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  چكيده

شواهد علمی مبتنی بر تحقيقات علمی در بسياری از          ،جايگزين/مکملو طب   طب سنتي   های    با وجود گسترش روزافزون بکارگيری روش     
هـاي پزشـکي عمـومي و تخصـصي      هـاي دوره  نامـه  اين طرح با هدف ارزيابی روند گرايش موضوعي پايان. ها اندک است های اين روش  شاخه

هـای پزشـکی     سـاله در دانـشکده  ۱۵طي يـک دوره  ) به عنوان نمادی از جهت گيری کلی تحقيقاتی      (جايگزين  /مکمل/نسبت به طب سنتي   
  . شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است

 ۱۳۸۵ تـا  ۱۳۷۰های ارائه شده در هر سال تحصيلی در دوره زمانی  نامه ، تعداد مجموع پايانهاي هر دانشگاه نامه ه به بخش پايان   با مراجع 
.  شناسـايي و از بايگـاني اسـتخراج شـد    ،جايگزين بـود /مكمل/در ارتباط با طب سنتياحتماالً هايي كه موضوع آنها       نامه پايانتعيين گرديد و    

نوع مطالعه، شاخه مورد بررسی      ، علمي ارائه دهنده    و تخصص  سال تحصيلي ارائه، رتبه   تر از نظر ارتباط موضوعی،        دقيقسپس ضمن بررسي    
  .آوري گرديد جمع و ساير اطالعات جايگزين/مکمل/طب سنتی
 ۱۱۰کـه از ايـن تعـداد         دهبه اتمام رسي  هاي شهر تهران      دانشگاه  از  پزشكي هنامه طي پانزده سال در چهار دانشكد        پايان ٢٨٣٤٤ اًمجموع

هـای مـورد بررسـی، نـسبت        ؛ در سـال   )نامه   مورد در هر هزار پايان     ۸۸/۳(جايگزين بوده است    /مكمل/سنتينامه مربوط به موضوع طب        پايان
از . )۰۰۱/۰P< ،۷/۴۲=χ2 for trends(جـايگزين رونـدی افزاينـده داشـته اسـت      /مکمـل /های انجام يافته در رابطه با طب سـنتی  نامه پايان

نسبت تحقيقات  .  تحقيقات غيربالينی بوده است     موارد در حوزه تحقيقات بالينی و بقيه     )  درصد ۳/۳۷( مورد   ۴۱های مزبور،     نامه  مجموع پايان 
  ).>۰۰۱/۰P (ه استهای عمومی بود نامه داری باالتر از پايان نامه های تخصصی به نحو معنی بالينی در پايان

های اخير، هنوز هـم سـهم ايـن تحقيقـات از      جايگزين، طی سال/مکمل/ای در زمينه طب سنتی    نامه  ت پايان رغم روند فزاينده تحقيقا     علي
از ) بـه ويـژه در مراکـز دانـشگاهی     (جـايگزين   /مکمل/جهت دهی و تسهيل انجام تحقيقات مرتبط با طب سنتی         . ها ناچيز است    نامه  کل پايان 

ي مديريتي و ارائه مراقبت هـاي بـاليني از سـوي ديگـر، افـزايش گـرايش محققـين و                   ها  گيري  يكسو و بكارگيري نتايج تحقيقات در تصميم      
  .گسترش توليد شواهد علمي در اين زمينه را به دنبال خواهد داشت

  
  های پزشکی نامه جايگزين، پايان/طب سنتی، طب مکمل :ها واژه كليد

                                                            
 ان، دانشكده پزشكي، گروه پزشكي اجتماعيدانشگاه علوم پزشكي اير: پاسخگو نويسنده ∗

  ٨٨٦٠٢٢٢٥: تلفن
E-mail: mmoradi@iums.ac.ir 
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
طيـف وسـيعي از    صحبت درباره طب سنتي، مكمـل و جـايگزين  

 از يك گرايش افراطي و انتقادناپذير تا يك        ؛انگيزد  مي ها را بر   واكنش
طـب سـنتي در   بکارگيری  با اين وجود     ].۱[دليل و ناآگاهانه    انكار بي 

جـايگزين در   /ز طـب مکمـل    اكشورهاي در حال توسـعه و اسـتفاده         
. كشورهاي توسعه يافته به صورت روزافزوني در حال گسترش اسـت          

