نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال پنجم ،شماره اول ،بهار  ،0011صفحات  66تا 10

پژوهشي
ارائه الگويي براي مديريت بهداشت محيط مساجد
فاطمه آزاديان ،1حسن هاشمي* ،2محمدرضا کريمي ،3علي رياستي ،4اکبر اجرايي ،3شعلهسادات رضوي ،4سعيد آهنگران

3

چکيده
زمينه و هدف :بيتوجهي به بهداشت مساجد ممکن است باعث انتقال عوامل بيماريزا شود .هدف از اجراي اين مطالعه بهدست آوردن اطالعات کافي
براي ساخت يک ابزار مناسب براي ارتقا بهداشت محيط مساجد است.
روش :در اين مطالعه توصيفي با  11نفر( نمازگزاران ،روحانيون و خادمان) مصاحبه شد .براي تجزيهوتحليل دادهها از روش تحليل محتواي استنتاجي
استفاده شد .سپس کدگذاري باز و دستهبندي کدها و طبقات و اکتشاف صورت گرفت.
يافتهها :نظارت واحدهاي بهداشت محيط هر منطقه به بهسازي اصولي تمامي قسمتهاي مختلف مسجد مانند سطوح در تماس مکرر ،سرويسهاي
بهداشتي ،نحوه استفاده ايمن از شويندهها ،نظارت بر عملکرد خادمان در نحوه پذيرايي و وسايل پذيرايي براي به حدداقل رسداندن ميدزان آلدودگي و
انتقال بيماري بخصوص در مواقع شيوع بيماريهاي واگير الزم و ضروري است .آگاهي از وضعيت موجود و همچنين وضعيت مطلوب مساجد عالوه بر
افزايش آگاهي مردم در مورد استانداردها ،ميتواند رهنمودي براي الويتبندي نيازهاي مساجد براي کمکهاي خيرين و نيز سازمان اوقاف در جهت
استانداردسازي مساجد باشد.
نتيجه گيري :بي ترديد با همکاري مسئوالن بهداشتي و مشارکت فعال روحانيون و ائمه جماعات و همچنين جلب مشارکت هاي مردمدي،
وضعيت بهداشتي اماکن مذهبي ارتقا مي يابد و از نظر محيط زيستي نيز جزء مساجد سبز خواهد شد .دستورالعمل ها و آموزش هايي براي
استفاده ايمن از مواد شيميايي ،اطفاء حريق ،کاهش توليد پسماند ،توسعه فضاي سبز ،بهداشت مواد غذايي ،تهويه مناسدب ،تميزکداري
پيشگيرانه ،مصرف بهينه انرژي ارائه شود.
کليد واژهها :بهداشت محيط زيست ،سالمسازي محيط ،مديريت بهداشت همگاني ،مسجدها

