اثرات سدوئی
بر سالمت انسان میگذارد ( .)7آنچه سب گردیدده اسدت
كه امروز تغذیه بهعنوان یك مسئله مورد بررسی واقع شود
و ابعاد جهانی آن مورد توجه قرار گیرد ،تفاوتی است كه از
نظر مصرف روزانه مواد غذایی الزم جهت رشدد در سدطح
دنیا و در داخل كشدور میدان گدروههدا و طبقدات مختلدف
اجتماعی وجود دارد ( .)4جوانی دهههای  76و  46سالگی
زندگی را شامل میشود و مرحلهای است كه فرد از زندگی
وابسته به والدین وارد زندگی مسدتقل شدده و در حقیقدت
یك مرحله انتقال میباشد .تحقیقات نشدان دادهاندد كده در
این دوران تغییرات عمده در شیوه زنددگی افدراد بدهوقدوع
میپیوندند .چرا كه بهدالیلی مانند ازدواج ،ادامه تحصیالت
در مقاطع باالتر ،سربازی و ...از خانواده خود جدا میشوند
( .)1با توجه بده اینكده دانشدگاه آخدرین فرصدت را بدرای
آموزشهای بهداشتی و تغذیهای قشر وسیعی از دانشجویان
فراهم میكند ،ترسیم الگوی رایج غذایی و اقدام در جهدت
بهبود آنها یكی از مؤثرترین راهها برای ارتقا شیوه زندگی
سالم در سطح جامعه میباشد (5و .)44مطالعات انجامشده
نشان میدهد گرایش بیشتر جوانان بهمصرف میدان وعدده-
های با ارزش غذایی كم تغذیهای بهجای وعدههای اصدلی
غذایی است (.)47
فرایند دریافت وعدههای غذایی یکی از پراهمیتترین
اتفاقات روزمره دانشگاه برای دانشجویان و مدیران دانشگاه
میباشد .از آنجایی که این فرایند در یک بازه زمانی محدود
در طول روز اتفاق میافتدد و تمدامی دانشدجویان بدا ایدن
فرایند ارتباط مستقیم دارند ،فرایند مورد مطالعه از اهمیدت
و حساسیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .روزانه بهطدور
متوسط  4666دانشجو در دانشدگاه بدا ایدن فرایندد ارتبداط
دارند و مشتری این فرایند محسوب میشوند .هزینهای کده
این فرایند برای دانشگاه وارد میکند به ازای هدر دانشدجو
روزانه  466.666ریال و در کل رقمی معادل 466.666.666
ریال در روز برای این فرایند هزینه صرف می شود (.)0
هدف از این مطالعه بررسی فرایند دریافت وعددههدای
غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریدز و تحلیدل نحدوهی
رخداد این فرایند و نهایتًا پیشنهاد راهکارهایی بدرای ارتقدا
کیفیت انجام فرایند میباشد.

