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ها و مشکالت سالمت در حـج   بررسی چالش
  کاروان از دیدگاه مدیران: تمتع

ــر ــده ب ــد دن           ، ۳حســين فضــلي، ۲ناصــر چرخســاز، ۱ولي
  ۴سعيد حيدري

 سالمت در حج وت يريمددكتراي پزشكي، مركز تحقيقات  -۱
  .زيارت، تهران، ايران

ت يريدكتراي پزشكي، مركز تحقيقات مـد : مسئول ةنويسند -۲
 .زيارت تهران، ايران المت در حج وس

                Email:charkhsaz@hmc.ir  

سالمت در حج و مديريت ، مركز تحقيقات دكتراي پزشكي -۳
 .زيارت، تهران، ايران

زيـارت، تهـران،    كارشناس مديريت، مركز پزشكي حج و -۴
  .ايران

  ۱/۴/۹۰: پذيرش مقاله                      ۱۵/۳/۹۰: وصول مقاله

  چکیده
بررسي ديدگاه مـديران كـاروان در خصـوص     :مقدمه

ريـزي   ثري به برنامـه ؤتواند كمك م سالمت در حج مي
  تاكنون مطالعات . رتقاي سالمت زائران باشدبراي ابهتر 

  

  

  

  
 محدودي در كشورمان به بررسـي مسـائل سـالمت در   

هدف از اين مطالعـه بررسـي ديـدگاه    . اند حج پرداخته
تـرين   ي حج تمتع در خصـوص مهـم  ها مديران كاروان

  .هاي سالمت در حج است  چالش

در ) وكمــي كيفــي(تلفيقــي  ةايــن مطالعــ :هــا روش 
نفر از  ۴۰۰نفر از مديران و  ۶۰۰روي  ۱۳۹۰فروردين 

 سـاليانه هاي حـج تمتـع در همـايش     روحانيون كاروان
ابزار اين . در شهر قم انجام شد ۱۳۹۰ مديران حج تمتع

دو  رمحقق ساخته بود كه د ةسشناممطالعه شامل يك پر
ال نظرسـنجي در مقيـاس   ؤسـ  ۱۰بخش كمـي شـامل   

ها برحسب  پاسخ. گرديد ال باز طراحيؤس ۵ليكرت و 
  .چك ليست استخراج گرديد

هـاي واگيـردار، مسـموميت غـذايي،      بيمـاري  :ها یافته
نبودن  هاي بهداشتي، آشنا به توصيه نكردن زائرانتوجه 
بـه   زائـران  يتـوجه  بـي مناسـب،   غذايي  رژيم ةبه برنام
صـحيح  نا، دفـع  هاي پزشكان و مديران كـاروان  توصيه
 ها وضعيت دستشويينامناسب بودن ، ها در كاروانزباله 

سـالمت در   يها ترين چالش ها مهم نقص در آموزش و
  .بوددگاه آنان ياز دطول ايام حج و زيارت 

 هاي ارائه شده ها و ديدگاه هغبررسي دغد :گیري نتیجه
مديران كاروان در خصوص مشكالت سالمت  وسيلة به

ريـزان سيسـتم خـدمات     در حج كمك موثري به برنامه
  .نمايد سالمتي در طول ايام حج و زيارت مي

ها و مشـكالت آمـوزش حـج،     چالش :کلمات کلیدي
  .هاي واگيردار مديران كاروان، بيماري

mailto:Email:charkhsaz@hmc.ir
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  مقدمه
ـ اسـت كـه در آن ميل   سـاليانه حج رويدادي  هـا   وني

لمان از اطراف جهان به منظور انجام مناسک حج در مس
 از نفـر  ميليـون  سـه  حدود ساليانه. شوند مي مكه جمع 
 مراسم درمختلف  ينژادها و ها مليت با جهان مسلمانان

 قريب هم ايران از. دكنن مي شركت حج ياسيس -عبادي
 در جهـان  مسـلمانان  ساير با زائر همراه هزار يكصد به

 يـك زيـارت  . حضـور دارنـد   ياسيس -عبادي سفر اين
ها قبل به  مين شده از ماهأموفق نيازمند تداركات دقيق ت

