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  ۲/۴/۹۰: پذيرش مقاله                      ۱۶/۳/۹۰: وصول مقاله

  چکیده
ـ دن يها در همه جا بهداشت هتل :مقدمه ـ ا از اهمي ت ي

و  يبند رتبه ياز ابزارها يکيبرخوردار است و  يا ژهيو
است  ييارهايو مع يضوابط بهداشت ها هتل يگذار ستاره
 ين سـالمت يو همچنـ  يدمن تيم با رضايطور مستق هکه ب

  .باشد يا مسافر در ارتباط ميمهمان 
  

انجـام   يليتحل يفين مطالعه به روش توصيا :ها روش
واحـد هتـل در    ۱۱۷مورد مطالعه تعـداد   عةشده و جام

 يرانين محترم اااست که محل اسکان زائر نجف اشرف
ــن   ــت و در دي و بهم ــتفاده از   ۱۳۸۹اس ــا اس ــب ک ي

: شامل يبهداشت موضوع ۳درال ؤس ۳۹ يپرسشنامه دارا
 بهداشـت رسـتوران و   -۲ کارکنان، يهداشت فردب -۱

 ،يبهداشـت  يها سيسروبهداشت -۳و  ،غذا عيمحل توز
که مطـابق   انبار و سردخانه ،آشپزخانه ،ها راهرو و اطاق
شـده انجـام شـده     يکشورمان طراحـ  يضوابط بهداشت

درصـد   ۹۰که بـاالتر از    ييها هتل ين بررسيدر ا .است
 يعال يها اند در گروه هتل دهكررا کسب  ياز بهداشتيامت

را کسـب   ياز بهداشـت يدرصد امت ۵۰ر يکه ز ييها و هتل
ف و بـد قـرار   يار ضـع يبسـ  يهـا  اند در گروه هتل کرده

  .قرار دارند يدر گروه خوب و معمول يو مابق اند گرفته

ـ يبر اساس نتا : ها افتهی هتـل در   ۱۳ دسـت آمـده   هج ب
دو هتـل زمـزم و   از بين آنها که ار داشتند قر يگروه عال

 ۶انـد و   كردهرا کسب  ياز بهداشتين امتيقصرالدر باالتر
 يمـابق  .انـد  گرفتـه  ف قراريار ضعيدر گروه بسنيز هتل 
ـ  ها هتل از  .ر هسـتند يـ ن دو دامنـه متغ يـ ن ايبه تناسب ب
ن يتـر  نييدرصد پا ۱/۷۱با  يمحور بهداشت فرد يطرف

ـ ؤن سيب رد .از را دارديامت نيتر نييشاخص و پا   هاالت ب
و دارا بـودن   يبهداشـت  يهـا  سيت سـرو يب وضعيترت
 کار ت لباسيوضع ،درصد ۹/۶۷ز يفون و آويس ،لنگيش

نظافـت   ،يت بهسازيوضع ،درصد ۶۸کارکنان و عوامل 
مـواد   يدرصد و نگهدار ۸/۶۸ها با  دمان انبار هتليو چ
ود را بـه خـ   نمـره  نيتـر  نييدرصـد پـا   ۴/۶۹ با يغذائ

  .اند اختصاص داده

در ضـوابط انتخـاب   كه شود  يشنهاد ميپ :گیري نتیجه
 .رديد قرار گيکأمورد توجه و ت يبهداشت يها تميآ ها هتل
 اند از را کسب کردهين امتيتر نييپا که ييها ن هتليبنابرا

کـه بـا    ييهـا  هتـل  از مجموعه قرارداد خارج شـوند و 
 قـرارداد  قـد ت عيمنطبق باشند در اولو يبهداشت ضوابط
  .رنديقرار گ

بهداشـت   ،ناط زائـر يبهداشـت محـ   :يدیکل کلمات
  .ي نجفها بهداشت هتل ،ها ط هتليمح

mailto:rezai@hmc.ir
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  مقدمه
 يا ژهيت ويا از اهميدن يها در همه جا بهداشت هتل

ــيبرخــوردار اســت و  ــا يک ــه ياز ابزاره ــد رتب و  يبن
است  ييارهايو مع يضوابط بهداشت ها هتل يگذار ستاره
ـ  يمند تيم با رضايطور مستق هکه ب  ين سـالمت يو همچن

براي حفـظ   .)۲و۱( باشد يا مسافر در ارتباط ميمهمان 
مين أكنند ت ي كه به عتبات عاليات سفر ميزائرانسالمتي 

آب سالم، غذاي سـالم و محـل سـكونتي متناسـب بـا      
خصـوص   ه، ب)۳( معيارهاي بهداشتي بسيار ضروريست