واد ر ش
نوع ط ع ر ش اجرا
مطالعده انجددامشددده از نددوع توصدیفی  -مقطعدی بددهروش
مشاهده و مصاحبه و پر کردن پرسشنامه توسط دانشدجویان و
مسئولین بخش اتوماسیون میباشد .اطالعات اولیه برای تعیین
حجم نمونه براساس یک مطالعه مقدماتی شامل  45نفدر روی
متغیر زمان انتظار برای دریافت غدذا بدسدت آمدد بدا در نظدر
گدرفتن اطمیندان  %55و خطدای قابدلقبدول حدداکثدر  %46در
اطراف میانگین حداقل حجم نمونه  50محاسبه شدد .دو ندوع
پرسشنامه ویژه دانشدجویان و اپراتورهدا طراحدی گردیدد کده
جهت تایید روایی محتوای پرسشنامه از صداح نظدران رشدته
استفاده و برای تایید پایایی آن از روش همسانیدرونی استفاده
شده و ضری آلفای کرانباخ پرسشنامه  %05محاسدبه گردیدد.
پرسشنامه اول با  41سؤال در بین  06نفر از دانشجویان بهطور
تصادفی پخش گردید .و پرسشنامه دوم بدا  5سدؤال توسدط 1
نفر از مسؤلین اپراتورهدای مسدتقر در هدر  1سدلف پدر شدد.
همچنین اطالعاتی در مورد تعدداد دانشدجویان تحدتپوشدش
فرایند دریافت وعدههای غذایی ،تعداد ژتونهای روزفدروش،
هزینهای جاری بخش تغذیه و تعداد پرسنل بخش تغذیه پدس
از مصاحبه با مسؤل تغذیه دانشگاه بدست آمد .در این مطالعه
مالحظات اخالقی چون اخذ رضایت آگاهانده از دانشدجویان
شرکتکننده در این مطالعه و رعایت امانت در دادهها و نتدایج
بدست آمده رعایت گردید .اطالعات بدست آمده توسط نرم-
افزار  Excel 7662و فلوچدارت طراحدی شدده مدورد تحلیدل
عمومی و اختصاصی بهروش  5W1Hقرار گرفت.

ي فت
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1محل توزیدع نهدار بدرای
دانشجویان وجود دارد که هر کدام از این محلها یک اپراتدور
دارندد کدده مسددئول رسدیدگی بددهمشددکالت مربدوط بددهتغذیده
دانشدجویان مدیباشدند .در ایدن بدین سدلف مرکدزی شدهریار
بیشترین تعداد دانشجو را در روز یعنی حددود  72( %15نفدر)
دانشجویان را پذیرش مدیکندد .شدارژ کدارت و رزرو غدذا از
مهمترین قسمتهای این فرایند محسوب مدیشدود بدههمدین
خاطر دانشگاه برای خدمترسانی خوب دو نوع امکدان شدارژ
و رزرو دستی و اینترنتی را فراهم نموده است.
پساز بررسی پرسشنامههای پدرشدده توسدط دانشدجویان
مشخص شد تنها 72( %15نفر) از دانشجویان از سرعت توزیع
غذا رضایت دارند و  44( %55نفر) آنهدا معتقدد بودندد زمدان
زیادی از وقتشان در این فرایند تلف میشود ،ایدن درحدالی
است که هر دانشجو بهطور متوسدط هدر بدار  14دقیقده زمدان
صرف دریافت وعده نهار میکند 72( %15 .نفدر) دانشدجویان از فرایندد
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شارژاینترنتی ،در دسترس نداشتن اینترنت و در اکثر دانشجویان بیعالقده
بودن نسبت به رزرو اینترنتی و ساده و راحت بودن رزرو دسدتی نسدبت
به رزرو اینترنتی بودند.
نمودار زیر نشان میدهد دانشجویان در کدامیک از قسمتهای این
فرایند زمان زیادی را از دست میدهند.

دریافت ژتون فراموشی ناراضی بودندد و علدت اصدلی ایدن نارضدایتی
صف طوالنی و سرعت پایین توزیع ژتدون فراموشدی بدود76( %44.5 .
نفر) از دانشجویان در کل از فرایند دریافت وعدههای غذایی دانشدجویان
ناراضی بودند که  44( %55نفر) از آنها کمبود امکاندات از قبیدل دسدتگاه
رزرو غذا در محل سلف و دستگاه ژتوندهی و کم بودن تعداد اپراتورها
را عامل اصلی این نارضایتی میدانستند 15( %25 .نفر) از دانشدجویان از
نحوهی رزرو غذا و افزایش اعتبار کارت تغذیه از طریق اینترنت آگداهی
دارند این درحالی است که تنها  47( %76نفر) از کدل دانشدجویان طبدق
آمار ثبتشده در اداره تغذیه از اینترنت برای رزرو غذا و افدزایش اعتبدار
استفاده میکنندد .از جملده دالیدل مطدر شدده توسدط دانشدجویان در
پرسشنامه برای استفاده نکردن از رزرو و شارژ کارت اینترنتی ،غیدرفعدال
بودن سیستم افزایش اعتبار در اکثر اوقات ،عدم آگاهی از نحوهی رزرو و
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نمودار  :1مقایسه مكانهایی كه دانشجویان بیشترین زمان را از دست میدهند
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همچنین در نمودار زیر علت اصلی مراجعه به اپراتور مشخص شده است.
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نمودار  :2مقایسه علت مراجعه دانشجویان به اپراتور در محل سلف دانشجویان

