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  چكيده
در ايـن مطالعـه   . انجام گرديد هاي مختلف طب مکمل و سنتي در شهر تهران   منظور بررسي فراواني استفاده مردم از روش      اين مطالعه به    

اي کـه بابـت       در يک ماه گذشته و نيز دفعـات اسـتفاده از آنهـا و هزينـه                ،سال گذشته   در يک  ،هاي مختلف تاکنون   فراواني استفاده از روش   
ه ها براي درمـان آنهـا اسـتفاده شـد          هايي که اين روش    رين بيماري ت همچنين شايع . مورد پرسش قرار گرفت   اند   استفاده از هر روش پرداخته    

 محله تهران انتخـاب گرديدنـد       ۳۰اي از     نفر از شهروندان تهراني که به روش خوشه        ۶۱۴۸اين مطالعه بر روي     .  مورد بررسي قرار گرفت    .بود
پرسـشگران آمـوزش ديـده     توسـط   وبخـش مختلـف بـود   ۱۶ سؤال در   ۳۶۳ شامل   اي که   پرسشنامه به وسيله اطالعات مورد نظر    . انجام شد 

 از افـراد مـورد    درصـد ۳/۵۷. پايايي و اعتبار پرسشنامه قبل از استفاده در مطالعه پايلوت مورد ارزيابي و تأييـد قـرار گرفـت   . آوري شد  جمع
 تـا  ۳۰  درصد،۹/۳۵ سال، ۳۰ تا ۱۵ درصد، ۸/۲۸ سال، ۱۵  افراد مورد مطالعه کمتر از درصد از  ۷/۲۲.  مرد بودند   درصد ۷/۴۲مطالعه زن و    

بومي ايـران و آب درمـاني   / مديتيشن، طب سنتي/ هاي يوگا درماني بيشترين رضايت از روش. سن داشتند سال  ۶۰ سال و بقيه باالتر از       ۶۰
افزايش (اختالالت انعقادي   «که روش حجامت براي درمان آنها مورد استفاده قرار گرفته بود،            هايي   يترين شکايات و بيمار    شايع. گزارش شد 
هـاي مختلـف طـب     روش. بودنـد » هاي پوسـتي  آکنه و ساير بيماري« و » اسکلتيـهاي عضالني   کمر درد و ساير بيماري«"، »)غلظت خون

زنده بيـشتر بـراي درمـان شکـستگي و در رفتگـي، کمـر درد و سـاير                   بومي ايران مثل شکسته بندي، زالو انداختن و خوردن ماهي           / سنتي
فراواني پـائين اسـتفاده از روشـي ماننـد يوگـا درمـاني و مديتيـشن        . کار رفته بودنده هاي کبدي ب  عضالني و بيماريـهاي اسکلتي   بيماري

هـاي   دم از تاثيرات ايـن روش و همچنـين هزينـه          رغم باال بودن رضايت پس از استفاده از آن ممکن است به علت عدم آگاهي عموم مر                  علي
ثيرات آن و أ و تـ هـايي همچـون يوگـا    روشاطالع رساني و افزايش آگاهي مردم در مورد     رسد   به نظر مي  .  باشد ها  شيوهشروع استفاده از اين     

ثر ؤفاده از ايـن روش مـ      هاي آن به منظور سهولت دسترسي مردم، در افزايش است          افزايش تعداد مراکز ارائه دهنده اين روش و کاهش هزينه         
 عضالني و  ـ  سنتي بيشتر براي درمان و پيشگيري از مشکالت اسکلتيـاين مطالعه نيز مانند ساير مطالعات نشان داد که طب مکمل  . باشد

 قابـل   هـا   يافتـه  ايـن    ،هـا در جامعـه     رود که با توجه به شيوع باالي اين بيماري         کار مي ه  ب) طرابضمانند ميگرن و ا   (مشکالت اعصاب و روان     
ها توسط خود افـراد يـا اطرافيـان          اي از اين روش    که بخش عمده   هاي طب مکمل و اين     با توجه به حجم باالي استفاده از روش       . استتوجيه  

 و نيز تربيت افراد آموزش ديده و صالحيت دار براي ارائه خدمات طـب مکمـل و             يريزي براي آموزش عموم    گردد، لزوم برنامه   آنها تجويز مي  
  .گردد تر احساس مي ثرتر و ايمنؤاي م سنتي به گونه

  
  شهر تهران، هاي طب مكمل و سنتي روش، فراواني :ها واژه كليد

                                                            
 ۱۵، واحد ۱/۱، پالك دوم غربي، كوچه خيابان شهيد حسيني، خيابان كريمخان زندتهران،  : پاسخگو نويسنده ∗

  ۸۸۸۳۶۹۱۹: تلفن
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  ٣٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
مـداخالت پزشـكي كـه بـه        و   ها درمانطب مکمل عبارت است از      

شـوند و بـه      هاي پزشكي آموزش داده نمي     گسترده در دانشكده   طور
 امروزه از ايـن   . نيستنددر دسترس   ها   طور معمول نيز در بيمارستان    

 به افراد   يدن سالمت بازگردانبراي درمان و    ها در كنار طب رايج       شيوه
 اي  به طور گـسترده    در افراد سالم     ي از ايجاد بيمار   يبيمار و پيشگير  

مطالعات انجام شده در ساير کشورهاي دنيا حاکي        . شود  استفاده مي 
ــهو هــا بــوده  از اســتفاده قابــل توجــه از ايــن روش  يمرغــم تمــا ب

