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فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،3پاییز 1397

(مطالعۀ موردی :دانشجویان دانشگاه کاشان در سال )1394

منصوره قوام ،*1زهرا زرگوش ،2صدیقه کیانی
.1
.2
.3

سلمی3

استادیار ،دکترای مرتعداری ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
دانشجو،کارشناسی ارشد مرتعداری ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
استادیار ،دکترای اکوتوریسم ،گروه اکوتوریسم ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
تاریخ دریافت 1396/09/25:تاریخ پذیرش1396/11/10 :

چکیده
مقدمه :شیوههای گوناگون استفاده از گیاهان دارویی ،ازجملۀ آداب و سنن و فرهنگهای متفاوت اقوام ایرانی است .این مطالعه با هدف
بررسی نقش شاخصهای مختلف اجتماعی و اقلیمی بر استفاده از گیاهان دارویی از سوی زنان ،در سال  1394انجام شد .جامعۀ این
پژوهش دانشجویان دانشگاه کاشان بودند.
مواد و روشها :این مطالعه ،توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی بود .ابزار اصلی آن ،پرسشنامهای با  5گویۀ عمومی و  47گویۀ تخصصی
بود.
یافتهها  :نوع اقلیم محل سکونت تأثیر بسزایی بر استفاده از گیاهان دارویی از سوی زنان داشت .سفارش آشنایان و تجویز طبیبان سنّتی
نقش بسزایی در گرایش به این شیوۀ مراقبتی داشت .بیشترین میزان مصرف مربوط به گیاه نعناع و کمترین آن مربوط به گیاه رازیانه بود.
نتیجهگیری :زنان در همۀ انواع بیماریها از گیاهان دارویی به یکمیزان استفاده نمیکنند بلکه در برخی بیماریها تمایل بیشتر به مصرف
این گیاهان و در برخی دیگر تمایل یا آگاهی کمتر دارند.
کلیدواژهها :زنان؛ داروهای گیاهی؛ رضایت؛ کاشان؛ تنوع اقلیم.
*نویسنده مسئولE.mail: mghavam@kashanu.ac.ir :
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تحلیل نقش عوامل اجتماعی و اقلیم بر کاربرد گیاهان دارویی بهوسیلۀ زنان

دوره ،8شماره(3پیاپی،)28پاییز97

طب مکمل

مقدمه
سنجیده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ به میزان

اثربخشی و ایمنی تعدادی از روشهای طبّ مکمّل ازجمله
گیاهان دارویی در درمان برخی بیماریها ،در تحقیقات
علمی به اثبات رسیده است .در سالهای اخیر ،بهکارگیری
انواع روشهای طبّ مکمّل در بسیاری از کشورهای دنیا
روند صعودی داشته است .طیف وسیعی از مردم ایران نیز از
این روشها استفاده میکنند که یکی از پرمصرفترین
آنها ،گیاهان دارویی است .از این گیاهان هم بهمنظور
درمان بیماریها و هم بهمنظور حفظ یا بهبود وضعیت
سالمت استفاده میشود ( .)1استفاده از داروهای گیاهی
تحت تأثیر عوامل مختلفی است که فرهنگ ،عقاید فردی،
نگرش فلسفی به زندگی و سالمت و همچنین جنسیت از
مهمترین آنهاست ( .)2دراینبین ،زنان عالقۀ خاصی به
استفاده از داروهای گیاهی دارند و برای درمان مشکالتی
مانند منوپوز ،اختالالت قاعدگی ،اختالالت خلق ،پیشگیری
از پوکی استخوان ،مشکالت دوران بارداری و دیسمنوره
بهصورت مکرر از داورهای گیاهی استفاده میکنند ( 3و .)4
بخش عمدۀ جمعیت کشورهای درحالتوسعه را زنان و
کودکان تشکیل میدهند که نهتنها یک گروه جمعیتی،
بلکه گروه «آسیبپذیر و در معرض خطر ویژه» هستند ()5
( .)2با در نظر گرفتن جایگاه ویژۀ گیاهان دارویی در
فرهنگ مردم و گرایش روزافزون به استفاده از ترکیبات
طبیعی و بیضرر نبودن این ترکیبات ،الزم است عوامل
مؤثر بر مصرف این گیاهان شناسایی و برنامهها و
استراتژیهای مناسب طراحی شود .تحقیق حاضر برای
تحلیل شاخصهای اجتماعی و اقلیمی مؤثر بر گرایش زنان
به استفاده از گیاهان دارویی سعی بر درک روشن عوامل
اثرگذار و میزان رضایت و وفاداری زنان به این شیوۀ
مراقبتی و درمانی دارد.
مواد و روشها

