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Abstract: 
 
Background: Taking care of health principals is essential for prevention of diseases and attracting 
young people to congregational prayers in mosques and prayer rooms. The purpose of this study was 
to investigate the health status of mosques and prayer rooms under the ownership of Kashan 
University of Medical Sciences in 2019. 
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study. The standard checklist of the 
mosque health regulations of the Ministry of Health and Medical Education was used, which 
included 48 questions (1 to 3 scores), in three areas of personal health, equipment hygiene and 
construction, and a total of 100 score. The information was collected through direct visits by the 
trained person in this area. Data was analyzed using excel software. 
Results: Data from 17 religious places (one mosque, prayer room of dormitories, administrative 
departments and hospitals) showed that in terms of construction status, 60.5%, in terms of equipment 
health, 39.6% and in terms of Individual health, 26.8% of the studied sites had favorable conditions. 
The mosque's status was better than other sites. Prayer rooms of Aran-Bidgol Healthcare, Al-Zahra 
Dormitory and the Kargarnejad Hospital had the best situation respectively and the Deputy 
Chancellor of Treatment, Al-Ghadir Dormitory and Matini Hospital's prayer rooms had lowest scores 
respectively. 
Conclusion: The status of the prayer rooms in hospitals were worse than the administrative and 
dormitories. The health statuses of the boy's dormitories were worse than that of girls.  
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سال در هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و نمازخانه جدوضعیت بهداشت مس
1397  

  

سازالهه میانه
1

بادي، حکیمه زمانی
2*

درضا طباطباییمحمّ، سید
3

دجواد آزادچهر، محمّ
4

، رضا متقی
5

، لیلا سحرخوان
6

  

  

  مقدمه
 قدمتی ،بوده مسلمانان گردهمایی محلّ و نیایشگاه ،مسجد

 به اسلام ورود پیامبر با مسجد لیناوّ بناي زیرا دارد، اسلام تاریخ به
 در مساجد آفرینینقش شد. گذاريپایه حضرت آن دست به و مدینه
 و فرهنگ گسترش و توسعه اسلامی، يجامعه هاي مختلفعرصه
  . ]1[ است داشته به دنبال را اسلامی تمدن

  

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، استادیار،  .1
  کاشان، کاشان، ایران

، دانشگاه دانشکده بهداشت)، HSEمدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (گروه . 2
  علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

  گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران .3
بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی  ،حمایت از تحقیقات بالینیواحد  .4

  کاشان، کاشان، ایران
دانشجوي رشته دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی . 5

  نکاشان، کاشان، ایرا
کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  .6

  کاشان، ایران
  نشانی نویسنده مسؤول: *

گروه مدیریت سلامت، ایمنی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، 
  )HSE( و محیط زیست 

  03155540111دورنویس:                                    03155540021 تلفن:
   Hakime2326@gmail.comپست الکترونیک: 

  1398/9/30 تاریخ پذیرش نهایی:                                   1398/5/9 :تاریخ دریافت

صورت بار به 22شده،  در قرآن ذکر بار 28مسجد حدود  يکلمه
 این تکرار .]3،2[. )صورت جمع (مساجدبار به 6مفرد (مسجد) و 

 جایگاه و اهمیت يدهندهنشان آن نقش بر کیدأو ت قرآن در واژه
خداوند  .]4[ است مسلمانان میان و دین اسلام در مسجدي ویژه

 ،هاتبارك و تعالی به جهت اهمیت و فضیلت مساجد بر دیگر مکان
یاد  خود يخانه عنواناز آن به ،مساجد را به خود نسبت داده

و أن المساجد لله «آمده:  18 يجن آیه يکند. در سورهمی
فلاتدعوا مع الله أحدا؛ و مساجد مخصوص خداست پس نباید با 

خداوند متعال  براینابن .]5[» خدا احدي غیر او را پرستش کنید
 ياز آن جمله در سوره .داردبراي رفتن به مسجد آدابی را بیان می

زینتکم عند کل مسجد و آدم خذوا یا بنی«آمده:  31 ياعراف آیه
 !کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین؛ اي فرزندان آدم

زیورهاي خود را در مقام عبادت به خود برگیرید و هم از 
هاي خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان نعمت

طهارت مساجد و  و پاکیزگی حفظ .]6[» داردرا دوست نمی
 رعایتکه ل این. اوّمورد توجه استنظر نقطهاز چند  هانمازخانه

بزرگداشت آن ، خداوندعبادت  عنوان محلّبهپاکیزگی این اماکن 
از  د.شواحترامی تلقی می، بیانگارانهسهل رویکرد محسوب شده،
در مساجد یا  که ايملاحظه قابل جمعیت نظر بهطرف دیگر 

  خلاصه:
نماز جماعت  ياقامه و جذب جوانان جهتها پیشگیري از بیماريها براي مساجد و نمازخانهرعایت اصول بهداشتی در  سابقه و هدف:

 1397در سال هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و نمازخانه مساجد یبهداشت وضعیت تعیین تحقیق این هدف .ضروري است
  بود.