نگ بهداشـتي  اينكه كشور عراق داراي آب و هوا و فره
بـي تـوجهي بـه مـوازين      .باشـد  مـي متفاوت با ايـران  

و  شود مياي  هاي روده بهداشتي موجب افزايش بيماري
گيري در بـين   هر غفلتي ممكن است منجر به يك همه

از آن نه فقـط  حاصل شود كه تبعات و عوارض  زائران
ممكن  به كشور در بازگشت زائر بلكه استمتوجه زائر 

 .)۴( باشد و انتقال آن نيز به جامعهموجب شيوع  است
ترگرفته  از اين نظر هرچه ضوابط بهداشت محيط جدي

 زائرانهاي اسكان  و محل ها شود و نكات بهداشتي هتل
بيماري كاهش پيدا كرده و  توجه قرار گيرد، بيشتر مورد

ي درماني و اثرات جانبي آن نيز ها به همان نسبت هزينه
با انجـام   ن بهداشت محيطكارشناسا .كاسته خواهد شد

نكـات الزم را   ي خـود عـالوه بـر آمـوزش،    هـا  نظارت
هاي پزشكي وظيفه  و در كنار ساير گروه كنند ميتوصيه 

ـ  در ايـن   .)۵( عهـده دارنـد    هنظارت بر اين مسائل را ب
ن بهداشتي اگزارشاتي را كه ناظراست مقاله سعي شده 

 انـد تجزيـه   آوري كـرده  گـرد  ي نجف اشـرف ها از هتل
در مقايسـه بـا    هـا  تحليل و وضعيت بهداشتي اين هتـل 

  .انتظارات و استانداردهاي كشوري ارزيابي شود

  ها روش
انجام شـده و   يليتحل يفيمطالعه به روش توصن يا
واحـد هتـل در نجـف     ۱۱۷مورد مطالعه تعـداد   ةجامع

است  يرانين محترم اااست که محل اسکان زائر اشرف
 ةک پرسشـنام يـ سـتفاده از  با ا ۱۳۸۹و در دي و بهمن 

 :املـشـ  يتـبهداشـ  وعـموض  ۳در  الؤـس  ۳۹  يدارا

بهداشـت رسـتوران و    -۲ ،کارکنان يبهداشت فرد -۱
 ،يبهداشـت  يها سيسروبهداشت -۳و  ،غذا عيمحل توز

 انبـار و سـردخانه   ،آشپزخانه ،ها ت راهرو و اطاقيوضع
شده انجام  يکشورمان طراح يکه مطابق ضوابط بهداشت

  ).۳( است شده

کارشناسـان خبـره بـا    وسـيلة   بـه  ل پرسشنامهيتکم 
 حضور در محل و مشاهده و پرسش صورت گرفته کـه 

  يئها هتل ين بررسيدر ا .برخورداراست ياز دقت باالئ
 اند كردهرا کسب  ياز بهداشتيدرصد امت ۹۰که باالتر از 

ـ که ز يئها و هتل يعال يها در گروه هتل درصـد   ۵۰ر ي
 يهـا  انـد در گـروه هتـل    را کسب کـرده  ياز بهداشتيامت
در گروه خـوب   يف و بد قرار گرفته و مابقيار ضعيبس

  .قرار دارند يو معمول

کارشناسان خبـره  وسيلة  به پرسشنامه در اين مدت 
صورت گرفته و  با حضور در محل و مشاهده و پرسش

ي جمـع آوري  هـا  سـپس داده  ؛باالسـت  بسيار دقت آن
نرم افزار تجزيه تحليل و نتايج اسـتخراج   وسيلة بهشده 

   .شده است

  ها  یافته
ـ يبر اسـاس نتـا   هتـل امتيـاز    ۱۳ ،دسـت آمـده   هج ب
در گـروه   انـد و  را گرفتـه  درصـد  ۹۰بهداشتي باالتر از 

ي بهداشـتي  هـا  از نظر رعايـت شـاخص   يعال يها هتل
ن يزمزم و قصرالدر باالتر دارند که دو هتل آن هتل قرار

امتيـاز   هتـل  ۵۷انـد و    كـرده را کسـب   ياز بهداشـت يامت
اند كه در  را گرفتهدرصد  ۹۰و درصد  ۷۵ بهداشتي بين

هتل  ۴۱ي خوب و قابل قبول قرار دارند و ها گروه هتل
اند كه در  را گرفته درصد  ۷۵تا  ۵۰امتياز بهداشتي بين 

ي هـا  ي معمولي و ضعيف از نظر شـاخص ها گروه هتل
را درصـد   ۵۰امتيـاز زيـر   هتل  ۶بهداشتي قرار دارند و 