 0/765تأیید شد .برای تحلیلهای توصیفی و آماری از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
پاسخگویان  290نفر بودند و میانگین سنّی آنان  22/7سال
بود 67/5% .آنان در مقطع کارشناسی 28/4% ،آنان در
مقطع کارشناسی ارشد و  3/4%آنان نیز در مقطع دکتری
تحصیل میکردند 19/2% .پاسخگویان در اقلیم سرد،
 35/3%آنان در اقلیم گرم و  44/9%آنان در اقلیم معتدل
زندگی میکردند .از میان عوامل اثرگذار بر مصرف گیاهان
دارویی ،شاخص تبلیغات آشنایان و نداشتن عوارض جانبی
زیاد گیاهان دارویی تأیید شد؛ بنابراین میتوان گفت
اثرگذارترین منابع شناخت و آگاهی در بین دانشجویان
مربوط به تجربیات دیگران بوده است .این امر نشاندهندۀ
اهمیت فراوان تجربه و علم در نظر زنان است که خود گواه
انتخاب صحیح نوع گیاه برای درمان بیماری مشخص است
و میزان خطا را در این امر کاهش میدهد .این استدالل با
نتایج گروه زنان با میانگین سنّی  22سال کامالً مطابقت
دارد؛ زیرا عمدتاً افراد باتجربه و مسن درزمینۀ مصرف
گیاهان دارویی از یک دانش بومی برخوردارند و غالباً
بیماریها را بر اساس تجربیات شخصی خود با گیاهان
دارویی مداوا میکنند اما جوانان باید تالش کنند تا این
تجربه و دانش را کسب کنند .ازاینرو استفاده از تجربیات و
رسانهها برای کسب آگاهی ،منطقی است.
در ستون  Bجدول شمارۀ  1بهترتیب مقدار ثابت و ضریب
متغیر مستقل در معادلۀ رگرسیون ارائه شده است .با توجه

این تحقیق کاربردی به روش توصیفی  -تحلیلی و

به اینکه سطح معناداری آزمون تساوی رگرسیون و مقدار

پیمایشی انجام شد .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامهای با 5

ثابت یا صفر کوچکتر از  5%است میتوان چنین استنباط

گویۀ عمومی و  47گویۀ تخصصی بود که در یک طیف

کرد که نوع اقلیم محل زندگی بر مصرف گیاهان دارویی

پنجامتیازی از بسیارکم تا بسیارزیاد سنجیده شد .جامعۀ

اثر داشت که با مطالعۀ عامری و همکاران ( )6مطابقت

آماری تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشگاه کاشان بود.

ندارد.

حجم نمونه به تعداد  290نفر با استفاده از فرمول کوکران

بیشترین میزان مصرف مربوط به گیاه نعناع با متوسط

محاسبه شد .پرسشنامه بهطور تصادفی در بین نمونهها

مصرف  3/31بوده است (شکل شمارۀ  .)1مطالعۀ ریحانینیا

توزیع شد .روایی ابزار پژوهش با استفاده ازنظر متخصصان
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یافتهها و بحث

نقش عوامل اجتماعی و اقلیمی بر …

منصوره قوام و همکاران

بهخوبی دلیل بر این مدعاست که زنان بیشتر تالش می-

است.

کنند بیماریهای گوارشی را با درمان گیاهی تسکین دهند.

تشکر و قدردانی

نعناع مقوّی معده ،دارای خاصیت بادشکن ،ضدتشنج،

بدین وسیله از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه کاشاان و

نیروبخش ،کاهندۀ تراوشهای معده و تسکیندهندۀ زخم

معاونت فرهنگی و پژوهشی آن دانشاگاه صامیمانه تشاکر

معده و سوزش آن است ( .)8از سوی دیگر گیاه بابونه و

می کنم .این تحقیق با کاد  595453در معاونات پژوهشای

آویشن رتبههای بعدی را در مصرف گیاهان دارویی به خود

دانشگاه کاشان تصویب شد.