 لیست استانداردچک از با استفادههاي تحت پوشش دانشگاه نمازخانه و مساجد مقطعی، کلّ  - توصیفی پژوهش در این ها:مواد و روش
بهداشت فردي، بهداشت  ياي) در سه حیطهنمره 3تا  1سؤال ( 48. وزارت متبوع ارزیابی شدندمصوب مساجد  محیط بهداشت نامهینیآ

توسط فرد  مستقیمي و مشاهده بازدید طریق از نمره داشت. اطلاعات 100مجموع  درو مطرح شد وسایل و لوازم و وضعیت ساختمانی 
  شد. تحلیل و تجزیه excel افزارنرم از استفاده با سپس و آوريجمع دیده در این حوزهآموزش
درصد و از لحاظ بهداشت فردي  6/39درصد، از لحاظ بهداشت وسایل و لوازم  5/60نشان داد از لحاظ وضعیت ساختمانی  نتایج نتایج:

بهداشت و درمان آران  يشبکه ينمازخانهوضعیت مسجد دانشگاه بهتر بود و درصد از اماکن مورد بررسی شرایط مطلوبی داشتند.  8/26
معاونت درمان،  يو نمازخانه هاي بعدي قرار داشتندرتبهبیمارستان کارگرنژاد در  يخوابگاه الزهرا و نمازخانه يو بیدگل، نمازخانه

  کمتري را کسب کردند. يخوابگاه الغدیر و بیمارستان متینی نمره
وضعیت بهداشتی  ها کمتر بود.فضاهاي اداري و خوابگاه ينسبت به نمازخانهها هاي بیمارستانوضعیت نمازخانه ينمره گیري:نتیجه

  بود.  بدترهاي پسرانه نسبت به دخترانه ي خوابگاهنمازخانه
  بهداشت محیط، مسجد، نمازخانه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان واژگان کلیدي:

 824-831 ، صفحات1398 ضمیمه، 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                                
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 موضوع به توجهیکم کنند،حضور پیدا میهاي عمومی نمازخانه
 عوامل انتقال کانون به را عمومیاین اماکن  است ممکن بهداشت
عنوان ها بهعلاوه مساجد و نمازخانهبه. ]7-9[ تبدیل کند زابیماري

داري در بین مسلمانان و جهانیان ترویج دین ویترین دین اسلام در
از این منظر نیز باید مورد توجه  هابهداشت آن ثري دارند وؤنقش م

مساجد علاوه بر نقش سنتی خود همواره پایگاهی . ]10[ قرار گیرد
و از نظر بهداشت و درمان نیز  اندهاي اجتماعی بودهبراي فعالیت

و اگر  براي آموزش و ترویج سلامت باشند توانند جاي مناسبیمی
د توانننشود، نمیها رعایت در آنلیه پاکیزگی و اصول بهداشتی اوّ

بهداشت با تعریف جامع  .]11[ ایفا کنند را در این حوزه نقش خود
زندگی  هاي جسمی، روانی، اجتماعی و معنويبر تمامی جنبه خود
بایست به بهداشت باشد. بنابراین میها و جوامع ناظر مینانسا

مساجد هم از دید نقشی که در بهسازي محیط اجتماعی و بهداشت 
 ترینمهم از کیی .]12[ فردي و اجتماعی دارند، نگریستروانی 
 ،هاي بهداشتحوزهزیرعنوان یکی از به محیط بهداشت وظایف

ي رابطه که است عمومی اماکن بهداشتی به وضعیت رسیدگی
بهداشت  ينامهآیین د. طبقندار جامعه مردم سلامت مستقیمی با

 عموم مردم به متعلق کههستند  هاییمکان ،عمومی اماکن ،محیط
 ها،مساجد و نمازخانه ها،زیارتگاه و متبرکه اماکن مثل د،نباشمی
. مدارس و هاآرایشگاه سالمندان، هايآسایشگاه ها،ها، مسافرخانههتل

 مختلف اقشار يمراجعه علتبهرعایت اصول بهداشتی این اماکن 
متولیان مساجد و اماکن  براینابن. است اهمیت حائز هابه آن جامعه

