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 1393دوم، تابستان  ي، شمارهپنجمايران، سالتي اسالم وطب سنّيمجلّه 

  
جويان دختر دانشكده روانشناسي دانشگاه هاي هاي طب سنتي توسط دانش بررسي نحوه آشنايي و استفاده از كتاب

  ها  ها و ارائه پيشنهاداتي در جهت افزايش ميزان استفاده از اين كتاب و تهران براي درمان بيماري) س(الزهرا
  

   ب ، كيميا تقي زاده ميالنيب ، سميرا طهماسبي آشتيانيب ، نسرين علي پور*الف منصور تاجداران
  
  

  )س(دانشگاه الزهرا شناسي  طالعات و دانشدانشيار گروه علم ا الف
  )س(كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه الزهرا  ب

  

  چكيده
هاي طـب سـنتي در    هدف از انجام اين پژوهش بررسي نحوه ي آشنايي دانشجويان با طب سنتي و بررسي نقش كتاب :سابقه و هدف

اين كتب در درمان بيماري ها در بـين دانشـجويان دختـر دانشـكده هـاي روانشناسـي        ترويج اين علم همچنين بررسي ديدگاه آنها به
  .و تهران است) س(دانشگاه هاي الزهرا

روايـي  . انجام گرفت) محقق ساخته(روش اين پژوهش پيمايشي و  روش گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه :ها مواد و روش
ت و دانش شناسي دانشگاه الزهرا بررسي شد و اصـالحات الزم صـورت گرفـت و بـراي     صوري پرسشنامه توسط اساتيد علم اطالعا

دانشجوي دختـر   1561از بين . درصد بدست آمد 4/77محاسبه ي پايايي پرسشنامه نيز آزمون آلفاي كرونباخ به عمل آمد كه مقدار آن 
  . توزيع شدنفر با روش كرجسي و مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه  262اين دو دانشكده 

اسـت،   % 1/62ها نشان داد كه در زمينه آشنايي با طب سنتي باالترين رتبه مربوط به از طريق تلويزيون بـا كسـب درصـد     يافته :ها يافته
ديدگاه دانشجويان به كتب طب سـنتي  . قرار دارد% 1/46اين درحالي است كه از طريق كتاب هاي طب سنتي در رتبه چهارم با درصد 

  . است% 40/3برخي از بيماريها، داراي ميانگين در درمان 
هاي طب سنتي در آشنايي با اين علم كم تشخيص داده شد و با  با توجه به يافته هاي پژوهش و اهداف ديگر نقش كتاب :نتيجه گيري

  .يك جمع بندي كلي در انتها تعدادي راهكار براي ترويج طب سنتي و كتابهاي اين علم ارائه شده است
  .هاي طب سنتي، درمان، داروهاي گياهي، رسانه ها طب سنتي، كتاب :ها واژه كليد

  

   :مقدمه
كتاب در سال هايي نه چندان دور، مهمترين رسانه فرهنگي 
بوده است، كه وظيفه انتقال فطرت، تجربه و اطالعـات بشـر را   
ــاي     ــانه ه ــر رس ــروزه، در عص ــت و ام ــته اس ــده داش ــر عه ب

رقيباني توانا، همچنان در بـاالترين   الكترونيكي، با وجود داشتن
كتاب، به عنـوان يكـي   . رتبه از نظر ميزان استفاده قرار مي گيرد

از بنيادي ترين عناصر شـكل دهنـده عصـر فرهنـگ مكتـوب،      
همچنان كانون توجه سياست گذاران فرهنگي و نظام آموزشـي  

اگـر چـه كتـاب، ابـزاري سـودمند در رشـد شخصـيت،        . است

نايي هاي انسان است ولي استفاده از آن، بـراي  استعداد ها و توا
به روشي علمي و نوعي درمان،  " Bibliotherapy كتاب درماني"

  )1.(مفهومي نوپا مي باشد
 Online رسـاني  دايره المعارف پيوسته كتابـداري و اطـالع  

Dictionary for Library and Information Science 

(ODLIS)  اسـتفاده  : يف كرده استدرماني را اينگونه تعر كتاب
هاي انتخاب شده برمبناي محتـواي آن در يـك برنامـه     از كتاب

مطالعه كه براي تسهيل بهبود بيماراني كه از بيماريهاي ذهنـي و  
بـه طـور   . يا اختالالت هيجاني رنج ميبرند، طراحي شده اسـت 

 92دي : افتيدر خيتار

 93شهريور: تاريخ پذيرش
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  تاجداران و همكاران           

  141 ---1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

شناسـايي  : ايده آل، ايـن فرآينـد در سـه مرحلـه رخ مـي دهـد      
يك شخصيت خاص در كار توصيه شده  شخصي از خواننده با

صورت ميگيرد، در نتيجه به يك تخليه هيجاني منجر مي شود، 
كه خود باعث بينش عقالني درباره ارتباط راه حل پيشنهاد شده 

همچنـين كتابـدرماني   . در متن به تجربه خود خواننده مي شود
مكمل درمان، در پزشكي و روان پزشكي باليني براي كمك بـه  

اراي مشكالت احساسي يا بيماري رواني تعريـف شـده   افراد د
: ، و نيز كتاب درماني را مي توان اينگونـه توضـيح داد  )2(است

فرآيندي از ميانكنش نيروي دروني بـين شخصـيت خواننـده و     
متن، ميانكنشي كه ممكن است براي سـنجش، تعـديل و رشـد    

اين در حـالي اسـت كـه    ). 3(شخصي مورد استفاده قرار بگيرد
معتقــد اســت كــه مفهــوم اساســي كتــاب  Pehrsson رســونپه

فكـر كتـاب درمـاني از    . درماني، بازپروري از راه خواندن است
آنجا بر مي خيزد كه انسان به تعيـين هويـت بـا ديگـران از راه     

كتـاب درمـاني تعامـل ميـان     . ادبيات و هنر عالقـه منـد اسـت   
در روش درمـان بـا كتـاب، مطالـب     . خواننده و ادبيـات اسـت  

خواندني كه در اختيار خواننده قرار مي گيرد، تـأثير درمـاني و   
به طور كلي كتاب درماني ). 4(شفا بخشي و آگاهي بخشي دارد