ز خـدمات مراقبـت سـالمت را طـب           ا  درصد ٤٠در چين، در حدود     
 براي درمان   اً تقريب ها   اين روش  سنتي به خود اختصاص داده است و      

در آمريكـاي   ]. ۲[شـود    ميليون بيمار در سـال بكـار بـرده مـي           ٢٠٠
ــه  ــر منطقــ ــين، دفتــ ــاني   التــ ــت جهــ ــازمان بهداشــ   اي ســ

)AMRO / PAHO (    جمعيـت در   از درصـد ٧١گـزارش كـرد كـه 
در كلمبيـا از طـب سـنتي اسـتفاده           جمعيـت     از  درصد ٤٠شيلي و   

هـاي    در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيـز درمـان          ].۲[كنند  مي
 دولتـي و    هـاي   گـزارش .  رايج اسـت   بسيارشناخته شده طب مكمل     

  درصد٤٩ در استراليا،  از مردم درصد٤٦كنند كه  غيردولتي ذكر مي
   نـد كن  از طب مكمـل اسـتفاده مـي         در كانادا   درصد ٧٠در فرانسه و    

 ٤٦داد كـه      پزشـك سوئيـسي نـشان      ٦١٠ يك بررسي بين     ].٣،  ١[
 هوميوپـاتي و طـب        انواعي از طـب مكمـل مخـصوصاً        ، از آنها  درصد

 درصد ٤٠در انگلستان، تقريباً . دهند سوزني را مورد استفاده قرار مي
 بيمـاران  ائه يـا ر اطباي جديد بعضي از اشكال طب مكمل را ا       هاز هم 

نـشان  مريكـا   آ يـك بررسـي ملـي در         ].۴[دهنـد   به آنها ارجاع مي    را
 نوع درمان جايگزين، از ١٦ تا ١كه ميزان استفاده از حداقل دهد  می
 افزايش يافته   ١٩٩٧ در سال     درصد ٤٢ به   ١٩٩٠ در سال     درصد ٣٤

   ].۵[است
هـاي مختلـف و      جايگزين در فرهنگ  /مکمل/هاي طب سنتی   روش

 اسـتانداردها و    ،دليـل به همين   . اند  در مناطق گوناگوني شكل گرفته    
در سـطح   ملـي و چـه      در سـطوح     چـه    ــ  هـا   هاي ارزيـابي آن     روش
ــين ــر اســاس بررســی .  توســعه كــافي نداشــته اســت ـالمللــي    ب   ب

Cochrane Complementary Field مقـاالت   از درصد۴/۰، تنها 
هـای    طـی سـال   ) مـدالين (موجود در پايگاه کتابخانه ملی پزشـکی        

و در ] ۱[جــايگزين بــوده اســت  مربــوط بــه طــب ۱۹۹۶ تــا ۱۹۶۶
 مقاله در   ۹۶، تنها   ۱۹۹۷ تا   ۱۹۹۲های    تحقيقی ديگر در فاصله سال    

رابطه با طب جايگزين در پايگاه مزبور ثبت شده است که عمده آنها             
]. ۶[به بررسی نظرات پزشکان يـا بيمـاران اختـصاص داشـته اسـت             

 كنـدي رونـد گـسترش اسـتانداردهاي       ،ك تحقيقاتي اندهاي   فعاليت
جــايگزين و /مکمــل/كيفيــت طــب ســنتی خــاص تــأمين ايمنــي و

ــرآورده ــال داشــته اســت هــاي آن  ف ــه دنب   فقــدان اطالعــات و.را ب
گـذاري و صـدور      مانع پيـشرفت قـانون    از يکسو   هاي تكنيكي     هدايت

از سـوی   شـده و    جـايگزين   /مکمل/های طب سنتی    روشمجوز براي   
را بـه   رض  نظـارت بـر عـوا      هاي ارزيـابي و    توسعه سيستم ديگر عدم   

   ].۱[استهمراه داشته 
در بـه ويـژه     (مسأله حقوق معنوي نيز مشكل حل نشده ديگـري          

 كـه بـر پايـه اطالعـات و          يیهـا  پـژوهش .  اسـت  )سـنتي زمينه طب   
 باعـث سـودآوري و منـافع مـالي          ،شوند  هاي بومي انجام مي     فرآورده