  . )١( منظور اين فريضه است

 توجـه از ميزان  حج معموالً ة، يك جنباين با وجود
. آن بهداشت زائـران اسـت   شود و مي برخوردار  يکمتر

ـ تمتع مشكالت بهداشتي و سالمتي بسياري طي حج  ا ي
تـوان   مي آنها را  آيد که وجود مي هارت بحتي عمره و زي

   :كردبه اين ترتيب تقسيم 
  ؛ام حجيمشكالت سالمتي اكتسابي طي ا - ۱

قبلي كه بـه دليـل عوامـل     يا نهيزمي ها بيماري - ۲
 .شوند مي تر  ام حج وخيميخاص ا

طـول مـدت    مشكالت سالمتي اكتسابي زيـادي در 
 محدود، مدت زمان در بايستي حجاج. دهد مي حج رخ 
 يـك  در را حـج تمتـع خـود    اعمال تمام، روز ۵ تقريباً

 جمعيـت  تـراكم  لذا ؛دهند انجام محدود فضاي فيزيكي
 طول به روز ۳۵ تا ۳۰ كه سفر در طول و مدت اين در
 غيرقابـل  نزديـك  هـاي  ايجـاد تمـاس   انجامد باعث مي

 باعـث شـيوع   توانـد  مـي  خـود  كـه  شـود  مـي  اجتنـاب 
انتظـار   .دشـو  مسـري  و عفـوني  مختلـف  هـاي  بيماري

 هـاي  ارگانيسـم انتقـال   ةرود اين چنين جماعتي زمين مي
 Aهپاتيت سرفه، ت، آنفوالنزا، سياهزايي مثل مننژي بيماري

 مثـال مننژيـت   عنـوان  بـه  .و فلج اطفال را تسهيل كنـد 
در  بيمـاري  ايـن  بـودن  انـدميك  علـت  بـه  مننگوكوكي

 حـج،  موسـم  در جمعيـت  تـراكم  و سـعودي  عربستان
 در تيغ با سر موي تراشيدن علت به Cو  B  هپاتيتهاي

 منتقلـه  هاي بيماري ، مشتركاز وسايل  ةاستفاد صورت

 و عربسـتان  گرم و هواي آب علت به حشرات وسيلة به
ي هــا تــب چــادر، در حجــاج ةروز چنــد زنـدگي 

 يهـا  نمونـه  از قربـاني  ذبـح  بـه علـت   دهنده خونريزي
 اين در حجاج شكايت ترين شايع اما ؛باشند مي  ذكر قابل
 باعـث  است كه شبه آنفلوانزا تنفسي عالئم يمعنو سفر

 بـه  راان آن و حتي شود مي  حج اعمال انجام در اختالل
 ۳و ۲( كنـد  مـي   بيمارستان تخت گرفتار و كشانده بستر

  ).۴و

و د زائران در يـك مكـان محـدو    از آنجا كه معموالٌ
تغييـر قابـل    كننـد؛  يمـ زنـدگي   يجمع  دسته صورت به

 ةهاي روزمـر  ر روش زندگي و فعاليتاي از نظ مالحظه
ي قبلي ها شود بيماري مي كنند که باعث  زندگي پيدا مي

 ۵( تـر شـوند   ام حج وخيميبه دليل عوامل خاص اان آن
  ).۶و

تـوان گفـت    ياغراق مـ  يام مبارک حج، بيدر طول ا
رو  شيرا پـ  يت و سختين مسئوليشتريران کاروان بيمد

ت تمام افراد کـاروان  يو رضا تيول امنئمسان آن. دارند
ـ کامل بر سـالمت و معنو  يتيريو مدهستند  ن ات زائـر ي

از تجربـه،   يبـار  د بـا کولـه  يـ ن خاطر بايو به هم دارند
. بگذارنـد  ين وحيو صبر پا به سرزم ييت، توانايريمد

در ، عوامل کاروانبه عنوان  ير کاروان افراديدر کنار مد
ن ياست ا يهيند؛ بدکن يبه او کمک مامور کاروان  ةادار

آشنايي كامل با مسـائل  د ير کاروان بايمثل مدهم افراد 
. داشـته باشـند  ام حـج  يمخصوص ابهداشتي و سالمتي 