را  راهنمايي و مشاوره، با استفاده از كتاب مي دانند، اما غالـب  
در . تحقيقات به جنبه هاي رواني درمان با كتـاب پرداختـه انـد   

مسـتقل بـار آورد و  خوانـدن     حاليكه كتاب مي توانـد فـرد را  
كتاب، دانش و مهارت هـاي خواننـده را افـزايش مـي دهـد و      
همچنين به خواننده كمك ميكند تا در مسيري كه يادگرفته گام 

هـاي متعـدد پزشـكي بـه      كتـاب . بردارد، و دست به عمل بزند
كند و گاهي  هاي جسمي توسط فرد كمك مي تشخيص بيماري

در ايـن  . رمان نيز تجويز مي شـود توصيه و نسخه هايي براي د
هاي طب سنتي و عمل به توصـيه هـاي    پژوهش خواندن كتاب

آن به عنوان يكي ديگر از جنبه هاي كتابدرماني در نظـر گرفتـه   
  .شده است

علم طـب علمـي اسـت كـه دربـاره بـدن آدمـي از لحـاظ         
تندرستي و بيماري مطالعه مي شود و موضـوع آن بـدن انسـان    

تنها بـراي پيشـگيري، تشـخيص و درمـان     طب سنتي نه . است
بيماري ها به كار مي رود بلكـه جهـت مراقبـت از سـالمت و     

طـب سـنتي ايـران بـر پيشـگيري از      . بهبود زندگي كاريي دارد

بيماري ها با آموزش روش صحيح زندگي تأكيد دارد و پزشك 
موفق را پزشكي مي دانند كه سالمتي جامعه را حفظ كنـد و بـا   

. اد بيماران و مصرف دارو كـاهش خواهـد يافـت   اين تدبير تعد
سال قبل از مـيالد   8000ريشه هاي طب سنتي ايران به بيش از 

مي رسد طبق نظر سيريل الگـود مـورخ پزشـكي قبـل از طـب      
  ).6(يوناني وجود داشته است

 World در بيانيه ي طب سنتي سـازمان بهداشـت جهـاني   

Health Organization  )WHO( ر طب سـنتي  براي نخستين با
مجموعه ي تمامي علـوم نظـري و   «: اينگونه تعريف شده است

هـاي   عملي كه در تشخيص طبي، پيشـگيري و درمـان بيمـاري   
جسمي، ذهني يا ناهنجاري هاي اجتماعي به كار مي رود و بـه  
صورت گفتاري يا نوشتاري از نسلي به نسل ديگر انتقال يافتـه  

فرهنـگ مـردم در    از گذشته هاي دور طب سنتي بـا  .)7(»است
آميختــه اســت و جنبــه هــاي مختلفــي از درمــان را بــه خــود  
اختصاص داده است و در حال حاضـر ميـزان اسـتفاده از ايـن     

  . شيوه بستگي به شناخت و باور مردم دارد
در دوره هاي مختلف تمدن اين مـرز و بـوم چـه پـيش از     
 اسالم و چه بعد از آن طبيبان و دانشمندان بزرگي چون برزويه

و ابـن سـينا بزرگتـرين دانشـمند     ) حكيم دوره ساساني(طبيب 
ايراني پا به عرصه پزشكي گذارده انـد كـه سـهمي بـه سـزا در      
ترقي و تعالي علوم در جهان داشـته انـد و بـا آثـاري گرانقـدر      
چون قانون در طب كه حاوي گرانبهاترين دانش ها در شناخت 

ر ايـران بلكـه   خواص گياهان و درمان بيماري هاست، نه تنها د
  ).5(در دنيا شناخته شده است

هاي طب سنتي فارسي متعددي به چاپ رسيده است،  كتاب
در مقالـه اي بـا عنـوان     1381حسن منتصب مجـابي در سـال   

عنـوان كتـاب    138، "بررسي متون طب سنتي به چاپ رسيده"
البته اين اثر به بررسـي  . طب سنتي فارسي را معرفي كرده است

در سالهاي اخيـر توجـه   . سنتي پرداخته استكتب قديمي طب 
اسالمي و انتشار كتاب در اين زمينه رشـد  -به طب سنتي ايراني

افراد بسياري از اين كتابها براي مطالعه . روزافزوني داشته است
  .كنند يو درمان استفاده م

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

https://jiitm.ir/article-1-373-fa.html


  ... هاي طب سنتي بررسي نحوه آشنايي و استفاده از كتاب 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  142

  :ها مواد و روش
مكمل و جايگزين طيف وسيعي  صحبت درباره طب سنتي،

در بر مـي انگيـزد؛ از يـك گـرايش افراطـي و       از واكنش ها را
بـا ايـن وجـود    . دليـل و ناآگاهانـه   انتقادناپذير تا يك انكار بـي 

بكارگيري طب سنتي در كشورهاي در حال توسعه و استفاده از 
جايگزين دركشورهايي توسعه يافتـه بـه صـورت    / طب مكمل 

خـالق بـزرگ، جهـان را    ). 8(روزافزوني در حال گسترش است
لق كرده كه هر چه را انسان نياز داشته باشد در محيط طوري خ

يكي از شـرايط الزم بـراي موفـق    . اطرافش به طور طبيعي بيابد
شدن در معالجه بيمـاري هـا و مراقبـت هـاي اوليـه بهداشـتي       

گياهان يكـي از منـابع عمـومي    . مصرف داروهاي مناسب است
 از مشكالت بزرگي كـه طـب جديـد بـا    . داروها بوده و هستند

وجود امتيازهاي ظاهري آن نسبت به طب سـنتي بـا خـود بـه     
باشد كه  ارمغان آورده، مصرف روز افزون داروهاي شيميايي مي

متأسفانه روز به روز شكل حادتري به خود مي گيرد، همچنـين  
توجه روز افزون به طب جديد موجب شده ميـزان اسـتفاده از   

ي تواند طب سنتي كاهش چشمگيري داشته باشد و اين خود م
بي شك آشنايي با طـب سـنتي و داروهـاي    . نگران كننده باشد

