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چکیده
کهاستمیاماکن عمورسیدگی به وضعیت بهداشتی و بهسازيمحیط،وظایف بهداشتترینمهمازیکیزمینه و هدف:
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انجام پذیرفت.بابلشهرستانمیعمو

زنانه شهرستان بابل به صورت آرایشگاه250مدرسه و 552مسجد، 649روي حاضرتوصیفیمطالعه:هاروشومواد
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استفاده ازباهادادهآنالیزوآوريجمعمستقیمو مشاهدهبازدیدطریقازهامساجد، مدارس و آرایشگاهمحیطبهداشت
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بهداشت محیط، اماکن عمومی، بابل:هاي کلیديواژه
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مقدمه
رسیدگی به محیط،وظایف بهداشتترینمهمازیکی

میمستقیرابطهکهاستمیوضعیت بهداشتی اماکن عمو

جامعه دارد. طبق آیین نامه بهداشت مردمسالمتبا

عمومبهمتعلقکههاییمکانبهمیعمومحیط اماکن

ها، ها، هتلاماکن متبرکه و زیارتگاهمثل،باشدمیمردم

ها، آرایشگاههاي سالمندان،ها، آسایشگاهمسافرخانه

. مساجد، مدارس ]1[شودمیمدارس و اماکن مشابه گفته

هستند که به علت مراجعه میاز امکان عموهاو آرایشگاه

بهداشت محیط این اماکن اقشار مختلف جامعه، توجه به

خانهعنوانبهمساجداز. خداوند]2[حائز اهمیت است

هر ازطهارتوپاکیزگیبهخداخانهوکندمییاد خود

مساجدپاکیزگیحفظزیرااست،تردیگر شایستهمکان

بی زمینهایندرکوتاهیهرگونههاست وآنبزرگداشت

در اما متاسفانه.]3[استهامکانترینمقدسبهمیاحترا

بهداشتی موازینخصوصدرفراوانیحاضر مشکالتحال

تعداد کهاستحالیدراینوشودمیمشاهده مساجد

ي هاتوصیهوبودهزیادکشور بسیاردرمتبرکهاماکن

زمینهدرمومنینروایات بهواحادیثقالبدرمتعددي

فضاي . مدرسه]4[استشدهمساجدآراستگیحفظ

شخصیترشدوآموزش، پرورشکهاستجتماعیا

سالگی تا دوره نوجوانی و جوانی و در 6از تقریباًهاانسان

هاي زندگی یک فرد را برعهده از سالمیواقع دوران مه

آموزش، مناسبوصحیحهايروشمیان. در]5[دارد

بر میاثر مهمساعدروانیمحیطومطلوبفیزیکیفضاي

. در واقع یکی]6[آموزان دارددانشگیري شخصیت شکل

شکوفاییوسالمتیسطحءارتقاوحفظمؤثر درعواملاز

ومحیطرسیدگی به بهداشتآموزان،استعداد دانش

ی ناز جمله اماکهاآرایشگاه. ]7[مدارس استایمنی

قابل اهمیت هابهداشت و بهسازي آنکه توجه بههستند

و استفاده از وسایل و رعایت بهداشتاست؛ چرا که عدم

منجر به غیره مانند حوله، برس و تیغ وابزار کار آلوده

از . امراضی]8[شودمیبسیاري هايگسترش بیماري

و باکتریاییقارچی وویروسی،هاي میکروبی،عفونتجمله

رعایت صورتدراغلبکهپوستیيهاسایر حساسیت

افراد بهلودهآوسایلازاستفادهوبهداشتینکردن اصول

محیطبهداشتوضعیتبررسیدر.]9[شوندمیمنتقل 

و همکاران کاظمیتوسط چابهارشهرستانمساجد

درصد مساجد ضعیف گزارش 62وضعیت بهداشت محیط 

و رایگان شیرازي. در مطالعه انجام شده توسط]10[شد

درصد مدارس 27همکاران در شهر یاسوج گزارش شد که 

. مطالعه ]11[بهداشتی نامطلوبی داشتندابتدایی وضعیت 

یتوضعیبررسو همکاران در خصوص رحیم زاده

که نشان داد زنانه شهر گرگان هايیشگاهآرایبهداشت

گران فاقد گواهینامه دوره بهداشت صد آرایشدر33/39

.]12[درصد فاقد کارت بهداشت بودند33/49و می عمو

که از اماکن هااهچه در مساجد، مدارس و آرایشگچنان

شوند، شرایط بهداشتی مناسب میجامعه محسوب میعمو

هابرقرار نباشد، کانونی براي انتشار و انتقال بیماري

اي جهت خواهند بود و از سوي دیگر تا به حال مطالعه

بررسی این اماکن در بابل انجام نشده است، لذا پژوهش 

ناماکمحیطبهداشتوضعیتحاضر با هدف تعیین

طریق از اینشهرستان بابل انجام پذیرفت، تا میعمو

مشکالت بهداشت محیطی در این زمینه شناسایی شوند و 

ي کارساز ارائه گردند.هاراه حل

هاروشمواد و 
بهکهباشدمیتوصیفی مطالعهیکحاضرپژوهش

بر 1395و 1394سال متوالی طی دو،مقطعیصورت
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ي شهرستان بابل انجام هاروي مساجد، مدارس و آرایشگاه

نفر، 531930با جمعیتپذیرفت. شهرستان بابل

.باشدمیمازندراناستانشهرستانترینپرجمعیت

ي بهداشت محیطی این شهرستان تحت نظارت هابرنامه

واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

نظارت بهداشتی بر اماکن باشد که شامل:میپزشکی بابل 

، کنترل آب آشامیدنیآلوده، هايمکان، گندزدایییعموم

برنامه ، بالیاي طبیعی وغیر طبیعیسوانح ومقابله با

. ]13[و غیره استمحیط روستاهابهسازي

ي هاجهت بررسی مساجد، مدارس و آرایشگاه

شهرستان بابل معیار ورود، همکاري متصدیان این اماکن 

ري خودداري بود و در صورتی که متصدیان از همکا

کردند و یا بعضی اماکن که تعطیل و غیرقابل استفاده می

بودند، از مطالعه خارج شدند.