ها را جهت آناي بایست با رعایت اصول بهداشت حرفهمیمتبرکه 
باعث شد  اهمیت موضوع .]13[، آماده کنند ی اقشارپذیرایی از تمام

لیست ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مساجد توسط وزارت چک
مطالعات  .دشوتهیه و تدوین  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جهت ارزیابی وضعیت بهداشتی  لیستاساس همین چکبر متعددي
 خصوص در فراوان مساجد کشور انجام شد که گویاي مشکلات

که این به . نظر]14-18[بهداشتی در مساجد بود  موازین رعایت
ها در شهر کاشان نمازخانه و مساجد بهداشتی وضعیت از گزارشی
 مساجد بهداشتی وضعیت بررسی هدف با مطالعه این ،اشتوجود ند

  هاي دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت.نمازخانه و
  

  ها مواد و روش
 آن در که است مقطعی -  توصیفی يمطالعه یک پژوهش این

یک  شامل متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کاشان مذهبی اماکن کلّ
 نمازخانه از نظر وضعیت بهداشت محیط مورد بررسی 16 مسجد و

روش سرشماري بود و اماکن مذکور  گیري بهگرفتند. نمونه قرار
هاي اداري شامل قسمت يشامل مسجد دانشگاه، نمازخانه

معاونت درمان، معاونت آموزشی، معاونت غذا و دارو و  ينمازخانه
هاي ها شامل خوابگاهخوابگاه يمعاونت بهداشتی، نمازخانه

هاي پسرانه شامل اندیشه، و خوابگاه (ع) الزهرا و امام علی يدخترانه
هاي ها شامل بیمارستانواقع در بیمارستان يمحتشم و آزاد، نمازخانه

متینی، نقوي، کارگرنژاد، بهشتی و شبکه آران و سیدالشهدا بودند. 
اخلاق دانشگاه  يید طرح در شوراي پژوهشی و کمیتهأیز تاپس 

 لاق:و کد اخ 97171علوم پزشکی کاشان (کد طرح: 
IR.KAUMS.REC.1398.002( ها توسط فرد لیستتکمیل چک

مستقیم  ياز طریق مشاهدهدیده (کارشناس بهداشت محیط) آموزش
 آوريجمع جهت انجام شد. 1397اماکن مذکور در اسفندماه سال 

مساجد وزارت  محیط بهداشت لیست استانداردچک از اطلاعات،
 بهداشت قسمت  3 در (آیتم) الؤس 48 شامل که شد استفاده متبوع
کدام از براي هر .باشدمی ساختمانی وضعیت و و لوازم وسایل فردي،

بنابراین اگر . ) در نظر گرفته شد3تا  1وب (الات، امتیاز مطلؤس
 ،صد بوددر 75نسبت امتیاز بازدیدکننده به امتیاز مطلوب بالاي 

که صورتیکدام از اماکن، مطلوب و در وضعیت آیتم موردنظر در هر
- به بوددرصد  50درصد و زیر  75تا  50آمده بین دستهنسبت ب

همچنین  شد.میترتیب وضعیت متوسط و ضعیف در نظر گرفته 
ساختمانی از  وضعیت و و لوازم بهداشت فردي، وسایل امتیاز کلّ

ها (میانگین کدام از حیطهؤالات مربوط به هرمیانگین امتیازات س
افزار نرم شده توسطآوريجمع اطلاعات .آمددست هدرصدي) ب

excel تحلیل و تجزیه مورد توصیفی آماري هايروش از استفاده با 
ال توسط پژوهشگران این ؤگرفت. لازم به ذکر است که سه س قرار

شامل: بررسی وضعیت  .دشلیست اضافه و بررسی طرح به چک
مهرها (از نظر شکل ظاهري و بهداشتی)، وجود امکانات براي 

پایی) و وجود امکانات براي فرنگی، جاسالمندان (صندلی، توالت
ن و ناتوانان (دستگیره روي دیوار، روشویی و توالت معلولا

  آنالیزها وارد نشد. که در )انمعلول مخصوص
  

  نتایج
مکان مذهبی (مسجد دانشگاه،  17در پژوهش حاضر تعداد 

ها) تحت هاي اداري و بیمارستانها، قسمتهاي خوابگاهنمازخانه
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت بررسی وضعیت بهداشتی 

بهداشت فردي، وسایل و لوازم و وضعیت  يها در سه حوزهآن
به  3تا  1ابتدا در قالب جداول ساختمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. 

