
 

 

 Original Article                                                  سالمت و اسالم نشريه بابل، پزشکی علوم دانشگاه

 75-57 صفحه: ،0011 ستانتاب و بهار ،اول شماره ،ششم دوره

 

 

 

  :سالمندان شرايط با متناسب مساجد ساختار ايمنی بهبود و معنوی حمايت ارتقاء

 پژوهیاقدام مطالعه يک
 
 

  40/5/0011 مقاله: پذيرش         01/3/0011 مقاله: دريافت

 
 چکیده

 روانشناختی نیازهای پاسخگوی تواندمی مذهبی و معنوی نظر از مکان این در حضور که است مذهبی اماکن از یکی مساجد هدف: و سابقه

 با مطالعه ینا شد.با موثر نانآ رضایتمندی و زندگی کیفیت بهبود در اندتومی که است اموری جمله از اجتماعی مشارکت مچنینه .باشد سالمندان

 شد. انجام پژوهیاقدام مطالعه یک عنوانبه سالمندان شرایط با متناسب مساجد ساختار ایمنی بهبود و معنوی حمایت ارتقاء هدف

 ذینفعان متقابل همکاری با (2002) کوگالن و کوگالن روش به پژوهیاقدام مطالعه یک از چرخه دو گزارش حاضر مطالعه :هاروش و مواد

 از مصاحبه با اطالعات تکمیل و مسجد فیزیکی ساختار بررسی لیستچک از مشکالت لیست و اولیه هایداده به رسیدن برای گرفت. صورت

 دو در مراحل تکرار و ارزشیابی و اجرا ،یزیربرنامه شامل که هاچرخه مختلف مراحل در شد. انجام گناباد )مصلی( مسجد در نمازگزار سالمندان

 شد. انجام پروژه در درگیر اعضای همگی مشارکت با ،ودب چرخه

 تعمیر به نیاز هاقسمت سایر و هاتوالت ،وضوخانه رمپ، ،هاپله ورودی، هایقسمت در مسجد ساختمان که داد نشان مطالعه هاییافته :هايافته

 هایقسمت به مربوط اصالحات انجام به موفق ،پژوهیاقدام چرخه دو طی در که دارد خواه توان افراد و لمندانسا شرایط با متناسب بازسازی و

 ساختاری اقدامات شتی،بهدا اصالحات بجز ،هاتوالت جمله از هاقسمت سایر به مربوط اصالحات خصوص در و شده هاپله و هادرب و ورودی

 گرفت. صورت اصالحات انجام از پس ارزشیابی و گردید اجرا کامل وربط پژوهیاقدام رخهچ دو نشد. انجام

 رضایت نتیجه در و )مصلی( مسجد ساختار ایمنی وضعیت بهبود باعث توانست پژوهیاقدام روش اساس بر شده انجام اصالحات :گیرینتیجه

 شود. ارزنمازگ سالمندان بیشتر

 سالمند عبادتگاه، آسايش، حمايت، معنويت، ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

 ،نجها در سالمندان نسبت شتاب افزایش دلیل به بهداشت جهانی سازمان

 تکامل از ایمرحله عنوانبه سالمندی .(2) است نامیده سالمندان قرن را 22 نقر

  شودمی مطرح روانی و بهداشتی اجتماعی، پیچیده موضوع یک عنوانبه بشر،

 به دنیا در سال 00 باالی جمعیت درصد 2000 سال تا شودمی بینیپیش .(3 و 2)

 نفری، میلیارد دو جمعیت این از درصد 00 حدود کهدرحالی. (4) برسد درصد 22

  .(0) بود خواهند توسعه حال در کشورهای در

 در ایران جمعیت درصد 20 از بیش که دهدمی نشان نیز کشورما در تحقیقات

 این ،روپیش یدهه سه در تندی شیب با که دارند قرار سال 00 از باالتر نسنی

 خاص شرایط به توجه با سالمندان .(0) یافت خواهد افزایش درصد 20 به رقم

 شناخته جامعه پذیرآسیب هایگروه از یکی عنوانبه روانی، -روحی و جسمی

 -معنوی نیازهای به توجه میان این در دارند. خاص توجه به نیاز که اندشده

 زمینه در که تحقیقاتی .(7) است برخوردار ایویژه اهمیت از اجتماعی و مذهبی

  باورهای که دهندمی نشان اندشده انجام سالمندی دوره در معنویت و مذهب نقش

 

 کاهش را مرگ اضطراب که طوریهب باشد مفید سالمندان برای تواندمی مذهبی

 یافتن برای مذهب از است ممکن همچنین دهد. افزایش را آینده به امید و داده

 استفاده آیدمی پیش هاآن سالمتی افت با که هاییرنج کاهش و زندگی معنای

 منبع کی و مسن افراد یزندگ و سالمت بر یتوجه قابل اثر تیمعنو .(0) کنند

 یروان یهایناراحت تواندیم که است هاآن یروان و یجسم سالمت از تیحما مهم

 نقش ارزش و یمعنو یازهاین گردد. یدواریام و آرامش موجب و داده کاهش را

 و پزشکان ،پرستاران توسط دیبا سالمندان رفاه و سالمت ارتقاء در تیمعنو

 نیهمچن .(9) گیرد قرار توجه مورد و شده شناخته تیرسم به یاجتماع مددکاران

 یروان یجسم سالمت و یزندگ تیفیک بهبود در یمثبت ریتاث ازهاین نیا یارضا

 .(20) دارد سالمندان

 یبرا را گرانید با یهمبستگ و اتحاد احساس ،یمذهب مناسک و فاتیتشر

 جانیه و دیام آرامش، جادیا با تیمعنو و مذهب نیهمچن کند،یم فراهم افراد

 از یبهبود شیافزا و یریشگیپ و بدن یمنیا ستمیس عملکرد بهبود باعث مثبت

 *4و  0(PhD) لیال صادق مقدم

 0(MSc) معصومه امیری دلويی

 0(MSc) نجمه ابراهیمی

 3(MSc) حسن صادقی نسب

 0(MSc)محمدجواد فانی 

 7(MSc)ی علی اکبر يعقوب
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت . 2