ت بهداشت و مسائل مربوط به حفـظ سـالمت از   يرعا
اسـت کـه    ير کاروان و خدمه از موارد مهمـ يمد يسو
ان آنــ ةيــدر افــراد کــاروان و روح يار خــوبير بســيتــأث

كـاروان در   لـذا بررسـي ديـدگاه مـدير     ؛)۷( گـذارد  يم
توانـد كمـك    مـي  خصوص آمـوزش سـالمت در حـج    

ريزي بهتر در جهـت ارتقـاي سـالمت     ثري به برنامهؤم
زائران باشد كه تاكنون مطالعات محدودي در كشورمان 

هـدف از  . اند به بررسي مسائل سالمت در حج پرداخته
حج تمتع هاي  اين مطالعه بررسي ديدگاه مديران كاروان



وليد دنده بر، ناصر چرخساز، حسين فضلي، سعيد حيدري
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  .در خصوص آموزش سالمت در حج است

  ها وشر
روي مديران  ۱۳۹۰مقطعي در فروردين  ةاين مطالع

مديران حج تمتـع   ساليانهايش كاروان حج تمتع در هم
نفـر از   ۶۰۰از بـين  . در شهر قم انجام شـد  ۱۳۹۰سال 

نفر به روش تصادفي وارد اين  ۴۰۰كل مديران كاروان 
  .مطالعه شدند

مطالعه پرسشنامه و در دو بخـش كمـي و   ابزار اين 
 ۹ايـن مطالعـه شـامل     يبخش کم. كيفي تنظيم گرديد

. ال تشـكيل شـده بـود   ؤسـ  ۵ال و بخـش كيفـي از   ؤس
اي  درجـه  ۵االت بخش اول پرسشـنامه در مقيـاس   ؤس

االت شـامل  ؤو جواب سـ بود طيف ليكرت تنظيم شده 
 كـامالً  و مخالفم، مخالفم، نظـري نـدارم، مـوافقم    كامالً

ال تشـريحي  ؤسـ  ۵در بخـش كيفـي   . باشند مي موافقم 
مرتبط با موضوعات سـالمت در حـج تنظـيم شـد كـه      

   .بر حسب چك ليست استخراج گرديد ها پاسخ

 ةتن از خبرگـان حيطـ   ۵ وسيلة بهروايي پرسشنامه 
ييد گرديد و پايايي آن در بخش كمي أسالمت در حج ت

رود بـه  پـس از و  ها داده. محاسبه شد ۰/۸۷ضريب آلفا 
. مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتنـد     SPSS افزار نرم
بـار و بيشـتر    ۸بخش كمي در دو گروه افراد  در ها داده

بار شركت كننده  ۸شركت در حج تمتع و افراد كمتر از 
دو گروه از لحاظ ميانگين پاسـخ   در حج تمتع تقسيم و

آزمون تي تست مورد بررسي قـرار   وسيلة بهاالت ؤبه س
  .گرفتند

  ها افتهی
پرسشنامه به دليل نقـص در ورود اطالعـات و    ۱۵

ميــانگين ســني  . مخــدوش بــودن حــذف گرديــد   
ال بـود  سـ  ۹۷/۴۸±۳۳/۶كنندگان در اين مطالعه  شركت
ميانگين  .سال داشت ۶۰سال و بيشترين ۳۲ترين  كه كم

 ۲ آن ترين كه كمبود  بار ۷/۸± ۷/۴شركت در حج تمتع
ميانگين شـركت در حـج    .بار بود ۲۸بار و بيشترين آن 

بار و  ۱ترين  بار بود كه كم ۹۸/۱۱±  ۳۷/۷ مفرده ةعمر
±  ۵۱/۷ در عتبات ميانگين شركت. بار بود ۴۰بيشترين 

بـار   ۵۰بيشـترين   بـار و  ترين صفر بار بود كه كم ۵۶/۷
 . بود

  :االت بخش كميؤبررسي س -الف
آموزش سالمت بـه زائـران، شـما را در    : اول ةيگو

 .ندك تر مراسم حج كمك مي تر و موفق انبرگزاري رو

درصـد   ۸/۶۴درصد مديران كاروان موافق و  ۲/۳۵
موافـق بودنـد كـه آمـوزش سـالمت بـه زائـران،         كامالً

