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ABSTRACT

Background & Objectives: Considering the climatic conditions of Iran and the 
increasing use of medicinal plants in Iran and all around the world, focusing on the 
knowledge, practices and attitudes of medical students is important. This study was 
conducted to determine knowledge, attitudes and practices of the medical students 
of Mazandaran University of Medical Sciences concerning medicinal plants.
Materials and Methods: This cross-sectional survey was conducted on 406 stu-
dents of Mazandaran University of Medical Sciences in 2013. The participants 
were selected through convenience sampling method. The data were collected by 
a valid and reliable questionnaire, and analyzed performing descriptive statistics 
and t-test by SPSS, version 16.
Results: Based on the data, sample’s mean and standard deviation associated with 
knowledge, practice and attitude were 44.56±12.75, 49.03±9.17 and 40.91±10.26, 
respectively. There was a statistically significant difference between this result 
and the 50% average (P-values: <0/001, 0/034, <0/001,   respectively).
Conclusion: Based on the results of this study and the increasing use of medicinal 
plants, comprehensive investigations and subsequent proper planning for improv-
ing knowledge, attitudes and practices of medical students concerning medicinal 
plants seems to be necessary.
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حا مقاله پژوهشی

ارزیابی آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به گیاهان دارویی  

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شرایط اقلیمی ایران و افزایش روزافزون مصرف گیاهان دارویی در 
ایران و جهان، توجه به آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان علوم پزشکی حائز اهمیت است. 
با هدف تعیین میزان آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  این مطالعه 

مازندران، در زمینۀ گیاهان دارویی انجام شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  روی 406  بر  توصیفی،  مطالعۀ  این  و روش ها:  مواد 
مازندران، در سال 1392 و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. داده ها به وسیلۀ 
پرسش نامۀ محقق ساخته )روا و پایا( جمع آوری شد. نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری 

میانگین، انحراف معیار وT test  نیز جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 
آگاهی  با  ارتباط  در  معیار  انحراف  و  میانگین  ای،  نمونه  یک  تی  آزمون  اساس  بر  نتایج: 
12/74±44/56 به دست آمد که با میانگین 50 درصدی اختالف معناداری داشت )0/001> 
معناداری  اختالف  میانگین 50 درصدی  با  بود که  نگرش 40/91±10/26  با  ارتباط  P(. در 
داشت )P <0/001(؛ در ارتباط با عملکرد نیز 9/17±49/03 بود که در این مورد هم با میانگین 

.)P <0/034(50 درصدی اختالف معناداری مشاهده شد
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و افزایش روزافزون استفاده از گیاهان دارویی، انجام 
بهبودی سطح آگاهی،  برنامه ریزی های صحیح در راستای  به دنبال آن  تحقیقات منسجم و 

نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در زمینه گیاهان دارویی ضروری به نظر می رسد. 

واژه های کلیدی: گیاهان دارویی، آگاهی، عملکرد، نگرش، دانشجویان

11 پژوهشكدۀ1. دارويي،1 علوم1 تحقيقات1 مركز1
پزشكي1 علوم1 دانشگاه1 هموگلوبينوپاتي،1

مازندران،1ساري،1ايران
21 گروه1زيست1شناسی،1دانشگاه1پيام1نور،1تهران،1.

ايران
31 زهرا1. فاطمه1 بيمارستان1 پرستاری،1 كارشناس1

مازندران،1 پزشكی1 علوم1 دانشگاه1 )س(1ساری،1
ساری،1ايران

41 علوم1. دانشگاه1 دانشجويی،1 تحقيقات1 كميتۀ1
پزشكی1مازندران،1ساری،1ايران

51 گروه1شيمی1داروئی،1دانشكدۀ1داروسازی1ساری،1.
دانشگاه1علوم1پزشكی1مازندران،1ساری،1ايران

61 ساری،1. بهداشت1 دانشكدۀ1 زيستی،1 آمار1 گروه1
دانشگاه1علوم1پزشكی1مازندران،1ساری،1ايران