 .، گناباد، ایراندانشگاه علوم پزشکی گناباد
. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم 2

 پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
مسئول دفتر نهاد رهبری، دانشگاه علوم پزشکی . 3

 .گناباد، گناباد، ایران
ت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداش. 4

 گناباد، ایران.
منابع فیزیکی، دانشگاه علوم توسعه رئیس اداره . 0

 پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 

 لیال صادق مقدم :نويسنده مسئول*
خراسان رضوی، گناباد، خیابان امام خمینی، دانشگاه 

 .، دانشکده پرستاری، گروه پرستاریعلوم پزشکی گناباد

 170 75443703   تلفن:

 170 75443700 فاکس:
Email:  

ls_moghadam@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 9

mailto:ls_moghadam@yahoo.com
http://iahj.ir/article-1-241-fa.html


 75-57، صفحه: 0011ستان تابو  بهار، اول، شماره ششمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 و همکاران صادق مقدم لیال/ اصالح و بهبود ساختار مساجد متناسب با وضعیت سالمندان

00 

 جادیا و یستیبهز در عوامل نیا همه شود،یم یروان و یجسمان یهایماریب انواع

 از بیشتر سالمندان اندداده نشان همواره تحقیقات .(22) دارند نقش افراد سالمت

 اماکن در کنندمی تالش لذا معتقدند زندگی بر مذهبی ایمان تاثیر به جوان افراد

 اماکن این از یکی مساجد دهند. انجام را مذهبی اعمال و شوند حاضر مذهبی

 یپاسخگو تواندمی مذهبی و معنوی نظر از مکان این در حضور که است مذهبی

 هایفعالیت در سالمندان مشارکت با همچنین باشد. سالمندان روانشناختی نیازهای

 و آموزشی هاینقشی ارائه فرصت شدن فراهم و دیگران با ارتباط اجتماعی،

 .(22) است مفید بسیار اجتماعی نیازهای سازیبرآورده جهت در نیز رهبری

 سالمندان زندگی کیفیت مساله بر گذارتاثیر مسائل از اجتماعی مشارکت

 دارند آن در حضور به شدیدی تمایل سالمندان که هاییمکان از یکی است.

 مواردی جمله از اجتماعی مشارکت .(23) است مذهبی اماکن کلی بطور و مساجد

 واقع مؤثر سالمندی دوره رضایتمندی و زندگی کیفیت بهبود در تواندمی که است

 گسترش و جامعه متوسط سن افزایش موازات به رسـدمی نظر هب .(24) شود

 در سالمندان ترجیحات و رفتاری الگوهای نیازها، بـه توجـه ،جوامع در دیسـالمن

 جسـمانی، تغییـرات به توجه با عمـومی اماکن و فـضاهـا بهسازی و طراحـی

 مـشارکت، زمینـه توانـدمـی سالمندی با همراه اجتمـاعی و روانـی فیزیکـی،

 گونهاین در سالمندان شتربیــ چـههــر اجتمـاعی تعــامالت برقـراری و حـضور

 برقـراری و سـالمندان روحی و جسمی سـالمت بـر و آورد فـراهم را فضاهـا

 .(20 و 20) باشد مؤثر موفق سـالمندی اهـداف

 و محیط طراحی در سـالمندان رفتـاری الگوهای و نیازها به توجه زمینه در

و  Mackenzie تحقیق نتایج است. گرفتـه انجـام چنـدی مطالعات مسکن

 جودو عمومی؛ اکنام در حضور برای سالمندان شکایات ازجمله داد نشان همکاران

 برای دسترسی سطح محدودیت و ویلچر عبور برای نامناسب هایورودی پله،

 هایفهمؤل ارزیابی عنوان با همکاران و محمدی مطالعه .(27) است سالمندان

 مسجد 30 در داد نشان سالمندان هایویژگی با تناسب منظر از مساجد ساختاری

 و مسجد برای پله وجود ،ساختاری مشکالت ترینشایع سبزوار شهر بررسی مورد

 در برخاستن برای برای دستگیره نبودن رمپ، وجود عدم بهداشتی، سرویس

 برای عبادت ویژه صندلی مناسب و کافی تعداد نبودن و بهداشتی سرویس

 که هاییمکان ازجمله فوق، هاییافته به توجه با راین،بناب.(24) بود سالمندان

 شرایط علت به ایران در که چرا است؛ مذهبی اماکن است، سازیمتناسب نیازمند

 بخصوص اماکن این در حضور به سالمندان از بسیاری فرهنگی و مذهبی دینی،

 دارند. شدیدی تمایل مساجد

 که کندمی فراهم را فرصتی مساجد در یکدیگر کنار در سالمندان حضور

 تنهایی احساس کمتر و بنشینند گفتگو به روز مسائل مورد در بیابند، دوستانی

 حمایت تواندمی مذهبی ایهمراسم در شرکت و دعا خواندن همچنین کنند.