حقـوق   الً امـا معمـو    ،دنشـو   ها و مؤسسات تحقيقاتي مي     براي شركت 
توجـه  مـورد   آن دانش و كسب رضايت مادي و معنوي آنها          صاحبان  

   ].۱[گيرد نميقرار 
جـايگزين، از يـک     /مکمل/ در زمينه طب سنتی    پژوهشگرايش به   

های متخصص سالمت بـرای توليـد شـواهد           سو معرف خواست گروه   
علمی در ايـن زمينـه و تمايـل آنهـا بـه تبـديل شـواهد حاصـل از                    

ها و تحقيقات است و از سوی         ش به شواهد حاصل از آزماي     ،تجربيات
 .اسـت مزبور  وضوع  منشانگر عالقه و نياز جامعه براي گسترش        ديگر  

پزشـکی در يـک     هاي   نامه بررسي پايان در اين طرح تالش شده تا با        
ــان ۱۵دوره  ــد گــرايش موضــوعی پاي ــه طــب  نامــه  ســاله، رون هــا ب
  .جايگزين مورد بررسی قرار گيرد/مکمل/سنتی

  
   كار مواد و روش

 تمـامي  ، جامعـه آمـاري آن  و مقطعـي  ـطالعه از نـوع توصـيفي    م
 تا نيمه اول سال     ٧٠-٧١هاي نوشته شده از سال تحصيلي        نامه  پايان

 و   علوم پزشـكي   های هاي پزشكي دانشگاه     دانشكده ٨٤-٨٥تحصيلي  
بهشتي و شاهد بوده شهيد ايران، تهران، خدمات بهداشتی ـ درمانی  

 كـه در    مذکور در مدت زماني     تمه يافته خاهاي    نامه تمام پايان . است
 تحت بررسـي تكميلـي      ند،جايگزين بود /مکمل/ارتباط با طب سنتی   

ـ      نامـه  بـا مراجعـه بـه بخـش پايـان         . قرار گرفتند نيز    ههـا در كتابخان
هـای اطالعـاتی       بـا اسـتفاده از بانـک       ومزبـور   هاي پزشكي     دانشكده
هـايي كـه      نامه  ايان كليه پ  هها، عنوان و شمار     نامه   ليست پايان موجود،  

بـه همـراه تعـداد       ، بود  موجود جايگزين/مکمل/در زمينه طب سنتی   
  . استخراج گرديدها در هر سال تحصيلی  نامه مجموع پايان
 شـامل سـال تحـصيلي ارائـه، مقطـع           یاطالعـات نامـه،     از هر پايان  

، رشته تخصـصي،    ) تخصصي  يا پزشكي عمومي (ارائه کننده   تحصيلي  
طـــب و موضـــوع )  غيربـــالينييـــابـــاليني (نـــوع مطالعـــه  

انـواع موضـوعات    . دجايگزين مورد بررسی استخراج ش    /مکمل/سنتی
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     همكاران و دكتر مازيار مرادي الكه                                                                                         ...       زينجايگ/ روند گرايش به موضوع طب سنتي و مكمل 

، )Acupuncture (شامل طـب سـوزني    جايگزين  /مکمل/طب سنتی 
، )Herbal therapy (، طــب گيــاهي)Homeopathy (هوميوپــاتي

ــ ــاني )Chiropractics(ک كايروپراكتيـــــ ــاژ درمـــــ    ، ماســـــ
)Massage therapy(ــوتيزم ــا)Hypnotherapy (، هيپنـ  ، يوگـ
)Yuga(   درمــــاني  ، حجامــــت، طــــب ســــنتي ايــــران، آب 
)Hydrotherapy(ــشاري ، طــب ســنتي )Acupressure (، طــب ف

 کـه بـا   و طب اسالمي بـود ) Praying therapy(چين، دعا درماني 
  . نظر افراد خبره انتخاب شده بودند

در بررسـی نـوع مطالعـه، مطالعـات مقطعـی ـ توصـيفی بـر روی         
مورد ـ شاهدی، کوهورت و  (ای ـ تحليلی    مطالعات مشاهدهبيماران،