مقدمه

آب کوزهها از جمله در مساجد به کليفرم و استرپتوکوک گوارشي گزارش

کمتوجهي به بهداشت آن ،ممکن است کانوني براي انتقال عوامدل بيمداريزا

نشان داد که بهطورکلي مساجد از لحاظ رعايت بهداشت فردي  2۲درصدد

باشد( .)1اين مشکل در صدورت بدروز همدهگيدريهدايي مانندد کوويدد11-

داراي وضعيت مطلوب و  ۲3درصد نامطلوب ميباشند( .)1در مطالعهاي که

جديتر خواهد شد که نيازمند آموزش و توجه بيشتر در انجام مراسمهاي

به منظور بررسي وضعيت بهداشت محيط مساجد شهرسدتان زاهددان در

مذهبي جمعي با حفظ سالمت عمدومي اسدت .در يدک بررسدي در شدهر

سال  1331انجام شد ،وضعيت بهداشت محيط  4۲درصد مساجد ضعيف،

دوربان آفريقاي جنوبي ،شيوع آلودگي قارچي در بين مسدلمانان ناشدي از

 3۲درصد متوسط و فقط  11درصد مساجد مطلدوب ارزيدابي شدد( .)1در

آلودگي محل وضو و قاليهاي محدل برگدزاري نمداز در مسداجد گدزارش

مطالعه آقالري و همکاران بدا اسدتفاده از چدک ليسدت فدرم آيديننامده

شد( .)2در سال  1112شيوع همهگيري مننگوکوکي بين زوار حوالي حرم

بهداشت محيط مساجد از طريق بازديد و مشاهده مستقيم براي انطباق با

در شهر مکه مکرمه گزارش شد( .)3در يک بررسي در مدورد کيفيدت آب

معيارهددا 41 ،درصددد از مسدداجد شهرسددتان بابددل داراي وضددعيت

کوزههاي سفالي توزيع آب در اماکن عموميشهر خارطوم سودان ،آلودگي

بهداشتي مطلوب بودند که وضعيت بهداشتي مساجد رو ستايي بهتر

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1کارشناس مرکز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،شيراز ،ايران
 * .2نويسنده مسئول :مرکز تحقيقات علوم بهداشتي ،گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،شيراز ،ايران h_hashemi@sums.ac.ir
 .3معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،شيراز ،ايران
 .4دکتري جامعهشناسي ،مرکز فلسفه زيست و سبک زندگي سالم ،شيراز ،ايران
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با توجه به جايگاه مهم مساجد در امور مدذهبي و اجتمداعي ،در صدورت

شد( .)4بررسي وضعيت بهداشتي مساجد و اماکن متبرکده شهرسدتان يدزد

ارائه الگويي براي مديريت بهداشت محيط مساجد

جدول  -1مشخصات دموگرافيک مصاحبهشوندگان در اين مطالعه
مصاحبهشوندگان

تعداد (درصد)

ميانگين سن (دامنه سني)

سابقه حضور در مسجد سال

درصد تاهل

(دامنه)
نمازگزاران

مرد

(22 )31

(11)13-34

(22 )2-42

32

زن

(11 )21

(41)21-12

(3 )1-22

31

(12 )11

(11 )42-13

(12 )4-11

122

مرد

(1 )1۲

(1۲ )3۲-۲4

(21 )1-31

122

زن

(1 )2

43

۲

122

روحانيان
خادمان

از مناطق شهر ي بود (  .) ۲در مطالعه عسکر ي و همکداران ،از نظدر

روششناسي

بهداشت فردي خادمان و بهداشت وسايل و ابزار کار ،مساجد شهر

در اين مطالعه توصيفي مقطعي ،با  11نفر مصاحبه شد که شامل 31

طبس به ترتيب وضعيت بسيار ضعيف و ضعيفي داشتند ؛ اما از نظر

نفر نمازگزار ( 22مرد و  11زن) و  12نفر روحاني و  12نفر نيز از خادمان

وضعيت ساختماني ،مساجد در شرايط خدوبي بودندد  .همچندين از

مسجد بودند .مراحل انجام تحقيدق عبارتندد از -1 :جمدعآوري دادههداي

نظر شاخص هاي متفرقه اي مانند ممنوعيت استعمال دخانيدات در

کيفي (به صورت مصاحبه چهره به چهره و ضبط مصاحبه) -2 ،کدبنددي

مساجد  122درصدد مسداجد در حدد خدوبي قدرار داشدتند (  . ) 3در

مصاحبههاي انجام شده به منظور ساخت ابدزار مناسدب و سدپس تعيدين

مطالعه ي وسفي و عال ،سطح وضدعي ت بهداشدت فدرد ي در مسداجد

روايي و پايايي ابزار ساخته شده -3 ،اجراي ابزار به صورت کمي.

سار ي  ،پايي ن و به لحداظ بهداشدت وسداي ل و ابدزار کدار و وضدع ي ت
ساختماني  ،در حد متوسط ي بودند  .به طدورکلي وضدعي ت بهداشدت
مساجد شهرسار ي در سطحي کمتر از حد انتظدار بدوده

يافتههاي پژوهش

اسدت ( . ) 1

از بين نمازگزاران مرد  31درصد داراي تحصيالت دانشدگاهي و بقيده

براساس ي افتده هدا ي د يد انت ي و همکداران ،شددت صدوت در زمدان

داراي تحصيالت ديپلم و راهنمايي بودند و  41درصدد آنهدا شد ل آزاد و

برگزار ي مراسم عباد ي در مساجد بدي ش از حدد اسدتاندارد بدوده

 11درصددد ني دز بازنشسددته ي دا شدداغل در ادارات دولت دي بودنددد .از ب دين

و همکدداران ،بددار مي کروب دي

نمازگزاران زن  21درصد داراي تحصديالت دانشدگاهي 13 ،درصدد آنهدا

سددطوح دسددته کتددر ي هددا ي آب مددورد اسددتفاده در مسدداجد در

خانهدار 22 ،درصد کارمند و بقيه آنها دانشدجو بودندد .تمدام روحدانيون

 ، Nyankpalaبه ترتي ب فرا واني  ،گونه ها ي استافي لوکوکوس ،شد ي گال

داراي تحصيالت حوزوي بودند و به جز روحانيت ش ل ديگدري نداشدتند.