 سالمت و شده شناختیروان بهزیستی به منجر داده افزایش آنان برای را معنوی

 .(20) دهد ارتقا را سالمندان روان

 در حضور و مذهبی اعمال انجام به سالمندان بیشتر گرایش به توجه با

 و روانی سالمت در اجتماعی مشارکت مهم نقش گرفتن نظر در با نیز و مساجد

 نیازهای با متناسب مساجد بهسازی و محیط ایمنی ارتقا سالمندان، اجتماعی

 امری انآن رضایتمندی افزایش و صدمات از پیشگیری راستای در سالمندان

 که است یپژوهش و یعلم تیفعال کی یپژوهاقدام .رسدمی نظر به ضروری

 وضع به یزندگ ای کار طیمح )نامطلوب( موجود وضع لیتبد یبرا فرد هر توسط

  پژوهش و قیتحق جهت آن از را هاتیفعال گونهنیا .ردیپذیم انجام مطلوب

 دست یقیحقا به تالشگر دفر و شده مطلوب جهت در رییتغ به منجر که مینامیم

 از ینوع ای و کند جادیا را رییتغ نیا است توانسته هاآن به هیتک با که دهکر دایپ

 ارتقاء هدف با مطالعه ینا جهت، این از رساند. انجام به را یکاربرد قاتیتحق

 عنوانبه سالمندان شرایط با متناسب مساجد ساختار ایمنی بهبود و معنوی حمایت

 شد. انجام پژوهیاقدام مطالعه یک

 
 هاروش و مواد

کوگالن و  پژوهیاقدام مدل طبق ،پژوهیاقدام حاضر پژوهش اجرای شیوه

 گردید: انجام زیر شرح به (29) (2002)کوگالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4114 کوگالن و وگالنک پژوهیاقدام مدل .0 شکل

 چند و مرحلهپیش چند پایه بر (2002) کوگالن و کوگالن پژوهیاقدام چرخه

 به و هدف و زمینه شناخت و درک شامل مراحلپیش است. شده بنا اصلی مرحله

 روری/مطلوبض فرایند این چرا .است اقدام و پژوهش منطق بهتر تشریح منظور

 یک در موجود دانش توسعه به تواندمی چگونه تحقیق اینکه به توجه و است؟

 پژوهیاقدام که هستند عملیاتی مراحل اصلی، مرحله شش کند. کمک معین حوزه

  آوریجمع دیگر بیان به هاداده مدیریت به اول مرحله سه .کنندمی هدایت را

 دیگر عرض در (پایش) اضافی مرحله فرا یک است. مربوط آن بازتاب و هاداده

 از: عبارتند مرحله سه این .شودمی مانجا مراحل

 بعدی مرحله سه .هاداده تحلیل -3 داده بازخورد -2 داده آوریجمع -2

 است. آن اجرای و اقدام طرح شامل

 در که است فرامرحله یک پایش .ارزیابی -3 اجرا -2 اقدام ریزیبرنامه -2

 به منجر اغلب پژوهیاقدام چرخه هر واقع در .افتدمی اتفاق چرخه طول تمام

 در مستمر طوربه ارزیابی و اجرا ،ریزیبرنامه لذا و شده دیگری چرخه گیریشکل

 .افتدمی اتفاق پروژه زمان طول

 )توسط مصاحبه و مشاهده طریق از اطالعات مرحله این در داده: آوریجمع -0

 مصلی مسجد وضعیت ارزیابی به مربوط هایپرسشنامه تکمیل و تحقیق( تیم

 گردید. تکمیل (مسجد در نمازگزار سالمندان) ذینفعان و تحقیق تیم اعضاء توسط

 نماینده فرمانداری، نماینده حضور با متوالی جلسات طی در :هاداده بازخورد -4

 مشاهدات و بررسی نتایج شهرستان. جمعه امام و مصلی مسجد متولیان بهزیستی،

 (؛3و  2، 2 داولج در شده داده گزارش موارد) د.ش داده گزارش هامصاحبه و

 گردید. بندیدسته و شد بررسی تیمی طورهب مشکالت

 کنندهپیگیری سازمان مبنای بر مشکالت بندیتقسیم از پس :هاداده تحلیل -3

 شد. مشخص اقدامات دهندهانجام و
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 هاینامه و هماهنگی جلسات مصوبات ارسال اقدام: ريزیبرنامه بعد مرحله

 و حضوری صورتهب طرح مجری توسط پیگیری و مرتبط انسازم هر به اداری

 تلفنی

 ساختاری، کارهای شروع رییپیگ ،شدهدریافت مجوزهای طبق طرح: اجرای

 گرفت. انجام بازسازی و تعمیرات

 شدهانجام اقدامات تحقیق، تیم جمعی و فردی بازدیدهای با طرح: ارزيابی

 ات)هی یاجرای کارهای تولیانم با هماهنگی اصالحات، وملز صورت در و بررسی

 مراحل این از کدام هر .گرفتمی صورت ( محترم جمعه امام دفتر شهرداری، امنا،

 اقدامات و تکرار طرح انجام برای شدهمشخص زمان به توجه با مرحله دو در

 شد. تکمیل و پیگیری اصالحی

 :ابزارها

 بود. سالمند نمازگزاران با کیفی مصاحبه فرم و لیستچک شامل ابزارها

 همکاران و محمدی که هاییلیستچک از اطالعات آوریجمع رحلهم در

 شد. ستفادها ،دبودن ساخته مساجد ساختاری هایمؤلفه تناسب خصوص در (24)