، هر روزه   کالسيکها و تبليغات انجام شده در مورد پزشكى          پيشرفت
 ].۲، ۱[شوند  ميمند   از مردم به طب مكمل عالقهيتعداد بيشتر

 مردم از خدمات طب مكمـل و        )Utilization(تحليل بهره مندي    
گيـري   ريزي براي گـسترش بكـار      سنتي گام نخست در جهت برنامه     

سـازي اسـتفاده از     مكمـل و سـنتي و محـدود    هاي مفيد طـب     روش
هـاي معتبـر      داده. مؤثر و زيانبار در ايـن زمينـه اسـت          هاي غير   روش
هاي كلي بهره     د اطالعات مفيدي در زمينه ميزان     نتوان  مندي مي  بهره

مندي از خدمات طب مكمـل و سـنتي در جامعـه و نيـز اطالعـات                 
دمتي اسـتفاده   اي را در زمينه اين كه چه كسي، از چه نـوع خـ               ويژه
كند و اين خدمت را از چه منبعي، به چه مقدار، به كدام دليل و                 مي

 تـوان   ميبه عبارت ديگر. دنكند ارائه نماي   مي دريافتاي    با چه هزينه  
تصوير روشني از تقاضاي جامعه براي دريافت ايـن خـدمات، شـيوه             

 اين تقاضا و شيوه پاسخگويي نظـام         به اقدام مردم براي يافتن پاسخ    
تجزيـه و تحليـل     . ه تقاضـاي جامعـه بـه دسـت آورد         ارائه خدمات ب  

گـذاري    تواند كمك شـاياني بـراي سياسـت         صحيح اين اطالعات مي   
برنامه ريزان، مديران و عرضه كنندگان خدمات طب مكمل و سنتي           

  . باشد
هـاي   فراواني بكـارگيري روش    در اين مطالعه كه به منظور تعيين      

 نفـر  ۶۱۰۰شد، حدود طب مكمل و سنتي در ساكنين تهراني انجام       
هـاي    هاي مختلف استفاده از ايـن دسـته روش          از شهروندان از جنبه   

  .درماني مورد پرسشگري قرار گرفتند
  

   كار مواد و روش
 محلـه شـهر     ۳۰اين مطالعه از نوع پيمايشي مقطعي است که در          

در اين طرح پرسشنامه بـه روش پرسـشگري درب          . تهران انجام شد  
اي   گيري چند مرحله   ن منظور از روش نمونه    به اي . منازل تكميل شد  

گيـري امـاكن مـسكوني       در اين طرح از چارچوب نمونه     . استفاده شد 
در مرحلـه اول،    .  استفاده شـد   ۱۳۸۰سرشماري اداره پست در سال      

 طبقـه تقـسيم و در       ۸ گانه پستي به     ۸شهر تهران بر اساس مناطق      
ــه بعــدي  ــصادفي از چــارچوب    ســر۳۰مرحل ــه صــورت ت خوشــه ب

گيري اداره پست و تلگراف و تلفن و متناسب بـا جمعيـت هـر                 ونهنم
هـا، بـا      پـس از انتخـاب سرخوشـه      . گانه انتخاب شد  ۸يك از مناطق    

 و حرکت به سمت راسـت از مبـدأ آدرس            مراجعه به هر يك از آنها،     
در مرحلـه بعـدي در      .  پالك مسكوني شناسايي شد    ۹۰سرخوشه، تا   

 به طـور تـصادفي       )خانوار(ني   يك واحد مسكو    )ساختمان(هر پالك   
هـاي طـرح وارد       انتخاب گرديد و تمامي افراد خانوار به عنوان نمونه        

 سال ۱۵ سال مستقيماً و افراد كمتر از   ۱۵ افراد باالي . مطالعه شدند 
توســط يكــي از والــدين يــا سرپرســت وي مــورد پرســشگري قــرار 

  .گرفتند مي
 و يا افرادي از خانوار  نوبت براي خانوارها  ۳مراجعه به هر خانوار تا      

بـه منظـور   . که در مراجعات اول و دوم حضور نداشتند انجام گرفـت      
 ۵آوري اطالعات،     نظارت و کنترل کيفيت طرح، همزمان با فاز جمع        

 ۱۰هـاي هـر پرسـشگر بـه صـورت حـضوري و                درصد از پرسشگري  
. گرديـد   هاي طرح به صورت تلفنـي نظـارت مـي           درصد از پرسشنامه  
گيــري تمــامي   تــيم لكــه،آوري اطالعــات  جمــعهمچنــين پــس از

نمـود تـا      گيري محتـوايي مـي     آوري شده را لكه     هاي جمع   پرسشنامه
واقعـي و كـدهاي نـامعتبر        هـاي غيـر     موارد نقص اطالعـات و انـدازه      

براي گردآوري اطالعـات از يـک پرسـشنامه شـامل           . شناسايي گردد 
هاي   ده از روش   مشخصات فردي و سؤاالت مرتبط با استفا       پرسش از 

بـادکش، طـب سـوزني،      / مختلف شامل داروهاي گيـاهي، حجامـت      
مديتيشن، هيپنوتيزم، ماساژ درمـاني، طـب       / هوميوپاتي، يوگادرماني 

درماني، کايروپراکتيک و     نذر، آب درماني، انرژي   / فشاري، دعا درماني  
پرسشگران طرح قبل از شروع     . بومي ايراني استفاده شد   / طب سنتي 

طالعات در كارگاه آموزشي شرکت نمودنـد و بـا اهـداف            آوري ا   جمع
  .طرح، روش اجرا و روش پرسشگري آشنا شدند