و اشرشدي اکال ي و سدالمونال شناسدايي شدد کده بده عندوان منبدع

از بين خادمدان مسدجد  32درصدد داراي تحصديالت ديدپلم 42 ،درصدد

و

تحصيالت دوره راهنمايي و بقيه داراي تحصيالت باالتر از راهنمايي بودند.

اسددت (  .) 12در مطالعدده

Abu-Safianu

آلودگي برا ي انتقال پاتوژن ها حائز اهم يد ت اسدت ( .) 11
Misni

Nordin

با سدنجش دمدا ي داخدل مسداجد در منداطق گرمسدي ر ي ،

مشخصات دموگرافيک مصاحبهشوندگان در جدول  1آورده شده است.

استفاده از طراحي ها ي سازگار بدا محدي ط را بدرا ي تعددي ل دمدا ي
داخل مس اجد پي شنهاد داد ه اند (  .) 12در مطالعه

در ازم ي ر ترکي ه در زمان هدا ي شدلو بدي ش از

طبقات اصلي ،زيرطبقات و کدهاي اسدتخرا شدده از بخدش کيفدي

غلظت

حد استاندارد بوده کده بده دل يد ل تهو يد ه ضدعي ف و عددم نظافدت

تبيين بهداشت محيط مساجد در دو بخش مديريت و دانش در جددول 2

پي شگي رانه سطوح بوده است (  .) 13در مطالعه ززولدي و همکداران،

آورده شده است.

CO 2

و

Ocak

و همکاران،

مطالعه کيفي تبيين مفهوم بهداشت محيط مساجد

PM 2.5

روستايي از لحاظ بهداشتي در حد ضدعي ف و متوسدط بدوده اندد  .در

يافتههاي مطالعه کيفي تبيين مفهوم بهداشت محيط و
وضعيت بهداشتي

مطالعه جهانگي ر ي و همکاران ،وضعي ت کلي اي مني مساجد شد ي راز

در تحليل محتدواي مصداحبههدا در مرحلده کدگدذاري بداز 13 ،کدد

در حد متوسط ارزي ابي شده اسدت ولدي از نظدر اي مندي حر يد ق و

استخرا شد و در ادغام دادهها به  21کد تبديل شد که در  1زير طبقه و

حد نسبت ا ً مطلوبي بوده است ،اما تقري ب ا ً ني مي از اماکن متبرکه ي

واکنش اضطرار ي  ،در ح د ضعي ف بوده

است ( . ) 14

اين مطالعه با هدف ارائه الگويي براي مديريت بهداشت محيط مساجد
انجام شده است.

 2طبقه اصلي تبيين شد .دو طبقه اصدلي شدامل مدديريت و داندش بدود.
مديريت شامل سه زير طبقه برنامهريزي ،جلب مشارکت مردمي و تربيدت
نيروهاي متخصص است.
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وضعي ت بهداشتي اماکن مذهبي شهرسدتان آمدل در سدال  13در

فاطمه آزاديان ،حسن هاشمي ،محمدرضا کريمي و همکاران

جدول  -2طبقات اصلي ،زيرطبقات و کدهاي استخراج شده از بخش کيفي تبيين بهداشت محيط مساجد
طبقه اصلي

کدها

زير طبقه

هماهنگي براي آموزش خادمان و نمازگزاران در امور بهداشت محيط مساجد زير نظر واحد بهداشت محديط دانشدگاه
علوم پزشکي
تربيت نيروي متخصص براي آموزش مسايل مرتبط با بهداشت محيط در مساجد
مديريت کنترل و بررسي مسايل مرتبط با بهداشت محيط در مساجد توسط کارشناسان بهداشت محيط
برنامهريزي آتي

تهيه و آموزش استفاده از امکانات فيزيکي براي بهسازي محيط مساجد
تخصيص بودجه براي خريد وسايل الزم در رابطه با مسايل بهداشت محيط مساجد
تهيه ،توزيع و نحوه استفاده از شويندهها
نيروي انساني مورد نياز براي ارتقاي شاخصهاي بهداشت محيط مساجد
بازرسي مسجد توسط مسئوالن بهداشت محيط استان