 رویسس سوال، 0 پارکینگ برای که بود گویه 70 املش هالیستچک این

 ،9 ساختمان سطوح و سوال 0 روهاراه ل،سوا 20 ضوخانهو ال،سو 29 بهداشتی

 بلی صورتهب که بود سوال 4 راحتی و سالمندان نماز ویژه صندلی و 0 کفشداری

  مشخص کنندگانمشارکت سطتو تقسم هر رایطش و دبو شده ظیمتن رخی و

 اب ال،س 00-90 سنی دامنه رد مرد( و )زن دانسالمن ش،پژوه این در .شدمی

 مسجد به نماز خواندن برای هفته در بار 0 حداقل یی،کهابتدا حد در ادسو سطح

 وسایل لحاظ به و بودند مسجد در حضور به قادر تنهایی به و ،کردندمی مراجعه

 40 تعداد این از ند.داشت مشارکت ،کردندمی استفاده عصا از خیبر ،یحرکت کمک

 0 و مسجد( در نمازگزار سالمند افراد تعداد متوسط به توجه ا)ب یکمّ بخش در نفر

 یافتند. حضور ،هامصاحبه و کیفی بخش در نفر

 مسجد وضعیت ارزیابی به مربوط هایپرسشنامه تکمیل قسمت در همچنین

 سجدم تجماع هایامام امنا، )هیات مسجد امور با مرتبط افراد و تحقیق تیم اعضا

 تند.داش مشارکت نیز مرتبط( رشناسانکا و

 مسجد خصوصیات با مرتبط سالمندان با کیفی مصاحبه سواالت: مصاحبه انجام

 خصوص در مانند؛ بود نمازگزار سالمندان توسط شدهدرک مشکالت و مصلی

 مسجد ایآ و.... مسجد متولی راداف ی،فیزیک ساختار) بدهید توضیح مصلی مسجد

 چه مسجد یک شما بنظر و دارد؟ امکاناتی سالمند شهروند کی عنوانبه شما برای

 به توجه با سواالت محتوای (باشد؟ داشته نمازگزار سالمندان برای باید را امکاناتی

  .دیدگر تعیین تحقیق تیم توسط و پژوهش اهدف

 چهار و زن سالمند چهار از فردی صورتهب تحقیق تیم توسط هامصاحبه این

 رارتک ه،مصاحب تعداد این در هاداده اشباع به توجه با و شد هپرسید مرد سالمند

 نگرفت. صورت هامصاحبه

 تامین و مالی مسائل پژوهیاقدام طرح این در پژوهش محدودیت مهمترین

 و اصالح کار از قسمتی شدهانجام هایتالش و پیگیری رغمعلی که بود، بودجه

 دیگر محدودیت همچنین نرسید. مانجا به وضوخانه و توالت به مربوط تعمیرات

 و یشهردار و فرمانداری مصوبات، جدی تعهدات انجام و مناسب همکاری عدم

 تعمیرات انجام روند که طرح اجرای حین در نشده بینیپیش هایبرنامه نیز

 وجود و نیروها هماهنگی مصالح، کالتمش مانند ،کردمی کند را ساختمان

 دیگر از ؛انداختمی تأخیر به را مسجد خلیدا محوطه در کار که هامناسبت

 بود. پژوهش این هایمحدودیت

 
 هايافته

 صورتهب آوریجمع چرخه دو مراحل اجرای از پس هآمد بدست هایداده

  .دیدگر گزارش و تنطیم زیر جداول

 

 بررسی مورد مسجد آقايان( –بانوان) یبهداشت هایسرويس هایويژگی .0 ولجد

 قايانآ بانوان متغیر

 رمپ و نرده بدون پله دارای رمپ و نرده بدون پله دارای هاپله و ورودی

 مسجد کنار کوچه در و مسجد از فاصله با مسجد کنار کوچه در و مسجد از فاصله با دسترسی

 است مناسب است مناسب روشنایی

 باشدمی شهر سطح در عموم استفاده مورد و نیست مسجد اختصاصی باشدمی شهر سطح در عموم استفاده مورد و نیست مسجد اختصاصی مسجد اختصاصی

 دارد تهویه برای پنجره دارد تهویه برای پنجره تهویه

 شده نصب باالیی ارتفاع در و است خراب نیست، کافی تعداد به شده نصب باالیی ارتفاع در و است خراب نیست، کافی تعداد به توشه نگهدار جا

 ندارد وجود هادستشویی در ندارد وجود هادستشویی در دستگیره

 است نامناسب ویلچیری یا واکر با سالمندان برای دارد تعمیر به نیاز است. نامناسب ویلچیری یا واکر با سالمندان برای سینک ارتفاع

 ندارد ندارد اهرمی شیر

 ندارد ندارد توالت دستمال

 دارد دارد دستشویی مایع

 نیست کافی نیست کافی فرنگی و ایرانی توالت تعداد

 

 کیفی() هامصاحبه و بازديدها در شده گفته و شده مشاهده موارد ساير

 : هامصاحبه در کنندهمشارکت سالمند 1 هایگفته از برخی

 سطح در چون و هستند کثیف اغلب دوری، بر عالوه مسجد هایتوالت"

 "نیست جدمس اختصاصی توالت این ندارد، وجود عمومی توالت شهر

 واکر یا ویلچیر با شهنمی و هستند عرضکم خیلی توالت هر ورودی رهاید"

 "شد داخل

 "دهبو قفل فرنگی هایتوالت درب رفتم بار چند من"

 "بزارن دوباره تا کشهمی طول گاهی شهمی تموم که صابون ایعم"
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 پارکینگ مسجد، دسترسی و ورودی ساختار ضعیتو .4 جدول
 آقايان هاخانم متغیر

 شهر اصلی خیابان و مرکزی منطقه در شهر اصلی خیابان و مرکزی منطقه در شهر سطح در مسجد به دسترسی
 اصلی خیابان سطح از فرعی کوچه داخل از مسجد ورودی

 میله و رمپ بدون و هاپله متقارن نا ارتفاع میله و رمپ بدون پله، رابیخ و نامتناسب ارتفاع اصلی درب هایپله
 ندارد عمومی پارکینگ به دسترسی ندارد عمومی پارکینگ به دسترسی اختصاصی ارکینگپ