اختصاص دادند و صالحیان و همکاران ( )9به مصرف این
دو گیاه برای درمان دردهای قاعدگی در میان زنان اشاره
کردند .گیاه رازیانه کمترین مصرف را در بین زنان داشت.
این گیاه در اسپاسمهای ناشی از اکسیتوسین و
پروستاگلندین آثار ضددرد و ضداسپاسم دارد و میزان خروج
خون قاعدگی را در فاصلۀ زمانی کوتاهتری تسهیل میکند
( .)10از این نتایج میتوان استنباط کرد که دختران جوان
درزمینۀ گیاهان دارویی برای درمان بیماریهای زنان
شناخت چندانی ندارند و همین سبب عدم استفادۀ ایشان از
این شیوۀ درمانی شده است.
در این پژوهش مصرف گیاهان دارویی برای اهداف مختلف
درمانی مربوط به زنان بررسی شد (جدول شمارۀ  .)2بر
اساس نتایج این تحقیق زنان موردِمطالعه در همۀ انواع
بیماریها از گیاهان دارویی به یکمیزان استفاده نمیکنند؛
بلکه در برخی بیماریها تمایل بیشتر به مصرف این گیاهان
و در برخی دیگر تمایل یا آگاهی کمتر دارند .این امر ناشی
از ضعف اطالعات آزمودنیها درزمینۀ گیاهان دارویی است
که باید با آموزش ،اطالعرسانی صحیح و تبلیغات مناسب
این شیوۀ درمان بهویژه درزمینۀ مشکالت و بیماریهای
مخصوص بانوان بیشازپیش در جهت رفع آن تالش کرد.
زنان اهمیت زیادی در سالمت و نشاط خانواده دارند که جز
با سالمت جسمانی و روحانی این قشر اثرگذار میسر
نخواهد شد و گیاهان دارویی کمهزینهترین و بدون
عارضهترین گزینه برای پیشگیری ،درمان و مراقبت زنان
هستند .این امر عالوه بر فرهنگسازی در این زمینه به
رعایت استانداردهای تولید و فرآوری و بستهبندی داورهای
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و همکاران ( )7با این یافته همسوست .انتخاب گیاه نعناع

گیاهی از سوی صنایع و توزیعکنندگان این داروها وابسته

دوره ،8شماره(3پیاپی،)28پاییز97

طب مکمل

جدول شماره( )1ضرائب مدل رگرسیون
a

آماره تی

ضرائب استاندارد
Beta

مدل
مقادیر ثابت
نوع اقلیم محل زندگی

1

جدول شماره ( )2بررسی معناداری مصرف گیاهان دارویی برای انواع بیماریها و مصارف
انواع زمینه های مورد
استفاده

آماره تی

انحراف معیار ±میانگین

زیبایی و پاکسازی پوست

-2/31

2/16±1/065

تقویت مو
تناسب اندام و الغری

-8/37
-9/63
-12/28
-12/38
-26/98

2/50±1/009
2/38±1/104
2/09±1/257
1/44±0/933
1/44±0/983

بیماری های زنان و زایمان

افزایش شیردهی
مشکالت بارداری

میانگین آزمون =3
سطح
درجه
آزادی معناداری
0/021
289
289
289
289
289
289

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

میانگین
تفاوت
-0/14

-0/27

-0/02

رد

-0/49
-0/62
-0/9
-1/55
-1/55

-0/61
-0/75
-1/05
-1/66
-1/55

-0/38
-0/5
-0/76
-1/45
-1/44

رد
رد
رد
رد
رد

* آزمون تی

شکل شماره( )1انواع گیاهان مورد مصرف و میزان آن

2430

سطح اطمینان %95
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سطح
معناداری
4/079
0/000
0/147
2/516
0/012
 a.متغیر وابسته :مصرف گیاهان دارویی

ضرائب
ضرائب غیر استاندارد
B
Std. Error
10/738
2/633
2/779
1/104

… نقش عوامل اجتماعی و اقلیمی بر
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Short Article

Investigating the role of socio-climatic factors in the use of medicinal plants
by women (A Case Stud: University of Kashan Students in 2015)
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Abstract
Introduction: Various methods of using medicinal herbs are among the different traditions
and cultures of Iranian tribes. This study aimed to investigate the role of different socioclimatic indices in the use of medicinal herbs by women in 2015. The study population of this
research were the students of University of Kashan.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted as a survey. The
main tool was a questionnaire with 5 general and 47 special statements.
Results: The type of climate had a significant effect on the use of medicinal plants by women.
Advices from friends and prescriptions of traditional healers played a significant role in the
tendency toward this kind of care. The highest consumption rate was related to peppermint
and the lowest to fennel.
Conclusion: Women do not use medicinal herbs in all types of diseases. Also, they do not use
the same amount of all the herbs. In some diseases, they tend to use these plants more and in
other cases, they are less aware of them or tend to use them less.
Keywords: Women; Medicinal Herbs; Satisfaction; Kashan; Climate diversity.
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