مديريت (کوتاه مدت)

مشارکت هيئت امنا در راستاي نوسازي و تعميرات اوليه محيط مسجد
جلب مشارکت مردمي

مشارکت خيران سالمت در راستاي نوسدازي ،فضاسدازي ،تهيده آشدپزخانه ،وضدوخانه ،تجهيدزات مدرتبط ،بهسدازي
سرويسهاي بهداشتي در همه مساجد تحت پوشش دانشگاه
هدايت کمکهاي مردميدر نوسازي و تهيه وسايل مورد نياز براي بهسازي مساجد
ارائه پروتکل به سازمان اوقاف در ساختوساز و نوسازي مساجد با نظر کارشناسان بهداشت محيط
آموزش به خادمان و دستاندکاران در خصوص نحوه پذيرايي و تأکيد بر رفتارهاي بهداشت محيطي

تربيت نيروها

آموزش به نمازگزاران در مورد پاکيزه نگاه داشتن محيط مساجد
آموزش به گروههاي درگير براي برگزاري مراسدم مدذهبي و طدب غدذا و اسدتفاده از فدروف بهداشدتي مدورد تأييدد
کارشناسان بهداشت محيط
اطالع کلي از متراژ مسجد مورد استفاده
تعيين نقاط ج رافيايي مساجد موجود

اطالع از وضعت موجود

تعيين تعداد مهرها و جانماز و چادر نمازهاي مورد استفاده در مساجد
تعيين نوع و تعداد کفشداري مسجد
سابقه تأسيس بناي مسجد

دانش

امکانات فرهنگي و رفاهي (کتابخانه ،نوارخانه ،حسينه و پايگاههاي بسيج)
متراژ متناسب با جمعيت مراجعهکننده
اطالع از وضعت مطلوب

تهويه مناسب با شرايط فعلي مسجد
امکانات مطلوب براي برگزاري تمامي مراسم
خدمات ارائه شده متناسب براي مراسمهاي مذهبي

مديريت برنامهريزي

نيروي متخصص براي آموزش مسايل مدرتبط در حيطدههداي بهداشدتي،

در مورد هماهنگي براي آموزش خادمان ،تأمين نيروي متخصص

مديريت خاص مکاني و بررسي مسايل مرتبط با بهداشت ،امکانات فيزيکي

براي آموزش مسايل مرتبط در حيطههاي بهداشتي ،مدديريت فضداي

جهت پاکيزگي مساجد ،هزينه خريد وسايل مربوط بده بهداشدت محديط

فيزيکي ،کنترل و بازرسي بهداشتي ،امکانات فيزيکي جهت پداکيزگي

مساجد و نيروي انساني است.

مساجد ،هزينه هاي خريد وسايل در زمينه بهداشت محديط مسداجد،
مقدار الزم مواد شوينده و نحوه استفاده ايمن از آن و نيدروي انسداني

اکثر مشارکتکنندگان بر اين اصل معتقد بودند که ميتوان به کمدک
برنامههاي آموزشي ،آگاهي نمازگزاران و خادمان را افزايش داد .اين گدروه

مديريت جلب همکاري و مشارکت مردمي
اين بخش شامل مشارکت هيئدت امندا ،مشدارکت خيدرين سدالمت،
کمکهاي مردمي در ساختوساز و نوسازي و سازمان اوقاف است.

تمايل به شرکت در کدالسهداي آمدوزش مسدايل بهداشدتي در مسداجد
داشتند که توانمندسازي اين افراد فرفيت خوبي براي پاکيزه نگه داشدتن
مساجد است .اما متأسفانه کماکان آموزشي در اين زمينه در هيچ کدام از
مساجد صورت نگرفته و از طرفي شرکتکنندگان در مساجد يا وقت کافي

برنامهريزي
برنامهريزي مديريت بهداشت محيط شامل آمدوزش خادمدان ،تدأمين
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ندارند يا محل سکونت آنها ت يير ميکند .بنابراين ارائه آمدوزش بده ايدن
گروه که اغلب هم سالمندان ميباشند بهطور ويژه بايد انجام

شود.
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مورد ني از ،مدنظر بوده است.