كميتۀ1 نژاد،1 رستم1 مصطفی1 مسئول:  نویسنده 
تحقيقات1دانشجويی،1دانشگاه1علوم1پزشكی1مازندران،1

ساری،1ايران
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دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به گیاهان دارویی. مجله طب پیشگیری طبری، پاییز 1394؛1)2(: 40-45.
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مقدمه
و1 فرهنگ11ها1 در1طب1سنتی،1 دارويی1 گياهان1 ديرباز،1 از1
اقوام1مختلف1مورد1استفاده،1شناخت1و1دارای1كاربرد1بوده1اند1
گياهان1 از1 تمدن،1 پيشرفت1 با1 زمان1 هم1 نيز1 انسان11ها1 1 1.)1(
پوشش1 1، شكار1 تغذيه،1 مانند1 خود1 اساسی1 نيازهای1 برای1
اقليم11های1 بودن1 دارا1 با1 ايران1 1.)2( كردند1 می11 استفاده1 و...1
از1 بيش1 و1 گياهی1 گونۀ1 18000 حدود1 دارای1 هوايی،1 و1 آب1
11000گونۀ1دارويی،1بستر1بسيار1مناسبی1جهت1دستيابی1به1
اين1كشور1 1.)3( باشد1 نادر1می1 و1 دارويی1 ارزش1 با1 گونه1های1
داراي1پيشينه1اي1طوالنی1در1زمينۀ1طب1سنتی1و1استفاده1از1
1است.1غنی1بودن1فلور1 گياهان1دارويی1در1درمان1بيماري11ها
1گياهان1 1از 1استفاده 1دانش1باالي1ايرانيان1در گياهی1ايران1و
1ضرورت1توجه1 اين1گياهان، ايرانيان1به1 1عالقۀ1 1نيز و دارويی1
روزافزون1 استفادۀ1 1.)4( می11كند1 1چندان1 1دو 1را 1علم 1اين به
اين1گياهان1 به1 ويژه11ای1 توجه1 داروهای1گياهی1در1جهان،1 از1
درصد1 از1301 بيش1 در1حال1حاضر،1 1.)5( است1 برانگيخته1 را1
داروهای1گياهی1ِبرگرفته1از1منابع1طبيعی،1در1بيمارستان11ها1
گياهان1 كه1 طوری1 به1 )6(؛1 شود1 می11 استفاده1 ها1 كلينيک11 و1
موارد،1 بعضی1 در1 حتی1 و1 سالم1تر1 انتخابی1 عنوان1 به1 دارويی1
اين1 مهم1 علل1 از1 يكی1 1.)7( معرفی1شده11اند1 مؤثر1 مادۀ1 تنها1
جايگزينی،1عوارض1جانبی1كمتر1اين1داروها1نسبت1به1داروهای1
بهداشت1جهانی،1 شيميايی1است1)8(.1طبق1گزارش1سازمان1
125درصد1از1داروهای1متداول،1ريش1ه1ای1گياهی1دارند1)9(.1
كاربردهای1ناآگاهانه1و1خودسرانۀ1افراد1از1گياهانی1كه1به1تصور1
آن1ها1دارای1ارزش1درمانی1است،1منجر1به1بروز1عوارض1جانبی1و1
انواع1مسموميت11ها1می11گردد.1طبق1آمار1منتشر1شده1در1كشور1
از1كل1موارد1گزارش1شده1به1 آمريكا،1حدود151تا1101درصد1
مراكز1كنترل1مسموميت1را،1مسموميت11های1گياهی1تشكيل1
می11دهند1)10(.1مطالعات1ِدو1دهه1اخير1نشان1می11دهد1كه1وسعت1
و1شيوع1استفاده1از1طب1گياهی،1بدون1مشورت1و1هماهنگی1با1

پزشكان1در1حال1گسترش1است1)10(.1
در1مطالعۀ1Kemper1و1همكارانش،1ميزان1آگاهی1داروسازان1
از1مكمل11های1گياهی1و1رژيمی،1نسبت1به1پرستاران،1پزشكان،1