های بالينی به عنوان  بر روی بيماران و کارآزمايی) تحليلی ـ مقطعی 
مطالعـات توصـيفی بـر روی       . مطالعات بالينی در نظر گرفتـه شـدند       

به عنوان مثال بـرای بررسـی نظـرات         (هايی غير از بيماران       مجموعه
، مطالعات کيفی از جمله )د طب سنتیپزشکان يا دانشجويان در مور

ــاريخی  ــشگاهی) Historical(ت  جــزء تحقيقــات ،و مطالعــات آزماي
  . غيربالينی طبقه بندی شدند

در تحليل آماري عالوه بر محاسبه فراواني خام و فراوانی در هـزار             
به علت پايين بودن فراواني موضـوع مـورد بررسـي در مقايـسه بـا                (

هـا بـه جـاي درصـد، در هـزار بيـان               تهـا، نـسب     مجموع پايان نامـه   
هـای دارای     نامه  ، روند تغييرات نسبت فراواني تجمعي پايان      .)اند  شده

جــايگزين بــه فراوانــی تجمعــی کــل /مکمــل/موضــوع طــب ســنتی
.  ساله مزبور مورد بررسي قـرار گرفـت        ۱۵ها در طول دوره       نامه  پايان

ه يا کاهنده   روند تغييرات نسبت مزبور، براي نشان دادن روند افزايند        
جايگزين بکار رفته اسـت     /مکمل/هاي مرتبط به طب سنتي      نامه  پايان

ــان  ( ــسبت پاي ــه ن ــه چنانچ ــب     نام ــوع ط ــه موض ــرتبط ب ــاي م ه
هاي تحـصيلي مختلـف ثابـت باشـد،           جايگزين در سال  /مکمل/سنتي

های   از آزمون ). روند تغييرات نسبت مزبور نيز ثابت باقي خواهد ماند        
  . براي آزمون فرضيات استفاده شدChi2 for trend و Chi2آماري 

  
  ها يافته

  ســال تحــصيلينتهــای نيمــه اول  تــا ا٧٠-٧١از ســال تحــصيلي 
در طع عمومي و تخصصي     ا در مق   نامه   پايان ٢٨٣٤٤   مجموعاً ٨٤-٨٥

ــشکده ــکي   دان ــاي پزش ــدمات    ۴ه ــکي و خ ــوم پزش ــشگاه عل    دان
م شـده  انجـا بهداشتی ـ درمانی ايران، تهران، شهيد بهشتي و شاهد  

 ٧٨-٧٩اه شـاهد تـا سـال        گ چون دانـش    كه الزم به ذكر است    (است
 ٧٨-٧٩ تـا    ٧٠-٧١هيچ فارغ التحصيلي نداشته است، لـذا از سـال           

در مجمـوع   . ) اين دانشگاه به ثبت نرسيده است      دراي    نامه  هيچ پايان 
مربـوط بــه موضـوع طــب    ) نامـه   پايــان٢٨٣٤٤از (نامـه    پايـان ۱۱۰
 مورد در هر هـزار      ۸۸/۳  شامل  است که  جايگزين بوده /مكمل/سنتي
 در  ۶/۲های تخصـصی،      نامه  اين نسبت در مورد پايان    . استنامه    پايان

 در هزار بود که     ۵/۴های عمومی،     نامه  نامه و در مورد پايان      هزار پايان 
  ).>۰۰۱/۰P(دهد  داری را نشان می تفاوت آماری معنی
شده در زمينه طـب  هاي انجام   نامه   تعداد پايان  ۱در نمودار شماره    

نـشان داده شـده     به تفكيك سـال تحـصيلي       جايگزين  /مكمل/سنتي
داري آمـاري رونـد افزاينـده     ، معنيChi2 for trendsآزمون . است
جـايگزين را طـي     /مكمل/طب سنتي هاي مرتبط با موضوع       نامه  پايان
  ). >۰۰۱/۰P( نشان داد۱۳۸۵ تا ۱۳۷۰هاي  سال

ــماره   ــودار ش ــرات فرا ۲نم ــد تغيي ــي   ، رون ــسبي تجمع ــي ن وان
جـايگزين را   /مکمـل /هاي انجام يافته در زمينه طب سـنتي         نامه  پايان

