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طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي
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چکيده
زمينه و هدف  :مواد غذايي که انسان نياز دارد طي زنجيرهاي نسببتا طبو ني توليبد و پب

از مراحبم ملتلبه تهيبه ،نقبم و انتقبال،

فراوري ،انبارش ،بستهبندي و با خره به مصرف ميرسد ،بنابراين مديريت درست اين زنجيره از اهميت با يي براي تأمين سبالمتي
برخوردار است .هدف اين مطالعه طراحي و پيشنهاد الگوي مناسب و بوميمديريت کنتبرل بهداشبت مبواد غبذايي اسبتان کهگيلويبه و
بويراحمد با بهرهگيري از تجربه و مدلهاي تغذيهاي چند کشور توسعه يافته و ديدگاه خبرگان و متلصصين علوم تغذيه است.
روش بررسي :اين مطالعه توصيفي به شيوه تطبيقي و از نظر زماني به صورت مقطعي در سال 1311انجام گرفت .در مرحله طراحي
اوليه الگو ،در ابتدا جنبههاي ملتله برنامههاي مديريتي و ايمني غذايي و نظارتي بهداشت مواد غبذايي موجبود در کشبور(اسبتان) و
کشورهاي منتلب مورد بررسي قرار گرفتنبد ،مبال هبا و مؤلفبههباي اوليبه پرسشبنامههباي کباربردي ببا رويكبرد نظريبه پبردازي
متلصصان علوم تغذيه و صاحب نظران اين رشته استلراج ،دستهبندي و متناسب با اهداف ويژه مطالعه تنظيم شدند .ببراي آزمبون
الگو با رويكرد پيمايشي با دريافت ديدگاهها از طريق پرسشنامه در سه مرحله ،بازبيني و اصالحات زم بر اساس ميزان تناسب هبر
کدام از شاخصها و مال ها صورت گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهاي تيتست تجزيه و تحليم شدند.
يافتهها :اين الگو در قالب  82مؤلفه فرعي و  4عامم اصلي طراحي شد .اين عوامم شامم؛ عوامبم مبؤ ر ببر مبديريت کنتبرل بهداشبت
مواد غذايي  33مؤلفه ،برنامهريزي  28مؤلفه ،سازماندهي نظارت  12مؤلفه و عوامم مؤ ر ببر تبأمين مبالي مبديريت کنتبرل بهداشبت
مواد غذايي  1مؤلفه است .الگوي ياد شده ميتواند به عنوان چارچوبي مناسب براي تضمين کيفيت و ايمني صنايع غذايي به کار رود.
در نهايت به منظور تعيين تناسب الگوي پيشنهادي و انطباق آن با نيازمنبديهبا و درخواسبتهباي صبنايع و شبرکتهبا و واحبدهاي
سازماني متولي در امر غبذا و تغذيبه  ،ببا اسبتفاده از روش تحليبم سلسبله مراتببي ،ضبرايب اهميبت هبر يب از ابعباد ،مولفبههبا و
شاخصهاي موجود در الگو براي استان کهگيلويه و بويراحمد گزارش شده است.
نتيجهگيري :اين مطالعه براي ارايه ي سيسبتم مبديريتي مناسبب جهبت مبديريت کنتبرل بهداشبت مبواد غبذايي اسبتان کهگيلويبه و
بويراحمد ميتواند مفيد باشد .همچنين مطالعه مذکور ميتواند بهبودي وضعيت بهداشت صنايع غذايي ،تكني صحيح نظارت و کنترل
را در سازمانهايي که بلشي از وظايه آنان در حوزه غذا است فراهم آورد.
واژههاي کليدي :مديريت ،مواد غذايي ،صنايع ،کنترل ،نظارت
*نويسنده مسئول :پيمان مهستي شترباني ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني
Email: pmahasti@yahoo.com
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طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

مقدمه

اين مراحم دقت و نظارت کافي صبورت نگيبرد ،همبين

زيببادي مببيشببوند و بببا عوامببم ملتلفببي در تمبباس

بنابراين به وضوح معلوم است که براي داشبتن جسبم

ميباشند ،بنابراين به جهت حفظ سالمت غذا و عرضبه

و روان سالم ،به غذاي سبالم و بهداشبتي نيباز قطعبي

مبببواد غبببذايي سبببالم نيازمنبببد ببببه کنتبببرل مسبببتمر

است و براي داشتن غذاي سالم و بهداشتي به مديريت

ميباشند( .)1مديريت خوب ،ببه داشبتن نظبام کنترلبي

و کنترل و نظارت ت ت مراحبم پيشبگفت پروسبه و

مؤ ر بستگي دارد .کنترل فرآيندي اسبت کبه ببه طبور

زنجيره تغذيهاي نياز صبد در صبدي اسبت .بهداشبت

مستمر عملكرد جاري را به منظور حصول اطمينبان از

مواد غذايي تضمين کننده سودبلشي غذاي مناسبب و

اين که منجر به وصول هدف هاي از پيش تعيبين شبده

ي

رکن اساسي در تغذيه صحيح است و عبارت است

مي شود ،اندازه گيري و با اسبتانداردهاي و معيارهباي

از؛ رعايت اصول و موازين بهداشتي يا انجام کارهايي

معيني مقايسه ميکند ،انحرافات و درجه اهميت آنها را

(اعمببالي) در کلي به مراحببم تهي به ،تولي بد ،حمببم و نقببم،

تعيين ميکند ،اقبدامات اصبالحي را در صبورت لبزوم

نگهببداري ،فببروش و مصببرف مببواد غببذايي در جهببت

اعمال ميکند .تغذيه سبالم يكبي از مهبمتبرين و شبايد

کاهش آلودگيهاي فيزيكي ،شيميايي و بيولبو يكي تبا

اساسيتبرين راه دسبتيابي ببه سبالمت جسبم و روان

حدي که براي سالمتي انسان زيانآور نباشد(.)4

.

سببالم اسببت و بببه هم بين دلي بم قببرآن از مي بان تمببام

از تعريه بهداشت مواد غذايي نتيجه ميگيبريم

موجببودات ،روي مببواد غببذايي آن ،هببم مببوادي کببه از

که براي داشتن غذايي سالم زم است پارهاي اصبول،

طريق گياهان و درختان ،سبهم انسبان مبيشبود تكيبه

رعايببت و مببديريت شببوند و امببروزه در کشببورهاي

کرده است" .پ

شايسته است که انسبان ببه خبورا

توسعه يافته اين اصول به صورت بستههاي مبديريتي

خود توجه کند"( . )2توجبه ببه غبذا و تغذيبه ببا تولبد

و نظببارتي و کنترلببي تحببت عنبباوين اسببتانداردها و

انسان شروع شده است و هميشبه عقبم و انديشبه ببه

ايزوهببباي  1221 ، 22222و هبببمچنبببين اببببزار و

اهميبت آن تببذکر دادهانببد .در مببباني علمبي نيبز بببروز

رويكردهاي مديريتي مثم مفاهيم پايهاي سيستم ايمنبي

بيماري و ناسالمتي و تأمين سبالمتي و مانبدگاري آن

مببواد غببذايي) ،)1((GMPتحليببم خطببر و کنتببرل نقببا

را هميشه وابسته به تغذيه دانستهانبد( .)3مبواد غبذايي

بحرانبببببي) ،)2((HACCPبرنامبببببه پبببببيش نيبببببازي

که انسان نياز دارد طي زنجيرهاي نسبتا طو ني توليبد

عمليبباتي( ،)3()PRPSمفبباهيم پايببهاي سيسببتم ايمنببي

وپ

از مراحم ملتله تهيه ،نقبم و انتقبال ،فبراوري،

انبارش ،بستهبندي و با خره به مصرف ميرسد ،اگبر
اين زنجيره طو ني مديريت نشود و يا در هر کبدام از
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)1-Good Manufacturing Practices(GMP
)2-Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP
3-Programming Requirements Process
)Specification(PRPS
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مواد غذايي از مزرعه تا سفره دچبار تغييبرات

غذايي که حيات بلش است ،زندگي او را تهديد ميکند.

محسن مومنينژاد و همكاران

توليد ب روشهاي توليد ب روشهاي عملياتي ب سباخت

نيازمند مديريت صبحيح ببراي سبالمت تغذيبه جامعبه

و سببببببباز مببببباشينآ ت ب روشهبببباي نگهداري

هستيم .بيماريهاي قلبب و عبروق ببه مبر  364نفبر

تجهيزات ب دستورالعمم هاي فنيکباري) ،)1((GPPايمنبي

روزانببه اول بين علببت مببر را در کشببورمان تشببكيم

در مواد غذايي و اطمينان از سالم ببودن مراحبم طببخ

ميدهند که علت اصلي آن را ميتوان تغذيه نامناسبب،

غذا) )2((SFBBو موارد متعدد ديگبري کبه در چبارچوب

کمبود فعاليت فيزيكي و اسبترسهباي روانبي تعريبه

نظري طراحي شدهاند ،که ايمني و سالمت غذا را هم از

کرد ،امبا در ايبن ميبان تغذيبه جايگباه ببارزتري دارد.

لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي در کليبه مراحبم تهيبه،

سببومين علببت مببر  ،سببرطانهببا و چهببارمين علببت،

توزيع ،فرايند ،نقم و انتقال و عرضه تضمين کردهانبد.

عوارض حول تولد است که در هر دو مورد نيز تغذيبه

ببا توجبه ببه ضبعه در سيسبتمهباي کنتبرل غبذا،

از ارزش و اهميببت بببا يي برخببوردار اسببت( .)6بببه

زيرساختهاي ضعيه ،استفاده بيرويه و نادرست از

گزارش سازمان جهاني بهداشبت ،سبا نه ببيش از دو

منابع در دسترس و دسبتكاري نامناسبب غبذا کبه در

ميليون نفر بر ا ر استفاده از غذا و آب آلوده جان خود

کشورهاي در حال توسعه از جمله کشبور مبا شبايع

را از دست ميدهند که اغلب قربانيان ،کودکان هسبتند.

است ،بيماريهاي ناشبي از آب و غبذا ،ببار زيبادي از

فقر به عنوان يكي از عوامم مبؤ ر در نباامني غبذايي و

بيماريها را بر مردم فقير و دولتها تحميم ميکند.

سوء تغذيه مطرح است .بر اساس بررسيهباي انجبام

پايين بودن دانش تغذيهاي در جامعه ،مزيد ببر
عواملي است که ميتواند سالمت تغذيبهاي افبراد را در
معرض خطر قرار دهد.

شده در  22درصد خانوارهاي کشور ،فقر و کم غذايي
به صورت مزمن وجود دارد(.)6

.

اي بن در حببالي اسببت کببه بيشببتر کارخانجببات

مشكالتي که در زمينه سالمت و ايمني غبذا در

صنايع غذايي کشور به دليم توسبعه نيبافتگي ،ضبعه

کشور وجود دارد ،زمينهساز بسياري از بيمباريهباي

مديريت و دانش فني ،فقر بهداشت ،عدم تمايم به ايجاد

ناشببي از غببذا و بببروز انببواع سببرطانهببا بببه دليببم

تحببول و مسببايم ديگببري از ايببن دسببت ،هنببوز از

آلببودگيهبباي شبيميايي و بيولو ي ب مببواد غببذايي در

سيستمهاي ايمني نظير حصپ( )3که حدود  112کشور

مراحببم ملتلببه از مزرعببه تببا سببفره مببيباشببد.

از آنها سود ميبرند ،استقبال چشمگيري نكردهانبد(.)6

پژوهش هايي که در طي سبالهباي ملتلبه در زمينبه

طبق بررسي مرکز کنترل بيماريهباي آمريكبا ،حبدود

آلببودگيهبباي ميكروب بي و ش بيميايي مببواد غببذايي در
کشور انجام شده ،بيانگر اين موضوع است(. )5

211

)1-Good Product Practice(GPP
)2-Safer Food Better Business(SFBB
3-Hazard Analysis Critical Control Point

مجله ارمغان دانش ب دوره 24ب شماره 1ب فروردين و ارديبهشت (1318شماره پي در پي)132

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 12:14 +0330 on Tuesday September 22nd 2020

مواد غذايببببي ب تكنولبببببو ي سببباخت ب دانش فنبي

امروزه در مملكت ما با توجه ببه د يبم فبوق،

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

عرضببه شببده در امبباکن عمببومي و رسببتورانهببا22 ،

قرار گرفتهاند .ايران نيز با امتياز  28در مكان هشبتادم

درصد از مواد غذايي منازل و  3درصد ناشي از مواد

جهان قرار گرفته است .طبق معيارهاي ايبن ردهبنبدي،

غذايي تجباري مبيباشبد .طببق دادههباي اخيبر مرکبز

امتي باز کسببب شببده حبباکي از آن اسببت کببه بببه طببور

کنترل و پيشگيري از بيماريها ،حدود  48ميليون نفبر

متوسب ب  28درصبببد ايرانب بيهبببا تغذيب به نامناسبببب

در اي با ت متحببده آمريكببا( 1در  )6بيمببار م بيشببوند،

دارند .در ايران  12درصد کودکان کم وزن هستند ،اما

 128222نفر در بيمارستان بستري ميشبوند و 3222

 53درصد مردم توانايي خريد مبواد غبذايي را ندارنبد.

نفر در هر سال از بيماريهاي ناشي از غبذاي خبورده

ر يببم غببذايي  55درصببد از مببردم تنببوع غببذايي را

شده ميميرند ،اين خسبارت قاببم تبوجهي از سبالمت

ندارد(. )8
بنا به تعريه ،امنيت غبذايي وقتبي وجبود دارد

عمومي است که عمدتا قابم پيشگيري است(.)1
مؤسسبببه دانشبببگاهي آکسبببفام در گبببزارش

که "همه مردم در تمام اوقات داراي دسترسي فيزيكي

شاخص جهاني غذا در سال  2214تحت عنوان "غبذاي

و اقتصادي به غذاي کافي ،سالم و مغذي ببراي تبأمين

کافي براي خوردن؛ به بررسي کيفيت ،بهداشت ،کفايت

نيازهببباي تغذيبببهاي و ترجيحبببات غبببذايي" خبببود

و توانببايي تهي به مببواد غببذايي در  125کشببور جهببان

باشند .بدين ترتيب دسترسي به غذاي کافي و مطلبوب

پرداخببت و کشببورها را بببا توجببه بببه شبباخصهبباي

و سالمت تغذيهاي از محورهاي اصلي توسعه ،سالمت

نامبرده ،رتبه بنبدي کبرده اسبت .ببه منظبور اصبالح و

جامعه و زير ساخت نسمهاي آينبده کشبور اسبت(.)1

بهبود توليد و عرضه غذا در سراسر دنيا و پايان دادن

تأمين سالمت جامعه مستلزم پيروي از الگبوي غبذايي

نفر از هر هشت نفر جمعيت کبره

سالم است .اين که چه ميخوريم ،چگونه ميخبوريم و

زمين) بهرغبم وجبود غبذاي کبافي ببراي تغذيبه همبه،

چه مقدار ميخوريم ،کجبا ،کبي و چطبور ببر سبالمت

شبباخص جهبباني غببذا بررس بي شببده اسببت( .)8طبببق

جسم و روان ما تأ ير به سزايي دارد.

به ننگ گرسنگي (ي

تحقيقات آکسفام ،هلند بهترين ر يم غبذايي را در دنيبا

نظارت از دو کلمه "فوق يا ببا " و "بينبايي"

دارد که تا حد زيادي به پايين بودن نسبي قيمبت غبذا،

تشكيم شده است .سوپر ببه معنباي "از ببا " اسبت و

پايين بودن مبتاليان به ديابت و داشتن تنوع غذايي آن

بينش به معناي ديبدن کبار ديگبران اسبت .از ايبن رو،

در جايگاه دوم اين

نظارت شامم نظارت بر کارکنان در محم کار ميشود.

ردهبندي قرار ميگيرند .به اين ترتيب  12کشبور برتبر

نظارت همچنين بلشي از هبدايت اسبت کبه در سبطح

مربو ميشود .فرانسه و سوئي

از حيث شاخص جهاني غذا عبارتند از؛ هلنبد ،فرانسبه،

مديريت از سطح با به پايين زم است(. )12

سوئي  ،دانمار  ،سوئد ،اتريش ،بلژي  ،ايرلند ،ايتاليبا
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 11درصد مسموميتهاي غذايي ناشي از مبواد غبذايي