گيـري فراوانـي اسـتفاده از روش هـاي           در اين مطالعه براي اندازه    
گرديـد   مـي مختلف، ابتدا پس از نام بردن روش درماني از وي سوال            

 پس از آن شناسد يا نه و مالك فقط پاسخ فرد بود و كه آيا آن را مي
شناختند، سؤال  هايي كه مي از افراد در مورد فراواني استفاده از روش

لذا توضيحي در مورد تعريف آن روش از سوي پرسـشگر بـه        . شد   مي
هاي حجامـت و      در اين مطالعه روش   . شد  فرد پاسخ دهنده داده نمي    

با هم و يوگادرماني و مديتيشن نيز همراه        ) حجامت خشك (بادكش  
در پرسـش از مـردم، اسـتفاده از هـر يـك از              لـذا   . يده شـد  هم پرس 

هاي يوگا و مديتيشن به تنهايي و نيز همراه با هم سؤال گرديد  روش
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  ٣٥٧

     همكاران و دكتر سيد آرش طهراني بني هاشمي                                                                                         ...       هاي طب مكمل وفراواني بكارگيري روش

   شـكل بـه عنـوان       ٣و در تحليل نتايج، استفاده به هـر يـك از ايـن              
  .مديتيشن گزارش گرديده است/ يوگا

 و  )۱۲نـسخه   ( SPSSافـزار    ها به كمك نـرم     تجزيه و تحليل داده   
و بيان  داده تحليلبراي . صورت گرفت) ۸نسخه ( STATAافزار  نرم

 بـا در نظـر   Survey data analysisهاي توصيفي از روش  شاخص
ـ     فراوانـي . گرفتن اثر خوشه اسـتفاده شـد       ه شـده در مـورد      هـاي ارائ

هــاي مختلــف تــاكنون و در يــك ســال گذشــته و  اســتفاده از روش
 شـهر   ۷۵هاي پرداختي هر روش با جمعيت سرشماري سـال            هزينه

  .اند تهران براي سن و جنس استاندارد شده
  
  ها يافته

ميــزان .  نفــر مــورد پرســشگري قــرار گرفتنــد۶۱۴۸در مجمــوع 
 درصـد   ۸/۷۰مطالعه  هاي مورد     پاسخدهي به طور متوسط در خوشه     

 درصـد   ۷/۴۳ درصد از شرکت کنندگان در مطالعـه زن و           ۳/۵۷. بود
   سـال،  ۱۵ مطالعه سن کمتر از       مورد  درصد از افراد   ۷/۲۲. مرد بودند 

.  سال و بـاالتر داشـتند      ۴۵ سال و بقيه سن      ۴۴ تا   ۱۵ درصد   ۴۸/ ۹
 ۵/۲۰ سال و انحراف معيار آن     ۱/۳۲ميانگين سن افراد مورد مطالعه      

سـواد،     درصد افـراد بـي     ۷ سال و باالتر مطالعه،      ۷ در افراد    .سال بود 
 ۴۷ درصد داراي درجات مختلفي از تحصيالت بدون ديـپلم و            ۶/۴۵

  از  درصـد  ۱/۳۱. درصد داراي تحصيالت در حد ديپلم و باالتر بودند        
 يک تحت پوشش درصد ۶۱. بودنداي ن  هيچ بيمه، تحت پوششافراد

 از   درصـد  ۶. بيمه بودند  ۲ افراد همزمان داراي      از  درصد ۴/۷بيمه و   
در پاسخ به سـؤالي کـه از        .  وضعيت بيمه نامشخص داشتند     نيز افراد

هـاي مختلـف       سال مطالعه در مورد آشنايي بـا روش        ۱۵افراد باالي   
هـاي دعـا    طب مکمل و سنتي پرسيده شد، باالترين آشنايي با روش     

 ۵/۹۴(داروهـاي گيـاهي     / ، گياهـان دارويـي    ) درصـد  ۷/۹۴(درماني  
ــا  )  درصــد۸/۹۰ (، حجامــت)درصــد ــزان آشــنايي ب ــرين مي و کمت
و )  درصـد  ۲/۶(، طب فـشاري     ) درصد ۳/۴(هاي کايروپراکتيک     روش

در اين سـؤال،  ). ۱جدول شماره  (ذکر شد   )  درصد ۳/۱۰(هوميوپاتي  
  . معيار آشنايي با هر روش فقط اظهار خود فرد بود

ون کناز افرادي که با هر روش آشنايي داشتند، در مورد اين که تا            
اين سؤال براي افراد . اند يا نه، سؤال گرديد از آن روش استفاده کرده

 سال توسط يکي از والدين يا سرپرسـت وي پاسـخ داده           ۱۵کمتر از   
  از ) درصـد  ۶/۶۲ - ۲/۷۰%: ۹۵دامنـه اطمينـان     ( درصـد    ۳/۶۶. شد

ــا ــراد مــورد مطالعــه ت   هــاي طــب  کنون از حــداقل يکــي از روشاف
 درصـد  ۵/۵۲ضـمن آن کـه   . بودنـد مکمل ـ سنتي اسـتفاده کـرده    

در طــول يــک ســال )  درصــد۵/۴۸ - ۶/۵۶%: ۹۵دامنــه اطمينــان (

هـاي طـب مکمـل و سـنتي را مـورد             گذشته حـداقل يکـي از روش      
   ).۱جدول شماره (استفاده قرار داده بودند 

شـود، گياهـان       نيز مـشاهده مـي     ۲همانگونه که در جدول شماره      
 درصـد و    ۶/۵۴ني به ترتيـب بـا       داروهاي گياهي و دعا درما    / دارويي