ارتقاي آگاهي خادمان و نمازگزاران از طريق آموزش

ارائه الگويي براي مديريت بهداشت محيط مساجد

تأمين نيروي متخصص براي آموزش مسايل بهداشتي

کفشداري استفاده نميکنند و بعضي از افراد نيز با توجه به موقعيت مسدجد،

نميتوان انتظار داشت که زنان و مردان نمازگزار به خوبي مسدايل مدرتبط

کفشهاي خودشان را داخل نايلون گذاشدته و بده نمداز مديايسدتند .اکثدر

با بهداشت محيط را بدانند و بدهطدور عملدي آن را انجدام دهندد .کارشناسدان

مساجد مورد پرسشگري داري حسينيه و پايگاههداي بسديج بودندد و ايدن

بهداشت محيط که دانش الزم در اين زمينه را دارند افراد مناسدبي بدراي ايدن

سوال بدين منظور از نمازگزارن و روحانيان و خادمان پرسيده شد کده ايدن

گونه آموزشها هستند که قادر به تسهيلگري در اين زمينه هستند.

پايگاهها به دليل جوان بودن افراد ميتواند پايگاه خوبي براي بهداشتي شدن
مساجد باشد؛ چرا که همه فعاليتهاي مذهبي از قبيل پختوپدز در بيشدتر

مديريت خاص کنتررل و بررسري مسرائل مربرو بره
بهداشت محيط

مواردي مانند متراژ متناسب با جمعيت مراجعهکننده براي نمازهاي يوميده،

از نظر اکثر شرکتکنندگان ،مديريت ،کنترل و بررسي مسايل بهداشت

تهويه ،سيستم سرمايشي و گرمايشي ،قدمت و نوع پريز و کليدبرق ،وضعيت

مساجد مستلزم تخصص و تبحر الزم در اين زمينده اسدت و نبايدد بدهطدور

مساجد از ديد نمازگزان توسط نيروهاي بسيجي سروسدامان داده مديشدود.

المپها و روشنايي ،ميز و صندلي نمازگزاران مناسب است.

سطحي به موضوعات بهداشتي نگاه کرد .طبق نظر بيشتر شرکتکننددگان،
وجود امکانات فيزيکي براي پاکيزگي و بهسازي مسداجد الزم اسدت .اغلدب

بحث و نتيجهگيري

در مناسبتها و امکانداتي نظيدر آبسدردکن ،آبگدرمکدن ،درب و پنجدره،

شاخصهاي مديريت بهداشت محيط مربوط بده  2کدد و  1طبقده اصدلي

حشرهکش برقي و توري مناسب براي ممانعت از ورود حشرات ،پرده ،فرش و

(برنامهريزي ،جلب مشارکت مردمي ،تربيت نيرو ،اطالع از وضعيت موجود

موکت مناسب را ضروري ميدانند .بيشتر افرادي که در مناطق حاشديهاي و

و اطالع از وضعيت مطلوب) بدارزتر بدود کده در بحدث نتدايج هدر يدک از

روستاهاي اطراف شهر قرار داشتند معتقد بودند مسجد محله آنان از لحداظ

طبقات در حوزه مرتبط با خدودش مدورد بررسدي قدرار گرفدت .در بحدث

هزينهاي فقير هستند و درآمد اختصاصي خاصي براي خريد وسدايل وجدود

مديريتي در رابطه با آموزش مسائل مرتبط با بهداشت محديط بده عندوان

ندارد .تقريبا بيش از نيمي از افراد شرکتکننده در اين طرح اذعان کردند که

يک عنصر اساسي مطرح شد .هر چند محورهاي مسايل بهداشت محديط

مواد شوينده خوب و مناسب در اختيار مسجد قرار نميگيرد و دستورالعملي

به دليل پراکندگي ج رافيايي و عدم ثبدات نيروهداي موجدود در مسداجد

براي استفاده ايمن از اين مواد شيميايي هم ارائه و آمدوزش داده نمديشدود.

نظير سن و سال خادمان جزو اولويت محسوب نمديشدود ،ولدي ديددگاه

بيشتر افراد مورد مصاحبه ،بهويژه زنان حاضر بودند که بده عندوان نيروهداي

نمازگزاران در مورد مسايل نياز به بررسي دارد .همکاري نيروهاي مدرتبط

کمکي وارد عرصه مساجد شوند .از اين رو پيشنهاد ميشود رابطان بهداشتي

در اين زمينه نقش مهمي در ارتقاء سالمت محيط مساجد خواهد داشدت.