گياهي روشهاي متفاوتي دارد، در اين پژوهش به بررسي نحـوه  
آشنايي دانشجويان با طـب سـنتي و گياهـان دارويـي و نقـش      

همچنـين  . هاي طب سنتي در اين شـناخت پرداختـه ايـم    كتاب
هاي شـيميايي هـم   نحوه اطمينان افراد به گياهان دارويي و دارو

  . مورد بررسي قرار گرفته است
تصور غلطي در اين زمينه وجود دارد كـه گياهـان دارويـي    

اما يكي از نكات مهم در كاربرد گياهـان داروئـي،    مضر نيستند،
بـه  . ميان كنش آنها با يكديگر و بـا داروهـاي شـيميايي اسـت    

عنوان مثال دكتر سيد علـي ضـيايي و دكتـر بيتـا مسـگرپور در      
احتيـاط مصـرف و تـداخالت دارويـي     «كتاب خود بـا عنـوان   

نكات كلي مربوط  »گياهان دارويي بر اساس شواهد و مستندات
به داروشناسي گياهان دارويي و عـوارض ناخواسـته و جـانبي    

تـداخالت دارويـي اشـاره بـه     . گياهان دارويي را بيان كرده اند
اروي اثرات زيان آور در صورت مصرف همزمان دو يـا چنـد د  

گياهي دارد و عوارض گياهي زماني مطرح است كه گياهان بـه  
بـه ايـن   ). 9(مقدار زياد و يا براي مدت طوالني مصرف شـوند 

منظور به بررسي تصور دانشجويان در مورد عوارض داروهـاي  
  .گياهي و شيميايي نيز پرداخته شده است

هـاي طـب    ميزان استفاده از نسخه هـاي موجـود در كتـاب   
ربخشي آنهـا از ديگـر مـوارد مـورد بررسـي در ايـن       سنتي و اث

به طور كلي اهداف اين پژوهش موارد زير مـي  . پژوهش است
  :باشد
  بررسي نحوه ي آشنايي دانشجويان با طب سنتي  
 هاي طب سنتي در ترويج ايـن علـم    بررسي نقش كتاب

    در بين دانشجويان
  روش شناخت داروهاي گياهي  
 انشجويان بـراي  اسـتفاده   شناسايي منبع مورد اطمينان د

  از داروهاي گياهي 
  نحوه آشنايي با خواص و عوارض داروهاي گياهي  
  

  :سواالت اساسي پژوهش
اكثريت دانشجويان از چه طريقي با طب سنتي آشـنا شـده   

 اند؟

دانشجويان چه ديدگاهي نسبت به كتب طب سنتي دارنـد؟  
 باشد؟ و ميزان رضايت آنها ازاين كتب درچه حدي مي

نشجويان از چه طريقي خـواص گياهـان دارويـي مـورد     دا
 كنند؟  استفاده خود را شناسايي مي

الويت اطمينان از خواص و عوارض گياهان دارويي با كدام 
 )تلويزيون، كتاب، اينترنت، دوستان و آشنايان(رسانه است؟

در زمان بيماري چگونه فرد به شناسايي و درمـان بيمـاري   
فراد در درمان بيماري بـا طـب سـنتي و    مي پردازد؟ آيا الويت ا

 كتب آن است يا پزشكان و داروهاي شيميايي؟

 
  :تعاريف عملياتي

كتاب درماني مفهوم جديدي نيست و بـراي  : كتاب درماني
آن تعاريف بسياري ارائه شده است، در اينجا به برخـي از آنهـا   

بـه   2از دو واژه بيبليـوس 1اصطالح بيبليو تراپي. اشاره مي شود
يعني شفا داده نشأت گرفته است و قدمتي  3ني كتاب و تراپيامع

                                                           
1Bibliotherapy 
2Biblios 
3Therapia 
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  تاجداران و همكاران           

  143 ---1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

ــه آن  معــادل كتا ــه اســكندريه دارد، كــه ب ســالن مطالعــه «بخان
بنـابر مسـتندات تـاريخي در قـرآن     . مي گفتند »بيمارستان روان

مجيد و انجيل هم بر قدرت شـفا بخـش كلمـات تأكيـد شـده      
سـيس  اگرچه واژه كتـاب درمـاني ريشـه جديـد التا    ). 10(است

دارد، استفاده از خواندن به عنوان يك ابزار درماني در زمانهـاي  
در قـرون  . قديم به رسميت شناخته و استفاده مـي شـده اسـت   

وسطي نهادهاي امكانات پزشكي و تـاديبي اغلـب كتابهـايي را    
براي كمك به افراد درگير بـا بيمـاري هـاي روانـي و جسـمي      

طرز كار خواندن براي  ميالدي 18با پايان قرن . تجويز ميكردند
درمان در بيشتر موسسات تغيير كرد، و كتابخانـه هـا در بيشـتر    

در قــرن ). 11(بيمارســتانهاي روانــي در اروپــا تاســيس شــدند
هيجدهم و نوزدهم كتاب درمـاني بـه صـورت گسـترده اي در     

به عنوان جنبـه   1904آمريكا و اروپا به كار مي رفت و از سال 
كتاب درمـاني   ).8(آمريكا شناخته شد اي از حرفه كتابداري در

به عنوان مكمل درمان، در پزشكي و روان پزشكي باليني بـراي  
كمك به افراد داراي مشكالت احساسي يا بيماري هاي روانـي  

كــار  و حــل مشــكالت شخصــي از راه مطالعــة جهــت دار بــه 
  ).12(رود مي

ليندمن به نقـل از تيـو، كتـاب درمـاني را چنـين تعريـف        
مطالعة مشخص، برنامه ريزي شده، ساختار بندي شده « :كند مي

و قابل كنترل به منظور درمان اضطراب و ساير مشكالت رواني 
كـارل منينگـر،   . )13(»كه با راهنمايي پزشك انجـام مـي گيـرد   

تعريف خود را از كتاب درماني محدود بـه آثـار خاصـي نمـي     
اصد كند، بلكه مشخص كردن دقيق كتاب هاي برگزيده براي مق