متخصصان1تغذيه1و1دانشجويان1علوم1پزشكی،1بيشتر1گزارش1
شده1است1)12(.1در1مطالعه11ای1ديگر1كه1بر1روی1زنان1باردار1
مراجعه1كننده1به1مراكز1بهداشتی1شهر1كرد1انجام1شد،1ميزان1
استفاده1از1داروهای1گياهی151/91درصد1بوده1و191/71درصد1
نيز1نگرش1مثبتی1نسبت1به1داروهای1گياهی1داشته11اند.155/91
درصد1افراد1نيز،1مصرف1داروهای1گياهی1را1به1پزشک1معالج1
ضرر1 بی1 آن1 علت1 ترين1 شايع11 كه1 بودند،1 نداده1 اطالع1 خود1
دانستن1داروهای1گياهی1و1عدم1پرسش1پزشک1گزارش1شده1
است1)13(.1نتايج1مطالعه11ای1در1شهر1تهران1نشان1می11دهد1كه1
طريقۀ1آشنايی1با1روش11های1طب1گياهی1-در1اكثر1نمونه11های1
مورد1پژوهش-1اطرافيان1بوده11اند1و1كادر1پزشكی1تنها1در17/31
درصد1موارد1به1عنوان1منبع1آگاهی1معرفی1شده11است1)11(.

روزافزون1 افزايش1 و1 ايران1 اقليمی1 شرايط1 به1 توجه1 با1
آگاهی،1 به1 توجه1 جهان،1 و1 ايران1 در1 دارويی1 گياهان1 مصرف1
عملكرد1و1نگرش1دانشجويان1علوم1پزشكی1به1عنوان1اعضای1
مطالعه1 اين1 دارد.1 بسياری1 اهميت1 جامعه1 سالمت1 سيستم1
دانشجويان1 نگرش1 و1 آگاهی،1عملكرد1 ميزان1 تعيين1 با1هدف1
دارويی1 گياهان1 زمينۀ1 در1 مازندران،1 پزشكی1 علوم1 دانشگاه1

انجام1شده1است.

موادوروشها
اين1مطالعه1به1صورت1توصيفی1و1از1نوع1مقطعی1می11باشد1
كه1در1سال113921در1دانشگاه1علوم1پزشكی1مازندران1انجام1
شد.1طبق1فرمول1406661نفر1از1دانشجويان1در1حال1تحصيل1
به1 ورود1 معيارهای1 تنها1 وارد1مطالعه1شدند.1 دانشگاه1 اين1 در1
پرسش1نامه1 تكميل1 جهت1 شخصی1 رضايت1 داشتن1 مطالعه،1
است.1 بوده1 طرح1 اجرای1 زمان1 در1 درسی1 واحد1 بودن1 دارا1 و1
انتخاب1شدند.1 نمونه11گيری1تصادفی1ساده1 با1روش1 نمونه11ها1
انجام1 ساخته1 پژوهش1گر1 پرسشنامه11ای1 با1 داده11ها1 گردآوری1
شد1كه1روايی1آن1را1اساتيد1صاحب1نظر1در1اين1زمينه1تأييد1
0/85محاسبه1 كرونباخ1 آلفای1 با1 نيز1 آن1 پايايی1 11اند؛1 كرده1
گرديد.1اين1پرسش1نامه1شامل1دو1بخش1می11باشد؛1بخش1اول1
شركت11 دموگرافيک1 اطالعات1 به1 مربوط1 سؤاالت1 شامل1 آن1
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حا تحصيلی،1 مقطع1 و1 رشته1 جنس،1 سن،1 مانند:1 كنندگان،1
وضعيت1سكونت1و1...1بوده1است؛1بخش1دوم1نيز1اختصاص1به1
سؤاالتی1از1قبيل:1ميزان1آشنايی1دانشجويان1با1گياهان1دارويی1
و1ميزان1استفاده1و1عالقه11مندی1ايشان1به1اين1مبحث،1خواص1
روزمره،1 زندگی1 در1 آن1 مصرف1 ميزان1 گياهان،1 اين1 درمانی1
سابقۀ1انجام1كارهای1پژوهشی1و1...1داشته1است.1داده11ها1پس1
از1جمع11آوری،1وارد1نرم1افزار1SPSSv161گرديد1و1با1استفاده1از1
و1 معيار...(1 احراف1 و1 )ميانگين1 توصيفی1 آماری1 های1 آزمون11
تحليلیT test(1 و...(1مورد1تجزيه1و1تحليل1قرار1گرفت.1مقادير1

)P <0/05( معنی11دار1در1نظر1گرفته1شد.