پس از مصاحبه با مدیر بخش تغذیه دانشگاه مشخص شد روزانده بده-
طور میانگین  466.666.666ریال بابت تغذیه دانشجویان توسدط معاوندت
دانشجویی هزینه میشود که به ازای هر دانشجو  466.666ریال مدیباشدد
که تنها  %0.5این هزینه توسدط دانشدجویان تدأمین مدیشدود و  %54.5آن
توسط معاونت دانشجویی تأمین میشود.
بهطور میانگین حجم مراجعات دانشجویان بده اپراتورهدا در روز %46
کل دانشجویان درگیر فرایند دریافت وعدههای غذایی دانشدگاه یعندی 466
شارژ کارت

نفر در روزهای معمولی میباشد و در روزهایی که سیسدتم اتوماسدیون بدا
اختالل مواجه است این تعداد افزایش مییابد.
همچنین در این مطالعه مشخص شد در طول هر هفته کده برابدر بدا 0
روز کاری میباشد  7روز کاری سیستم اتوماسیون بهدالیل مختلدف قطدع
میباشد و یا با اختالل مواجه است.
پس از بررسی گامبهگام فرایند بصورت مشاهدهای فلوچارت قالبی و
جریان فرایند آن نیز بهشکل زیر طراحی شد.
مراجعه به سلف

رزرو غذا

دریافت ژتون

50

تحویل گرفتن غذا

نمودار  :3نمودار قالبی
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مراجعه به اتوماسیون
جهت شارژ و رزرو غذا