همچنين مي توان گفت  .)14(درماني، را مورد نظر قرار مي دهد
منظور از كتاب درماني، راهنمايي و مشاوره با استفاده از كتـاب  

به ويژه وقتي راهنمايي را جريان ياري دهنده اي بـدانيم  . است
با ايـن  . كه فرد را در شناخت خود و محيط خود ياري مي كند

ار وسيع و گسترده مـي شـود و   تعريف حيطة كتاب درماني بسي
ماننـد  . مي تواند ميليون ها انسان را عمالً زير پوشش قرار دهد

انسان هاي بيماري كه علي رغم سالمت مغز و اندام هاي بدن، 
از بيماري رنج مي برند، يا انسان هاي سالمي كه دچار مشـكل  
يا مشكالتي شده اند و يا انسان هاي سالمي كـه بـراي رشـد و    

خويش به شناخت خـود و محـيط پيرامونشـان نيـاز      شكوفايي
  ).15(دارند

طاش كبري زاده در كتاب خود به نام مفتاح السـعاده،  : طب
طب را اين چنين تعريف كرده است، پزشكي يـا طـب علمـي    
است كه بدن انسان را از نظـر تندرسـتي و بيمـاري بـه منظـور      

 موضـوع . كنـد  حفظ سالمت و از بين بردن بيماري بررسي مـي 
  .)16(علم طب، بدن انسان از نظر تندرستي و بيماري است

سنت در فرهنگ فارسي، لغتي است كه از زبان : طب سنتي
تازي گرفته شده و به معني راه و روش، عادت و خوي، طريقه 

است كـه   1و قانون و مترادف آن در زبان هاي التين ترادسيون
م و به معني انتقال شفاهي و آمـوزش شـفاهي عـادات و رسـو    

فرهنگ از سلف به خلف، از پدر به پسر صورت غير نوشته يـا  
به طـور خالصـه غـرض از    . عادت ارثي از دهان به دهان است

طب سنتي طب مردم يا طب توده اي است كه نام طب زكـاء و  
  .)17(خوانده مي شود 2طب العجائر يا فولك مديسين

عبدالحسين زنوزي تبريزي در مورد بقراط و تأسـيس علـم   
تأسيس علم طب را : توسط او در مطرح االنهار مي نويسد طب

به بقراط  نسبت مي دهند كه منظور، اشاعه اين علم است آنچه 
از كتب قدما مفهوم مي شود پيش از بقراط نيـز طـب مكتـوب    

  .)15(بوده ولي به به طوري كه عموم ناس منتفع  شوند
طب سنتي بخشي از علم پزشكي است كه قبل از پزشـكي  

نوشـته هـاي بـه جـاي مانـده      . ن در جوامع توسعه پيدا كردنوي
سـال   5000نشان مي دهد كه مطالعه در زمينه گياه درمـاني بـه   

سـال قبـل از مـيالد     1000در مصـر قـديم از   . پيش بر ميگردد
. مسيح استفاده از گياهان دارويي در طب مورد تأكيد بوده است

تجديـد نظـر   ميالدي سازمان بهداشت جهاني با  2000در سال 
  :طب سنتي را اينگونه تعريف نمودند

طب سنتي واژه اي كلي است كه هم به سيستم هاي طـب  «
 _سنتي  مانند طب سنتي چين، آيرووداي هند و طـب يونـاني   

درمـان  . عربي و هم به انواع مختلف طب بومي اطالق مي شود
استفاده از گياهـان دارويـي،   (هاي طب سنتي شامل دارودرماني

مانند طب سـوزني،  (و روشهاي غير دارويي) و معدني حيواني 

                                                           
1Tradition 
2Folk Medicine 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

https://jiitm.ir/article-1-373-fa.html


  ... هاي طب سنتي بررسي نحوه آشنايي و استفاده از كتاب 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  144

در مجمـوع طـب   . باشـد  مـي ) ماساژ، درمانهاي روحي و رواني
سنتي شامل كليه ي اقدامات بهداشتي، رويكردهـا، اطالعـات و   
باورهايي كه به اشكال مختلف دارويـي و غيـر دارويـي، بـراي     
حفــظ ســالمتي و همچنــين درمــان، تشــخيص و پيشــگيري از 

درصـورتي كـه ايـن اعمـال     . باشد ها به كار مي روند، ميبيماري
جزئي از سنت يك كشور يا در بطن سيستم خـدمات پزشـكي   
رسمي كشور نباشد واژه هاي مكمل، جايگزين، غيرمتعارف يـا  

  ».موازي به كار مي رود
طب سنتي نقش بسزايي در شناسايي فرهنـگ جوامـع ايفـا    

در پرتو طـب سـنتي   توان فرهنگ يك قوم را  گاهي مي. كند مي
اهميت طب سنتي گاهي از آن جهـت اسـت كـه    . جستجو كرد

مي تواند بخش مهمي از فرهنگ جامعه را منتقل كند علي رغم 
توسعه پزشكي نوين نقش طب سـنتي در جوامـع انسـاني غيـر     
قابل انكاراست و حتي توسعه علم پزشـكي نـوين در بسـياري    

تعاليم و دستورات . موارد بر پايه طب سنتي بنا نهاده شده است
اسالمي كه منبعث از قرآن مجيد است نه تنها با طـب سـنتي و   
استفاده از گياهان دارويي منافـات نـدارد بلكـه مكمـل آن نيـز      

خداوند در قرآن به اهميـت بعضـي از گياهـان و    ). 18(باشد مي
درختان اشاره كرده كه اگر به آن ها دقت شود در مي يابيم كـه  

، 61سوره بقره آيه : به عنوان مثال. سان داردريشه در سالمتي ان
  .11سوره نحل آيه 

از هزاران سال پيش تا كنون، گياهان منبع مهم دارويي بوده 
حتي امروز مركز سـالمت جهـاني تخمـين زده اسـت كـه      . اند

از مردم بر روي درمان سنتي مثل اسـتفاده از علـف   % 80حدود 
مهمـي از داروهـاي    گياهان دارويي منبع خيلـي . ها تكيه دارند

كتاب هاي طـب سـنتي   ) 18. (حفاظت كننده زندگي مي باشند
عالوه بر بررسي گياهان دارويـي و طـب سـنتي بـه تشـخيص      