تر مراسم  تر و موفق مديران كاروان را در برگزاري روان
هـاي   گروهة تفاوتي بين ميانگين نمر. كند حج كمك مي

بـار   ۸ ر و زيـر بـا  ۸كننده در حج تمتـع بـاالي    شركت
  . p>0.05)( مشاهده نشد

آموزش سالمت قبل از سفر حج ضروري :دوم ةيگو
  است؟

درصـد موافـق و    ۷/۳۱موافـق،   درصد كامالً ۸/۶۷
درصد بدون نظر بودند كه آموزش سالمت قبـل از   ۵/۰

 ةتفـاوتي بـين ميـانگين نمـر    . سفر حج ضروري اسـت 
زيـر   بار و ۸كننده در حج تمتع باالي  هاي شركت گروه
  . p>0.05)( بار مشاهده نشد ۸

ـ : سومة يگو  مفـاهيم  ثرؤروحاني كاروان در انتقال م
آموزشي سالمت به زائـران از طريـق پزشـك كـاروان     

  .نقش كليدي دارد

 درصــد موافــق، ۷/۴۳موافـق،   درصـد كــامالً  ۸/۱۷
 ۱/۳درصـد مخـالف و    ۲/۱۰ درصد بدون نظـر،  ۱/۲۵

مخالف بودند كه روحاني كاروان در انتقال  درصد كامالً
مفاهيم آموزشي سالمت به زائران از طريق پزشك  ثرؤم

 ةتفـاوتي بـين ميـانگين نمـر    . كاروان نقش كليدي دارد
بار و زيـر   ۸كننده در حج تمتع باالي  هاي شركت گروه
  . p>0.05)( بار مشاهده نشد ۸

 سـالمت  آمـوزش  هاي دوره برگزاري: چهارم ةيگو
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  .رسد مي نظر به ضروري كاروان مديران ةويژ

 درصــد موافــق، ۹/۵۵موافـق،   كــامالً درصـد  ۸/۱۹
درصد  ۱درصد مخالف و  ۷/۹درصد بدون نظر،  ۶/۱۳

هـاي آمـوزش    كـه برگـزاري دوره   مخالف بودند كامالً
. رسـد  ضروري به نظر مي مديران كاروان ةسالمت ويژ

در  هـاي شـركت كننـده    گروه ةتفاوتي بين ميانگين نمر
ــاالي    ــع ب ــج تمت ــر    ۸ح ــار و زي ــاهده   ۸ب ــار مش           ب

  . p>0.05)( نشد

 سـالمت  آمـوزش  هـاي  دوره برگـزاري  :پنجم ةيگو
  .رسد مي نظر به ضروري كاروان مديران ةويژ

 ۲/ ۶درصد موافق، ۵/۳۳موافق،  درصد كامالً ۹/۶۳
توانـد   درصد بدون نظر بودند كه آموزش سـالمت مـي  

سالمت در طول  يائران و ارتقاموجب كاهش بيماري ز
بار شـركت    ۸ميانگين گروه افراد باالي  .شود ايام حج 

  ۸داري بيشـتر از افـراد زيـر     در حج تمتع به طور معني
  ).p=0.023، ۵۲/۳در برابر  ۱۲/۴(بار بود 

 حال در زائران به سالمت آموزش زمان: ششم ةيگو
 كتـاب  بـه  توجـه  بـا ( .رسـد  مـي  نظـر  به مناسب حاضر

 معظم مقام ةبعث فرهنگي معاونت آموزشي هاي رفصلس
  )رهبري

 ۱۹ درصـد موافـق،   ۴/۵۵موافـق،   درصد كامالً ۱۸
درصد مخالف بودند كه زمـان   ۶/۷ و درصد بدون نظر

ــه   ــالمت ب ــوزش س ــرانآم ــاب    زائ ــه كت ــه ب ــا توج ب
مقام معظم  ةهاي آموزشي معاونت فرهنگي بعث سرفصل

تفـاوتي  . رسـد  نظر مي رهبري در حال حاضر مناسب به
هاي شركت كننده در حج تمتـع   گروه ةبين ميانگين نمر