خیر

اتوماسیون فعال است؟

مراجعه به اپراتور

بلی
افزایش اعتبار کارت

بلیافزایش اعتبار کارت

خیر

رزرزرو اینترنتی فعال است؟

مراجعه به سلف

رزرو دستی در محل سلف

بلی
رزرو اینترنتی غذا

مراجعه به سلف
جهت دریافت غذا

کارت دانشجویی همراه است؟

خیر

مراجعه به اپراتور

بلی

بلی

زدن کارت به دستگاه
ژتوندهی

ژتون میدهد؟

آیا رزرو دارد؟

خیر

دریافت ژتون آزاد

دریافت ژتون فراموشی

خیر

مراجعه به اپراتور

بلی

دستگاه خراب است؟

بلی

دریافت ژتون

دریافت ژتون از اپراتور
تحویل ژتون به مسئول
آشپزخانه

دریافت غذا
نمودار  .4فلوچارت جاری فرایند دریافت غذا

خیر

دریافت ژتون آزاد
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بحث
همانطور که در ابتددا اشداره شدد بدهدلیدل درگیدر بدودن تمدام
دانشجویان در این فرایند این مطالعه از اهمیت باالیی برخوردار می-
باشد .در این مطالعه میانگین زمان صرفشده برای دریافت غدذا 14
دقیقه بدست آمد و مشخص گردید که دانشجویان زمان زیدادی را
در این فرایند از دست میدهند .در مطالعات مختلف به اهمیت زمان
دریافت غذا و بههنگام بدودن خددمت در افدزایش میدزان رضدایت
دانشجویان از خدمات تغذیهای دانشگاه تأکید شدده اسدت (5و.)46
اکثر پیشنهادات آنها در راستای افزایش سرعت خدمترسانی بود به-
طوریکه آنها میگفتند با افدزایش تعدداد اپراتورهدا ،افدزایش تعدداد
مسئوالن توزیع غذا ،افزایش تعداد دستگاه رزرو غذا و دستگاههدای
ژتوندهی میتوان سرعت انجام این فرایند را باال برد.
همچنین میزان رضایت کلی دانشحویان از دریافت وعدههای
غذایی دانشگاه  %10بدست آمد .در مطالعهای که توسط منصوریان
در سال  4407انجام شد کمترین میزان رضایت دانشجویان از امور
تغذیه و سلفسرویس دانشگاه بود ( .)0در مطالعهای که توسط
عامریون و همکاران در سال  4400انجام شد مشخص گردید که
میزان رضایت بیماران بستری و مراجعهکننده به یکی از بیمارستان-
های نظامی تهران %20 ،بیماران بستری از خدمات تغذیه رضایت
باالی  %56داشتند (.)2
با اینکه دانشگاه امکان رزرو و افزایش اعتبار کارت را بصدورت
اینترنتی فراهم نموده است اما  %06دانشجویان از این خدمت استفاده
نمیکنند و با مراجعه حضوری بهمحل سلف باعد افدزایش طدول
صفوف مراجعین بهاپراتور میشوند ،این نشان میدهد مسئوالن باید
بهدنبال راههایی باشند که بتوانندد دانشدجویان را بده اسدتفاده از ایدن
بخش ترغی نمایند.
در تحلیل عمومی فلوچارت جریان فرایند مشخص شد بهدلیدل
تعداد کم تصمیمگیری این فرایند ساده میباشدد .همچندین بدهدلیدل
حجم زیاد مراجعه بهاپراتور و نیاز بهانجام سریع درخواستهدا ایدن
فرایند میتواند با افزایش تعداد اپراتورها سریعتر انجدام شدود .ایدن
فرایند بهدلیل عدم دوبارهکاری و برگشت به باال ساده و روان اسدت.
در این فرایند پس از بررسی پرسشنامههای پرشده توسط دانشجویان
دو قسمت ( -4همراه داشتن کارت دانشدجویی و  -7فعدال بدودن
دستگاه ژتوندهی) بهعنوان گلوگاه فرایند عمل میکنند.
در تحلیل اختصاصی فلوچارت جریان فرایند بدهروش 5W1H
مشخص شد در ایدن فرایندد گدام مربدوط بدههمدراه بدودن کدارت
دانشجویی موج افزایش مراجعات دانشجویان بهاپراتدور و ایجداد
اختالل در سرعت فرایند میشود .پس با ایجاد بستر مناسد بدرای
حددذف کددارت دانشددجویی از فراینددد و جددایگزینی اثددر انگشددت
دانشجویان برای دریافت ژتون میتوان  %74مراجعات بدهاپراتدور را
که دلیل آن همراه نداشتن کارت دانشجویی میباشد ،کاهش داد.
در این تحلیل مشخص شد روزانه در حالدت معمدول بدهطدور
میانگین  %46دانشجویان بهاپراتورها مراجعه میکنندد کده ایدن عددد
معادل  466دانشجو در روز میباشد که بسیار باال است .این تعداد در
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سلف مرکزی بهطور میانگین برابر با  446نفر میباشد درحالیکه تنها
یک اپراتور مسؤل پاسخگویی به این مراجعات میباشد و زمانهایی
که سیستم اتوماسیون با اختالل مواجه باشد این رقم افزایش مییابد.
پس با تقسیم نوع مراجعات و افزایش تعداد اپراتورها بهنحدوی کده
اپراتور شماره  4مسؤل پاسخگویی بهدرخواسدتهدای مربدوط بده-
افزایش اعتبار و رزرو غذا و اپراتور شماره  7مسؤل پاسخگویی بده-
درخواست ژتون فراموشی ،ژتون روز و ژتون آزاد باشد میتدوان در
سرعت انجام فرایند تأثیر گذاشت.
در این فرایند گامهای مربدوط بدهصدف دریافدت غدذا ،صدف
دریافت ژتون فراموشی ،صف رزرو غذا و صف دریافدت ژتدون از
دستگاه بهترتی بیشترین سهم را در گرفتن زمان دانشجویان داشتند.
در تحلیل سیستماتیک این فرایند مشخص شد با در نظر گرفتن
خدماتی از قبیل تخفیف و یا قرعهکشی ماهانه بین دانشجویانی که از
سرویس اینترنتی برای شارژ و رزرو غذا استفاده میکنند ،میتدوان از
حجم مراجعات حضوری بهاپراتورها کاست .همچنین با قدرار دادن
دستگاههای ژتوندهی و رزرو غذا در دانشکدهها میتوان از تجمدع
دانشجویان در محل سلف کاست.