گـردد، فراوانـي نـسبي        همانگونـه کـه مالحظـه مـي       . دهـد   نشان مي 
هاي مـورد بررسـي، در مجمـوع رونـدي افزاينـده              تجمعي، طي سال  

  .داشته است
ــودار در  ــماره نم ــرات  ،۳ش ــد تغيي ــي رون ــي فراوان ــسبي تجمع ن
طـب  طـب سـنتي و      در مـورد    هاي انجام شده به تفكيـك         نامه  پايان
گـردد    همانگونه که مالحظه مي   .  مشخص شده است   جايگزين/مكمل

هاي مرتبط با طب سـنتي بـه          نامه  روند تغييرات مزبور در مورد پايان     
جـايگزين بـوده    /هاي مرتبط با طـب مکمـل        نامه  مراتب بيش از پايان   

هـاي انجـام شـده بـه          نامـه  فراواني پايـان  ،  ۱در جدول شماره     .است
 نـشان داده   جايگزين/مكمل/هاي طب سنتي   تفكيك هر يك از روش    

ها مربوط به طب      نامه  بيشترين پايان   كه شود   مي مشاهده .شده است 
ــوده اســتطــب ســوزنيگيــاهي و   تعــداد ۲در جــدول شــماره .  ب

 ذكـر شـده   ،هاي انجام شده به تفكيك رشته و رتبه علمـي       نامه  پايان
 پزشكي عمـومي كـه    رده  شود بعد از       مي ونه که مالحظه  همانگ. است
انجام شده جايگزين /مکمل/طب سنتيزمينه ر نامه د  پايان۸۸ در آن
هــا در  نامــه  پايــانينهــاي تخصــصي بيــشتر  در ميــان رشــته،اســت
انجـام شـده    و طب داخلي     روانپزشكي   ،هاي تخصصي بيهوشي   رشته
نامه هاي انجام يافته      ان، فراواني تجمعي پاي   ۴در نمودار شماره     .است

. نشان داده شـده اسـت      )عمومي يا تخصصي  (به تفکيک رتبه علمي     
نـوع کلـي    ها به تفكيـك       نامه   فراواني پايان  توزيع ۳شماره   در جدول 

مـشاهده  همانگونه که قابـل     .  آمده است  ) غير باليني  /باليني(مطالعه  
باليني انجام هاي غير  در زمينهها نامه پايان  از درصد۶۰است، بيش از 

هاي انجام يافته در زمينه      نامه  فراواني نسبي تجمعي پايان   . شده است 
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  ٣٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

جايگزين به تفکيک نوع مطالعه در نمودار شـماره         /مکمل/طب سنتي 
 نـوع کلـي مطالعـه       ۲رونـد افزاينـده هـر       .  نشان داده شده اسـت     ۵
هاي مورد بررسي نسبتاً مشابه بوده  در طول سال) غيرباليني/ باليني(

 ۲۳نامـه رده عمـومي، نـوع مطالعـه در              پايـان  ۸۸از مجمـوع    . است

باليني بوده است، در حالي که ايـن نـسبت          )  درصد ۱/۲۶(نامه    پايان
 مـورد   ۱۸( درصد   ۸/۸۱هاي تخصصي انجام يافته       نامه  در مورد پايان  

است؛ بين دو نـسبت فـوق تفـاوت آمـاري           ) نامه   پايان ۲۲از مجموع   
   ).>۰۰۱/۰P(ارزشمندي وجود دارد

  
  يافته در رابطه با خاتمههاي  نامه پايان) خام و در هزار( فراواني -۱نمودار شماره 

  جايگزين به تفکيک سال تحصيلي/مکمل/طب سنتي

0

5

10

15

20

25

30

35

70
-71

71
-72

72
-73

73
-74

74
-75

75
-76

76
-77

77
-78

78
-79

79
-80

80
-81

81
-82

82
-83

83
-84

84
-85

Count Proportion (Per 1000)

  
  
  

  های دارای موضوع  نامه  روند تغييرات نسبت فراواني تجمعي پايان-۲نمودار شماره 
  )۱۳۷۰-۸۵(ها  مهنا جايگزين به فراوانی تجمعی کل پايان/مکمل/طب سنتی