 رمپ بدون بلند. ارتفاع با پله با دسترسی نیست مقدور دسترسی حیاط ازصحن ورودی

 

 بررسی مورد مسجد کفشداری و وضوخانه وضعیت .3 لجدو
 آقايان هاخانم متغیر

 دارد دارد اختصاصی وضوخانه
 دارد نیست کافی ولی دارد پایه بدون و همکف وضوخانه

 دارد ندارد وضوخانه کافی تعداد
 ندارد ندارد ویلچیر و واکر برای مناسب ارتفاع و صندلی
 دارد ندارد پاشوی

 ندارد ندارد خوردن لیز از جلوگیری برای مناسب پوشکف
 ندارد ندارد دمپایی
 شدهن نصب نشده نصب شده نصب درشت خط با ادعیه

 ندارد ندارد توشه نگهدار جا
 ندارد ندارد کفشدار وجود

 دارد ندارد هاکفش مکان گذاریشماره
 ندارد ندارد کافی تعداد به جاکفشی

 

 و وضوخانه قسمت از تحقیق تیم مشاهدات و سالمندان هایگفته

 کفشداری

 در پشت و هست قسمت یک ندارد وضوخانه زنانه متقس" خانم سالمند

 "تنیس هم لباس گذاشتن جای که زنانه دیورو

 پر و باشد جایی اگر گذاریممی متحرک فلزی جاکفشی یک در را هاکفش"

 "بریممی خودمان با و پالستیک توی ای شدنبا

 بیرون برویم باید زمستان و تابستان در گرفتن وضو ایبر" خانم سالمند

 "تهس سخت خیلی فاصله این و مسجد

 برای و کرده سخت را ایستادن کار وضوخانه جلوی هاینرده" آقا سالمند

 "است بلند آب شیرهای ارتفاع هابعضی

 برای و هست مسجد داخل وضوخانه قسمت در فقط سرد و گرم بآ"

 "ندارد وجود مسجد خارج هایدستشویی

  یک نیست مناسب هاخانم قسمت برای وضوخانه وضعیت تحقیق: تیم

 جاکفشی .شودمی استفاده هم گرفتن وضو رایب همان از که هست کنسردآب

 تعداد و هست مراسمی که مواقعی در بخصوص ؛خطرناک و هست متحرک

 .است زیاد جمعیت
 

  آن رفاهی مکاناتا و یبررس مورد مسجد داخل ساختمان ضعیتو .0 لجدو
 آقايان قسمت هاخانم قسمت متغیر

 رمپ بدون و استانداردغیر پله حیاط صحن از ورودی نیست. سطحهم ورودی درب دارد بلند ارتفاع و رمپ بدون ،رددا پله هاخانم ورودی مسجد داخل به ورودی درب
 است نشده نظافت و نامرتب و شده رها هاستمدت ولی دارد قرار باال طبقه در کتابخانه

 ندارد مناسبی رساختا و هاپله که دارد قرار باال طبقه در و زنانه قسمت در کودکان نگهداری محل
 دارد وجود آن سقوط امکان و فرسوده دعا هایکتاب قفسه و مهری جا دعا هایکتاب و جامهری

 است فعال هامناسبت در و دارد وجود آبدارخانه
 دارد وجود چوبی و پالستیکی صندلی تعدادی دارد وجود پراکنده و پالستیکی صندلی تعدادی نماز مخصوص صندلی

 

 مشاهدات و مصاحبه از شدهمشخص امکانات و ساختاری تمشکال مجموع

 شامل: ذينفعان

 زنانه قسمت دو هر در ورودی درب ،هاپله مسجد ورودی در ساختاری اشکاالت -

 مسجد حیاط داخل سمت از ورودی و مسجد مردانه و

 افراد برای نامناسب )ارتفاع مسجد داخل در وضوخانه محل به مربوط مشکالت -

 (یهپاشو وجود عدم و رویلچی با

 قدیمی و فرسوده کفشداری قسمت -

 رمپ و نرده بدون نامناسب هایپله هاخانم ورودی -

 نامناسب بهداشتی نظر از و ارت سیم بدون هاخانم سمت سردکنآب -

 ساختار لحاظ به نامناسب و دوم طبقه در کودکان نگهداری محل و کتابخانه -

 ایمنی

 نامناسب شیب میزان و نرده دونب حیاط داخل هایرمپ -

 رمپ، بدون ورودی، قسمت در زیاد پله دارای مسجد از خارج هایدستشویی -

 نبود مناسب ویلچیر با عبور برای هادستشویی ورودی و ناکافی تعداد

 بودن خوانا و اندازه نظر از نامناسب هاسرویس محل یکنندهمشخص تابلوهای -

 کنندهمشخص عالیم و
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 اعالم مشکل عنوان به زیر موارد مرد نمازگزاران با شدهانجام هایحبهمصا از

 گردید:

 مسجد اصلی ورودی درب هایپله بخصوص هانآ نامناسب شرایط و هاپله -

 دارای سالمندان برای بودن نامناسب ارتفاع، نظر از مسجد داخل وضوخانه -

 پاشویه نبودن و حرکتی مشکل

-دستشویی برای و هست مسجد داخل خانهوضو قسمت در فقط سرد و گرم بآ -

 ندارد وجود مسجد خارج های

 نیست واضح و بلند خیلی بلندگوها صدای صوتی: سیستم -

 نماینده فرمانداری، نماینده حضور با متوالی جلسات طی در :هاداده بازخورد

 مشاهدات و بررسی نتایج ،شهرستان جمعه امام و مصلی مسجد متولیان بهزیستی،

 بندیدسته و شد بررسی تیمی طورهب مشکالت شد. داده گزارش هامصاحبه و

 در رهبری محترم مقام نمایندگی نهاد دفتر در جلسه دو طی همچنین گردید.