با برگزاري دورههاي آموزشي بهداشتي نسبت به توانمندسازي آنهدا اقددام

مانند بسيج پايگاههاي مردمي ،همکاري بسيج جامعده پزشدکي بدا واحدد

کنند .طبق يافتهها ،بيشتر افراد اذعان داشدتند کده فضداي مسداجد توسدط

سالمت محيط و کار معاونتهداي بهداشدت دانشدگاه ،برگدزاري برنامدهي

کارشناسان واحد بهداشت محيط استان مورد بازبيني قرار نميگيدرد و اگدر

آموزشي براي اولياء توسط آموزش و پرورش ،اختصداص بخشدي از دروس

هم بازديدي انجام شده ،نمازگزاران در مساجد حضور نداشتند و يدا متوجده

قرآني و معارف اسالمي به صورت عملي جهدت حضدور داندشآمدوزان در

حضور آنان نشدهاند .در خصوص مديريت جلب مشارکت مردمي ،افراد اذعان

مساجد و کمک به روحانيون ،مربيان بهداشت و معلمان و خادمان جهدت

داشتندکه خيلي از نيازهاي اين مساجد توسط هيئت امنداي مسداجد مدورد

بهسازي و پاکيزگي مساجد .اين شيوه آموزشدي (اسدتفاده از کمدکهداي

ارزيابي قرار ميگيرد و خيلي از مشکالت نيدز توسدط ايدن افدراد بدر طدرف

دانشآموزان در هر منطقه به صورت عملي) بخش بزرگي از اين مشکالت

ميشود .از ديد مصاحبهشوندگان ،نوسازي مساجد کار مهمي اسدت کده در

را بر طرف خواهد کرد .آموزشهايي نظير استفاده از سجاده ،مهر و جانماز

مساجد با قدمت ساخت بيش از  32سال بايد انجام شود .وقتدي کده دامنده

و چادر نماز شخصي يا ماسک در مواقع سرماخوردگي يا بيماري همه گير

جمعيتي در يک محله و منطقهاي رو به گسدترش اسدت ،پدس مکدانهداي

توسط رابطان بهداشت محديط مسداجد و مددارس مهدم اسدت .نيازهداي

مذهبي نيز بايد توسعه يابد که اين امر به دست خيران انجام ميشود .اغلدب

آموزشي در مساجد يک مقوله کلي و جامع است کده همکداري دانشدکده

شرکتکنندگان در طول مصداحبه بدا نحدوه کدار اوقداف در سداختوسداز و

بهداشت و تيم تخصصي بهداشت محيط ،تيم مبارزه با بيماريهاي واگيدر

نوسازي مساجد آگاهي نداشتند .همچنين افراد اطالعي از متدراژ مسداجد و

استان و سازمانها و نهادهاي ديگر را ميطلبد .چرا که بيشتر بيماريهاي

استاندارد آن نداشتند .يکي ديگر از ارکان بهداشت محديط مسداجد داشدتن

واگيردار مانند آنفوالنزا ،پديکولوزيس و غيره ميتوانند از طريق چادرهدا و

کفشداري در مساجد اسدت کده بيشدتر مسداجد در ندواحي شدهري داراي

مهرهاي مشترک انتقال يابندد .بازديدد و نظدارت بدر وضدعيت بهداشدتي

کفشداري مناسب بودندد و اغلدب مصداحبهشدوندگان ادعدا داشدتند کده از

مساجد و همچنين آموزش استفادهکنندگان از مسجد عدالوه بدر افدزايش
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نمازگزاران وجود وسايلي نظير جارو برقي ،يخچال براي نگهداري مواد غذايي