نتیج گیری
فرایند دریافت وعدههای غذایی دانشگاه یک فرایند پدرهزینده،
حساس و مهم میباشد و مدیریت این فرایند بسیار مشکل اسدت و
بدون برنامهریزی دقیق امکانپذیر نخواهد بود .مشدتری نهدایی ایدن
فرایند دانشجویان میباشند که رضایت آنها در این فرایند بسیار مهدم
میباشد .در این مطالعه مشخص شد که در طول  0روز کاری  7روز
اتوماسیون بهدلیل محدودیت پهنای باند شبکه اتوماسیون قطدع مدی-
باشد ،با توسعه پهنای باند شبکه اتوماسیون در دانشدگاه مدیتدوان از
بروز مشکالت مربوط بهاختالل در اتوماسدیون کاسدت و در نتیجده
تعداد مراجعات غیرضروری بهاپراتورها کاهش مییابد.
توزیع کاتالوگهای راهنمای استفاده از خدمات اینترنتدی بدرای
شارژ و رزرو غذا میان دانشجویان ،در نظر گرفتن خدمات تشدویقی
برای دانشجویانی که از سرویس اینترنتی استفاده مدیکنندد و ژتدون
فراموشی کمی دریافت مینمایند ،مانند تخفیف و قرعهکشی ماهانده
میتوان از تعداد مراجعات بهاپراتورها را کاسدت و فرایندد دریافدت
وعدههای غذایی را با کیفیت بیشتری ارائه نمود.
فلو چارت پیشنهادی بهشکل زیر برای این فرایند طراحی شد.

ت دير ت کر
این پژوهش با همکاری اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
انجام شده است ،لذا نهایت تشکر و قدردانی را از همکاری صمیمانه
مدیریت و دستاندرکاران ایدن واحدد بدهخصدو جنداب آقدای
عبداللهی اپراتور محترم سلف مرکزی دانشگاه علوم پزشدکی تبریدز
بهعمل میآید.
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مراجعه به اتوماسیون
جهت شارژ و رزرو
غذا

خیر

اتوماسیون فعال

مراجعه به اپراتور شماره 1

است؟

بلی
افزایش اعتبار کارت

افزایش اعتبار کارت

خیر

رزرو اینترنتی فعال است؟

رزرو دستی در محل

مراجعه به سلف

سلف

بلی
رزرو اینترنتی غذا

مراجعه به سلف جهت دریافت
غذا

زدن اثر انگشت بهدستگاه ژتوندهی

ژتون میدهد؟

خیر

مراجعه بهاپراتور شماره 2

بلی

مشکل از دستگاه است؟

بلی
دریافت ژتون

دریافت ژتون از اپراتور

تحویل ژتون بهمسؤل
آشپزخانه

دریافت غذا
نمودار  .5فلوچارت پیشنهادی فرایند دریافت غذا

خیر

دریافت ژتون آزاد
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