كند و در مواردي گياهان متعددي  بيماري توسط افراد كمك مي
خوانـدن و اسـتفاده از ايـن    . را براي درمان پيشنهاد مـي دهنـد  

درماني در نظر گرفته شـده   كتاب ها براي درمان نوعي از كتاب
  .است
  
  
 

  :روش پژوهش و جامعه آماري
ــه، پيمايشــي مــي  ــن مطالع ــژوهش اي روش . باشــد روش پ

و ) محقـق سـاخته  (گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشـنامه 
براي طراحي پرسشنامه . بيشتر سواالت بسته پاسخ انجام گرفت

يم گرديـد  پس از مرور متون مربوطه، پرسشنامه ايي تهيه و تنظـ 
. كه شامل دو بخش سواالت فردي و سـواالت پـژوهش اسـت   

سـوال مربـوط بـه مشخصـات فـردي شـركت        3بخش اول با 
سوال پژوهش بـود، كـه بـراي     22كنندگان و بخش دوم شامل 

. پاسخگويي به سواالت اساسي پژوهش حاضر طرح شده است
روايي صوري پرسشنامه توسط اساتيد علم اطالعـات و دانـش   

دانشگاه الزهرا بررسي شـد و اصـالحات الزم صـورت    شناسي 
گرفت و براي محاسبه ي پايايي پرسشـنامه نيـز آزمـون آلفـاي     

  .درصد بدست آمد 4/77كرونباخ به عمل آمد كه مقدار آن 
جامعه پژوهش دانشجويان دختـر دانشـكده روانشناسـي و    

. و تهران در نظر گرفته شد) س(علوم تربيتي دو دانشگاه الزهرا
اد دانشجويان دختر شاغل در دانشكده روانشناسي و علـوم  تعد

نفـر و در دانشـگاه    586تربيتي دانشگاه تهران در تمامي مقاطع 
با استفاده ازجدول كرجسـي و  . نفر عنوان شد 975) س(الزهرا

 88(نفر  262تعداد  .Krejcie R. V. and Morgan D. W مورگان
از كل ) ) س(گاه الزهرانفر از دانش 174نفر از دانشگاه تهران و 

شـيوه نمونـه گيـري از    . مجموعه به عنوان نمونه انتخاب شدند
پـس از توزيـع پرسشـنامه تعـداد     . نوع تصادفي ساده انجام شد

بـراي تجزيـه و   . عودت داده شد) درصد 5/88(پرسشنامه  232
اسـتفاده   2نسـخه   SPSS تحليل آماري اطالعات از نرم افـزار  

  .شده است
 

  :يافته ها
راساس يافته هاي بدست آمده از مشخصات فردي شركت ب

قرار  18-23كنندگان، بيشترين شركت كنندگان در رده ي سني 
درصد از آنها در مقطع ليسانس در حـال تحصـيل    4/50داشتند،

مربـوط بـه رشـته ي برنامـه     %) 2/27(بودند و بيشترين درصد 
  . ريزي آموزشي بود

نشـجويان از چـه   اكثريـت دا : پاسخ به پرسش اول پژوهش
  طريقي با طب سنتي آشنا شده اند؟
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  تاجداران و همكاران           

  145 ---1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

نشان مي دهد باالترين رتبه مربـوط بـه    1يافته هاي جدول 
و انحـراف   62/0،  با ميانگين % 1/62تلويزيون با كسب درصد 

همچنـين كتابهـاي طـب سـنتي بـا      . باشـد  مي 486/0استاندارد 
  .در رتبه چهارم قرار گرفته است% 1/46

  
  اواني نحوه آشنايي با طب سنتيتوزيع فر. 1جدول 

ف 
حرا

ان
ارد

اند
است

ين  
انگ

مي
اني  

راو
ف

 

صد
در

 

  ميزان
نحوه 
 آشنايي

 تلويزيون  1/62% 144  62/0  486/0

 اينترنت 6/55% 129  56/0  498/0

 دوستان 0/50% 116  50/0  501/0

 كتاب 1/46% 107 46/0 500/0

 ساير 8/10% 25  11/0  311/0

 
نشـجويان چـه ديـدگاهي    دا: پاسخ به پرسش دوم پـژوهش 

نسبت به كتب طب سنتي دارند؟ و ميزان رضايت آنهـا از ايـن   
  باشد؟ كتب درچه حدي مي

ــاالترين رتبــه  نشــان مــي 2هــاي جــدول يافتــه دهــد كــه ب
هـاي طـب    كتـاب (ي اول مربوط است به گويـه ) 40/3(ميانگين

و 60/2با ميـانگين ) كند هاي را درمان مي سنتي برخي از بيماري
) 79/2(تـرين رتبـه ميـانگين    و پـايين  777/0اندارد انحراف است

دستورات كتب طب سنتي بـراي  (مربوط است به گويه ي سوم
ــا ميــانگين  ) درمــان بيمــاريم مفيــد بودنــد و انحــراف  21/3ب

اين سه گويـه بـا توجـه بـه ميـانگين حـدود        .050/1استاندارد 
 .اعتماد جامعه در حد مورد قبول و رضايت مي باشد

 

  
  وزيع فراواني ديدگاه و ميزان رضايت دانشجويان از كتب طب سنتيت. 2جدول

  
  

دانشـجويان از چـه طريقـي    : پاسخ به پرسش سوم پژوهش
 كنند؟  مورد استفاده خود را شناسايي مي خواص گياهان دارويي

نشـان مـي دهـد كـه بـاالترين رتبـه        3يافته هـاي جـدول   
شناسايي خـواص  (مربوط است به گويه ي دوم) 65/2(ميانگين

و انحـراف  35/3بـا ميـانگين    ) هـا  از طريق مراجعه به عطـاري 
مربوط است ) 39/2(و پايين ترين رتبه ميانگين047/1استاندارد 

شناســايي خــواص از طريــق جســتجو در (ســومبــه گويــه ي 
بـين  . 031/1و انحـراف اسـتاندارد   61/3بـا ميـانگين    ) اينترنت