نتایج
دانشجويان1 از1 نفر(1 1214( درصد1 152/7 مجموع1 در1 1 1
122/65±3/36 آن1ها1 سنی1 ميانگين1 و1 1اند1 بوده1 مؤنث1
بومی1 بررسی1 مورد1 دانشجويان1 از1 نيمی1 است.1 بوده1 سال1
و1 كارشناسی1 مقطع1 در1 نفر(1 1194( 148/7درصد1 بوده1اند.1
138/4درصد1)1156نفر(1در1مقطع1دكترای1عمومی1تحصيل1

كارشناسی1 مقطع1 در1 نفر(1 124( درصد1 15/9 كردند؛1 می11
مشغول1 مقاطع1 ساير1 در1 نيز1 نفر(1 120( درصد1 17 و1 ارشد1
121/7( نفر1 188 1.)1 شماره1 )جدول1 بوده11اند1 تحصيل1 به1
در1 درصد(1 118/5( نفر1 175 داروسازی،1 رشتۀ1 در1 درصد(1
نفر1 172 حرفه11ای،1 بهداشت1 و1 محيط1 بهداشت1 رشته11های1
)117/7درصد(1در1رشته1های1پرستاری1و1مامايی1و1671نفر1
)116/5درصد(1نيز1در1رشتۀ1دندانپزشكی1بوده11اند1)نمودار1

.)1 شماره1
به1 عالقه11مند1 دانشجويان،1 از1 نفر(1 1315( درصد1 177/7
ميزان1 همچنين1 اند؛1 بوده11 دارويی1 گياهان1 پيرامون1 مطالعه1
استفاده1از1گياهان1دارويی1در143/11درصد1از1دانشجويان1كم1
بوده1است.1منبع1آگاهی،1جهت1استفاده1از1گياهان1دارويی1در1
154/18درصد1)1220نفر(1از1دانشجويان1خانواده1و1اقوام1بوده1
است.155/661درصد1)1226نفر(1از1اين1گياهان1به1عنوان1دارو1
استفاده1می11كردند1و183/31درصد1نيز1بدون1تجويز1پزشک1از1

اين1گياهان1استفاده1نمی11كردند.
 )One-SampleT 1ای1 نمونه1 يک1 تی1 آزمون1 با1
آگاهی1 با1 ارتباط1 در1 معيار1 انحراف1 و1 ميانگين1 1test(
12/74±144/56به1دست1آمد1كه1با1ميانگين1501درصدی1
با1 ارتباط1 در1 P(؛1  <0/001( داشت1  معناداری1 اختالف1
150 ميانگين1 با1 كه1 بود1 140/91±10/26 نيز1 نگرش1
درصدی1اختالف1معناداری1داشتP <0/001( 1(؛1همچنين1
اين1مورد1 با1عملكرد9/171±149/03بود1كه1در1 ارتباط1 در1
مشاهده1 معناداری1 اختالف1 درصدی1 150 ميانگين1 با1 هم1

.)P <0/034( 1شد
در1 1)Independent T test( مستقل1 تی1 آزمون1 با1
آگاهی،1نگرش1و1عملكرد1دانشجويان1پسر1و1دختر،1تفاوت1

.)2 معناداری1مشاهده1نشد1)جدول1
و1 بومی1 دانشجويان1 نمرات1 معيار1 انحراف1 و1 ميانگين1
144 /81±13/35 آگاهی1 زمينۀ1 در1 ترتيب1 به1 بومی1 غير1
141 /22±10/17 نگرش1 زمينۀ1 در1 1،45 /48±12/36 و1
149 /19±8/76 عملكرد1 حيطۀ1 در1 و1 141 /93±9/33 و1
تی1 آزمون1 با1 مشاهده1 طی1 كه1 بود،1 149 /78±8/39 و1