هاي مذکور بررسی وضعیت بهداشتی (در سه حوزه) مجموعه مکان
کدام از نتایج مربوط به وضعیت بهداشتی هر ،پرداخته شد و در ادامه

، 1 يدر جدول شماره ارائه شد. 4 يشماره اماکن مذهبی در جدول
تمام اماکن مورد بررسی از لحاظ شاخص ممنوعیت استعمال 
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ممنوعیت بردن کفش به  ها از لحاظندرصد از آ 5/76دخانیات و 
 8/26در مجموع  داخل مکان مذهبی در شرایط مطلوبی قرار داشتند.

درصد از اماکن (مسجد و نمازخانه) به لحاظ رعایت بهداشت فردي 
در وضعیت متوسط قرار داشتند.  درصد 5/10در وضعیت مطلوب و 

به درصد) نسبت  3/33هاي اداري (قسمت يهمچنین نمازخانه
درصد) از  20ها (درصد) و خوابگاه 6/26ها (بیمارستان ينمازخانه

در جدول شماره لحاظ بهداشت فردي در شرایط بهتري قرار داشتند. 
ترتیب از لحاظ درصد از اماکن مورد بررسی به 4/82 و 3/88، 2
ظروف توزیع چاي، شیرینی و وضعیت  وضعیت ظروف میوه و«

 6/39در مجموع قرار داشتند. مطلوبی  در شرایط »قهوه، آب و شربت
درصد از اماکن (مسجد و نمازخانه) به لحاظ رعایت بهداشت 

درصد در وضعیت  7/26وسایل و لوازم در وضعیت مطلوب و 

درصد)  7/41ها (بیمارستان يمتوسط قرار داشتند. همچنین نمازخانه
ها درصد) و خوابگاه 3/39هاي اداري (قسمت ينسبت به نمازخانه

درصد) از لحاظ بهداشت وسایل و لوازم در شرایط بهتري  1/29(
تمام اماکن مورد بررسی از لحاظ  ،3 يجدول شماره در قرار داشتند.

ها از لحاظ وضعیت نور درصد از آن 1/94وضعیت بهداشتی کف و 
 5/60در مجموع  طبیعی یا مصنوعی در شرایط مطلوبی قرار داشتند.

درصد از اماکن (مسجد و نمازخانه) به لحاظ وضعیت ساختمانی در 
درصد در  9/1درصد در وضعیت متوسط و  16وضعیت مطلوب، 

هاي اداري قسمت يوضعیت ضعیف قرار داشتند. همچنین نمازخانه
درصد) و  5/63ها (خوابگاه يدرصد) نسبت به نمازخانه 9/80(

رصد) از لحاظ وضعیت ساختمانی در شرایط د 7/50ها (بیمارستان
   بهتري قرار داشتند.

  

  هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نظر بهداشت فرديوضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه -1 يشمارهجدول 

  شاخص
  ضعیف  متوسط  مطلوب  ندارد

  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)
  وضعیت کارت معاینه پزشکی خادم

  وضعیت روپوش کار خادم
  استفاده خادم از وسایل اختصاصی (حوله، صابون و...)

  هاي اوّلیهي کمکوجود جعبه
  وضعیت لباس کار کارکنان کفشداري

  ممنوعیت توزیع البسه عزاداري و چادر و مقنعه و استفاده مشترك
  بردن کفش داخل مساجد فاقد صندلی و مبلمانممنوعیت 

  ممنوعیت استعمال دخانیات
  ممنوعیت خوابیدن در مساجد جز ایام اعتکاف

17)100(  
17)100(  
17)100(  
17)100(  
17)100(  
2)7/11(  
4)5/23(  

-  
5)4/29(  

-  
-  
-  
-  
-  

4)5/23(  
13)5/76(  
17)100(  
7)2/41(  

-  
-  
-  
-  
-  

11)8/64(  
-  
-  

5)4/29(  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  امتیاز کلّ بهداشت فردي*
  هاخوابگاه

  هاي اداريقسمت
  هابیمارستان

7/62  
3/73  
5/55  
3/59  

8/26  
0/20  
3/33  
6/26  

5/10  
7/6  
2/11  
1/14  

- 
-  
-  
-  

  علت تک نمونه بودن، قابلیت مقایسه نداشت.* مسجد دانشگاه به
  

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نظر وسایل و لوازمهاي تحت پوشش وضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه -2 يشمارهجدول 

  شاخص
  ضعیف  متوسط  مطلوب  ندارد

  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)  فراوانی(درصد)
  غیره و شیرینی میوه، توزیع ظروف وضعیت