 اداره از نمایندگانی و مسجد متولیان نماینده جمعه، امام حضور با دانشگاه

 و تلیس شده مطرح مشکالت مجریان، همگی حضور و فرمانداری، و بهزیستی

 شد. داده نشان اسالید و عکس بصورت

 و کنندهپیگیری سازمان مبنای بر مشکالت بندیتقسیم از پس :هاداده تحلیل-3

 نهاد هر به مربوط مشکالت مرحله این در ،شدهمشخص اقدامات یدهندهانجام

 علوم دانشگاه شهرداری، فرمانداری، مسجد، تولیت شامل که مصلی، امور با مرتبط

 و رسانیاطالع اداری هاینامه طی بهزیستی اداره بهداشتی(، معاونت) پزشکی

 .یدگرد پیگیری

 هاینامه و هماهنگی جلسات مصوبات ارسال اقدام: ريزیبرنامه بعد مرحله

 و حضوری بصورت طرح مجری توسط پیگیری و مرتبط سازمان هر به اداری

 تلفنی

 ساختاری، کارهای شروع رییپیگ ،شدهدریافت مجوزهای طبق طرح: اجرای

 گرفت. انجام بازسازی و تعمیرات

 چرخه: بعدی قسمت

 اقدامات بررسی تحقیق، تیم جمعی و فردی بازدیدهای با طرح: ارزيابی

 توجه با مرحله دو در مراحل این از کدام هر، هابرنامه مجریان تشویق ،شده انجام

 و پیگیری صالحیا اقدامات و تکرار ،رحط انجام برای شدهمشخص زمان به

 گردید: مشخص زیر موارد اجرا از پس اولیه ارزیابی مرحله در شد. تکمیل

 ،هاپله مسجد ورودی در ساختاری اشکاالت به مربوط تعمیرات و اصالح ادامه -

 حیاط داخل سمت از ورودی و مسجد مردانه و زنانه قسمت دو هر در ورودی درب

 مسجد

 افراد برای نامناسب )ارتفاع مسجد اخلد در وضوخانه محل به مربوط مشکالت -

 پاشویه( وجود عدم و ویلچیر با

 قدیمی و فرسوده کفشداری قسمت -

 هاخانم سمت مسجد ورودی در شدهایجاد رمپ اصالح و تکمیل -

 دوم طبقه در کودکان نگهداری محل و کتابخانه در احتمالی تعمیرات و اصالح -

 ایمنی ساختار لحاظ به

 رمپ، بدون ورودی، قسمت در زیاد پله دارای مسجد از خارج هایستشویید -

 ویلچیر با عبور برای هادستشویی ورودی و ناکافی تعداد

 و بودن خوانا و اندازه نظر از نامناسب هاسرویس محل کنندهمشخص تابلوهای -

 کنندهمشخص عالیم

 ارزیابی و اجرا ریزیبرنامه چرخه، مرحله این در اول چرخه پایش از پس

 بدین گرفت. صورت شدهانجام اقدامات نقائص رفع و ماندهباقی مشکالت برای

 در ماندهباقی اصالحات و تعمیرات تغییرات، ادامه برای ریزیبرنامه که صورت

 گردید. تکمیل هاخانم قسمت ورودی قسمت: این در شد؛ انجام اول چرخه

 اصالح حدودی تا هاخانم در وضو محل و کنسردآب به مربوط اصالحات

 همان ولی نبود قسمت این در هاخانم وضوخانه به دادن وسعت امکان یعنی شد.