و ) شناسايي خواص و عوارض از طريق تجربه(گويه ي چهارم
شناسـايي  (گويه دوم تفاوت بسيار اندك است اما گويـه ي اول 

بـا دو  ) خواص و عوارض از طريق مطالعه ي كتب طب سـنتي 

  ميزان تاييد
شه  گويه ها

همي
ات  
 اوق

ب
اغل

  

هي
گا

رت  
 ند

به
قت  

چ و
هي

  

 ميانگين
رتبه 
  ميانگين

انحراف 
 استاندارد

حدود اعتماد 
ميانگين جامعه 

)05/0 =α(  

ب 
ز كت

ن ا
ويا

شج
 دان

ت
ضاي

ن ر
ميزا

 و 
گاه

ديد
تي
 سن

ب
ط

  

رخي از هاي طب سنتي ب كتاب
  هاي را درمان ميكند بيماري

    18  26  98  94  13 فراواني
60/2  

  
40/3  

  
777/0  

  50/2=كمترين

  70/2=بيشترين  4/0  2/11  2/42  5/40  6/5  درصد

هاي طب سنتي براي  كتاب
درمان همه ي بيماري ها مفيداند

    14  58  106  42  12 فراواني
09/3  

  
91/2  

  
936/0  

  97/2=كمترين

  21/3=بيشترين  0/6  0/25  7/45  1/18  2/5  درصد

دستورات كتب طب سنتي براي 
  درمان بيماريم مفيد بودند

    26  67  81  46  12 فراواني
21/3  

  
79/2  

  
050/1  

  08/3=كمترين

  35/3=بيشترين  2/11  9/28  9/34  8/19  2/5  درصد
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  .كتابهاي طب سنتي اشاره مي شودبـه  ه اختالف دارد كه باز هم به عدم توجـه  گويه ي مطرح شد
  

  توزيع فراواني نحوه ي شناسايي خواص گياهان دارويي. 3جدول

ميزان تائيد
شه  گويه ها

همي
ات  
 اوق

ب
اغل

  

هي
گا

رت  
 ند

به
قت  

چ و
هي

  

 ميانگين
رتبه 
  ميانگين

انحراف 
 استاندارد

حدود اعتماد 
  ميانگين جامعه

)05/0 =α(  
  

ويي
دار

ان 
ياه
ص گ

خوا
ي 
ساي

شنا
وه  

نح
  

شناسايي خواص و عوارض از طريق مطالعه ي 
  كتب طب سنتي

    49  64 74 33 12 فراواني
45/3  

  
55/2  

  
127/1  

  31/3=كمترين
  60/3=بيشترين 1/21 6/27 9/31 2/14 2/5 درصد

شناسايي خواص و عوارض از طريق مراجعه به 
  ها عطاري

    34  71 79 39 9 فراواني
35/3  

  
65/2  

  
047/1  

  22/3=كمترين
  49/3=بيشترين 7/14 6/30 1/34 8/16 9/3 درصد

شناسايي خواص و عوارض از طريق جستجو در
  اينترنت

    47  87 66 24 8 فراواني
61/3  

  
39/2  

  
031/1  

  47/3=كمترين
  74/3=بيشترين 3/20 5/37 4/28 3/10 4/3 درصد

  از طريق تجربهشناسايي خواص و عوارض 
    30  83  74  34  11 فراواني

38/3  
  
62/2  

  
037/1  

  08/3=كمترين
  35/3=بيشترين 9/12 8/35 8/31 7/14 7/4 درصد

 
الويت اطمينان از خـواص  : پاسخ به پرسش چهارم پژوهش
تلويزيون، كتاب، اينترنـت،  (گياهان دارويي با كدام رسانه است؟

  )دوستان و آشنايان
نشـان مـي دهـد كـه بـاالترين رتبـه        4ل يافته هـاي جـدو  

) كتب طب سـنتي (مربوط است به گويه ي دوم) 44/3(ميانگين

و پايين ترين رتبـه   978/0و انحراف استاندارد  56/2با ميانگين 
از طريق معرفي (مربوط است به گويه ي چهارم) 93/2(ميانگين

و انحـراف   07/3بـا ميـانگين  ) و توصيه ي دوسـتان و آشـنايان  
  .980/0رداستاندا

  
  توزيع فراواني رسانه مرجح افراد در كسب اطمينان از خواص گياهان دارويي. 4جدول

  
در زمان بيماري چگونه فرد : خ به پرسش پنجم پژوهشپاس

به شناسايي و درمان بيماري مي پـردازد؟ آيـا الويـت افـراد در     
درمان بيماري با طـب سـنتي و كتـب آن اسـت يـا پزشـكان و       

 داروهاي شيميايي؟

ميزان تائيد
شه  گويه ها

همي
ات  
 اوق

ب
اغل

  
هي

گا
رت  

 ند
به

قت  
چ و

هي
  

ميانگين
رتبه 
  ميانگين

انحراف 
  استاندارد

حدود اعتماد ميانگين 
  )α= 05/0(جامعه 

سانه
ر

  

طب سنتيبرنامه هاي تلويزيوني در باره ي 
    12  45  93  67  15فراواني

88/2 
  
12/3  

  
968/0  

  75/2=كمترين
  00/3=بيشترين 9/281/404/192/5 5/6 درصد

  كتب طب سنتي
   7 26 93 71 35فراواني

56/2 
  
44/3  

  
978/0  

  44/2=كمترين
  69/2=بيشترين1/156/301/402/1100/3 درصد

  ترنتجستجو و مطالعه ي مطالب در اين
   14 38 82 75 23فراواني

76/2 
  
24/3  

  
036/1  

  63/2=كمترين
  90/2=بيشترين 3/323/354/160/6 9/9 درصد

از طريق معرفي و توصيه ي دوستان و 
  آشنايان

   12 68 93 43 16فراواني
07/3 

  
93/2  

  
980/0  

  95/2=كمترين
  20/3=بيشترين 5/181/403/292/5 9/6 درصد
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نحوه ي شناسايي : از دو بخش تشكيل شده است 5جدول 
بخـش اول ايـن   يافتـه هـاي   . بيماري و نحوه ي درمان بيماري