در تحليل محتواي مصاحبههاي مشارکتکنندگان در رابطه با تبيدين

فاطمه آزاديان ،حسن هاشمي ،محمدرضا کريمي و همکاران

آگاهي نمازگزاران ميتواند باعث بهبود وضعيت بهداشدتي مسداجد و نيدز

اشاره کرد .در اين مطالعه اهميدت بهداشدت محديط مسداجد و همچندين

کاهش انتقال بيماريهاي منتقله شود .بهتر است سازمان اوقاف و خيدران

وضعيت بهداشت محيط مساجد در دو حيطه مدديريت و داندش بررسدي

سالمت در مورد تخصيص هزينه بده مسداجد براسداس ناحيده شدهرداري

شد .خوشبختانه با اعتقاد و احتراميکده مدردم در جامعده مدا نسدبت بده

اقدام نمايند تا توزيع کمکها به عدالت نزديکتر شود .همچندين نظدارت

مساجد و اماکن مذهبي دارند ،وضدعيت بهداشدتي مسداجد رضدايتبخش

واحدهاي بهداشت محيط هر منطقه به منظور شستشو و بهسازي اصدولي

است ولي پيشنهاد ميشود با همکاري مسئوالن بهداشتي و مشارکت فعال

تمامي قسمتهاي مختلف مسجد مانند سدطوح مختلدف ،سدرويسهداي

روحانيون و ائمه جماعات و همچنين جلب مشارکتهاي مردمي ،وضدعيت

بهداشتي ،نحوه استفاده ايمن از شويندهها ،نظارت بر عملکرد خادمدان در

بهداشتي اماکن مذهبي بهبود يابد و از نظر محيط زيستي نيز جزء مساجد

نحوه پذيرايي و وسايل پذيرايي براي جلوگيري از آلدودگيهداي متقداطع

سبز باشند .دستورالعملها و آموزشهدايي بدراي اسدتفاده ايمدن از مدواد

الزم و ضددروري اسددت .آگدداهي از وضددعيت موجددود و همچنددين وضددعيت

شيميايي ،اطفاء حريق ،کاهش توليد پسماند ،توسعه فضاي سبز ،بهداشت

مطلوب مساجد عدالوه بدر افدزايش آگداهي مدردم در مدورد اسدتانداردها،

مواد غذايي ،تهويه مناسب ،تميزکاري پيشگيرانه ،مصرف بهينه انرژي ارائه

ميتواند رهنمودي براي اولويتبندي نيازهاي مسداجد بدراي کمدکهداي

شود .همچنين در مواقع شيوع بيماريهداي مسدري همانندد کوويدد،11-

خيران و نيز سازمان اوقاف در جهت استانداردسازي مساجد باشد.

شيوهنامههاي بهداشتي با دقت خداص رعايدت شدود .نتدايج ايدن مطالعده

از نقاط قوت اين اين مطالعه ،نمونهگيدري از مسداجد در تمدام نقداط
شهر و همچنين مصاحبه مستقيم بدا افدراد و در نتيجده تکميدل صدحيح

ميتواند رهنمودي براي نحوه ارائه خددمات و مشدارکتهدا بدراي ارتقداي
کيفيت بهداشت محيط مساجد و ساير اماکن مذهبي باشد.

پرسشنامه است .بررسي وضدعيت بهداشدت محديط مسداجد و همچندين
مصاحبه براي تکميدل پرسشدنامه توسدط کارشناسدان بهداشدت محديط

تقدير و تشکر

تکميل شده است که کارشناسان بهداشت محديط بهتدرين گزينده بدراي

اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي با کد  1۲۲۲41مصوب دانشگاه علوم

بررسي مسائل بهداشتي مساجد و اماکن هستند .از محددوديتهداي ايدن

پزشدکي شدديراز اسددت .نويسددندگان ايدن مقالدده از روحددانيون ،خادمددان و

مطالعه ميتوان به نبود پرسشنامه استاندارد براي مصاحبه در ابتداي کدار

نمازگزاراني که در اين طرح شرکت داشتند ،تشکر ميکنند.
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Background: In our country, as a model of Islamic government, paying attention to mosques is very importance.
Considering the significant population using the mosques, if the attention is not paid to this important issue, the
mosque may become a focal point in the transmission of pathogens.
Methods: This study is a qualitative-quantitative exploratory study. In this study, qualitative research plays a
secondary role. The purpose of this study was to obtain enough information to build a suitable tool.
Results: In this study, 51 individuals were interviewed including prayers, clerics and mosque workers. Findings of the
qualitative section were analyzed by content analysis. First, the characteristics of the participants were described, then the
data analysis process was presented. Given that this research is based on knowledge and knowledge, for data analysis,
inferential content analysis method was used. After determining the unit of analysis, open coding and then classifying
codes and then classes and exploration. Finally, it was identified in two areas of management and knowledge and a number
of subcategories.
Conclusion: The health status of the mosques is very important and should be taken into consideration. The most
important areas of activity are knowledge and management. The results showed that better ventilation, a preventive
cleaning strategy, and a more detailed study are needed.
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