  شربت و قهوه، آب چاي، توزیع ظروف وضعیت
  میوه شستشوي و گندزدایی وضعیت
  زباله) کیسه وجود شستشو، قابلیت (تعداد،وضعیت سطل زباله 

  هاوضعیت فرش و گلیم، پوشش کف و پرده
  ظروف گنجه و قفسه وضعیت

  کافی ظرفیت با کفشداري قفسه وجود
  ...) و بودن، سالم (فاصله، تمیز کفشداري قفسه وضعیت

  وضعیت صندلی مساجد
  توالت و دستشویی مستمر نظافت براي کارگر حضور

 کفشداري کارگر کافی تعداد حضور
  وضعیت مهرها (شکل ظاهري، بهداشتی)*

-  
-  

3)6/17(  
3)6/17(  

-  
15)3/88(  
9)9/52(  
9)9/52(  
4)5/23(  
3)6/17(  

17)100(  
3)6/17(  

15)3/88(  
14)4/82(  

-  
4)5/23(  
13)5/76(  
2)7/11(  
6)4/35(  
6)4/35(  
13)5/76(  
1)9/5(  

-  
4)5/23(  

)7/11(  
3)6/17(  
14)4/82(  
10)9/58(  
4)5/23(  

-  
2)7/11(  
2)7/11(  

-  
13)5/76(  

-  
1)9/5(  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

9)9/52(  
  امتیاز کلّ بهداشت وسایل و لوازم

  هاخوابگاه
  هاي اداريقسمت

  هابیمارستان

7/33 
2/38  
3/30  
1/29  

6/39 
1/29  
3/39  
7/41  

7/26 
7/32  
4/30  
2/29  

- 
-  
-  
-  

  ثیري ندارد.أامتیاز کل تباشد و در ساخته می* این نوع شاخص محقق
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بهداشت  يدهد که در حوزهنشان می 4 ينتایج جدول شماره
درصد)، در  4/44شبکه بهداشت آران و بیدگل ( يفردي نمازخانه

درصد) و از نظر  3/86وسایل و لوازم، مسجد دانشگاه ( يحوزه
هداشت آران و بیدگل شبکه ب يوضعیت ساختمانی، نمازخانه

درصد) شرایط بهتري نسبت به سایر اماکن داشتند. در  4/96(
درصد) از سایر  8/68وضعیت بهداشت مسجد دانشگاه ( مجموع،

بهداشت آران  يهاي شبکهاماکن شرایط بهتري داشت و نمازخانه
خوابگاه  درصد)، 5/66درصد)، معاونت بهداشتی ( 1/68و بیدگل (

درصد) و  6/62( (ع) رصد)، خوابگاه امام علید 5/64الزهرا (
هاي بعدي قرار داشتند؛ درصد) در رتبه 6/61ستاد مرکزي (

درصد)  32خوابگاه الغدیر ( يهمچنین وضعیت بهداشت نمازخانه
  ترین رتبه قرار داشت. در پایین

  
  هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نظر وضعیت ساختمانیوضعیت بهداشت مساجد و نمازخانه -3 يشمارهجدول 

  شاخص
  ضعیف  متوسط  مطلوب  ندارد

  تعداد(درصد)  تعداد(درصد)  تعداد(درصد)  تعداد(درصد)
  کف بهداشتی شرایط
  دیوارها بهداشتی شرایط

  پنجره و در وضعیت
  سقف وضعیت

  حیاط بهداشتی پوشش وضعیت
  حیاط و صحن دیوارهاي بهداشتی وضعیت
  تهویه و برودتی، حرارت سیستم وضعیت

  مصنوعی یا طبیعی نور وضعیت
  بهداشتی) آب (سالم، وضعیت
  فاضلاب بهداشتی دفع

  )...و وضوخانه (بهداشت، تعداد وضعیت
  وضوخانه کف وضعیت

  دیوارهاي وضوخانه داخلی سطح پوشش وضعیت
  وضوخانه برداشت شیرهاي وضعیت

  برداشت شیر مجاورت در مایع صابون وجود
  توالت کافی تعداد وجود

  توالت کف وضعیت
  توالت وضعیت سر

  توالت دیوارهاي وضعیت
  توالت سقف وضعیت

  توالت در برداشت شیر وجود
  ...)حشرات و (تهویه، ورود توالت بهداشتی وضعیت

  بهداشتی دستشویی کافی تعداد وجود
  دستشویی محوطه سقف و کف، دیوار وضعیت
  و...) دستشویی (پاکیزه، کاشی بهداشتی وضعیت
  دستشویی در مایع صابون محتوي ظرف وجود
  فاضلاب دفع مجاري و آب برداشت شیرهاي وضعیت