ــاالترين مــصرف را داشــته۲/۲۴ ــد  درصــد ب فراوانــي اســتفاده از . ان
دهـد کـه     ماه گذشته نـشان مـي     ۱هاي مختلف در يک سال و         روش

 نسبت ،گياهان دارويي و دعا درماني کماکان در صدر جدول استفاده
 ۷/۴۷گياهـان دارويـي     /  داروهاي گياهي  .ها قرار دارند    به ساير روش  

 ۵/۰ درصد، هوميوپاتي    ۴/۰ درصد، طب سوزني     ۳/۴درصد، حجامت   
 درصـد،   ۲/۰ درصد، هيپنوتيزم    ۲/۱مديتيشن  / درصد، يوگا درماني    

 درصد، ّآب درمـاني     ۹/۲۰نذر  /  درصد، دعا درماني   ۲/۳ماساژدرماني  
 ۳/۰ درصـد، كايروپراكتيـك      ۲ريكـي   /  درصد، انـرژي درمـاني       ۷/۷

) غير از داروهاي گياهي و حجامت (بومي ايران/ درصد و طب سنتي 
  .  درصد۳/۲

/ هاي مختلف طب مکمل     از افرادي که طي يک سال گذشته روش       
سنتي را استفاده کرده بودند، در مورد فراواني دفعات استفاده از آنها          

 درصد از استفاده کننـدگان      ۱۸در روش گياهان دارويي،     . سؤال شد 
 بـار   ۱ درصد   ۵۵ر در ماه و      با ۳تا   ۲ درصد   ۲۷ بار در ماه،     ۳بيش از   

  . و يا كمتر در ماه از اين روش استفاده کرده بودند
 درصد از استفاده كنندگان بيش از       ۳/۵۹نذر  / در روش دعادرماني  

 بار و يا    ۱ درصد   ۵/۱۷ بار در ماه و      ۴ تا   ۲ درصد   ۲/۲۳ بار در ماه،     ۴
  . ن روش استفاده كرده بودندكمتر در ماه از اي

 ۹۶/۱ ± ۱۵/۲بادکش  / ميانگين دفعات استفاده از روش حجامت       
ــه  ــار (دفع ــراف معي ــانگين±انح ــوزني )  مي ، ۰۲/۶ ± ۳/۵، طــب س

 جلـسه، ماسـاژ     ۵/۶ ± ۵/۵ جلسه، هيپنـوتيزم     ۶/۲ ± ۸/۳هوميوپاتي
 جلـسه،   ۸/۴۲ ± ۳/۱۱۳جلـسه، طـب فـشاري     ۲/۱۵ ± ۶/۳۹درماني  

ــاني  ــرژي درم ــک  ۳/۱۰ ± ۶/۳۷ان ــسه، کايروپراکتي  ۶/۹ ±۱/۱۱ جل
در روش  .  بـود  نوبـت  ۴/۱ ± ۸/۰بومي ايرانـي    / جلسه و طب سنتي     

در يـك سـال      درصـد از كـساني كـه         ۵/۵۴مديتيشن  / يوگا درماني   
 تـا   ۲ درصد   ۴/۱۶ بار در ماه،     ۴گذشته استفاده كرده بودند، بيش از       

ر در ماه آن را بـه كـار          درصد افراد كمتر از يك با      ۲۹ بار در ماه و      ۴
 درصـد از اسـتفاده كننـدگان،        ۴۵در روش آب درمـاني      . برده بودند 

 درصـد  ۹/۲۳ بار در مـاه و  ۴ تا ۲ درصد  ۹/۳۰ بار در ماه،     ۱كمتر از   
در پاسـخ بـه   .  بار در ماه از اين روش استفاده كرده بودنـد   ۴بيش از   

ه سنتي پرسيده شـد   / هاي طب مکمل    سؤالي که دليل انتخاب روش    
هاي سـودمند قبلـي خـود و          تجربه«ترين داليل به ترتيب       بود، شايع 
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  ٣٥٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

عـدم پاسـخ    «و  » کم خطر بودن و عـوارض کمتـر روش        «،  »ديگران
  ).۱نمودار شماره (ذکر شد » کافي درماني به طب رايج

در مورد روش دعادرماني عالوه بـر مـوارد ذکـر شـده در جـدول،                
د قلبـي بـه تـأثير دعـا      درصد و باور و اعتقا۷۰توصيه منابع مذهبي    

صـد در انتخـاب ايـن روش         در ۵/۸۲ درصد و توصيه اطرافيان      ۵/۹۶
تر به داروهاي گياهي در مقايسه بـا          رسي آسان تاند و دس    نقش داشته 

 درصد از پاسخ دهندگان به عنوان يكي ديگر         ۴/۴۷طب رايج توسط    
گياهان دارويي انتخاب شـده     /از داليل انتخاب روش داروهاي گياهي     

هـاي مختلـف       روش  يک سال گذشـته     طي  از استفاده کنندگان   .بود
  كـه  هـايي    بيماري ترين شکايات و     در مورد شايع   ،سنتي/ طب مکمل 

. براي درمان يا پيشگيري آن روش را به کار برده بودند سؤال گرديد            
ــكم   ــده و ش ــاراحتي مع ــاهي، درد و ن ــاي گي  ۲/۳۴(در روش داروه

، سـرفه و    ) درصـد  ۵/۱۶(، اضطراب و ساير اخـتالالت روانـي         )درصد
 ۷/۵(، فـشارخون بـاال و مـشكالت قلبـي           ) درصـد  ۴/۸(تنگي نفـس    