Cumulative (Per 1000)
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  ٣٤١

     همكاران و دكتر مازيار مرادي الكه                                                                                         ...       زينجايگ/ روند گرايش به موضوع طب سنتي و مكمل 

  های دارای موضوع طب سنتی و  نامه  تغييرات نسبت فراواني تجمعي پايان-۳نمودار شماره
  ها نامه جايگزين به فراوانی تجمعی کل پايان/طب مکمل
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TM CAM

  
  

  جايگزين/مکمل/ها به تفکيک نوع  طب سنتي نامه  فراواني پايان-۱جدول شماره
  درصد   تعداد  نوع طب

  ۱/۲۹  ۳۲  طب گياهي
  ۵/۱۵  ۱۷  طب سوزني
  ۴/۶  ۷  هيپنوتيزم
  ۴/۶  ۷  حجامت

  ۵/۵  ۶  هوميوپاتي
  ۸/۱  ۲  طب فشاري
  ۸/۱  ۲  هيدروتراپي

  ۸/۱  ۲  موسيقي درماني
  ۸/۱  ۲  طب اسالمي

  ۹/۰  ۱  ريلکسيشن تراپي
  ۹/۰  ۱  يوگا

  ۹/۰  ۱  ماساژ درماني
  ۹/۰  ۱  دعادرماني

  ۳/۲۶  ۳۰  ساير
  ۱۰۰  ۱۱۰  جمع

  
  جايگزين / هاي در ارتباط با طب سنتي و طب مکمل نامه واني پايان فرا-۲جدول شماره

  به تفکيک رشته و درجه علمي
  درصد   تعداد  درجه علمي / رشته

  ۰/۸۰  ۸۸  پزشکي عمومي
  ۲/۸  ۹  بيهوشي

  ۷/۲  ۳  روانپزشکي
  ۷/۲  ۳  طب داخلي

  ۴/۶  ۷  ها ساير تخصص
  ۱۰۰  ۱۱۰  جمع
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  ٣٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  جايگزين /مکمل/هاي مرتبط با طب سنتي امهن  فراواني تجمعي پايان-۴نمودار شماره 
  به تفکيک رده عمومي و تخصصي

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

70
-71

71
-72

72
-73

73
-74

74
-75

75
-76

76
-77

77
-78

78
-79

79
-80

80
-81

81
-82

82
-83

83
-84

84
-85

GENERAL speciality

  
  

  جايگزين /مکمل/هاي مرتبط به موضوع طب سنتي نامه  فراواني پايان-۳جدول شماره
  به تفکيک نوع مطالعه

  درصد   تعداد  نوع مطالعه
  ۳/۳۷  ۴۱  باليني

  ۷/۶۲  ۶۹  غيرباليني
  ۱۰۰  ۱۱۰  جمع

  
  جايگزين/مکمل/های دارای موضوع طب سنتی نامه ات نسبت فراواني تجمعي پايان تغيير-۵نمودار شماره 

  ها به تفکيک نوع مطالعه نامه به فراوانی تجمعی کل پايان
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  ٣٤٣

     همكاران و دكتر مازيار مرادي الكه                                                                                         ...       زينجايگ/ روند گرايش به موضوع طب سنتي و مكمل 

  بحث و نتيجه گيري
هـاي    هـاي دوره    نامـه   در اين طرح، روند گـرايش موضـوعي پايـان         

جـايگزين  /مکمـل /پزشکي عمومي و تخصصي نسبت به طب سـنتي        
رونـد تغييـرات در     .  ساله مورد بررسي قرار گرفـت      ۱۵ره  طي يک دو  
دهنده گرايش فزاينده نسبت به تحقيق        هاي مذکور، نشان    طول سال 

هاي   نامه  الاقل در حيطه پايان   (جايگزين  /مكمل/سنتيدر زمينه طب    
هاي انجام شده در زمينه       نامه  پايانقابل ذکر است که     . است) پزشکي

 از  )۱۳۸۰-۸۵ ( سـال اخيـر     در پـنج   جـايگزين /مكمـل /سـنتي طب  
 ٧٠طـي دهـه     در همـين موضـوع      هاي انجام شده      نامه  مجموع پايان 