649مساجد شهري و روستایی بابل با فراوانی (میتما

) به صورت سرشماري ارزیابی شدند. ابزار پژوهشباب

2شاملمساجد،محیطبهداشتلیست استانداردچک

دومبخشومساجدمیموعاطالعاتاولبخشبود.بخش

سوال در سه 48شامل وضعیت بهداشتی مساجد که

وضعیتوو لوازموسایلفردي،قسمت بهداشت

11فردي، بهداشتباارتباطدرسوال9.بودساختمانی

سوال 28چنین و هملوازمووسایلباارتباطسوال در

. ]14[مربوط به وضعیت ساختمانی بوده است 

اطالعات از مدارس، تمام مدارس آوريجمعجهت

با فراوانی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی شهرستان بابل

حاضر) به صورت سرشماري بررسی شدند. پژوهش552(

مدارس مربوطبهداشت محیطنامهآییندادنقرارمبنابا

9دراالتیؤسي بهداشتی،هاسرویسوهاآبخوريبه

مکان میدنی، وضعیتدسترسی به آب آشاشاملکهبخش

تسهیالتوضعیت،هاوضعیت کالسمدارس،ساختمانو

بهداشتی،يهاسرویسایمنی، وضعیتوضعیتبهداشتی،

موردوتنظیممدارسدرو زبالهفاضالبدفعوضعیت

.]14[گرفتقرارمطالعه

ي زنانه هاآرایشگاهمی، تماهاجهت بررسی آرایشگاه

ه صورت سرشماري ارزیابی ) ب311شهر بابل با فراوانی (

شدند که از این تعداد، در زمان بررسی تعدادي از 

طور کامل تعطیل شده هبسته و تعدادي بهاآرایشگاه

آرایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. 250بودند. در مجموع 

مربوط ینامه بهداشتاز فرم آئینهاآوري دادهجهت جمع

ر راستاي تعیین ها دیشگاهآرایطبهداشت محیتوضعبه 

وضعیت بهداشت فردي و بهسازي محیط آرایشگاه استفاده 

. در چک لیست مربوط به اماکن در صورتی که ]14[شد

و درصد75تا51، درصد50هر یک از اماکن نمرات تا 

به ترتیب در سطوح ،کردندمیبه باال کسب درصد76

باهاضعیف، متوسط و مطلوب قرار گرفتند. چک لیست

وتکمیلمستقیم کارشناسان بهداشت محیطاهداتمش

16نسخه SPSSنرم افزار آماريازاستفادهباهادادهسپس

مورد05/0داري مون آماري مجذور کاي با سطح معنیو آز

گرفتند.قرارتحلیلتجزیه

نتایج
) درصد26(169مسجد شامل 649در مطالعه حاضر 

ستایی مورد ) مساجد رودرصد9/73(480مساجد شهري و

بررسی قرار گرفتند. بررسی وضعیت بهداشت محیط 

مساجد به تفکیک مناطق شهري و روستایی نشان داد که 

در رابطه با رعایت مسائل بهداشتی مساجد روستایی از 

تري نسبت به مساجد شهري برخوردار وضعیت مطلوب

مسجد روستایی 305) درصد5/63به طوري که (،بودند

مطلوبی داشتند. اما آزمون آماري اختالف شرایط بهداشتی 
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داري را بین وضعیت بهداشتی مساجد شهري و معنی

تنها در یک مورد (دفع ).=614/0p(روستایی نشان نداد