در . بيـشترين مـوارد اسـتفاده بودنـد       ) درصد ۶/۵(و يبوست   ) درصد
، كمر درد   ) درصد ۹/۲۴(بادکش، اختالالت انعقادي    / روش حجامت   

، آكنـه و سـاير   ) درصـد ۳/۲۰(هـاي عـضالني ـ اسـكلتي      و بيمـاري 
هـاي    و فشار خون و ساير بيماري     )  درصد ۷/۱۴(هاي پوستي     بيماري
 در روش طب سوزني كمـر درد و         . ذكر شده بود   ) درصد ۷/۱۰(قلبي  
، افزايش و كـاهش وزن  ) درصد۲/۵۴(هاي اسكتي ـ عضالني   يبيمار

  .  مورد اشاره قرار گرفته بود) درصد۵/۱۲(
در روش هوميوپاتي، اضطراب و سـاير مـشكالت عـصبي ـ روانـي      

، آنفلـــونزا و ) درصـــد۵/۱۸(، ســـردرد و ميگـــرن ) درصـــد۳/۳۳(
 ) درصـد ۸/۱۴(و تنگـي نفـس و آسـم    )  درصد ۵/۱۸(سرماخوردگي  

  . علت مراجعه بوده است
 و سـاير اخـتالالت      تنش  كنترل مديتيشن/ در روش يوگا درماني     

ــد۸/۶۸(روانـــــي  ــشكالت ) درصـــ ــاير مـــ ــردرد و ســـ   ، كمـــ

 ۱/۱۴(و ميگرن و ساير سـردردها  )  درصد۹/۲۱( اسكلتي ـ عضالني 
 ۷/۷۲( و ساير اخـتالالت روانـي        تنش در روش هيپنوتيزم      و )درصد
سـاير   وكمـردرد و  )  درصـد  ۳/۲۷(، ميگرن و ساير سـردردها       )درصد

  .  مد نظر بوده است) درصد۲/۱۸(اسكلتي ـ عضالني مشكالت 
ــشكالت    ــاير مــ ــردرد و ســ ــاني كمــ ــاژ درمــ   در روش ماســ

، استرس و ساير اخـتالالت روانـي   ) درصد۵/۸۵(اسكلتي ـ عضالني  
 روش طب  و در ) درصد ۴/۳(و ميگرن و ساير سردردها      )  درصد ۵/۵(

و )  درصــد۲۰( كمــردرد و مــشكالت اســكلتي ـ عــضالني   ،فــشاري
  .  ذكر شده بود) درصد۲۰(ميگرن و ساير سردردها 

هاي اسـكلتي ـ     كمردرد و ساير بيماري،نذر/ اني در روش دعادرم
، ) درصــد۱/۷(، ميگــرن و ســاير ســردردها ) درصــد۴/۱۹(عــضالني 

و فــشارخون و )  درصــد۱/۷(هــاي روانــي  اســترس و ســاير بيمــاري
 كمـردرد و    ، در روش آب درمـاني      و ) درصـد  ۲/۴(هاي قلبي     بيماري

 سـاير  ، اضـطراب و ) درصد۱/۸(هاي اسكلتي ـ عضالني   ساير بيماري
 ۲/۴(و ميگـرن و سـاير سـردردها         )  درصـد  ۱/۸(هاي روانـي      بيماري
 كمـردرد   ،در روش انرژي درماني   .  علت مراجعه ذكر شده بود     )درصد

، اضطراب و سـاير  ) درصد۴۶(اسكلتي ـ عضالني  هاي  و ساير بيماري
و )  درصد ۲۲(، ميگرن و ساير سردردها      ) درصد ۲۸(اختالالت رواني   

ايروپراکتيـک   روش ک   و در  ) درصـد  ۶(هاي قلبي     فشارخون و بيماري  
و سـر  )  درصـد ۹۰(هاي اسكلتي ـ عـضالني    كمردرد و ساير بيماري

 ،بــومي ايرانــي/  در روش طــب ســنتي  بــاألخرهو)  درصــد۱۰(درد 
، كمـردرد و    ) درصـد  ۸/۷۶(شكستگي و دررفتگي و ضـرب ديـدگي         

هـاي   ، و بيمـاري ) درصد۷/۱۴(هاي اسكلتي ـ عضالني   ساير بيماري
از نظـر رضـايت      .اده بودنـد  بيشترين موارد استف  )  درصد ۶/۲(كبدي  

ــدگان از روش  ــتفاده کنن ــايت از    اس ــشترين رض ــف، بي ــاي مختل ه
بـومي ايـران و آب      / مديتيشن، طـب سـنتي    / هاي يوگا درماني    روش

   ).۲نمودار شماره ( شد اعالمدرماني 
  

   فراواني استفاده از طب مکمل سنتي در يک سال گذشته-١جدول شماره 
  درصد  تعداد   سال گذشته١وضعيت استفاده از طب مکمل در 

  ٢/٣٥  ٢٢١١  استفاده از يک روش
  ٦/١٢  ٨٨٥  استفاده از دو روش
  ٦/٣  ٢٥٤  استفاده از سه روش

  ١/١  ٧٥  استفاده از چهار روش و بيشتر
  ٥/٤٧  ٢٧٢٣  عدم استفاده

  ١٠٠  ٦١٤٨  جمع 
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  ٣٥٩

     همكاران و دكتر سيد آرش طهراني بني هاشمي                                                                                         ...       هاي طب مكمل وفراواني بكارگيري روش