  . p>0.05)( بار مشاهده نشد  ۸بار و زير   ۸باالي 

 آمـوزش  بـه  كاروان كش زحمت عوامل: هفتم ةيگو
  .دارند نياز سالمت

 ۲/۴ درصــد موافــق، ۵۷ موافـق،  درصـد كــامالً  ۳۸
درصد مخالف بودند كه عوامل  ۸/۰ و نظر درصد بدون

. كش كاروان بـه آمـوزش سـالمت نيـاز دارنـد      حمتز
هـاي شـركت كننـده در     گروه ةتفاوتي بين ميانگين نمر

ــاالي   ــع ب ــج تمت ــر    ۸ح ــار و زي ــاهده    ۸ب ــار مش          ب
  .p>0.05)( نشد

آموزش سالمت در حين سفر حج هم : هشتم ةيگو
  . رسد نظر مي ضروري به

 ۲/۱۲ درصد موافـق،  ۹/۵۴موافق،  درصد كامالً ۲۵
درصـد   ۳/۰درصـد مخـالف و    ۶/۷درصد بدون نظـر،  

مخالف بودند كه آموزش سالمت در حـين سـفر    كامالً
ميـانگين گـروه افـراد    . رسد نظر مي حج هم ضروري به

بار شركت در حج تمتع بـه طـور معنـي داري     ۸باالي 
ــر  ــراد زي ــود  ۸بيشــتر اف ــار ب ــر  ۲۳/۴(ب ، ۷۲/۳در براب

p=0.025.(  

توانـد   هاي نوين مي تكنولوژي استفاده از: نهم ةيگو
ثير بسزايي در انتقال مفاهيم آموزشي به زائران داشـته  أت

  .باشد

 ۳/۶ درصد موافق، ۹/۴۵موافق،  درصد كامالً ۹/۴۵
درصـد   ۱/۰درصـد مخـالف و    ۸/۱درصد بدون نظـر،  

هـاي نـوين    اسـتفاده از تكنولـوژي   .مخالف بودند كامالً
اهيم آموزشـي بـه   ثير بسـزايي در انتقـال مفـ   أتواند ت مي

هـاي   گروه ةتفاوتي بين ميانگين نمر. زائران داشته باشد
بـار   ۸بـار و زيـر    ۸كننده در حج تمتـع بـاالي    شركت

  .p>0.05)( مشاهده نشد

  :ؤاالت بخش كيفيبررسي س -ب
هـا روش تـدريس پزشـكان     از نظر مديران كـاروان 

در انتقال مفـاهيم   زائرانبراي  يكاروان به زبان تخصص
در  زائــرانبرخــي نداشــتن در حــج، حضــور  ســالمت

 نبـود به لحاظ تحصيالت و  زائرانهمگوني ناجلسات، 
نبـودن  ، زائـران به تفكيك تحصيالت  يموزشآ يمحتوا
براي بـانوان، عـدم وجـود ارتبـاط      هاي جداگانه كالس

مناسب بين پزشك كاروان، مدير و روحاني كـاروان در  
اي مفـاهيم   انتقال مفاهيم سالمت، كمبود پخـش رسـانه  



وليد دنده بر، ناصر چرخساز، حسين فضلي، سعيد حيدري
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از نكـردن  سالمت در حـج از صـدا و سـيما، اسـتفاده     
ترين داليـل   محتواي سمعي و بصري، به ترتيب از مهم

در حـال حاضـر    زائـران در آموزش سالمت بـه   نقص
  . است

هـا اسـتفاده از بروشـورهاي     از نظر مديران كـاروان 
بيشــتر از محتواهــاي  ةي ســالمت، اســتفادهــا آمــوزش

ــب انيميشــن و تصــاوير  آموزشــي الكترونيكــي در قال
 و بـا توجـه بـه تحصـيالت     زائـران بندي  جذاب، گروه

 زائـران كردن موزش سالمت، فعال آي ها تشكيل كارگاه
ــتفاده از روش ــا اس ــا ب ــزاري  ه ــري، برگ ــارش فك ي ب

بيشتر  ة، استفادزائرانايجاد انگيزه در  مسابقات علمي و
 ســيما در انتقــال مفــاهيم ســالمت و توليــد از صــدا و

واهاي آموزشي بـه منظـور اسـتفاده در هواپيمـا يـا      محت
ــان ــنهاد    زم ــب پيش ــه ترتي ــاه ب ــار در فرودگ ــاي انتظ ه
هايي براي درك بهتـر مفـاهيم سـالمت و ايجـاد      روش