بهداشتی فاضالب) آمار بهداشتی مساجد شهري وضعیت 

بهتري نسبت به مساجد روستایی داشت. تعداد مساجدي 

) بودند درصد6/42(277،که کپسول آتش نشانی داشتند

208) مسجد شهري و درصد8/40(69که از این تعداد 

).1(جدول ) مسجد روستایی بودنددرصد3/43(

1394-95توزیع فراوانی وضعیت بهداشت محیط اماکن عمومی شهرستان بابل  -1جدول 

اماکن مورد 
بررسی

سطوح
بهداشتی

(درصد) تعداد
غیر بهداشتی
(درصد) تعداد

اجدمس
)649=n(

190) 2/29(392)4/60(آبدارخانه
150) 1/23(482)2/74(توالت

159) 5/24(473) 8/72(دستشویی
171) 3/26(477) 5/73(دفع فاضالب
125) 2/19(348) 6/53(کفشداري

مدارس
)552=n(

23) 2/4(529) 8/95(آب آشامیدنی
80) 4/14(47) 5/8(بوفه

41) 5/7(511) 5/92(عیت کالس هاوض
43) 8/7(509) 2/92(حفاظت و ایمنی ساختمان مدارس

47) 6/8(505) 4/91( جمع آوري و دفع فاضالب
14) 6/2(538) 4/97( جمع آوري و دفع پسماند

آرایشگاه
)250=n(

28) 2/11(222) 8/88(دیوار، سقف، کف
15) 6(235) 94(در و پنجره

7) 8/2(243) 2/97(قفسه و میزکار
2500) 100(سطل زباله

مدرسه به تفکیک مقاطع 552در مطالعه حاضر 

151درصد)، راهنمایی 2/51(282تحصیلی، ابتدایی

درصد) که شامل 5/21(119درصد) و دبیرستان 3/27(

درصد) 5/65(362درصد) مدرسه شهري و 42/34(190

ایی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی وضعیت مدرسه روست

مدارس به تفکیک مناطق بهداشت محیط و ایمنی تمامی

مدارس شهري به شهري و روستایی نشان داد که تمامی

مدارس آب آشامیدنی دسترسی داشتند و در تمامی

آوري و دفع پسماند به صورت بهداشتی انجام شهري جمع

برخورداري از توالت شد. مدارس روستایی از نظرمی

تري نسبت به مدارس شهري بهداشتی در وضعیت مطلوب

زمون آماري مجذور کاي اختالف ). آ1قرار داشتند (جدول 

داري را بین وضعیت بهداشتی آبخوري، آب معنی

مدارس و جمعساختمانایمنیوآشامیدنی، حفاظت

فاضالب میان مدارس شهري و روستایی دفعوآوري

به طوري که وضعیت در مدارس شهري بهتر ،نشان داد
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-زمون آماري مجذور کاي ارتباط معنیآ).=015/0pبود (

داري میان مدارس به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان داد 

ها، که آبخوري، آب آشامیدنی، وضعیت کالسبه طوري

دفعوآوريمدارس جمعساختمانایمنیوحفاظت

ت بهداشتی فاضالب در مقاطع دبیرستان از وضعی

).=002/0pتري برخوردار بودند (مطلوب

نشان دادند یجنتاهاي مورد بررسی در خصوص آرایشگاه

ها بدون نواقص و فاقد درصد) آرایشگاه18(45که

از نظر بهداشت مشکالت بهداشتی و بهسازي بودند.