مربـوط  ) 01/3(جدول نشان مي دهد كه باالترين رتبه ميـانگين 
بـا ميـانگين   ) مراجعه به پزشك متخصص(است به گويه ي اول

و پـــايين تـــرين رتبـــه 071/1و انحـــراف اســـتاندارد   99/2
مراجعــه بــه (مربــوط اســت بــه گويــه ي دوم) 11/2(ميــانگين

ــنتي ــانگين ) متخصـــص طـــب سـ ــا ميـ و انحـــراف  89/3بـ
يافته هاي بخش دوم جدول نشان مي دهد كـه  .922/0اندارداست

ــانگين  ــه مي ــاالترين رتب ــه ي  ) 00/3(ب ــه گوي ــوط اســت ب مرب
ــه(دوم ــانگين ) گياهــان دارويــي موجــود در خان ــا مي و  00/3ب

) 06/2(و پـايين تـرين رتبـه ميـانگين    987/0انحراف استاندارد 
استفاده از دستورات كتـب طـب   (مربوط است به گويه ي پنجم

و انحـراف   95/3با ميانگين  ) تي براي درمان همه بيماري هاسن
  .959/0استاندارد

  

  
  توزيع فراواني نحوه ي شناسايي و درمان بيماري. 5جدول

ميزان تائيد
شه  گويه ها

همي
ات  
 اوق

ب
اغل

  

هي
گا

رت  
 ند

به
قت  

چ و
هي

  

رتبه ميانگينميانگين
  

انحراف استاندارد
حدود اعتماد ميانگين 

  )α= 05/0(جامعه 

ري
يما

ي ب
ساي

شنا
ي 

وه 
نح

  

  
  مراجعه به پزشك متخصص

    18  54  90 47  23فراواني
99/2 

  
01/3  

  
071/1  

  85/2=كمترين
  13/3=بيشترين 3/208/383/238/7 9/9 درصد

  مراجعه به متخصص طب سنتي
    62 105  46 16  3فراواني

89/3 
  
11/2  

  
922/0  

  77/3=كمترين
  01/4=بيشترين8/193/457/26 9/6 3/1 درصد

  مراجعه به كتب طب سنتي
   41 82 70 26 13فراواني

48/3 
  
52/2  

  
081/1  

  34/3=كمترين
  62/3=بيشترين2/112/303/357/17 6/5 درصد

ري
يما

ن  ب
رما

ي د
وه 

نح
  

  استفاده از داروهاي شيميايي
   21 66 72 57 16فراواني

08/3 
  
92/2  

  
080/1  

  94/2=كمترين
  22/3=بيشترين 6/240/314/281/9 9/6 درصد

تمايل به استفاده از گياهان دارويي 
  موجود در خانه

   14 53 100 48 17فراواني
00/3 

  
00/3  

  
987/0  

  87/3=كمترين
  12/3=بيشترين 7/201/438/220/6 3/7 درصد

  تهيه دارو  بدون نسخه از داروخانه
   30 72 83 37 10فراواني

32/3 
  
68/2  

  
029/1  

  19/3=كمترين
  46/3=بيشترين9/158/350/319/12 3/4 درصد

استفاده از توصيه هاي اقوام و 
  دوستان

    20  64  98 45  5فراواني
21/3 

  
79/2  

  
927/0  

  09/3=كمترين
  33/3=بيشترين 4/192/426/276/8 2/2 درصد

استفاده از دستورات كتب طب سنتي 
  ه بيماري هابراي درمان هم

    73  94  61  9  5فراواني
95/3 

  
06/2  

  
959/0  

  83/3=كمترين
  07/4=بيشترين0/225/405/31 9/3 2/2 درصد

تهيه گياهان دارويي بدون نسخه از 
  عطاري

  55  73  75 23  6فراواني
64/3 

  
36/2  

  
031/1  

  50/3=كمترين
  77/3=بيشترين3/325/317/23 9/9 6/2 درصد

  
اده از كتب طب سنتي براي استف

  درمان
 42 77 64 39 10فراواني

44/3 
  
56/2  

  
099/1  

  30/3=كمترين
  58/3=بيشترين8/166/272/331/18 3/4 درصد

 
   :و نتيجه گيري بحث
با توجه به تحقيقات انجام شده منابع جديدي در اين مورد  

بج مـي  وجود نداشت، با اين وجود به اين موارد به عنـوان نتـا  

نشان دهنـده نقـش بـاالي     1يافته هاي جدول . توان اشاره كرد
. رسانه ها بويژه تلويزيون در آشنايي افراد با طب سـنتي اسـت  

كتاب كه موضوع اصلي پژوهش حاضر اسـت نقـش كمـي در    
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 23-18بيشترين افراد پاسخگو بـين  . آشنايي با طب سنتي دارد
ه كـم بـه   سال هستند، سن كم پاسخگويان تـوجيحي بـر توجـ   

كتابهاي طب سنتي نخواهد بود اما نشان دهنده نفوذ رسانه ها و 
  .بويژه تلويزيون در ميان قشر جوان جامعه است

با توجه به اهداف پژوهش، مي تـوانيم نتيجـه بگيـريم كـه     
كتاب هاي طب سنتي نقش زيادي در آشنايي با اين علم نداشته 

رسـانه هـا بـراي     اند و با توجه به نفوذ رسانه مي توان از ايـن 
معرفي كتابهاي طب سنتي و ترويج مطالعه اين كتابهـا اسـتفاده   

  .كرد
نشـان داد كـه دانشـجويان     2يافته هاي مربوط بـه جـدول   

هـاي را درمـان    هاي طب سنتي برخـي از بيمـاري   معتقدندكتاب
بنابراين با توجه بـه حـدود ميـانگين جامعـه بـا سـطح       . كند مي

تـوان   يمـ %95نمونه، با اطمينـان   و ميانگين α= 05/0معناداري 
-70/2ي بـازه ادعا كرد كه به طور متوسـط ميـانگين جامعـه در    

  . قرار خواهد گرفت 50/2
با توجه به سوال دوم پژوهش و يافته هـا مـي تـوان گفـت     

هـاي   يماريبي طب سنتي برخي از ها معتقدندكتابدانشجويان 
اهان دارويي كند و تمايل دارند هنگام بيماري از گي يمرا درمان 