  توالت درب وضعیت
  وجود امکانات براي سالمندان (صندلی، توالت فرنگی، جاپایی)*

(دستگیره روي دیوار، ن و ناتوانان اوجود امکانات براي معلول*
  روشویی و توالت مخصوص)

-  
-  
-  
-  

16)1/94(  
14)4/82(  
1)9/5(  

-  
3)6/17(  
3)6/17(  
7)2/41(  
3)6/17(  
3)6/17(  
3)6/17(  
4)5/23(  
4)5/23(  
3)6/17(  
3)6/17(  
3)6/17(  
3)6/17(  
3)6/17(  
6)4/35(  
5)4/29(  
3)6/17(  
3)6/17(  
4)5/23(  
3)6/17(  
3)6/17(  
9)9/52(  
16)1/94(  

17)100(  
15)3/88(  
7)2/41(  
16)1/94(  
1)9/5(  
3)6/17(  
10)9/58(  
17)100(  
14)4/82(  
13)5/76(  
9)9/52(  
10)9/58(  
10)9/58(  
8)47(  
11)6/64(  
9)9/52(  

8)47(  
13)5/76(  
11)8/64(  
14)4/82(  
14)4/82(  
5)4/29(  
8)1/47(  
11)8/64(  
9)9/52(  
9)9/52(  
9)9/52(  
7)2/41(  

-  
1)9/5(  

-  
2)7/11(  
10)8/58(  
1)9/5(  

-  
-  

6)2/35(  
-  
-  

1)9/5(  
1)9/5(  
)5/23(  
)5/23(  
6)4/35(  
1)9/5(  
1)9/5(  
4)5/23(  
1)9/5(  
3)6/17(  

-  
-  

6)4/35(  
4)5/23(  
3)6/17(  
3)6/17(  
3)6/17(  
5)5/29(  
7)2/41(  
2)7/11(  

-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

1)9/5(  
3)6/17(  
2)7/11(  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

2)7/11(  
1)9/5(  

-  
-  

6)4/35(  
-  

  وضعیت ساختمانی امتیاز کلّ 
  هاخوابگاه

  هاي اداريقسمت
  هابیمارستان

6/21 
4/11  
9/8  
4/11  

  

5/60  
5/63  
9/80  
7/50  

0/16  
2/22  
0/9  
6/33  

9/1  
9/2  
2/1  
3/4  

  ثیري ندارند.أباشد و در امتیاز کل تساخته می* این دو شاخص محقق
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  هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان امتیاز درصدي وضعیت بهداشت هر یک از مساجد و نمازخانه -4 يشمارهجدول 
  کل  وضعیت ساختمانی  وسایل و لوازم  بهداشت فردي  اماکن

  مسجد دانشگاه
  (ع) خوابگاه امام علی ينمازخانه

  خوابگاه الزهرا ينمازخانه
  خوابگاه محتشم ينمازخانه
  خوابگاه اندیشه ينمازخانه
  خوابگاه الغدیر ينمازخانه

  ستاد مرکزي ينمازخانه
  معاونت آموزشی ينمازخانه

  معاونت درمان ينمازخانه
  معاونت بهداشتی ينمازخانه
  معاونت غذا و دارو ينمازخانه
  بیمارستان شهید بهشتی ينمازخانه

  بیمارستان کارگرنژاد ينمازخانه
  بیمارستان متینی ينمازخانه
  بیمارستان نقوي ينمازخانه

  بیمارستان سیدالشهدا ينمازخانه
  شبکه بهداشت آران و بیدگل ينمازخانه

7/27  
8/38  
3/33  
1/11  
2/22  
1/11  
3/33  
8/38  
8/38  
8/38  
8/38  
7/27  
8/38  
7/27  
3/33  
8/38  
4/44  

3/86  
1/65  
7/72  
2/24  
7/34  
5/16  
5/60  
4/51  
8/37  
6/69  
4/51  
5/60  
4/51  
5/54  
6/69  
4/51  
6/63  

5/92  
9/83  
5/87  
0/72  
2/67  
4/68  
1/91  
9/91  
4/57  
1/91  
6/91  
9/68  
9/77  
8/61  
7/67  
2/73  
4/96  

8/68  
6/62  
5/64  
8/35  
3/41  
0/32  
6/61  
7/60  
6/44  
5/66  
6/60  
3/52  
0/56  
0/48  
8/56  
4/54  
1/68  