درصد) آرایشگران فاقد کارت بهداشت، 4/46(116فردي، 

و گواهینامه دوره بهداشت عمومیدرصد) فاقد 2/27(68

آرایشگران ها تمامیدر خصوص ضدعفونی وسایل آرایشگاه

ها از الکل نمودند که در اکثر آنوسایل را ضدعفونی می

شد. از نظر وضعیت جهت ضدعفونی وسایل استفاده می

ها فاقد ) آرایشگاهدرصد4/14(36بهداشت ساختمان 

اقد شرایط بهسازي ) فدرصد4/10(26تهویه مناسب، 

درصد) فاقد جعبه 6/31(79چنین استاندارد بودند. هم

درصد) فاقد کپسول آتش 2/39(99هاي اولیه، کمک

).1نشانی بودند (جدول 

بحث
درصد46کهاستبودهآنگربیانحاصلهنتایج

مساجد از نظر وضعیت بهداشت محیط در سطح خوب 

خورشید -رخشتوسط قرار داشتند. در مطالعه انجام شده

در زاهدان وضعیت بهداشت محیط مساجد را و همکاران

. در ]15[تر از متوسط گزارش کردند متوسط و پایین

مساجد درصد4/60مطالعه حاضر وضعیت آبدارخانه 

و همکارانش تحت عنوان نجفیبهداشتی بود. در مطالعه 

بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر قم مشخص 

آبدارخانه مساجد در سطح متوسط قرار شد که وضعیت

دادنشانحاضرتحقیقازحاصليها. یافته]16[داشت

مساجد، بهداشتی بودند. درصد8/72ي هاکه دستشویی

درصد50و همکارانش مشخص شد که نجفیدر مطالعه 

. ]16[ي بهداشتی داشتندهامساجد دستشویی

در مطالعه حاضر وضعیت حفاظت و ایمنی مدارس

و همکارش در گنجیخوب بود. در مطالعه درصد2/92

درصد37اراك گزارش دادند که 2بررسی مدارس ناحیه 

. ]17[مدارس وضعیت حفاظتی وایمنی مناسبی داشتند

مدارس شهري آب آشامیدنی میدر مطالعه حاضر تما

مدرسه روستایی فاقد آب آشامیدنی 23ولی ،داشتند

و همکارانش Zazouliبودند. در مطالعه انجام شده توسط 

مدارس شهري و حدود درصد99مشخص شد که بیش از 

مدارس روستایی از آب آشامیدنی سالم درصد95

. ]18[برخوردار بودند

-در پژوهش حاضر نواقصی در بهداشت فردي آرایش

گران فاقد کارت آرایشدرصد4/46گران مشاهده شد. 

فاقد گواهینامه دوره بهداشت درصد2/27بهداشت، 

در خصوص و همکارانرحیم زادهبودند. مطالعه میعمو

زنانه شهر گرگان و يهایشگاهآرایبهداشتیتوضعیبررس

قابل یعفونهايیماريمورد بدرزنگرانیشآرایآگاه

درصد3/39داد که نشان یشگريانتقال در حرفه آرا

3/49ومیگران فاقد گواهینامه دوره بهداشت عموآرایش

بهداشتویژه. دوره]12[فاقد کارت بهداشت بودنددرصد

آرایشگريبا شغلمرتبطهايآموزشآندرکهمیعمو

جهتدرشود،میارائه محیطبهداشتکارشناسانتوسط

.استبسیار مهمجامعهوحرفهاینشاغلینسالمتی

کارتباتقریباًشاغلافرادجسمانیسالمتچنین هم

گونه بنابراین رسیدگی به این،شودمیتعیین پزشکی

مسائل بهداشتی حائز اهمیت است.
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میتماهاعفونی وسایل آرایشگاهدر خصوص ضد