و پرتغال ،ايا ت متحده با اپن در جايگاه بيست و يكم

محسن مومنينژاد و همكاران

است از بازرسي ،سنجش و ارزيابي سيستماتي کليبه

ضروري در نظام مبديريت سبازمانهباي بهداشبتي و

امور مربو به حق تغذيه سالم به طوري کبه صبيانت

کنترل بهداشت مواد غذايي است و نتايج آن مبيتوانبد

از حق تغذيه سالم را براي کليه افبراد جامعبه تضبمين

در بهبود نظبام ارزشبيابي مبديريت کنتبرل در حبوزه

کند(.)12

بهداشت مواد غذايي به شكلي عملي مورد استفاده قرار

نظببارت شببامم ايببن مببوارد مبيشببود :نظببارت

گيرد .نمونه پژوهش عبارت بودند از کليبه کسباني کبه

سالمت محور ،عبدالت محبور ،اصبالحگبر ،مثببتنگبر،

در زمينه کنترل و بازرسبي و نظبارت بهداشبت مبواد

پيشنگر ،عينيبت گبرا ،سبازمان گبرا ،درون سبازماني،

غذايي صاحب نظر و يا فارغ التحصيم با ي سه سبال

فراسازماني ،واقع گبرا ،کبارآ و غايبت نگبر ،کبم گبرا ،

تجربه رشته علوم تغذيه و صبنايع غبذايي(ليسبان

و

مشبتري گببرا ،نبامتمرکز ،فرهنببگ مبدار ،سيسببتماتي ،

با تر) در استان بودند و در زمان مطالعه در محم کار

رازداربودن سيستم نظارتي ،اخبالق حرفبهاي سيسبتم
نظببارت ،تلصصببي بببودن سيسببتم نظببارتي(نظببارت
تلصص گرا) و پاسبلگو ببودن مبديريت سيسبتمهاي
نظارتي( .)11به نظر مبيرسبيد تبا کنبون ببه مطالعبه
فراگيري که وضعيت مواد غذايي و تغذيهاي اسبتان را
از بعد مديريتي و نظارتي و با در نظبر گبرفتن عبادات
غذايي و منابع و عوامم مرتب با تغذيبه را ببه تفكيب
منطقهاي ،کمتر توجه شده است و هدف از انجام چنين
مطالعهاي ببراي ايبن منطقبه کمتبر توسبعه يافتبه يب

خود حضور داشتند .بر اساس اطالعات اوليبه در ببدو
مطالعه به عمم آمبد 32 .نفبر کارشبناس و کارشبناس
ارشد در دو حبوزه معاونبتهباي دانشبگاه و  12نفبر
کارشناس صبنايع غبذايي در کارخانبهجبات و  8نفبر
داراي مدر دکتراي حرفهاي رشتههاي مرتب با غبذا
و تغذيه در استان ،در زمان مطالعبه مشبغول ببه کبار
بودند .روش نمونهگيري به صورت تمبام شبماري در
دسترس بود و مجموعا  48نفبر بودنبد ،هبمچنبين 22
درصد مبديران و مسبوولين فنبي کارخانبهجبات مبواد
غذايي استان به صورت تصادفي ساده انتلباب شبدند

ضرورت باشد ،بر اين اساس بود کبه الگبوي مبديريت
کنترل بهداشت مواد غذايي براي اين منطقبه طراحبي و
پيشنهاد شد.

کببه بببه علببت عببدم مشببارکت و همكبباري آنببان در
نظرسنجي از مطالعه خارج شدند.
در ايببن مطالعببه همببه مالحظببات اخالقببي طبببق
مصوبه شوراي اخالق در پژوهش رعايت شد.

روش بررسي

مال هبا و مؤلفبههباي اوليبه پرسشبنامههباي

اين پژوهش از نوع کاربردي ب توصبيفي اسبت

کاربردي با رويكرد نظريهپبردازي متلصصبان علبوم

که به شيوه تطبيقي و از نظر زماني به صورت مقطعي

تغذيه و صاحب نظران اين رشته استلراج ،دستهبندي

در سببال 1311انجببام گرفببت .اي بن روش از آن جهببت

و متناسب با اهداف ويژه مطالعبه تنظبيم شبدند .ببراي

211

مجله ارمغان دانش ب دوره 24ب شماره 1ب فروردين و ارديبهشت (1318شماره پي در پي)132

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 12:14 +0330 on Tuesday September 22nd 2020

نظارت ببر مبواد غبذايي اصبطالحا عببارت

کاربردي است که به دنبال حم يكي از مسبايم مهبم و

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

طريق پرسشنامه در سه مرحله ببازبيني و اصبالحات

در روش ميبداني ايبن تحقيبق ،ببهمنظبور جمبعآوري

زم بر اساس ميزان تناسب هرکدام از شباخصهبا و

دادهها و اطالعات براي تحليم از پرسشنامه اسبتفاده

مال ها صبورت گرفبت .روشهباي تحليبم عمبدتا ببه

شد .در ايبن قسبمت ببهمنظبور جمبعآوري دادههبا و

صورت توصيفي و تحليم مفهومي است ،ببا توجبه ببه

اطالعات براي تحليم از پرسشنامههاي سه راند روش

نظر سنجي معيار  5قسمتي ليكرت(از خيلي بد تا

دلفي براي شناسايي ملاطرات تأ يرگذار ببر مبديريت

خيليخوب) هر پرسش را با عدد ميانگين  3مقايسبه و

کنترل بهداشت مواد غذايي استفاده گرديده اسبت .ايبن

گزينههايي را که ميانگين آنبان عبدد  3و ببا تر بودنبد

پژوهش از فرآيند مدلسازي تشكيم شده اسبت و ببه

انتلاب و مؤلفبههبايي را کبه ايبن شبراي را نداشبتند

دليببم اسببتفاده از تكني ب هبباي دلفببي و فرآينببد تحليببم

حذف شدند .روشهاي تحليم به صبورت توصبيفي و

سلسله مراتبي ،نمونهبرداري به صورت هبدفدار و از

تحليم مفهومياست ،ابزار تحليم مدليابي سباختاري و

نوع قضاوتي بود .يعنبي اسبتفاده از افبرادي کبه قبادر

اسببتفاده از نببرمافببزار ليببزرل بببود .و بببراي تهيببه

بودند اطالعات مطلبوب را در مرحلبه طراحبي مبدل و

پرسببشنامببههببا از روش دلف بي اسببتفاده شببد .نحببوه

مرحله وزندهي به عناصر موجود در مدل ارايه دهند.

جمبعآوري اطالعببات در ايبن مطالعبه در ابتببدا عوامببم

در فرآيند مدلسازي تعداد  48نفبر انتلباب شبدند .در

پيشنهادي ارايه شده به وسيله پرسشنامه با اسبتفاده

فاز اول پژوهش ببه اسبتلراج شباخصهباي متناسبب

از طيه ليكرت  5تايي در بين خبرگان (اساتيد دانشگاه

جهبت شبناخت ابعباد مبديريتي کنتبرل بهداشبت مببواد

و متلصصين) توزيع شد و از آنها خواسته شبد کبه

غذايي از روش دلفي و امتيازدهي استفاده شبد کبه 11

عالوه بر تعيين ميزان تناسب شاخصهباي پيشبينهاي

شاخص با امتياز ميانگين  3و با تر به وسيله خبرگان

جهبت شبناخت ابعباد مبديريتي کنتبرل بهداشبت مببواد

پيشنهاد شدند .بررسي مجدد شاخصهاي مرحله اول

غذايي استان مورد مطالعه ،پيشنهادهايي جهبت تكميبم

نسبببت بببه ميببانگين گببروه و شبباخصهبباي جديببد در

مجموعه در پرسشنامه درج نمايند.

پرسشنامه توزيع شده مرحله دوم انجام شد .در ايبن

مال

اين پرسشنامهها در سه نوببت در هبر بلبش

مرحله از خبرگان خواسته شد که ارزيابي خبود را در

به متلصصين و کارشناسان وخبرگان داده شبد و از

ارتبا با ميزان تناسب شاخصهاي پيشبنهادي جديبد

هر نوبت ميانگين نمره گزينهها محاسبه شد .هبمچنبين

ارايه شده به وسبيله اعضباء گبروه جهبت ارزيبابي و

عوامم مهمي که در کشورهاي ديگر انجام گرفتبه ببود

شناخت ابعاد و شاخصهاي مديريت کنتبرل بهداشبت

همزمان در طراحي پرسشنامهها به کار گرفته شد.

مواد غذايي درج کنند(شكم .)1

در تحقيق حاضر ،جهبت گبردآوري اطالعبات

دادههبباي جمببعآوري شببده بببا اسببتفاده از

درزمينه مباني نظبري و ادبيبات تحقيبق موضبوع ،از

نرم افزار ليزرل و آزمون آمباري تبي تسبت تجزيبه و

منابع کتابلانهاي(مقا ت و کتبابهباي مبورد نيباز) و

تحليم شدند.
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آزمون الگو با رويكرد پيمايشي با دريافت ديدگاهها از

همچنين از شبكه جهاني اينترنت استفاده شبده اسبت.