موجود درخانه اسـتفاده كننـد كـه نشـان دهنـده ي اهميـت و       
باشد و مي  يمجايگاه گياهاي دارويي و طب سنتي در بين افراد 

توان از اين فرصت براي ترويج كتـابخواني در زمينـه كتابهـاي    
  .طب سنتي استفاده كرد

نشان دادكـه دانشـجويان مايـل     3يافته هاي مربوط جدول 
هــا  يعطــاردارويــي را از طريــق مراجعــه بــه  هســتند گياهــان
بنابراين با توجه بـه حـدود ميـانگين جامعـه بـا      . شناسايي كنند

% 95و ميـانگين نمونـه، بـا اطمينـان      α= 05/0سطح معناداري 
ي  در بـازه توان ادعا كرد كه به طور متوسط ميانگين جامعـه   يم

  . قرار خواهد گرفت 22/3- 49/3
طاري ها و تجربه شخصي بـاالتر  در اين مورد مراجعه به ع

از كتابهاي طب سنتي قرار گرفته اند و باز هم شاهد نقـش كـم   
درمورد تجربه شخصي اين مورد را . كتابهاي طب سنتي هستيم

سـال   23-18بايد لحاظ كرد كه بيشترين پاسخ دهنده هـا بـين   
سن دارند، اگر ميانگين سني پاسخ دهنده گان بيشتر باشـد آيـا   

  از مراجعه به عطاري نيز بيشتر خواهد شد؟ تجربه شخصي 

نشان داد كه رسـانه ايـي كـه     4يافته هاي مربوط به جدول 
ير را در كسب اطمينان از خـواص گياهـان دارويـي    تأثبيشترين 

داشت كتب طب سنتي بود بنابراين با توجه به حـدود ميـانگين   
 و ميانگين نمونه، با اطمينـان  α= 05/0جامعه با سطح معناداري 

در توان ادعا كرد كه به طور متوسـط ميـانگين جامعـه     يم% 95
  . قرار خواهد گرفت 44/2-69/2ي بازه

يافته هاي اين جدول نشان دهنده ي اعتماد افراد به كتـاب  
هاي طب سنتي است و با توجه به يافته هاي قبلـي مـي تـوان    
گفت با توجه به اينكه اعتماد بـه كتـاب هـا در زمينـه مصـرف      

رويي بيشتر از رسانه هاي ديگر است، اگـر آشـنايي و   گياهان دا
تبليغات در زمينه اين كتاب ها بيشتر شود شاهد رشـد مطالعـه   
. كتاب هاي طب سنتي به عنوان يك روش درماني خواهيم بود

يكي از اهداف مطالعه كتاب رشد دانسـته هاسـت و اگـر ايـن     
دانسته ها فرد را در درمان مشـكالت جسـمي و روانـي يـاري     
كنند بي شك به هدف غـايي مطالعـه كتـاب و كتـاب درمـاني      

  .خواهيم رسيد
نشـان داد كـه    5يافته هاي مربـوط بـه بخـش اول جـدول     

دانشجويان هنگام بيماري در اولين فرصت به پزشك متخصص 
بنابراين با توجه به حدود ميـانگين جامعـه بـا    . كنند يممراجعه 

ـ    α= 05/0سطح معناداري  % 95ا اطمينـان  و ميـانگين نمونـه، ب
ي   در بـازه توان ادعا كرد كه به طور متوسط ميانگين جامعـه   يم

قــرار خواهــد گرفــت، و يافتــه هــاي بخــش دوم  85/2– 13/3
نشان داد كه تمايـل بـه اسـتفاده از گياهـان دارويـي        5جدول 

باشـد بنـابراين بـا     يمـ موجود در خانه در بين دانشجويان زياد 
و  α= 05/0با سـطح معنـاداري    توجه به حدود ميانگين جامعه

توان ادعا كـرد كـه بـه طـور      يم% 95ميانگين نمونه، با اطمينان 
قـرار خواهـد    12/3-87/3ي  در بـازه متوسط ميـانگين جامعـه   

  . گرفت
تمايل به استفاده از گياهان دارويي نشـان دهنـده شـناخت    
خواص اين داروها و همچنين شناخت عوارض بسيار داروهاي 

يافته ها بيشتر بودن تمايل به خـود درمـاني بـا     شيميايي است،
گياهان دارويي در مقابل داروهاي شـيميايي را نيـز نشـان مـي     

درمقابل شاهد عدم اعتماد به دستورات كتاب هاي طـب  . دهند
سنتي براي درمان همه بيماري ها هستيم، كه خود احساس نياز 
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هـا را  به بررسي بيشتر اين كتابها و نسخه هاي ذكـر شـده در آن  
  . ايجاد مي كند

  
  :ارائه راهكار

با توجه به اينكه در اين پژوهش كتاب مدنظر بـوده اسـت،   
  :راهكارهايي بر اين اساس پيشنهاد مي شود

معرفي كتب طب سنتي توسط افراد متخصص در رسانه  .1
  .هاي گوناگون

غني كردن محتواي كتب طب سنتي با توجه به اهميـت   .2
 .و جايگاه آن در بين افراد

رسي نحوه طبقه بندي و فصل بنـدي كتابهـاي طـب    بر .3
 .سنتي براي بهتر شدن كاربرد آنها

نصب پوستر تبليغاتي و توزيع بروشورهاي مربـوط بـه    .4
  .كتاب هاي طب سنتي در مراكز بهداشتي و درماني

تربيت پزشكان متخصص طب سنتي و ترويج اسـتفاده   .5
  .از گياهان دارويي

وهـاي شـيميايي   تجويز گياهان دارويـي بـه همـراه دار    .6
توسط پزشكان متخصص به دليل ميزان اعتبار باالي آنها در 

  .بين افراد
آشنا كردن افراد با طب سنتي و گياهان دارويي از طريق  .7

ترويج مطالعه ي كتب طب سنتي توسط افراد متخصص در 
 .حوزه ي پزشكي

برپايي كالس ها و همايش هاي آشنايي با طب سنتي و  .8
 گرفته در اين علم معرفي موفقيتهاي صورت
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