  سنتي/ هاي مختلف طب مکمل   توزيع فراواني استفاده از روش-۲جدول شماره

 روش

واني افراد آشـنا بـا      فرا
در افراد بـاالي    (روش  

 )درصد( ) سال۱۵

فراواني افرادي کـه    
ــن    ــون از اي ــا کن ت
روش اســـــــتفاده 

 )درصد (اند کرده

ــتفاده در   ــي اس فراوان
ــته  ــال گذش ــک س  ي

  )درصد(

ــتفاده در   ــي اس فراوان
 يـــک مـــاه گذشـــته

  )درصد(

  ۷/۲۲)۱/۲۰-۳/۲۵(  ۲/۴۴)۷/۴۰-۷/۴۷ ( ۶/۵۴)۳/۵۱-۸/۵۷ ( ۵/۹۴)۷/۹۲-۲/۹۶(گياهان دارويي                      / داروهاي گياهي

  ۳/۰)۱/۰-۵/۰(  ۱/۳)۳/۲-۹/۳ ( ۷/۷)۴/۶-۱/۹ ( ۸/۹۰)۵/۸۸-۱/۹۳( )انداختنكوزه/بادكش/خونگيري(حجامت

  ۰۳/۰)۰۰۹/۰-۰۹/۰ (٭  ۳/۰)۱/۰-۴/۰( ۷/۱)۲/۱-۱/۲( ۸/۶۱)۱/۵۵-۶/۶۸( طب سوزني   
  ۱۳/۰)۰۵/۰-۳۲/۰(  ۴۶/۰)۱۷/۰-۷۵/۰( ۰/۱)۵/۰-۵/۱( ۳/۱۰)۱/۷-۴/۱۳(هوميوپاتي                                                 

  ۴۵/۰)۲۱/۰-۶۹/۰(  ۸۸/۰)۵۴/۰-۲/۱( ۲/۱)۸/۰-۷/۱( ۴/۵۰)۰/۴۳-.۸/۵۷(مديتيشن                                / يوگا درماني 

  ۰۸/۰)۰۳/۰-۲۲/۰ (٭  ۱۵/۰)۰۸/۰-۲۹/۰(٭ ۵/۰)۳/۰-۶/۰( ۳/۶۷)۳/۶۲-۲/۷۲( هيپنوتيزم
  ۰/۱)۶/۰-۴/۱(  ۴/۲)۷/۱-۰/۳ ( ۳/۴)۳/۳-۳/۵ ( ۲/۵۷)۳/۵۳-۰/۶۱( ماساژدرماني

  ۱/۰)۰۴/۰-۳/۳ (٭  ۱۶/۰)۰۶/۰-۴۲/۰ (٭ ۳/۰)۱/۰-۶/۰( ۲/۶)۸/۴-۶/۷( طب فشاري

  ۹/۹)۵/۷-۲/۱۲(  ۸/۱۴)۲/۱۲-۵/۱۷ ( ۲/۲۴)۸/۲۰-۶/۲۷ ( ۷/۹۴)۱/۹۲-۳/۹۷(نذر                                         / درماني دعا 
  ۱/۲)۶/۱-۷/۲(  ۷/۵)۵/۴-۹/۶ ( ۷/۹)۱/۸-۳/۱۱ ( ۹/۸۶)۴/۸۲-۴/۹۱( ّآب درماني 

  ۷۷/۰)۵/۰-۰/۱(  ۵/۱)۰/۱-۹/۱( ۸/۲)۱/۲-۶/۳ ( ۹/۴۹)۳/۴۳-۶/۵۶(ريكي                                    / انرژي درماني 

  ۰۳/۰)۰۱/۰-۱/۰ (٭  ۲/۰)۰۷/۰-۴/۰( ۴/۰)۲/۰-۶/۰( ۳/۴)۵/۲-۰/۶(كايروپراكتيك                                            
غيـر از   (بـومي ايـران      / استفاده از طـب سـنتي     

  ۲۳/۰)۱۳/۰-۳۹/۰ (٭  ۹/۱)۳/۱-۵/۲ ( ۹/۱۰)۵/۸-۳/۱۳ ( ۸/۸۴)۴/۸۰-۳/۸۹(                     **)داروهاي گياهي و حجامت 

  .اند برآورد شده) Poisson(اند، با استفاده از توزيع پواسن  شخص شده م* که با يموارد. هستند% ۹۵مقادير داخل پرانتز دامنه اطمينان 
  ...) شكسته بندي، زالو انداختن، خوردن ماهي زنده، :مانند **

  

  هاي طب مکمل  فراواني داليل مختلف انتخاب هر يک از روش-۱نمودار شماره 

0 20 40 60 80 100 120

داروهاي گياهي/ گياهان دارويي                                                                                 
حجامت                                                            

طب سوزني    

هوميوپاتي                                                                                                           
يوگا درماني  / مديتيشن                                                                                     

هيپنوتيزم

ماساژ درمانی

طب فشاري 

دعا درمانی

ّآب درماني  

انرژي درماني                                                                                

كايروپراكتيك                                                                                          

استفاده از طب سنتي ايران *

تجربه هاي سودمند قبلي خودم و ديگران    عدم پاسخ کافي درماني به طب رايجکم خطر بودن و عوارض کمتر روش  ارزان تر بودن روش در مقايسه با طب رايج 

پ

  
   حجامتهايي غير از داروهاي گياهي و روش *
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  ٣٦٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  هاي مختلف طب مکمل  ميزان رضايت استفاده کنندگان از روش-۲نمودار شماره 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