محسن مومنينژاد و همكاران

نمونه

سوال

طرح

مروري بر اطالعات

مطالعه پايلوت

اجرا و آناليز

پايلوت راند اول

طراحي راند اول

اجرا و آناليز

طراحي راند
دوم

بت گزارش و

اجرا و آناليز راند

تصميم

سوم دلفي

طراحي راند
سوم

شکل :1سه راند فرآيند دلفي

يافتهها

شد و در فاز دوم ،نتايج شبامم  35شباخص و عوامبم

نتيجه به دست آمده در جدول  1نشان ميدهد

ذيم هستند؛ پايبنبدي ببه ارزشهبا و اخبالق مبديريتي،

که انحراف معيار شاخصها در طي سه مرحله نسببت

اولويتها ،نظارت بر روشهاي توليد ،توزيع و تبأمين،

به مرحله قبم کاهش يافته که نشبان دهنبده هبمگرايبي

انبببارش ،طراحببي ،شببناخت نيبباز جامعببه ،تحببو ت

نظرات خبرگان در مورد شاخصهاي انتلابي موجبود

مديريتي ،ايمني ،پشتيباني و مشارکت مطابق جيام پي،

بوده است.

شناسببببايي ملبببباطرات ،آمببببوزش و نظببببارت در

نتببايج در فبباز اول پببژوهش  11شبباخص بببا

فرمو سيون ،فرآوري ،بستهبندي ،نگهداري و مصرف

امتياز ميانگين  3و با تر به وسبيله خبرگبان پيشبنهاد

مواد غذايي ببر حسبپ  ،HACCPکنتبرل عوامبم فسباد
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تجربه

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

وآلودگيها و رنگها و تقلبها ،آمبوزش همبه کسباني

مقايسببه اولويببتهبباي کشببورهاي منتلببب در

که در امر توليد ،توزيع ،حمم ،خريد و مصرف ،انبار و

برنامه ريزي کنترل بهداشت مواد غذايي از ديگر نتايج

گبروههباي خبا

مثبم مبادران ،کودکبان ،سبالمندان،

بيماران ،نظارت بر مكانهاي توليبد ،توزيبع ،ذخيبره و
مصرف هر نوع مبواد غبذايي ،آشباميدني و بهداشبتي
مطابق اصول جبيام پبي و اسبتانداردهاي

22000

،ISO

وضعيت مشابهاي را نشان مي دهند و به نظر ميرسد
به دليم نزديكي فرهنگ غبذايي و فرهنبگ کلبي ايبن دو
کشور باشد( جدول .)4
اولويببتهببا و عوامببم کشببورهاي منتلببب در

تأکيد ببر کباهش ضبايعات ،کباهش هزينبههبا ،رعايبت
قوانين و سياستها در زمينه محصو ت مرجبوعي ،از
بدو توليد تامصرف مواد غذايي( جدول .)1
در مرحله سوم فرآيند مبدلسبازي در سبتون
سوم همين جدول از  35شاخص ارايه شبده ،کبه همبه

مبحببث سببازماندهي و نظببارت در مببديريت کنتببرل
بهداشببت مببواد غببذايي موضببوعاتي بودنببد کببه مببورد
مقايسه و تطبيق قرار گرفتنبد در ايبن بلبش  12عامبم
فرعي براي ارايه در طرح الگو پيشنهاد شد( جدول .)5

آنها با نمره ميانگين بيشتر از  3پذيرفته شده و مبدل
تكميم ميگردد(جدول.)1
در ايببن ارزيببابي نببه عامببم شببامم بهداشببت و
ايمنببي مببواد غببذايي ،مببديريت و صببنايع ،آمببوزش،
وضبببعيت مبببالي ،صبببنايع مبببواد غبببذايي ،نظبببارت،
سازماندهي ،برنامهريزي و قوانين در بين چهار کشور
مورد مقايسه قرار گرفتند و نسبت هر عامم بر حسبب
تعداد در جداول به کم عوامم به عنوان درصبد اهميبت

عؤامم مؤ ر بر سازماندهي ،هدايت و نظارت و
تأمين مالي در مديريت کنترل بهداشت مبواد غبذايي از
ديگببر موضببوعاتي اسببت کببه در ايبن پببژوهش مببورد
ارزيابي قرار گرفته اسبت  ،کبه در نهايبت خبرگبان 22
عامم را براي الگبو انتلباب و ارايبه دادنبد نتبايج نظبر
سنجي حاکي از آن اسبت کبه ميبزان انحبراف معيبار
(خطا) در اين مرحله کمتر شده است(جدول  1و .)6
با جمعبندي نظرات خبرگان پيرامون عوامبم و

وارد شد(جدول .)2
مراحم اسبتلراج عوامبم مناسبب و مبؤ ر ببر
برنامهريزي مديريت کنترل بهداشت مبواد غبذايي ببود
که در اين بلش از مطالعه به تعيبين عوامبم مبؤ ر ببر

شاخصهاي چهار رکن اصلي :مديريتي ،برنامهريبزي،
سازماندهي ب نظارتي و مالي کنتببببرل بهداشبت مبواد
غذايي و بر اساس ضبرايب و ميبانگين نظبرات الگبوي

برنامهريزي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي استان

سلسله مراتبي طراحي شبد کبه نمباي شبماتي آن در

کهگيلويه و بويراحمد و تطبيق با کشورهاي منتلبب و

نمببودار  2آمببده اسببت .ايببن نمببودار کببه حاصببم و

کارت امتيازي متبوازن پرداختبه شبد .در فباز اول 16

جمعبندي نظر نلبگان و خبرگان علبوم تغذيبه شبرکت

عامم پيشنهاد شد و در فازهاي دوم و سوم هبر کبدام

کننده در مطالعه است داراي  4عنوان اصبلي مبديريت،

 28عامم پيشنهاد شد که در جدول  3آمده است.

برنامببهريببزي ،سببازماندهي ب نظببارت و مببالي کنتببرل
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نگهببداري و نبباطرين دخالببت دارنببد ،توجببه بببه تغذي به

مطالعه است ،در ايبن بلبش از نتبايج ،ايبران و ترکيبه

محسن مومنينژاد و همكاران

بهداشت مواد غذايي است و هر کدام ببه ترتيبب داراي

مؤلفههاي هرکدام از عنوانهاي اصلي در جبداول،3 ،1

 12، 28، 33و 1مؤلفه هستند ،ميانگين امتيازات همبه82

 6و 1اشاره و معرفي شدهاند.

جدول  :1عوامل ارايه شده در مراحل اول ،دوم و سوم فرآيند مدلسازي
شاخص ها و مؤلفه ها
شاخصها ومؤلفهها
ارزشها و اولويتهاي مديريتي
نظارت بر روشهاي توليد در صنايع غذايي بر اساس GMP
رعايت ايمني و مناسب بودن مواد غذايي بر حسب GMP
نظارت بر انبارهاي ذخيره مواد غذايي بر حسب GMP
پايبندي نسبت به ارزشها و اخالق مديريتي
در و پذيرش ضرورت ايجاد تحو ت مديريتي در بلش تغذيه
پشتيباني و مشارکت در طراحي و اجراي برنامههاي تحول مديريتي
مشارکت در شناسايي ،در و پيشبيني نيازهاي جامعه به بهداشت مواد غذايي
شناسايي ملاطرات مربو به مواد غذايي بر اساس HACCP
آموزش و نظارت در فرمو سيون ،فرآوري ،بسته بندي ،نگهداري و مصرف مواد
غذايي بر حسب HACCP
نظارت و کنترل تأمين مواد اوليه طبق HACCP
کنترل عوامم فساد و آلودگي و در نتيجه فراهم کردن سالمت غذا
نظارت و کنترل رنگها در مواد غذايي (طبيعي ،شيميايي)
شرکت در برنامههاي آموزشي جهت انطباق با قابليتهاي مورد نياز مديريت
بهداشت مواد غذايي در زمان حال و آينده
توسعه هدايت و آموزش همكاران و مردم در مورد تغذيه صحيح
آموزش مردم نسبت به خريد و نگهداري در يلجال سوسي  ،کالباس ،همبرگر
آموزش به مردم در رابطه با تميز کردن سطوح و دستها ،طريقه صحيح نگهداري
از مواد غذايي ،دماي نگهداري در يلچال و جداسازي مواد
توسعه مهارتهاي ارتباطي و مديريتي در جهت ارتقاء سطح دانش مردم
تالش در ايجاد منابع درآمدي جديد و حفظ منابع در بلش مواد غذايي
تعيين و برآورده کردن خواستههاي ارتباطي روزانه مردم در امر تغذيه
آموزش مردم براي شستشو و گندزايي و انگمزدايي سبزيجات
آموزش مردم براي طريقه صحيح نگهداري مواد غذايي از جمله گوشت ،ماهي ،نان
کنترل و نظارت بر بهداشت مواد غذايي در بيمارستانها
نظارت و آموزش نانواييها براي بهبود شراي فيزيكي و بهداشت نان
آموزش مردم براي شستشو و گندزدايي و انگمزدايي سبزيجات
تالش در افزايش ارتقاء کيفيت محصو ت غذايي و خدمات
کنترل و نظارت بر کيفيت و ايمني محصول بر حسب ISO 22000
کنترل و نظارت و آموزش به مردم براي مصرف مواد غذايي کنسرو شده
کنترل و نظارت بر تقلبهاي مواد غذايي
تالش در کاهش هزينههاي بهداشتي اعم از توليد مواد غذايي تا نظارت و توزيع
تالش در کاهش ضايعات مواد غذايي
توجه به تغذيه و سالمت تغذيهاي مادر و کود به طور خا
توجه به تغذيه و سالمت تغذيهاي مادر و کود به طور خا
توجه به اقشار ملتله سني و وضعيت سالمت آنها
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انحراف معيار