  
  بحث

وضعیت بهداشتی اماکن مذهبی در یک  ،در این مطالعه
دانشگاه علوم پزشکی که خود متولی بهداشت و درمان آحاد 

 17در پژوهش حاضر تعداد  .جامعه است، مورد بررسی قرار گرفت
 از نظرمکان مذهبی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

بهداشت فردي، وسایل و لوازم و  يوضعیت بهداشتی در سه حوزه
 8/26اختمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع وضعیت س

درصد از اماکن (مسجد و نمازخانه) به لحاظ رعایت بهداشت 
درصد در وضعیت متوسط قرار  5/10فردي در وضعیت مطلوب و 

درصد از اماکن (مسجد و نمازخانه) به  6/39داشتند. همچنین 
 7/26لحاظ رعایت بهداشت وسایل و لوازم در وضعیت مطلوب و 

درصد از اماکن  5/60درصد در وضعیت متوسط قرار داشتند و 
(مسجد و نمازخانه) به لحاظ وضعیت ساختمانی در وضعیت 

درصد در وضعیت  9/1درصد در وضعیت متوسط و  16مطلوب، 
در کل وضعیت بهداشتی تنها مسجد دانشگاه، ضعیف قرار داشتند. 

هاي بین نمازخانهدر  از سایر اماکن مورد بررسی، بهتر بود.
 يها به ترتیب نمازخانهها و بیمارستانهاي اداري، خوابگاهقسمت
خوابگاه  يبهداشت و درمان آران و بیدگل، نمازخانه يشبکه

بیمارستان کارگرنژاد در بالاترین رتبه قرار  يالزهرا و نمازخانه
 معاونت درمان، خوابگاه الغدیر و بیمارستان يداشتند و نمازخانه

 هايجا که بیمارياز آن کمتري را کسب کردند. يمتینی نمره
 بیمارستان و خوابگاهمثل هاي عمومی محیط در تنفسی مختلف

، و مطالعات متعدد رشد قارچ در محیط مرطوب ]7[یابد می افزایش
 ستیبا، می]8[اند ید کردهأیدستشویی و روشویی این اماکن را ت

هاي تمهیدات مناسبی جهت برطرف کردن نقاط ضعف نمازخانه
 ينتایج مطالعه .انجام شود مذکورهاي ها و بیمارستانخوابگاه

 اماکن و مساجد وضعیت بهداشتی همکاران و بررسی و فرساد
 رعایتنشان داد از نظر  1380 سال در یزد شهرستان يمتبرکه

 73 و مطلوب مساجد در وضعیت از درصد 27 فردي بهداشت
 کار ابزار و وسایل نظر قرار دارند. از نامطلوب وضعیت در درصد

 25 و وضعیت متوسط در درصد 44 مطلوب، وضعیت در درصد 31
 ساختمانی وضعیت باشند. به لحاظمی نامطلوب وضعیت در درصد

 در درصد 20 مطلوب، در وضعیت مساجد از درصد 37 نیز
 .]13[دارند  قرار نامطلوب وضعیت در درصد 43و  متوسط وضعیت

یی و همکاران در بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد ؤلؤل
بیان کردند که به لحاظ وضعیت ساختمانی  1385کرمان در سال 

درصد در وضعیت  24درصد از مساجد در وضعیت مطلوب،  62
ل یباشند. از نظر وسادرصد در وضعیت نامطلوب می 14متوسط و 

درصد مساجد وضعیت مطلوب داشتند و به  67زار کار نیز بو ا
ن در سطح مطلوب بودند ادرصد از خادم 95لحاظ بهداشت فردي 

محیط  بهداشت وضعیت بررسی در .]15[درصد خادم نداشتند  5و 
همکاران  و کاظمی 1391 سال در چابهار مساجد در شهرستان

 درصد 31 ضعیف، مساجد را از درصد 62 محیط بهداشت وضعیت
نتایج  .]16[ کردند ارزیابی مطلوب را درصد 7 و متوسط را
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 محیط بهداشت وضعیت ززولی و همکاران در بررسی يمطالعه
آمل  شهرستان يمتبرکهها و سایر اماکن ها و تکیه، حسینیهمساجد

 اماکن مورد مطالعه از از درصد 69در کل  داد نشان 1393سال  در
 از درصد 4 مساجد، از درصد 7 ند.هست برخوردار مطلوبی وضعیت
 نامطلوبی وضعیت متبرکه اماکن از درصد 14 و هاتکیه و هاحسینیه

 با عنوان بررسی ايیوسفی و همکاران در مطالعه. ]17[داشتند 
 يمتبرکه اماکن و مساجد در آن عوامل و محیط بهداشت وضعیت