  ي غير بهداشـتي و خيلـي  ها اند كه در گروه هتل گرفته
  .ضعيف قرار دارند

درصد امتياز  ۱/۷۱با  يمحور بهداشت فرد ياز طرف
 ۱/۸۳ن و محـور آب و فاضـالب بـا    يتر نييپا بهداشتي



 ۱۳۸۹هاي محل اسکان زائران ايراني در نجف اشرف دي و بهمن  بررسي بهداشت محيط هتل
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ميـانگين   باالترين در صد امتياز را گرفتـه انـد و   درصد
باشـد كـه    درصـد مـي   ۷/۷۵امتياز محورهاي بهداشـتي  

باشند و امتياز  تر مي از حد عالي پائين درصد ۲۵حدود 
  .درصد قرار گرفته است  ۸۳تا   ۷۱محورها بين  ةهم

 يهـا  سيت سـرو يوضع بيترته االت بؤن سيدر ب 
ـ فون و آويسـ  ،لنگيو دارا بـودن شـ   يبهداشـت   ۹/۶۷ز ي
 ،درصـد  ۶۸ت لباس کارکارکنان و عوامل يوضع درصد،

ـ نظافت و چ ،يزبهسا تيوضع  هـا بـا   دمان انبـار هتـل  ي
درصـد   ۴/۶۹ بـا  يمواد غـذائ  يو نگهدار درصد ۸/۶۸
  .اند شاخص را به خود اختصاص داده نيتر نييپا

ــاخص    ــان ش ــن مي ــتفاده از در اي ــدني آب اس مع
درصد قرار دارد كه هرچند  ۷/۹۴شده باالي  بندي بسته

امتيـاز بـاالئي دارد امـا ايـن      هـا  نسبت به ساير شاخص
مستقيم بـا سـالمت    زيرا شاخص بسيار با اهميت است

رود اين شاخص بـه   لذا انتظار مي .زائر در ارتباط است
  .صد در صد افزايش پيدا كند

  بحث
منظور شـده حـداقل    يها نکه شاخصيبا توجه به ا

ـ يباشند، نتا يهتل م يبهداشت يها ازين  دسـت آمـده  ه ج ب
حـد   هتـل در  ۱۳  ين است که سطح بهداشـت يانگر ايب

هتـل   ۴۱هتل در حد خـوب و مطلـوب و    ۵۷و  عالي
هتل بـد و بسـيار ضـعيف     ۶ضعيف و  معمولي و نسبتاً

 هـا  سطح بهداشتي هتل يبنابراين ارتقا ؛اند ارزيابي شده
ـ  كـارگيري   هنياز به يك بازنگري كلي دارد كه مستلزم ب

ــاخص ــا ش ــد   ه ــل و عق ــاب هت ــتي در انتخ ي بهداش
 .اسـت هـا   ايـن شـاخص  قراردادهاي اوليه با توجه بـه  

هتـل وجـود    ةاگـر محـدوديت در اجـار    بديهي اسـت 
نداشته باشد انتخاب هتل مورد نظر انجـام پـذير اسـت    

 ئيها توان ضمن حذف هتل ولي باوجود محدوديت مي
 هـا  سـاير هتـل   اند براي كردهكه حداقل امتياز را كسب 

را متعهـد بـه    ط بهداشتي تعريف كرد و صـاحبان يشرا
كاركنان به گذراندن  ملزم كردن تمامي .اجراي آن نمود

ي آموزش بهداشت عمومي و رعايـت صـد در   ها دوره

 مين آب بطـري شـده صـد   أصدي بهداشت فردي و تـ 
  باشند مياز نتايج اصلي اين بررسي  زائراندرصد براي 

   يگیر نتیجه 
هتـل در گـروه    ۱۳ دسـت آمـده  ه ج بيبر اساس نتا

از يــن امتيرکـه دو هتـل زمــزم و قصـرالدر بـاالت     يعـال 
ار يهتـل در گـروه بسـ    ۶انـد و   هكردرا کسب  يبهداشت

   .اند ف قرار گرفتهيضع

 هـا  در ضـوابط انتخـاب هتـل   كـه  شـود   يشنهاد ميپ
بنـابر   ؛رديد قرار گيکأمورد توجه و ت يبهداشت يها تميآ
از  انـد  از را کسب کـرده ين امتيتر نييپا کهئي ها ن هتليا

 که با ضـوابط  يئها هتل مجموعه قرارداد خارج شوند و
ـ منطبق باشند در اولو يبهداشت قـرارداد قـرار    ت عقـد ي

 يها کارکنان به گذراندن دورهملزم كردن تمامي  .رنديگ
نـه  يکارت معا و اخذ يت بهداشت فرديو رعا يآموزش
و امکـان صـدور    يمعتبر قبل از انجام هر کـار  يپزشک

  .فراهم گردد يدرمان ينه در مراکز بهداشتيکارت معا
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