مرحله دوم
ميانگين

انحراف معيار

مرحله اول امتيازات
ميانگين

مرحله سوم
ميانگين انحراف معيار

4/31
4/42
3/15
4/11
3/11
3/15
-

2/12
2/45
2/14
2/65
2/16
2/81
-

4/21
4/18
4/18
3/31
4/44
4/11
4/21
4/11
3/15
4

2/41
2/52
2/53
/81
2/45
2/56
/81
2/62
2/88
2/61

4/33
4/55
4/23
4/21
4
4/15
4/65
4/22
4
4/24

2/46
2/48
2/62
2/62
2/51
2/63
2/14
2/51
2/68
2/64

4/11
3/11
3/85
4/22

2/65
2/18
1/21
2/63

4/11
3/11
3/66
3/44

2/66
/13
/11
1/32

4/18
3/81
3/11
3/56

2/61
2/81
2/18
1/11

4
3/58
4/18

2/66
1/21
2/56

4/12
3/15
3/33

2/66
1 /1
1/24

4/11
3/55
3/18

2/65
2/82
2/16

3/81
3/55
3/88
4/22
4/25
4/12
4
4/13
-

2/16
2/18
2/61
2/56
2/51
2/56
2/64
2/51
-

3/32
4/21
4/11
3/81
4/33
4/24
4/54
4/21
3/15
4/41
3/11
3/88
4
3/55
4/11
4/11
3/51

1 /1
2/61
2/64
2/16
2/64
2/61
2/43
2/61
2/14
2/41
1 /1
2/84
2/63
2/11
2/44
2/44
2/16

3/65
3/15
4/14
3/18
3/16
4
4/55
4/11
4
4/65
3/15
4/22
4/11
3/11
4/56
4/56
3/18

2/81
2/66
2/58
2/61
2/61
2/66
2/38
2/58
2/54
2/43
2/11
2/61
2/51
2/61
2/51
2/51
2/11
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مؤلفه از نظر صاحب نظران با ي  3بوده است و شرح

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

جدول  :2مقايسه و تطبيق اولويت ها و عوامل مؤثر بر سازماندهي،نظارت ،برنامهريزي ،وضعيت مالي کنترل بهداشت مواد غذايي در ايران
و کشورهاي منتخب(امتياز دهي بر حسب درصد پوشش)
کشور

ايران(درصد)

انگلستان(درصد)

ترکيه(درصد)

امريكا(درصد)

12
16
11
28
33
11
52
33
61

جدول : 3عوامل ارايه شده در مراحل فرآيند مدلسازي مؤثر در( برنامه ريزي) مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي
رديه

امتيازات مراحم نظرسنجي
عوامم و شاخص ها

مرحله اول
ميانگين

انحراف معيار

مرحله دوم
ميانگين

انحراف معيار

مرحله سوم
ميانگين

انحراف معيار

1

برنامهريزي براي سالمت تغذيه کودکان و مادران

4/44

-

4/56

-

4/66

2/41

2

تعيين تكليه و غنيسازي مواد غذايي ،تقويت و توسعه مكلممها

4/41

-

4/21

-

4/21

2/54

3

بهبود الگوي مصرف براي پيشگيري از بيماريهايي نظير ديابت ،چاقي ،کمبود وزن

4/21

-

2/81

-

4/32

2/55

4

تعيين مصرف کننده فراوردههاي نهايي با توجه به ايمني براي غذاي ويژه گروههاي آسيبپذير جامعه

3/18

-

4/23

-

4/33

2/56

بر حسب HACCP
بهداشت تغذيه مدارس

3/65

-

4/31

-

4/11

2/53

6

تدوين و برنامهريزي بلندمدت و کوتاهمدت براي رفع سوء تغذيه رايج در بين کودکان و دانشآموزان

3/88

-

4/11

-

4/36

2/48

5
1

تدوين برنامه براي بهداشت مواد غذايي بيمارستانها

4/55

-

4/32

-

4/22

2/52

8

ارايه دستورالعممهاي ويژه براي کنترل بهداشت و ايمني در آشپزخانه بيمارستان

3/18

-

3/88

-

3/58

2/81

1

ارايه چشم انداز براي بهبود کيفيت مواد غذايي

4/26

-

3/65

-

3/25

1/21

12

مديريت و برنامه ريزي براي کاهش عوامم خطرزا در محصو ت کشاورزي

2/18

-

3/15

-

3/85

2/18

11

کنترل و کاهش نرخ بيماريهاي داراي منشا غذايي

4/34

-

3/16

-

3/16

2/14

12

کنترل و تا حد امكان ريشه کني عوامم آلودگي مواد غذايي

4/41

-

4/11

-

4/11

2/54

13

بهسازي محي مربو به مواد غذايي

3/31

-

2/18

-

3/18

2/65

14

ارايه دستورالعممهاي مناسب و به روز براي بازسازي و ايجاد تهويه و فضاي مناسب در نانواييها،

3/41

-

4/23

-

4/33

2/41

15

برنامهريزي براي طراحي لباسها کار ،دستكش مناسب براي کارکنان اين حوزه

4/21

-

4/65

-

4/41

2/46

16

برنامهريزي براي بهبود حمم و نقم مواد غذايي

4/65

-

3/81

-

3/31

2/18

قصابيها و مراکز حساس توزيع و توليد مواد غذايي

11

تقويت بلش نظارت بر حمم و نقم مواد غذايي

-

-

4/54

-

4/36

2/58

18

ارايه راهكارهاي مالي و سودده در بلش مواد غذايي براي ترغيب توجه به کيفيت و امنيت مواد غذايي

-

-

3/14

-

3/32

2/18

11

استفاده از راهكارها و روشهاي کسب درآمد و پيادهسازي برنامههاي کشورهاي توسعه يافته در اين

-

-

3/51

-

3/81

2/14

برنامهريزي جهت مديريت مواد غذايي از نظر اقتصادي براي بهبود برنامه غذايي و کاهش سوء تغذيه

-

-

3/11

-

3/12

2/61

زمينه
22

بين مردم
21

برنامهريزي براي حفاظت از محي زيست در بلش مواد غذايي

-

-

3/11

-

3/11

2/66

22

تدوين و گردآوري دستورالعممهاي جديد و کارآمد براي کاهش ضايعات

-

-

3/86

-

3/66

2/63

23

تدوين قوانين کارامد براي بهبود وضع بهداشت مواد غذايي در توليد ،توزيع

-

-

4/15

-

4/21

2/51

4/45

24

ايجاد راهكار براي اجراي قوانين بهداشت مواد غذايي

-

-

-

4/25

2/55

25

آموزش کارکنان و برنامههاي آموزشي در بلش بهداشت مواد غذايي

-

-

4/65

-

4/62

2/51

26

برنامهريزي براي کسب مهارت و دانش بين اصناف

-

-

4/23

-

4/11

2/56

21

آموزش کارکنان و برنامههاي آموزشي در بلش بهداشت مواد غذايي

-

-

4/64

-

4/31

2/46

28

برنامهريزي براي کسب مهارت و دانش بين اصناف و به روز کردن مطالب آموزشي

-

-

4/34

-

4/21

2/53
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رديه
عوامم
35
14
11
بهداشت و ايمني مواد غذايي
1
42
33
13
مديريت و صنايع
2
35
43
21
آموزش
3
28
43
43
قوانين
4
18
15
32
اهداف نظارتي**
5
21
23
1
برنامه ريزي
6
25
61
54
سازماندهي
1
61
25
42
صنايع مواد غذايي
8
33
*15
62
وضعيت مالي
1
*انگلستان از جمله کشورهاي پيشرو در جذب سرمايه گذار است** .ايران و ترکيه در اين مبحث نيز وضعيت مشابهاي دارند.