 طور. بهاین موضوع پرداختندبررسی  به 1395 سال در ساري شهر
 و مطلوب وضعیت در 7/26، فردي بهداشت رعایت لحاظ به کلی

از مساجد در  درصد 9/42درصد در وضعیت متوسط و  4/30
 لحاظ به درصد از مساجد 5/13 بودند. وضعیت نامطلوب

درصد در  7/53 نبودند و بررسی مورد متغیرهاي داراي ساختمانی
درصد  2/7درصد در وضعیت متوسط و  6/25وضعیت مطلوب، 

در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. به لحاظ وسایل و ابزار کار نیز 
درصد  8/48نظر را نداشتند و درصد از مساجد متغیرهاي مورد 7/9

 7/8درصد در وضعیت متوسط و  8/32در وضعیت مطلوب، 
 در نجفی و همکاران .]18[ درصد در وضعیت نامطلوب بودند

 وضعیت، 1388سال  در قم شهر مساجد بهداشتی وضعیت يمطالعه
 ابزار و وسایل، ضعیف و از نظر فردي را از نظر بهداشت مساجد

(با  ساختمانی وضعیتاز نظر و  کل) ينمره درصد 50 کسب با(
 .]19[ گزارش کردند متوسط حدّ درکل)  يدرصد نمره 46 کسب

 بهداشت وضعیت زاهدان، شهر در و همکاران میمانی يمطالعه در
 15 فقط و درصد متوسط 37ضعیف،  مساجد درصد از 47 محیط

و  رخش خورشید ].20[ شد ارزیابی مطلوب مساجد درصد از
 بهداشت دیگري در همین شهر وضعیت يدر مطالعه همکاران

 .]21[کردند  گزارش ضعیف و متوسط سطح در را مساجد محیط
نتایج مطالعات مشابه در هاي این مطالعه نسبت به یافته يمقایسه

دهد که وضعیت بهداشتی مسجد دانشگاه از ها نشان میسایر شهر
تایج مساجد در نظر هر سه شاخص مورد بررسی نسبت به میانگین ن

ززولی و همکاران  يتنها مطالعهبهتري دارد.  ها وضعیتسایر شهر

ها و سایر ها و حسینیهمسجد، تکیهعلاوه بر بود که  ]17[در آمل 
یک از مطالعات هیچاماکن متبرکه را نیز ارزیابی کرده بود و در 

مورد بررسی قرار نگرفته ها الذکر وضعیت بهداشتی نمازخانهفوق
  اي در این خصوص انجام داد.توان مقایسهنمی بنابراینبود. 

  
  گیري نتیجه

هاي اداري، هاي مکانبر مسجد، نمازخانهاین مطالعه علاوه
هاي دانشجویی تحت پوشش دانشگاه علوم ها و خوابگاهبیمارستان

مورد بررسی قرار داد.  1397پزشکی کاشان را در اسفند سال 
شده توسط تنها مسجد دانشگاه در مقایسه با متوسط کسب ينمره

نتایج مطالعات دیگر در خصوص وضعیت بهداشتی مساجد در 
وضعیت  يعلاوه نتایج نشان داد نمرهتر بود. بهسایر شهرها، به

فضاهاي اداري و ي ها نسبت به نمازخانههاي بیمارستاننمازخانه
هاي خوابگاه يها کمتر است. وضعیت بهداشتی نمازخانهخوابگاه

آمده لزوم توجه دستتر بود. نتایج بهپسرانه نسبت به دخترانه پایین
در این طلبد. هاي مذکور را میانهبیشتر به وضعیت بهداشتی نمازخ

شامل  که کردندلیست اضافه ؤال به چکن سه سپژوهش محققا
هرها (از نظر شکل ظاهري، بهداشتی)، وجود بررسی وضعیت مُ

 پایی) و وجودامکانات براي سالمندان (صندلی، توالت فرنگی، جا
 روشویی ون و ناتوانان (دستگیره روي دیوار، امکانات براي معلولا

ها ی و پایایی آنجا که روایولی از آنبود  )توالت مخصوص
الات ؤشود سدر آنالیزها وارد نشد. توصیه می ،سنجیده نشده بود

لیست هاي چکمزبور پس از سنجش روایی و پایایی در سنجه
  . وزارت متبوع اضافه شوند

  
  قدردانی و تشکر

این پروژه در قالب طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم 
هاي مادي و از حمایتن محققاپزشکی کاشان انجام شده است. 
  آورند.میمعنوي این دانشگاه تشکر به عمل 
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