داروهاي گياهي /  گياهان دارويي 

حجامت 

طب سوزني 

هوميوپاتي
يوگا درماني  /  مديتيشن  

هيپنوتيزم

طب فشاري 

ّآب درماني

انرژي درماني 

كايروپراكتيك   
استفاده از طب سنتي ايران    *

هيچ/ کم  متوسط زياد 

  
  هايي غير از داروهاي گياهي و حجامت روش* 

  بحث و نتيجه گيري
د که حدود نيمي از جمعيت تهران حـداقل از          نده  نتايج نشان مي  

ل گذشـته اسـتفاده   يکي از انواع طب مکمـل ـ سـنتي در يـک سـا     
 ۱۳۸۲اي که دکتر صديقي و همکاران در سـال             در مطالعه  .اند  کرده

 سال و باالتر انجام دادند نيـز شـيوع    ۱۵در شهر تهران بر روي افراد       
 درصـد گـزارش شـده       ۲/۴۲مصرف ساليانه استفاده از طب مکمـل        

 درصدي در ميزان شيوع ساليانه استفاده افـراد از          ۱۰اختالف  . است
توانـد     مطالعـه مـي    ۲ي مختلف طب مکمل و سنتي در اين         ها  روش

هــاي مــورد ســؤال از مــردم بــه عنــوان  ناشــي از اخــتالف در روش
هاي مختلف طب مکمل باشد که در مطالعه حاضر اسـتفاده از              روش
ــاني،      روش ــاژ درم ــاني، ماس ــاني، آب درم ــت، دعادرم ــاي حجام ه

 در حالي کـه  ؛ بود شدهکايروپراکتيک نيز از افراد مورد مطالعه سؤال        
ها در مطالعه دکتر صديقي و همکاران مورد پرسـش قـرار              اين روش 
نيـز کـه بـر     و همکـاران وي  Barnesدر مطالعه  ].۳[ندنگرفته بود

 سـال و بـاالتر آمريکـايي در سـال           ۱۸ نفر افراد    ۳۱۰۰۰روي حدود   
  صورت گرفته است، فراواني ساليانه استفاده از حداقل يکـي            ۲۰۰۲

در مطالعـات   ]. ۴[گزارش شـده اسـت    % ۶۲هاي طب مکمل     از روش 
افـراد  (و بريتانيـا    )  ساله و بـاالتر    ۱۵افراد  (صورت گرفته در استراليا     

نيز شيوع ساالنه استفاده از طب مکمل به ترتيـب          )  ساله و باالتر   ۱۸
در ژاپـن نيـز   ]. ۶، ۵[ درصد گزارش شده اسـت    ۳/۲۸ درصد و    ۵/۴۸

ه تلفني استفاده از طـب مکمـل را در          اي که به روش مصاحب      مطالعه
 از افراد طي يك درصد ۷۶  نشان داد كه   نفر ارزيابي کرده بود    ۴۲۹۲

   ].۷[ها استفاده کرده بودند سال گذشته حداقل از يکي از اين روش
شـد،    هايي که در مطالعه ما از آنهـا اسـتفاده مـي             ترين روش   شايع

در مطالعـه   . انـد   گياهان دارويي و دعا درماني بـوده      / داروهاي گياهي 
Barnes     و همکاران و Ni            و همکاران که هـر دو در آمريکـا انجـام 

هاي طب مکمل مورد  شده است و دعا درماني به عنوان يکي از روش
هاي مـورد اسـتفاده       سؤال قرار گرفته است، اين روش در صدر روش        

تـرين روش     هاي آن شايع    بوده و بعد از آن گياهان دارويي و فرآورده        
  ]. ۸، ۴[اند ودهطب مکمل مورد استفاده ب

 سـال و بـاالتر در       ۱۵هاي مختلف در افراد       نتايج استفاده از روش   
هاي هيپنـوتيزم،      فراواني کمتري را در بکارگيري روش      حاضرمطالعه  

طب سوزني، يوگا درماني و مديتيشن و انرژي درماني در مقايسه بـا             
 بـه عنـوان مثـال       .دهـد   مطالعه دکتر صديقي و همکاران نـشان مـي        

 ۶ز روش هيپنوتيزم و طب سـوزني در آن مطالعـه حـدود              استفاده ا 
فراوانـي اسـتفاده از   . برابر نتايج به دست آمـده از مطالعـه مـا اسـت        

 ميـزان اسـتفاده از آن   معادل مطالعه شبيه به هم و ۲هوميوپاتي در  
  ].۷، ۳[استدر ژاپن 

د که بيشترين عدم رضايت از طب مکمل کـه          نده  نتايج نشان مي  
سوزني و پس از آن هوميوپاتي بوده است بـه ترتيـب            مربوط به طب    
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  ٣٦١

     همكاران و دكتر سيد آرش طهراني بني هاشمي                                                                                         ...       هاي طب مكمل وفراواني بكارگيري روش

 درصد از افراد اسـتفاده کننـده گـزارش شـده            ۳۰ و   ۴۰در کمتر از    
فراواني پائين استفاده از روشي مانند يوگا درماني و مديتيشن          . است
رغم باال بودن رضايت پس از استفاده از آن ممکن است به علت               علي

ــأثيرات    و همچنــين هــا ايــن روشعــدم آگــاهي عمــوم مــردم از ت
رسـد در صـورت       به نظـر مـي    .  باشد آنهاهاي شروع استفاده از       هزينه

 و تـأثيرات    ها  اطالع رساني و افزايش آگاهي مردم در مورد اين روش         
 ها  و کاهش هزينه   ها   و افزايش تعداد مراکز ارائه دهنده اين روش        هاآن