محسن مومنينژاد و همكاران

جدول  : 4مقايسه اولويتهاي کشورهاي منتخب در برنامه ريزي کنترل بهداشت مواد غذايي
عوامم

کشور

مؤلفه

امريكا

استراتژيها و سياستهاي بهداشت مواد غذايي

به کارگيري سياستهاي HACCP

سطوح بهداشتي و قابم توجه در بلش بهداشت مواد غذايي در
توليد و صنعت

کنترل نقا بحراني در بهداشت مواد غذايي
مستندسازي براي کنترل و مديريت برنامههاي بهداشت مواد غذايي
برنامه براي آموزش در زمينه بهداشت مواد غذايي
ذخيرهسازي و انبارداري
برنامهريزي براي ارزان کردن غذا

انگلستان

بهداشت مواد غذايي
آموزش در بهداشت مواد غذايي
توسعه پايدار
برنامهريزي براي اقتصاد و جامعه در حوزه مواد غذايي
محي زيست و کاهش ضايعات
برنامهريزي براي اقتصاد و جامعه در حوزه مواد غذايي
محي زيست و کاهش ضايعات

ترکيه

برنامهريزي براي ايجاد سيستم نظارتي
توجه به بهداشت و رعايت حقوق مصرف کنندگان در برنامههاي
بهداشت مواد غذايي

ترسيم مزاياي بهداشت مواد غذايي
برنامهريزي براي آموزش و بهره بردن از مزاياي آن
برنامهريزي براي مهارت آموزي و دانشآموزي در بهداشت مواد غذايي و مواد غذايي
آگاهي دادن به مردم براي حم مسايم مواد غذايي
برنامهريزي براي توسعه پايدار در زمينه مواد غذايي
تشويق براي تهيه غذاي سالم
استراتژيهاي فقرزدايي در اين زمينه
رسيدن به خودکفايي در بلش توليد مواد غذايي و نيازهاي بهداشتي
ايجاد ي سيستم بازرسي کارآمد براي ايمني بهداشت مواد غذايي
ايجاد سيستم نظارتي بر توليد تا مصرف
عرضه ي مواد غذايي قابم اعتماد به مصرف کنندگان
حافظت از حقوق مصرف کنندگان
بررسي اصول ايمني مواد غذايي در سبزيجات ،محصو ت گوشتي و ...

جدول  : 5مقايسه و تطبيق اولويتهاو عوامل کشورهاي منتخب در مبحث سازماندهي و نظارت در مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي
عوامم

عوامم(سازماندهي ،هدايت و نظارت)

کشور
انگلستان

سازماندهي و هدايت صنايع براي مبحث ناامني مواد غذايي
امكانپذيري اوليه طرحهاي بهداشت مواد غذايي با سازماندهي مناسب
انتلاب استراتژيهاي مديريتي و نظارتي
پيادهسازي برنامههاي سازماني براي بهبود وضعيت مواد غذايي
نظارت و کنترل بر آلودگيهاي مواد غذايي()little 2009
نظارت بر بستهبنديهاي مواد غذايي مانند ساندويچ براي جلوگيري از ورود آلودگي
سازماندهي کردن و مديريت براي رعايت بهداشت مواد غذايي
نظارت بر طبخ مواد غذايي و اطمبينان از پلته شدن کامم آن

امريكا

نظارت بر تهيه مواد غذايي براي جلوگيري از انتقال آلودگي
ارايه دستورالعممها براي حفظ و نگهداري مواد غذايي در شراي مناسب دمايي و محيطي
کنترل و نظارت و جلوگيري از تهيه مواد غذايي در اماکني که ايمني مواد غذايي رعايت نميشود
کنترل خطرات بالقوهاي که ممكن است در مواد غذايي باعث ايجاد بيماري شود
نظارت بر آلودگي مواد غذايي در صنايع توليدي و حمم و نقم و توزيع آن
سازماندهي و هدايت کسب و کار در بلش مواد غذايي
به کارگيري قانون در بهبود وضعيت و سازماندهي مواد غذايي
کنترل و نظارت بر کسب و کار مواد غذايي
سازماندهي در بلش آموزشي در زمينه مواد عذايي

ترکيه

مديريت و سازماندهي تجارب در مواد غذايي
نظارت بر توليدات و محصو ت مواد غذايي
نظارت و کنترل آلودگي مواد غذايي
سازماندهي رواب بين بلش مواد غذايي و مردم و نظارت بر توليدات مواد غذايي
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تجزيه و تحليم خطرات بهداشتي

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

جدول  :6مرحله سوم جهت ارزيابي عؤامل مؤثر بر سازماندهي ،هدايت و نظارت و تأمين مالي در مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

رديه

عوامم مرحله اول و عوامم پيشنهادي ارايه شده به وسيله خبرگان جهت ارزيابي عوامم مؤ ر بر سازماندهي ،هدايت

سازماندهي و صدور کليه پروانههاي بهداشتي مواد خوراکي و آشاميدني

1

پاسخ به مكاتبات و استعالمها

ميانگين

انحراف معيار

4/31

2/46

4/24

2/53

4

2/65
2/86

2

همكاري با ساير ادارات و ارگانهاي دولتي در خصو

3

مديريت و هدايت بحرانهاي مربو به مواد غذايي

4

هماهنگي در اجراي ضواب اداره کنترل موادخوراکي و آشاميدني

3/61

5

نظارت و کنترل بر ساخت مواد خوراکي آشاميدني از نظر فرمول ترکيب وبهداشتي بودن محصول

4/21

2/56

6

کنترل حضور و عملكرد مسوول فني واحدهاي توليدي و بازرسي از کارخانجات و واحدهاي توليدي در مراحم ملتله توليد

4/15

2/51

1

هدايت و تشويق واحد هاي توليدي در جهت با بردن کيفيت محصو ت توليدي

4/63

2/38

8

آموزش مسوولين فني واحد هاي توليد کننده مواد خوراکي و آشاميدني

4/21

2/62

1

نظارت بر اجراي قوانين و ضواب فني و بهداشتي مواد خوراکي و آشاميدني و معرفي متللفين به مراجع ذيصالح

4/53

2/43

12

نظارت بر صادرات کا ها و صدورگواهي بهداشت

4/11

2/58

11

نظارت بر حمم و نقم و توزيع بهداشتي مواد غذايي

4/21

2/51

12

کنترل و اجراي ضواب مربو به درج مشلصات کامم فرآورده هاي خوراکي آشاميدني در برچسب محصو ت بر

4/32

2/52

طبق ضواب تعيين شده در سطح توليد ،توزيع و عرضه وانجام نمونه برداري

جدول  : 7عوامل مرحله اول و عوامل پيشنهادي ارايه شده به وسيله خبرگان جهت ارزيابي عوامل مؤثر بر تأمين مالي در مديريت کنترل
بهداشت مواد غذايي

رديه

عوامم مرحله اول و عوامم پيشنهادي ارايه شده به وسيله خبرگان جهت ارزيابي عوامم مؤ ر بر سازماندهي ،هدايت
و نظارت مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

مرحله سوم
ميانگين

انحراف معيار

14

چگونگي تأمين منابع مالي زم

4/21

2/56

15

تجربههاي کشورهاي ملتله براي تامين منابع مالي مورد نياز

3/81

2/11

16

وضعيت تأمين منابع مالي ايران در امر مواد غذايي در مقايسه با کشورهاي مشابه

3/45

2/18

11

پشتيباني و حمايت از اقتصاد محلي و نظارت بر ارتبا بين کشاورزي ،صنعت با مواد غذايي

4/43

2/41

18

توجه ويژه به امر توسعه پايدار در بلش مواد غذايي

4/31

2/51

11

افزايش بهره وري در محصو ت مواد غذايي با توليد محصو ت ايمن و کاهش ضايعات و هزينههاي مربو به آن

4/24

2/55

22

ارايه راهكارهاي مالي و سودده در بلش مواد غذايي براي ترغيب صنايع مواد غذايي

4/41

2/41
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و نظارت مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

مرحله سوم

محسن مومنينژاد و همكاران

عوامل موثر بر مدیریت
کنترل بهداشت مواد غذایی

عوامل مؤثر بر تامین

عوامل مؤثر بر

عوامل مؤثر بر

مالی در مدیریت کنترل

سازماندهی ،هدایت و

برنامهریزی مدیریت

بهداشت مواد غذایی

نظارت مدیریت کنترل

کنترل بهداشت مواد

بهداشت مواد غذایی

غذایی استان ک ب

1/11

1/12

1/11

1/12

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/12

1/11

1/11

1/11

1

1/11

1/11

1/11

1/21

1/11

1/11

1/11

1/12

1/12

1/11

1/22

1/11

1/21

1/11

1/11

1/11

1/11

1/12

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/21

1/21
1/21
1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/22

1/11

1/11

1

1/22

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1

1/11

1/11

1/21

1/22

1/11

1/11

1/11

1/21

1/11

1/11

1/11

1

1/11

1/11

1/11

1

1/21

عواملللرعی علل
(بل عر ربللرع ل
عاملللرع للل
سلللللل ل و ع
محللللت در عد
ارن عبخشعیقل
نملللل للللاع
امتبلللللللللا ا
گ ل در شعهللت
اس ).