جدول 1: اطالعات دموگرافیک

تعداد-درصد
درصدتعدادمشخصات دموگرافیک

مرد

جنسیت                                              

زن

192

214

47/3

52/7

کارشناسی 

کارشناسی ارشد

مقطع                                                

دکتری عمومی

سایر مقاطع

194

24

156

20

48/7

5/9

38/4

7

خوابگاهی

غیر خوابگاهی

203

203

50

50
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بين1 معناداری1 تفاوت1 1)T test 1Independent ( مستقل1
وجود1 ها1 حيطه11 اين1 در1 بومی1 غير1 و1 بومی1 دانشجويان1

.)P  <0/05( نداشت 

بحثونتیجهگیری
يافته11های1اين1مطالعه1نشان1می11دهد1كه1ميانگين1كلی1
بوده1 نمرات1آگاهی1و1عملكرد1دانشجويان1در1سطح1متوسط1
است1)ميانگين1آگاهی144/561و1عملكرد49/031(؛1همچنين1
بی1 نگرش1 دارای1 دانشجويان1 نمرات،1 كلی1 ميانگين1 طبق1
نظر1در1زمينۀ1آشنايی1و1استفاده1از1گياهان1دارويی1بوده11اند1
داده1 نشان1 همكاران1 و1 صديقی1 مطالعۀ1 1.)40/91 )ميانگين1
است1كه1ميزان1آگاهی1مردم1شهر1تهران1در1زمينۀ1طب1گياهی1
باال1بوده1و1استفاده1از1اين1روش1درمانی1در1اين1جمعيت،1قابل1
برای1 شده1 پرداخت1 های1 هزينه11 همچنين1 می11باشد؛1 توجه1
طب1گياهی1از1طيف1گسترده11ای1برخوردار1بوده1است1)11(.1با1
توجه1به1ميزان1استفادۀ1باال1از1گياهان1دارويی1در1اين1جمعيت1
دانشجويان1 آموزش1 گياهان1در1سالمت1جامعه،1 اين1 نقش1 و1
تقويت1 در1 مي11توانند1 كه1 افرادي1 عنوان1 به1 1- پزشكی1 علوم1
باورهاي1مثبت1و1افزايش1آگاهي1عمومي1و1آموزش1موثر1مردم1

نقشی1اساسي1ايفا1نمايند-1ضروری1به1نظر1می11رسد.
1هر1چند1كه1ميانگين1نمرات1حيطۀ1نگرش1و1عملكرد1در1
دانشجويان1دختر1بيشتر1از1دانشجويان1پسر1بود1و1در1زمينۀ1آگاهی،1

اين1ميزان1در1پسران1بيشتر1از1دختران1بود،1ولی1از1نظر1آماری1در1
هيچ1يک1از1زمينه11ها،1تفاوت1معناداری1بين1دو1جنس1مشاهده1
نشدP <0/05( 1(.1در1پژوهشی1كه1صديقی1و1همكارانش1انجام1
دادند،1در1ميزان1آگاهی1زنان1از1طب1گياهی1به1نسبت1مردان،1
تفاوت1معناداری1وجود1داشتP <0/001( 1(1)11(.1همچنين1طبق1
تحقيقات1كاهنی1و1همكاران1-كه1آگاهی1در1زمينۀ1داروهای1گياهی1
را1مورد1بررسی1قرار1داده11اند-1آگاهی1زنان1به1طور1معناداری1بيشتر1
1Kemper1(1)5(.1در1مطالعۀP <0/01( 1از1مردان1گزارش1شده1است
و1همكاران،1ميانگين1نمرات1آگاهی1زنان1)110/4±66/01(1بيشتر1از1
مردان1)111/3±65/31(1بود1)12(؛1اما1همانند1مطالعۀ1ما1اين1تفاوت1