 قابل انتظار آنهاافزايش استفاده از به منظور سهولت دسترسي مردم، 
  .باشد

ــشان داد کــه طــب    ــد ســاير مطالعــات ن ــز مانن ــه ني ــن مطالع   اي
ــان و پيــشگيري از مــشکالت     ــراي درم   مکمــل ـ ســنتي بيــشتر ب

ماننــد ميگــرن و (اســکلتي ـ عــضالني و مــشکالت اعــصاب و روان   
البته با توجه بـه شـيوع بـاالي ايـن           ]. ۴،  ۳[رود  به کار مي  ) اضطراب
   . قابل توجيه استها يافته اين ،ها در جامعه بيماري
گيـري   هاي مختلف انـدازه  هاي مختلف بکار رفته در پيمايش   روش

هايي را در مقايسه نتايج آنها بـا      مندي از طب مکمل، محدوديت     بهره
اين مطالعات در تعريف جمعيـت هـدف و يـا           . کند  يکديگر ايجاد مي  

هـاي مختلـف طـب        تعريف طب مکمل و اين که از ليـستي از روش          
ده کنند يا از سؤاالت باز، ممکن است با يکديگر تفـاوت            مکمل استفا 

گيـري احتمـالي چنـد       در ايـن مطالعـه روش نمونـه       . داشته باشـند  
اي مورد استفاده که تمامي مناطق شهر تهران را پوشش داده             مرحله

و نيز حجم نمونه مناسب و پاسخدهي قابل قبول افراد مورد مطالعه            
آوري    ديـده و مجـرب در جمـع        و نيز استفاده از پرسشگران آموزش     

هـاي سـني بـه        اطالعات و ورود تمامي افراد خـانوار در همـه گـروه           
 بوده و نتايج اين مطالعه تا حـد زيـادي قابـل             كارمطالعه، از مزاياي    

  . شود تلقي مياعتماد و تعميم به جامعه 
 همچــوندر مطالعــات مــشابه ايــن مطالعــه همچنــين خطاهــايي 

سـواد از     امه خود ايفا کـه باعـث حـذف افـراد بـي            استفاده از پرسشن  
هاي خام بدون در نظر گـرفتن         شود و يا استفاده از نسبت       مطالعه مي 

کند و يا استفاده از ليستي  معتبر مي سن و جنس که نتايج را نا       ،وزن

محدود براي تعريـف طـب مکمـل کـه باعـث کـاهش اعتبـار ابـزار                  
  . گردد را ندارد  نتايج ميگيري و به تبع آن تخمين غير دقيق اندازه

اي از افـراد       کـه نـسبت قابـل مالحظـه        نـد نتايج مطالعه نشان داد   
هـاي طـب مکمـل        هـاي خـود از روش       جامعه براي درمـان بيمـاري     

ها که عمدتاً به دليل کم خطـر          انتخاب اين روش  . نمايند  استفاده مي 
بودن و عوارض کمتر و نيز عدم پاسخ کافي درماني به طب کالسيک 

ها بـراي     هايي که اين روش     در کنار اطالعات مربوط به بيماري     است،  
هـاي    دهد که روش    اند، نشان مي    استفاده قرار گرفته   درمان آنها مورد  

هايي که اسـترس و مـشکالت         مختلف طب مکمل در درمان بيماري     
رواني ـ عصبي نقش مهمي در ايجاد و يا تشديد آنها دارند، اسـتفاده   

  . کنندگان قابل توجهي دارد
استفاده از گياهان دارويي در ماه گذشـته و در          با توجه به فراواني     

شـود    ، برآورد مـي   ) ميليون نفر  ۶۵حدود  (نظر گرفتن جمعيت کشور     
 هزار نفر ساالنه از ايـن روش اسـتفاده          ۶۰۰ ميليون و    ۲۸که حدود   

هاي طب مکمل و اين       با توجه به حجم باالي استفاده از روش       . کنند
ها توسط خود افراد يا اطرافيـان آنهـا           اي از اين روش     هکه بخش عمد  

ريزي براي آموزش عمـوم و نيـز تربيـت           گردد، لزوم برنامه    تجويز مي 
دار براي ارائه خـدمات طـب مکمـل و      افراد آموزش ديده و صالحيت    

  .گردد تر احساس مي اي مؤثرتر و ايمن سنتي به گونه
  

  تشكر و قدرداني
قاتي مصوب مؤسسه مطالعـات تـاريخ       اين مقاله نتيجه طرح تحقي    

پزشکي، طب اسالمي و مکمـل دانـشگاه علـوم پزشـکي و خـدمات               
پ مـورخ   /٢٦/م/ط/٦٩٠بهداشتي و درماني ايران به شـماره قـرارداد          

به اين وسيله از مـشاوره و همکـاري کليـه اسـاتيد،             .  است ١٦/٦/٨٤
به ويژه جنـاب آقـاي دکتـر         ، آن مؤسسه   محترم محققين و کارکنان  

نويـسندگان  . گـردد   گير و جناب آقاي دکتر انصاري تشکر مـي         گوشه
  همچنين از همراهي و مشاوره آقايان دکتر رضا کرمـي، دکتـر نيـک     

 دكتـر اميـد صـادقپور،        دکتر شکيبي،  دکتر مازيار مرادي الکه،   بين،  
دكتر محمد علي حيدرنيا و خانم دكتـر كتـايون جهـانگيري تـشکر              

   .نمايند مي

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
87

.7
.4

.6
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1387.7.4.6.6
https://payeshjournal.ir/article-1-644-fa.html


  

  ٣٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    
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