 شد. نقص رفع موجود قسمت یک

 رنگ نظافت، حد در کودکان نگهداری محل و کتابخانه به مربوط تعمیرات

 .شد انجام فضا نمودن مرتب و دیوارها کردن

 اما شد، بیشتر عدادت لحاظ از مردانه و زنانه قسمت در نمازگزاران صندلی

 ارتفاع با و )پالستیکی ندارند را الزم استانداردهای هاصندلی از تعدادی همچنان

 .ند(هست بلند

 همکف و الکترونیکی درب و تعویض آقایان مسجد صحن داخل ورودی درب

 شد. نصب

 که بود اول چرخه بررسی در مشکالت یشدهمشخص موارد از زیر اقدمات

 تخصیص عدم همچون دالیلی به مجدد، ارزیابی و پایش در نیز دوم قسمت در

 یا شهرداری) مرتبط سازمان مسئولیت دقیق نبودن مشخص کافی، بودجه

 و ساخت مسجد کنار در که این دلیل به همچنین و مسجد( تولیت یا فرمانداری،

 به منجر نمود، خواهد تغییر هادستشویی محل و شده شروع جدید صحن توسعه

 و یافته توسعه مسجد از برداریبهره زمان تا رسدمی بنظر البته نشد. صیخا اقدام

 برای را بیشتری رفاه قسمت این تعمیر و اصالح ،نمازگزاران رفاه برای آن امکانات

 .نمودمی فراهم آنان

 است: زیر شرح مصوبه بصورت اقدامات چرخه این در اجرا مرحله در

 به توجه با و گرفت صورت شده انجام داماتاق ارزیابی نیز دوم چرخه انتهای در

 داشت اصالحات و پیگیری به نیاز که مواردی زمانی، لحاظ به طرح رسیدناتمامبه

 مسجد متولیان و تحقیق تیم که بازدید یک در شفاهی بصورت نیز و اینامه طی

 در شد. رسانده مطلوب پیگیری و روند ادامه جهت ایشان اطالع به داشتند حضور

 بصورت شدهانجام تغییرات از رضایت خصوص، در سالمندان از نیز مرحله نای

 در مرد و زن ارنمازگز سالمندان گروه دو هر شد. انجام ،نظرسنجی کیفی مصاحبه

 از اینمونه داشتند: رضایتمندی احساس تعمیرات و شدهانجام تغییرات خصوص

 است: زیر شرح به سالمندان این سخنان

 میام شب و ظهر نماز برای بار دو روی حداقل من" مرد ساله 70 سالمند

 "شدن خوب خیلی در دم هایپله این و مسجد

 پاش کسی و شده راحت خیلی مسجد ورودی بدر" مرد ساله 00 سالمند

 ما فکر به کسانی که شدم خوشحال دیدم رو تغییرات این وقتی ،کنهنمی گیر

 سخت باشیم نداشته راحتی هم ااینج اگه ریمنمی جایی مسجد بجز ما" "بودن

 "برامون شهمی

 سطح اون و هاپله کرده، فرق هاخانوم قسمت لیخی" هسال 00 زن سالمند

  ترراحت چقدر میان عصا با سالمندان و شهمی شلوغ که هاشب بینممی شیب

 "بشن وارد توننمی

 نداشت خوبی نمای مهرها و دعاها کتاب جااین" هسال 03 زن سالمند

 پیدا رو دعا کتاب تونممی ترراحت شده بهتر خیلی االن بودن نامرتب هادلیصن

 "شده خوب تعدادش االن ولی باشه بهترم تونهمی هنوز هاصندلی بخونم و کنم
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 کنممی دعا داره مشکل هنوزم بیرون وضوخانه متقس" زن ساله 00 سالمند

 فراهم ما رفاه قتیو" "هباش نمازگزار یک حد در که بشه درست هم قسمت این

 "شهمی باز دلمون .بینیممی دوستامونو نماز. بیایم راحت شهمی باشه

 
 گیرینتیجه و بحث
 وضعیت تعیین موجود، وضعیت بازبینی از مراحل تمام در مطالعه، این در

 ،هاگیریتصمیم و عملیاتی اهداف و گروهی هنجارهای نیازها، تعیین مطلوب،

 همکاری و مشارکت به دعوت هاآن وظایف و نقش با متناسب ذینفعان تمامی

 نوع این در شدهتعیین موارد به توجه نیز اخالقی مالحظات رعایت نظر از گردید.

 گردید. لحاظ هاپژوهش

 که این به توجه با و سالمندان جمعیت افزایش به توجه با حاضر حال در

 خاص توجه به نیاز که ندشومی تلقی جامعه پذیرآسیب هایگروه از یکی سالمندان

 کیفیت بهبود در تواندمی که است اموری جمله از اجتماعی مشارکت و دارند

 یکی علمی، تحقیقات نتایج به توجه با .(20) باشد مؤثر آنان رضایتمندی و زندگی

 ایجاد آن نتیجه در و محیط سازیمناسب اجتماعی، مشارکت بهبود هایراه از

  .(22) است سالمندان استقالل و نفسه ب اعتماد افزایش ایمنی،

 مشکالت نمودنمشخص و اطالعات آوریجمع اولیه فاز در مطالعه این در

 وجود عدم ،هاپله بودن نامناسب خصوص در سالمندان اظهارات از ایعمده قسمت

 داخلی مطالعات در بود. مسجد مختلف هایقسمت به دسترسی برای نرده و رمپ

 استرالیا در همکاران و Mackenzie لعهمطا و محمدی، مطالعه جمله از خارجی و

 مشکل پله، وجود عمومی، مجامع در حضور برای سالمندان هایشکایت جمله از

 و 27 ،24) است سالمندان برای دسترسی محدودیت و ویلچر نامناسب هایورودی

 در سالمندان زیستن به سنجش" عنوان با صادقی و زنجری پژوهش در .(22

 باندیده شاخص "سالمندی باندیده شاخص از استفاده با ایران هایاستان

 انسانی توسعه شاخص و فعال سالمندی شاخص دو از برگرفته که را سالمندی

 هایاستان و گرفته بکار را است شده تشکیل سالمندان نزیستبه گیریاندازه برای

 این رد .تاس نموده بندیرتبه سالمندان برای بهزیستی وضعیت نظر از را کشور

 بعد در سالمندی باندیده شاخص از کشور 97 بین در ایران شده بیان بررسی

 شاخص این در خوبی وضعیت که کشورهایی دارد؛ را 49 رتبه محیط سازیمناسب

 حمایت برای خوبی اجتماعی و اقتصادی حمایتی هایسیاست یدهندهنشان دارند،

 که داد نشان تحقیق این نتایج دارند. سالمندان استقالل و زیستنبه ظرفیت از

 برای محیط سازیمناسب بعد در بررسی مورد استان 32 بین از رضوی خراسان

 استان این در گناباد که این به توجه با که (23) دارد قرار 20 رتبه در سالمندان

 باال سالمندی جمعیت با شهرهای جزو سالمند جمعیت لحاظ به و دارد قرار

 محیط ؛باشدمی مقوله این در بیشتر رسیدگی و توجه نیازمند ،شودمی محسوب

 اجتماعی مشارکت زمینه تواندمی سالمند فرد نیازهای با متناسب و مناسب

 نماید. فراهم سالمندان برای را بیشتری

 برای کلیساها نقش تبیین هدف با که همکاران و Fileds یمطالعه

 کلیساها که دهدمی نشان است، شده اجرا سالمند دوستدار شهرهای در سالمندان

 دادن و اطالعات کسب داوطلبانه، هایفعالیت انجام اجتماعی، ارتباطات حفظ در

 نیز مساجد بنابراین، .(24) برخوردارند یاویژه نقش از سالمندان به سالمت آموزش

 سالمندان اجتماعی هایمشارکت برای مناسب بستری مشابه، بسیار کارکردهایی با

 دارای باید که است سالمندی دوران نیازهای و معنوی هایخواسته تأمین و

 باشد خود ارشد شهروندان ویژه به هاگروه یهمه برای وبیمطل ساختاری تناسب

 در شدهاعمال فیزیکی تغییرات و مداخالت انجام از پس پژوهیاقدام این در .(20)