.)P <0/05( معنادار1نبوده1است
گياهان1 از1 دانشجويان1 درصد1 173 حاضر،1 پژوهش1 در1
در1 كه1 است1 حالی1 در1 اين1 كردند؛1 می11 استفاده1 دارويی1
مطالعۀ1Kemper1و1همكاران1كه1بر1روی1پزشكان،1داروسازان،1
پرستاران،1متخصصان1تغذيه1و1دانشجويان1علوم1پزشكی1انجام1
مكمل11های1 و1 گياهان1 از1 كنندگان1 شركت1 درصد1 185 شد،1
نمرۀ1 كلی1 ميانگين1 همچنين1 كردند؛1 می11 استفاده1 رژيمی1

آگاهی110/71±165/81گزارش1شده1است1)12(.1
آشنايی1 طريقۀ1 كه1 كردند1 گزارش1 همكاران1 و1 صديقی1
مردم1شهر1تهران1با1طب1گياهی1اغلب1از1طريق1اطرافيان1بوده1
است1و1اغلب1شركت1كنندگان1در1اين1مطالعه،1بدون1تجويز1
پژوهش1 در1 1.)6( كردند1 می11 استفاده1 گياهی1 از1طب1 پزشک1
حاضر1نيز،1خانواده1و1اقوام1منبع1آگاهی1اكثر1شركت1كنندگان1
از1 پزشک1 تجويز1 بدون1 دانشجويان،1 اين1 بيشتر1 اما1 بوده11اند؛1
گياهان1دارويی1استفاده1نكرده11اند؛1گويا1دليل1اين1امر،1آگاهی1

جدول شماره 2: نتایج آزمون تی مستقل در دو جنس 40/20

انحراف میانگین نمرهجنس
معیار

P-value

نگرش
40/2010/24مرد

0/07
42/019/83زن

آگاهی
45/0912/64مرد

0/55
44/3112/87زن

عملکرد
48/277/94مرد

0/06
49/919/33زن

نمودار1: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس دانشکده
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حا مصرف1 عوارض1 به1 نسبت1 پزشكی1 علوم1 دانشجويان1 بيشتر1
كه1 واقعيت1 اين1 به1 توجه1 با1 است؛1همچنين1 دارو1 خودسرانۀ1
علوم1 های1 رشته11 تمامی1 برای1 دارويی1 گياهان1 درسی1 واحد1
پزشكی1تدريس1نمی11شود،1لذا1منبع1آگاهی1در1بسياری1از1اين1
دانشجويان1خانواده1و1اقوام1آن1ها1هستند1كه1اين1موضوع1اهميت1
توجه1بيشتر1به1كوريكولوم1آموزشی1دانشجويان1علوم1پزشكی1

را1نشان1می11دهد.
با1توجه1به1متوسط1بودن1سطح1آگاهی1دانشجويان1در1اين1
پژوهش1و1باال1بودن1سطح1عالقه11مندی1آن1ها1در1جهت1افزايش1
سطح1دانستنی11ها1از1اين1گياهان،1طراحی1برنامه1آموزشی1مدون1
برای1رشته11های1مختلف1علوم1پزشكی1با1توجه1به1نقش1آن1ها1در1

سيستم1سالمت1جامعه1در1راستای1بهبود1سطح1آگاهی،1نگرش1و1
عملكرد1اين1دانشجويان1در1زمينۀ1گياهان1دارويی1ضروری1به1نظر1
می11رسد.1انجام1تحقيقات1بيشتر1جهت1سنجش1آگاهی،1نگرش1و1
عملكرد1دانشجويان1علوم1پزشكی1می11تواند1در1طراحی1كوريكولوم1

آموزشی1بهتر1اين1رشته11ها1مؤثر1باشد.

تشکروقدردانی
ـت1 معاوـن از1 مــي1داننــد1 الزم1 خــود1 ـر1 ـب محققــان1
تحقيقــات1و1فن1آوري1دانشگاه1علوم1پزشكي1مازندران1كه1اعتبار1
مـالي1ايـن1طرح1را1تأمين1نموده1است1و1همچنين1از1دانشجويان1

شركت1كننده1در1مطالعه1تشكر1نمايند.1
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