1/11

1/12
نمودار  :2تدوين نهايي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي براي استان کهگيلويه و بويراحمد
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استان ک ب

عععععععععععع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

بحث

ايببن الگببو حاصببم نظببرات کارشناسببان و بببه

تغذيهاي از محورهاي اصلي توسعه ،سبالمت جامعبه و

کشببورهاي منتلببب طراح بي ش بد .مقايسببه نظببامهبباي

زير ساخت نسمهباي آينبده کشبور اسبت ،نظبارت ببر

نظارتي و تغذيهاي در چهار کشور مورد مطالعه حكايت

بهداشببت مببواد غببذايي اقببداماتي اسببت کببه بببه منظببور

ازآن دارد کببه همببه ايببن جوامببع ضببرورت و اهميببت

تضمين سالمت و ايمني مواد غذايي در راستاي حمايت

پاسلگويي ببه نهادهباي سياسبي ،اجتمباعي در زمينبه

از مصرف کننده در فرآيند توليد ،عرضه ،انبار ،فراوري

تغذيه و مواد غذايي را پذيرفتهاند و ساختارهايي براي

و فروش مواد غذايي انجام مي گيرد( ،)11لذا هدف اين

پاسلگو کردن سازمانهاي مزبور طراحي و به مرحلبه

م ا ننن ا

اجببرا گذاشببتهانببد  .از ديگببر نتببايج مطالعببه تأکيبد روي

مطالعنننر حياوننننن ا الننن ماا الوننن

بننن منمننندييي ک تنننيه بمدامننن مننن اا ننن اين

اولويببتهببا در همببه کشببورهاي مببورد مطالعببه مثببم؛

ا نننتاه کمواه ينننر ا ب يياوبننند بنننا بمننني گاننني

آمببوزش ،توانمنببدي نيببروي انسبباني ،تغذيببه مببادران،

از تجيبننر ا منندههننا تي يننرا چ نند کل ن س ت
يافتنننر ا ايننندگا
تي ير ا

ويگننناه ا متم

نننا

ننعر
هننن

.

کودکببان ،سببالمندان و بيمبباران ،شناسببايي ملبباطرات
مرببببو ببببه مبببواد غبببذايي ،آمبببوزش و نظبببارت در
فرمو سيون ،فرآوري ،بستهبندي ،نگهداري و مصبرف

يكي از اهداف اصلي توسعه در جوامع ملتلبه

مواد غذايي بر اساس حصپ ،کنترل و نظارت بر کيفيت

ايجاد امنيت غذايي است .دسترسي به مواد غذايي کافي

و ايمني محصول بر حسب

 ،ISOتوجه ببه منبابع

و سببالمت تغذيببهاي از محورهبباي اصببلي توسببعه و

مبببببالي ،قبببببوانين و مسبببببووليتهببببباي اساسببببي،

زيرسبباخت پببرورش و توسببعه منببابع انسبباني کارآمببد

مبببديريت و سبببازماندهي تجبببارب در مبببواد غبببذايي

محسوب ميشبود( .)12ضبرورت تبأمين مبواد غبذايي

بببه آنهببا اشبباره شببده و جببزء سبباختار سببازمانهبباي

سالم و کافي ببراي جامعبه و دولبتهبا چنبان مسبلوم و
پذيرفته شده است که حتي در نظامهاي تابع ببازار نيبز

متببولي در امببر نظببارت و تغذي به اي بن کشببورها بببوده
است(.)13
آشببنايي بببا ابعبباد و سبباختار ،سببازماندهي و

کنترل و نظارت بر فرآيند تأمين غذا براي مبردم ببدون
ترديد و ايرادي ،مورد قبول قرار ميگيرد و هر کشوري
با وجود تفاوت در ساختارها ،براي نظبارت ببر فرآينبد
تأمين مبواد غبذايي اعبم از مبواد اوليبه غبذايي و مبواد
غذايي فرآوري شده مقرراتي وضبع کبرده و نهادهبايي
پيشبيني کرده است.

22000

نظارت ،برنامهريزي و نحوه تأمين مالي مديريت کنترل
بهداشت مواد غذايي کشبورهاي مبورد مطالعبه يكبي از
نتببايج پببژوهش بببود .عل بيرغببم تأکي بد کتبباب آسببماني
مسلمانان ببر توجهبه  ،تبدبهرو دقوبت در غبذاي مصبرفي
(فَلْينْظُرِ الْإِنْسانُ إِلبي طَعامِبهِ) و هبمچنبين  322ببار ببه
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دسترسي به غذاي کافي و مطلوب و سبالمت

کببارگيري و مقايسببه بببا اقببدامات بببرون مبببرزي و

محسن مومنينژاد و همكاران

مراحم ملتله تهيبه ،نقبم و انتقبال ،فبراوري ،انببارش،

درصببد نتببايج مطالعببات فراوانببي هببمخببواني داشببته

بستهبندي و مصبرف غبذا و تغذيبه مشبكالت فراوانبي

است( 16و . )13

دارد .پژوهشهايي که طي سالهباي ملتلبه در زمينبه

ايببن مطالعببه نشببان داد کببه اسببتقرار سيسببتم

آلودگيهاي ميكروبي و شيميايي مواد غذايي در کشور

حصپ در واحبدهاي توليبدي صبنايع غبذايي کشبور و

انجام شده ،بيانگر چالشهاي جبدي در وضبع سبالمت

منطقه مورد مطالعه امكان پذير است .مستندات مشبهود

مواد غذايي است از طرف ديگر محصبو ت کشباورزي

در نظر خبرگان علوم تغذيه هشدار دادهاند که وضبعيت

در ايران بدون شناسنامه عرضبه مبيشبوند ببه همبين

غببذايي مببردم منطقببه مببورد مطالعببه در حالببت بس بيار

دلي بم امكببان رهگي بري محصببو ت کشبباورزي وجببود

خطرنا

بوده و هشدار زم را به مديران ،سياسبيون،

ندارد( .)14نتيجه ديگبر مطالعبه حباکي از آن اسبت کبه

عالمان و متلصصين مرتب با علبوم بهداشبتي تغذيبه

پايبندي مردم و نباظرين ببه قبوانين و آيبين نامبههباي

دادهانبببد کبببه ببببراي علبببت يبببابي و رفبببع مشبببكم

بهداشت مواد غذايي در کشور ضعيه است که به علبت

تغذيب بهاي بايسبببتي کببباري کبببرد( ،)11آيب با مشبببكم

ضببعه در سيسببتمهبباي کنتببرل غببذا ،زيرسبباختهبباي

ناشببببي از عوامببببم درون منطقببببهاي اسببببت يببببا

ضببعيه ،اسببتفاده ب بي روي به و نادرسببت از منببابع در

عوامببببم بيرونببببي هببببم دخيببببم هسببببتند  .آيببببا

دسبببترس ،دسبببتكاري نامناسبببب غبببذا و هبببمچنب بين

مشببببكم از نببببوع رفتبببباري و عببببادات و رسببببوم

توقعببببات و انتظببببارات فرهنگبب بي جامعببببه کببببه در

تغذيهاي است يا به منابع غذايي و مراحم مبرتب ببا آن

کشببببورهاي در حببببال توسببببعه از جملببببه کشببببور

ارتبا دارد  .وضعيت درآمبد خبانوار در سبوء تغذيبه

ما شايع اسبت ،بيمباريهباي ناشبي از آب و غبذا ،ببار

مردم اين منطقه چقدر تأ يرگذار است  .اينها سووا تي

زي بادي از بيمبباريهببا را بببر مببردم فقي بر و دولببتهببا

هستند که براي پاسخ به آنهبا پبژوهشهباي ديگبري را

تحميم ميکند که با نتبايج پبژوهش ديگبران هبمخبواني

ميطلبند.
توصيههاي ساده ،اما مهم اين مطالعه به راحتي

دارد(.)15
به دليم اهميت بسيار زياد سيستمهاي حصبپ،

در کشور ايران قابليبت اجرايبي دارد ،از مزايباي ديگبر

جي ام پي و استاندارد ايزو  22222در ايمنبي مصبرف

صببرفهجببويي در هزينببههببا ،قابليببت اجببرا در تمببام

مواد غذايي از ي طرف و تأ ير آن در سهولت مباد ت

سازمانها ،کارخانهها و محمهاي توليد ،توزيع ،انبارش

تجاري از طرف ديگبر ،موجبب شبده کبه ايبن رويكبرد

و مصرف هر نوع مواد غذايي است .اين مدل مبيتوانبد

مديريتي به نحبو گسبترده اي مبورد اسبتقبال خبرگبان

در سناريوهاي ملتله وابسته به مواد غبذايي و تغذيبه

پژوهش حاضر قرار گرفته و ببا امتيباز ببا يي آنهبا را

از جمله؛ توصيه وضعيت غذايي ،تحليم علبم و عوامبم
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مأکو ت اشاره دارد( 11و ،)3اما کشور ايبران در کليبه