 احساس و داشته مسجد در بیشتری حضور به تمایل سالمندان مصلی() مسجد

 قرار توجه مورد که این از شدهانجام هایمصاحبه در و داشتند بیشتری رضایت

 رضایت و خوشحالی اظهار بود، گرفته صورت اقدامات آنان رفاه برای و گرفته

 ژوهشپ در .داشتند قبل به نسبت مسجد در حضور برای بیشتری تمایل و داشتند

 شده گزارش فراغت اوقات گذراندن برای سالمندان انتخاب اولین رکپا پیرا، چمن

 مکان بعدی مراتب در مسجد و اقوام و دوستان منزل و خانه آن از پس و است

  .(24) تاس شده معرفی فراغت اوقات هایفعالیت

-جلسه در حضور جمله از فرهنگی هایفعالیت ،نپال در Gautam مطالعه در

 گزارش مرد و زن سالمندان در فراغت اوقات یبرنامه پرطرفدارترین مذهبی، های

 است آمده ایرانیان فرهنگی رفتارهای یدرباره گزارشی رد .(20) تاس شده شده

 خوانندمی مسجد در را خود نماز زنان،از درصد  9/24 و مردان ازدرصد  0/23 که

 . (27) یابدمی افزایش سالمندی در رقم این که

 به منجر گردید انجام پژوهیاقدام این چرخه 2 طی در که اقداماتی

 آن امکانات از استفاده و مسجد در حضور برای نمازگزار سالمندان رضایتمندی

 همکاری و زمان هزینه، صرف به نیاز پژوهیاقدام طالعاتم انجام چهرگ ید،گرد

 کار عملیاتی بخش و اقدام هر با مرتبط نهادهای و مجریان بین در گروهیبین

 ماا ؛دنش محقق چرخه 2 تکمیل و انجام طی در اهداف همه پژوهش این در و دارد

 به توجه با گرفته ورتص اقدامات انجام ها،محدودیت گونهاین داشتن از نظر صرف

  گردید. ذینفعان رضایت به نجرم آن نتایج

 حضور که دانشگاهی جامعه و دانشگاه رسالت تا شد تالش مطالعه این در

 با است آنان مشکالت و مسائل حل به کمک و مردم میان در و جامعه در بیشتر

 مردم روزه همه که مصلی() شهر بزرگ مسجد محیط اصالح و مطالعه این انجام

 یکی عنوانبه گرچه شود. انجام دارند آمد و رفت آن در سالمندان بخصوص زیادی

 و مسائل کار تکمیل و انجام برای دانشگاه، سطح در پژوهیاقدام مطالعات اولین از

 که مراجعین رضایت و آمده دستهب نتایج اما داشت، وجود فراوانی مشکالت

 و انجام در را پژوهشگران ،بودند امعهج سالمند قشر آن ترینمهم و ترینعمده

 .نمایدمی ترغیب مطالعاتی چنین ادامه

 منافع تضاد

 .اندنکرده گزارش پژوهش این یهدربار منافعی تضاد مقاله مؤلفان

 
 قدردانی و تشکر

 انجام و اطالعات آوریجمع در که عزیزانی تمامی از پژوهش این نویسندگان

 قدردانی و تشکر کمال کردند، یاری را ما مطالعه نای بهتر چههر و عملی اقدامات

 القاخ کد با که است تحقیقاتی طرح حاصل مقاله این نمایند.می اعالم را

IR.GMU.REC.1398.105 است. شده انجام گناباد پزشکی علوم دانشگاه در 
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Abstract 

Introduction: Mosques are one of the religious places that attend to this place can 

meet the psychological needs of the elderly spiritually and religiously. Moreover, 

social participation is one of the things that can be effective in improving their 

quality of life and satisfaction. The aim of this action research study was to promote 

spiritual support and improve the safety of the structure of mosques under the 

conditions of the elderly. 

Methods: This two-cycle action research was conducted based on Coughlan and 

Coughlan’s (2002) method with the cooperation of stakeholders. To get the initial 

data and the list of problems from the checklist, the physical structure of the 

mosque was checked, and the information was completed by interviewing the 

elderly people praying in the mosque (Mosalla) of Gonabad. In different stages of 

the cycles, which included planning, implementing, evaluating and repeating the 

stages in two cycles, it was done with the participation of all members involved in 

the project. 

Findings: The findings of the study showed that the mosque building in the 

entrances, stairs, ramps, ablutions, toilets and other parts needed to be repaired and 

rebuilt under the conditions of the elderly and able-bodied people. During two-cycle 

action research, the reconstructions related to the entrance parts, doors and stairs 

were made successfully, and no structural measures were taken for the 

reconstructions related to other parts including toilets, except for the sanitary 

reconstructions. The two-cycle action research was fully implemented, and 

evaluation was done after the corrections. 

Conclusion: The reconstructions made based on the action research method could 

improve the safety condition of the structure of the mosque (Mosalla) and as a 

result increase the satisfaction of the elderly. 

Keywords: Spirituality, Support, Comfort, Place of worship, Elderly 
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