  .انگيزه يادگيري به زائران بود

 يهـا  کمـک  يآموزش ةدورها  از نظر مديران كاروان
هاي مقابلـه بـا اسـترس و     هفردي، دور ه و بهداشتياول
جمعي و آموزش بهداشت فردي و ظ سالمت روان، حف

ــم ــرين دوره و محيطــي از مه ــاي پيشــنهادي  ت ــراي ه ب
انـدركاران حـج و    آموزش سالمت بـه زائـران و دسـت   

   .زيارت بود

 يتوجهبي هاي واگيردار، مسموميت غذايي،  بيماري
رژيـم   ةآشنايي به برنامناي بهداشتي، ها به توصيه زائران

ـ  غذايي مناسـب،   ي هـا  بـه توصـيه   زائـران  يهوجبـي ت
، هـا  در كـاروان دفـع زبالـه   پزشكان و مديران كـاروان،  

 يهـا  تـرين چـالش   مهـم  هـا  اصالح وضعيت دستشويي
سالمت در طول ايام حج و زيارت از نظر مديران  ةمقول

  . بود ها كاروان

  بحث
مديراني كه تعـداد دفعـات    ةبا توجه به نتايج مطالع

ضرورت و اهميت نان آاند،  بيشتري به حج مشرف شده

آموزش سالمت را بيشتر از مديراني كه كمتـر تشـرف   
و آمـوزش را در قبـل و   ردنـد  ك مـي  پيدا كرده اند درك 

. دانسـتند  مـي  ضـروري   حـج كـامالً   يحين سفر معنـو 
هـايي در خصـوص آمـوزش سـالمت در      هرچند نقص

  .حج از ديدگاه مديران وجود داشت

ارتقاي كمي راي ببا توجه به نتايج، پيشنهادات زير 
   :رددگ مي هاي سالمت در حج پيشنهاد  و كيفي آموزش

افزايش احساس نيـاز بـه آمـوزش سـالمت در      -۱
ها از طريق انتقال تجربيـات   مديران و روحانيون كاروان

  ؛ون با سابقهياز مديران و روحان
ــالس  -۲ ــدريس و  برگـــزاري كـ ــاي روش تـ هـ

  ؛پزشكان كاروانبراي  يشناس مخاطب

ــدوين محتوا  -۳ ــه تفكيــك    ت ــي ب ــاي آموزش ه
 ؛نيو محل انتظار زائر زائرانهاي تحصيالتي  گروه
بـراي  تدوين محتواهاي آموزشي الكترونيكـي    -۴
 ؛سيما صدا و هاي آموزشي و و پخش در كالس زائران
ي بهداشتي پزشـكان  ها كيد بر پذيرش توصيهأت -۵

و مديران از طريق انتقال خاطرات و تجربيات به زبـان  
 ؛وا و جذابيش

ثر آموزشي در ؤهاي مختلف و م فاده از شيوهاست -۶
  ؛انتقال مفاهيم سالمت در حج

جذاب  يها ق روشين از طرازائر ةزيت انگيتقو -۷
  ؛يثر مانند مسابقات آموزشؤو م

  ؛م غلطير در مفاهييجاد تغيا -۸

ـ اول يهـا  کمـک  يموزشآ يها دوره يبرگزار -۹ ه، ي
ران، يمـد  بـراي  ط بهداشت روان يو مح يبهداشت فرد

انـدرکاران   گـر دسـت  يهـا و د  ون کارواني، روحانعوامل
 .حج

  گیري  نتیجه
 يهاي واگيردار، مسـموميت غـذايي، تـوجه    بيماري

 رژيـم  ةآشنايي به برنامناهاي بهداشتي،  به توصيه زائران
هـاي   بـه توصـيه   زائـران  يتـوجه بـي  غذايي مناسـب،   

در زبالــه صــحيح نا، دفــع پزشــكان و مــديران كــاروان
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نقص  و ها وضعيت دستشوييسب بودن نامنا، ها كاروان
سالمت در طول ايام  يها ترين چالش ها مهم در آموزش

  .استحج و زيارت از ديدگاه مديران 
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