نمودند میگران مورد مطالعه وسایل را ضدعفونی آرایش

استفاده ی وسایلها از الکل جهت ضدعفونکه اکثر آن

تحت عنوان صادقی و همکاراندر مطالعه کردند.می

استفادهموردگندزداهايوعفونتکنترلوضعیتبررسی

گرگان نشان داد کهشهرزیباییيهاسالنوهاآرایشگاهدر

موادووایتکساستفادهموردگندزدايمادهبیشترین

گرانآرایشازدرصد4/49خانگی بود و کنندهسفید

نبودند. وسایلکردناستریلجهتاتوکالووفورداراي

یو ضدعفونیلوساییماده گندزدا، جهت گندزدابیشترین 

ینتدو. ]19[بودیکننده پوست و دست محلول الکل

کنترل عفونت و نحوهيمشخص برايهادستورالعمل

مورد یزاتو تجهیلوسايسازیلو استرگندزدایی

مند کردن همراه با قانونهاهآرایشگااستفاده در

به عمل بر اساس یقدقتوجهویکسوها از دستورالعمل

ینتوسط مسئولیگردسويازهاو نظارتهایشها در پاآن

است.يضرور

توان به عدم میي مطالعه حاضر هااز محدودیت

توان میي مردانه اشاره نمود. هم چنین هابررسی آرایشگاه

دیگر مثل اماکن تفریحی، میعموبه عدم بررسی اماکن

و غیره اشاره کرد، که به دلیل کمبود هاو حسینیههاپارك

بودجه از بررسی اینگونه اماکن نیز صرف نظر شد. 

گران شود در مطالعات آینده و سایر پژوهشمیپیشنهاد 

بهداشت محیط به بررسی وضعیت بهداشت محیط سایر 

رسی و گزارش چگونگی زیرا بر،بپردازندمیاماکن عمو

با سالمت مردم جامعه میشرایط بهداشتی در اماکن عمو

باشد.میدر ارتباط مستقیم 

گیرينتیجه
مطالعه (مساجد، موردمیاماکن عموبراساس نتایج

محیطبهداشتوضعیتنظراز)هامدارس و آرایشگاه

متوسطیوضعیتدرمحیط،بهداشتنامهبراساس آیین

. اما باید از طریق معطوف ساختن توجه بیشتر داشتندقرار

مردم در رعایت مسائل بهداشتی در این اماکن و توجه 

بیشتر کارشناسان مراکز بهداشتی براي دست یافتن به 

وضعیت بهداشتی در سطح خوب و رعایت کامل مسائل 

بهداشتی سعی شود.

تشکر و قدردانی
پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم ازبدین وسیله

کارشناسان ي مادي و معنوي و هابابل جهت حمایت
آوري اطالعات یاري نمودند، بهداشت محیط که در جمع

.گرددمیقدردانی
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The Survey of Environmental Health in Public Places of Babol in 2015-

2016: A Short Report
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Background and Objectives: One of the most important environmental health tasks is to inspect the health

status of public places that directly affects people's health. The purpose of this study was to determine the health

status of public places in Babol city.

Materials and Methods: The present descriptive study was conducted on 649 mosques, 552 schools and 250

women's barbers of Babol in census method in 2015-2016. Data was collected using a standard checklist related

to the health status of mosques, schools and hairdressers through direct visit and observation and analyzed using

Chi-square test.

Results: Data analysis showed that 299 (46%) of mosques had a favorable health status. The status of schools

was favorable in terms of safety and human engineering 509 (92.2%), washstand 519 (94%), toilet 506 (91.7%)

solid waste 538 (97.4%) and waste water disposal 505 (91.4%). Among the investigated hairdressers, 45 (18%)

were without any defects and health and improvement problems. From the viewpoint of the health condition of

the building, 36 (14.4%) of the hairdressers lacked adequate ventilation, and 26 (10.4%) did not have standard

refinement conditions and there was a significant difference between the health condition of drinkers, drinking

water, protection and safty of the buildings of schools and waste water collection and disposal in the schools in

city and village (p<0.05).

Conclusion: The results showed that the health status of the studied sites was relatively favorable. It is

recommended to improve the health status of these places in order to achieve a perfectly desirable situation, with

the cooperation of health authorities and attracting public contributions.
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