براي اجرا در ايران ارزيابي کردهاند کبه ببا ببيش از 12

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي

و سياستگذاري براي حم مشكالت مديريتي ،کنترلي و

سالمت مواد غذايي و اتلاذ روشهاي صحيح و کارآمد

از مسبوولين و

بهداشتي براي تضمين ايمني و سالمت مبواد غبذايي در

سازمانهاي متولي نظارتي بر فرآيند تغذيبه از مزرعبه

تمامي مراحم توليد ،توزيع ،فرآوري ،بستهبندي ،انتقال،

تا سفره در داخم کشور مورد استفاده قرارگيرد ،نتبايج

نگهبببداري و مصبببرف اسبببت ،ببببا ببببودن امتيبببازات

اين مطالعه از نظر اجرايي با نتايج پژوهشهاي ديگبران

رويكردهبباي فببوق در ايببن مطالعببه نشببان از اهميببت

همخبواني داشبته اسبت(22بب .)18مهبمتبرين پيبام ايبن

رويكردها در ايجاد زمينه و زير سباخت فرآينبد تغذيبه

مطالعه توانمند نمودن عامه مردم از طريبق آمبوزش و

آحاد مبردم و ببا اولويبت گبروههباي آسبيب پبذير از

آگاهي بلشي در مورد تغذيه سالم و بهداشتي اسبت و

مزرعه تا سفره( )Fork to Farmخانوار ميباشد.

نظارتي ،تعيين نقبش و وظيفبه هبر يب

تعهد توليد کنندگان و ناظرين ببه اسبتانداردهاي معتببر
است.

عالوه بر موارد گفته شده ،از ديگر نتايج اين ا ر
کببه مببيتببوان بببه آن اشبباره کببرد ،د يببم اجتنبباب از
سطحينگري به مبحبث تغذيبه ،ايجباد نگبرش جبامع و

نتيجهگيري

جامعهنگري به موضوع از جمله؛ تحليم عؤامم مؤ ر بر

بببا توجببه بببه نگرانببي عمببوم مببردم در مببورد

مديريت ،برنامبهريبزي ،سبازماندهيب نظبارت و تبأمين

وضببعيت بهداشببتي مببواد غببذايي مصببرفي ،اجببراي

مببالي در مببديريت کنتببرل بهداشببت مببواد غببذايي و

برنامههاي مديريت کنترل کيفيت مبواد غبذايي ببيش از

بهرهگيري از تجربه هاي ساير کشبورهاي پيشبقدم کبه

گذشته اهميت يافته اسبت .هبمچنبين توجبه ببه نقبش و

امنيت ملي هر کشور در گرو آن است هم براي متوليان

اهميت غبذا در سبالمتي انسبان و افبزايش روز افبزون

و ناظران و هم عامه مردم اين الگو در قالبب  82مؤلفبه

استفاده از مواد اوليه و غذاي آماده ،ضرورت ايجاد ي

فرعي و  4عامم اصلي طراحي شد .ايبن عوامبم شبامم؛

سيستم مديريتي براي حفظ سالمت مواد غذايي در کليه

عوامم مؤ ر بر مديريت کنترل بهداشت مواد غبذايي 33

فرآيندهاي تأمين بيش از پيش احساس ميشود .يكي از

عامم ،برنامه ريزي  28عامبم  ،سبازماندهي و نظبارت

ايدههايي که ميتوان از اين مطالعبه گرفبت ،تأکيبد روي

 12عامم و عؤامم مؤ ر بر تأمين مالي مبديريت کنتبرل

رهيافتهايي نظاممند مثم تحليبم خطبر و کنتبرل نقبا

بهداشت مواد غذايي  1عامم است .

بحرانببي ( GMP ،HACCPتوجببه بببه زيببر سبباختهببا)،

از پيامببدهاي ب به کببارگيري نتببايج ايببن مطالعببه

استاندارد ( ،22222استانداردهاي پايه ببراي شناسبايي

م بيتببوان بببه اطمينببان از سببالمت محصببو ت و عببدم

و مديريت کاراي ريس هاي صنعت غبذا از دو ديبدگاه

آلودگي آنها ،ايجاد فرصبتهباي تجباري ببين المللبي،

ايمنبي و صببرفه اقتصببادي) و کبدک (رعايببت الزامببات

ايجاد اطمينان در مشبتريان و نهادهباي قبانوني ماننبد؛

مجله ارمغان دانش ب دوره 24ب شماره 1ب فروردين و ارديبهشت (1318شماره پي در پي)132

211

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 12:14 +0330 on Tuesday September 22nd 2020

مرتب با غذا و تغذيه مفيد باشد ،همچنين برنامهريبزي

سيستم و محصبول) ببوده کبه پايبههباي اصبلي ببراي

محسن مومنينژاد و همكاران

اداره نظارت بر مواد غبذايي و اداره اسبتاندارد ،بهببود
ي

سيستم مبديريت در سبازمان ،جلبوگيري از ايجباد

ايجاد فرهنگ پيشگيري ببه جباي اقبدام اصبالحي ،رفبع
محببدوديت هبباي ناشببي از( تكيببه تنهببا) بببه بازرسببي و
آزمايش ،در تمام فرآيندهاي توليدي اشاره کرد .

تقدير و تشکر
اين مقاله ببا حمايبت و هبدايت پروفسبور سبيد
جمال الدين طبيببي و همكباري پرسبنم معاونبت غبذا و
داروي دانشببگاه علببوم پزشببكي ياسببوج انجببام يافتببه
بنابراين شايسته است سپاسگزار اين بزرگواران ببوده
واز آنان تقدير و تشكر مينماييم.
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ضايعات در توليد و تحويم محصول سالم به مشبتري،

طراحي الگوي مديريت کنترل بهداشت مواد غذايي
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ABSTRACT
Background & aim: The food that man needs is produced in a relatively long chain and after
various stages of procurement, transportation, processing, storage, packaging and finally
consuming, thus proper management of this chain is of great importance for providing health . The
purpose of this study was to design and develop an appropriate and native model for controlling
food health control in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province using the experience and nutrition
models of several developed countries and the views of experts and nutritionists.
Methods: The present study applied a qualitative-quantitative and applied-qualitative, descriptive
and comparative method was used in a cross-sectional mannerin. At the initial design stage, the
model initially identified several factors and program aspects Management and food safety, and
food safety monitoring of food products in the country (province) and selected countries. Primary
criteria and components of applied questionnaires were developed using the theory of nutrition
experts and experts in this field, extracted, classified and tailored to the specific objectives of the
study. To test the pattern with a survey approach by receiving the views through a questionnaire in
three stages, the review and necessary amendments were made based on the proportion of each
of the indicators and criteria. The methods of analysis are mainly descriptive and conceptual
analysis, Structural modeling analysis tool and use of LaserLevel software.
Results: This model was developed in the form of 80 sub-components, and four main factors,
including: factors affecting food control management 33 factors, 28 factors planning, organizing
monitoring, 12 factors and factors influencing the financing of health control management Food is 7
factors.This pattern can be used as a framework for ensuring the quality and safety of the food
industry. Finally, in order to determine the appropriateness of the proposed model and its
adaptation to the needs and requirements of the industries and companies and food and nutrition
management unit organizations, using the hierarchical analysis method, the importance coefficients
of each dimension, components and indicators available in the pattern for the country of
Kohgiluyeh and Boyerahmad Province.
Conclusion: This study may be useful in providing an appropriate management system for
managing food health control in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, which provides the
improvement of the state of health of the food industry, an appropriate technique for monitoring and
control in organizations that are part of their duties in the field of food .
Keywords : Management, Food, Industry, Control, Supervision
*

Corresponding author: Mahasti Shotorbani P, Department of Health Services Management, Science and
Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Email: pmahasti@yahoo.com
Please cite this article as follows:
Momeninejad M , Mahasti Shotorbani P, Hajinabi k. Designing a Health Food Control Management Model for Kohgiluyeh
and Boyerahmad Province. Armaghane-danesh 2019; 24(1): 122-140

)132(شماره پي در پي1318 ب فروردين و ارديبهشت1 ب شماره24 مجله ارمغان دانش ب دوره

140
211