اين موضوع با توجه به روند رو به رشد بکـارگيري           . بيشتر بوده است  
هـاي    به ويژه شـاخه   (جايگزين  /مکمل/هاي طب سنتي    و عرضه روش  

در بسياري از کشورهاي دنيا و کـشور        ) جايگزين/مختلف طب مکمل  
 ولي بايد در نظـر داشـت کـه          ؛رسد  ، منطقي به نظر مي    ]۷[ن  ما ايرا 

توانند منجر به بکارگيری منطقي و مبتنی بـر شـواهد             تحقيقاتي مي 
جـايگزين و جلـوگيري از بکـارگيري        /مکمـل /هاي طب سـنتي     روش
هاي زيانبار و غيرمؤثر آن شوند که بدون سوگيري و با حمايت              روش

 طرف نسبت به کاربرد طب      و بي (هاي متولی سالمت جامعه       سازمان
سازمان بهداشـت   . ندپذيرانجام  ) جايگزين/مکمل/رايج يا طب سنتي   

جهاني، با همين ديدگاه وجود يک مرکز يا شبکه تحقيقاتي ملي در            
ــه طــب ســنتي ــر کــشور ضــروري  /مکمــل/زمين جــايگزين را در ه

اي در زمينه     نامه  از سوي ديگر سهم کلي تحقيقات پايان      ]. ۱[داند  مي
 در  ۴کمتـر از    (ها ناچيز     نامه  جايگزين از کل پايان   /مکمل/يطب سنت 

ــان  ــزار پاي ــر ه ــه ه ــت) نام ــی  . اس ــاس بررس ــر اس  Cochraneب
Complementary Field ،درصد مقاالت موجود در پايگاه ۴/۰ نيز 

 ۱۹۹۶ تـا    ۱۹۶۶هـای     طـی سـال   ) مـدالين (کتابخانه ملی پزشـکی     
 نشان داد کـه     بررسی مذکور ]. ۱[مربوط به طب جايگزين بوده است     

فراوانی نسبی تحقيقات طـب جـايگزين رونـد رو بـه رشـدی دارد و       
  . يابد های بالينی نيز به آهستگی افزايش می سهم کارآزمايی

ــان    ــات پاي ــد تحقيق ــه رش ــد رو ب ــه رون ــب   نام ــه ط اي در زمين
 گـروه طـب سـنتي و طـب      ۲جايگزين، اگرچه در هـر      /مکمل/سنتي
د طب سـنتي رشـد بيـشتري    جايگزين ديده شد، ولي در مور  /مکمل
دهنده ضرورت توجه بـه تحقيـق در زمينـه            اين مسأله نشان  . داشت

يکي از اصول طب مبتني بـر شـواهد در          . جايگزين است /طب مکمل 
جايگزين، فراهم آوردن شواهد علمي بـراي       /مکمل/زمينه طب سنتي  

تحقيقاتي که بيـشترين کمـک را       ]. ۸[ارزيابي ادعاهاي درماني است   
هـاي    به ويـژه کارآزمـايي    (نمايند، تحقيقات باليني      ه مي در اين زمين  

اين تحقيق نشان داد که سهم تحقيقـات بـاليني از           . هستند) باليني
ــان  ــات پاي ــوع تحقيق ــه مجم ــه طــب   نام ــه در زمين ــام گرفت اي انج

).  درصـد  ۴۰کمتر از   (جايگزين، قابل توجه نبوده است      /مکمل/سنتي
تر بود ولی نياز به مداخلـه       هاي تخصصي باال    نامه  اين نسبت در پايان   

جـايگزين و   /مکمـل /براي جهت دهي تحقيقات در زمينه طب سنتي       
  .شود سوق دادن آنان به سمت تحقيقات باليني احساس مي

ــان   ــداد پايـ ــشترين تعـ ــه بيـ ــا نامـ ــب   هـ ــا طـ ــرتبط بـ ي مـ
؛ ايـن    در زمينه طب گياهي انجام شده اسـت        جايگزين/مکمل/سنتي

 در ايران از يکسو و اسـتفاده از         مسأله با توجه به قدمت طب گياهي      
جايگزين /مکمل/هاي مختلفي از طب سنتي      گياهان دارويي در شاخه   

از سـوي ديگـر، قابـل       ) مثل آيورودا، طب سنتي چين و هوميوپاتي      (
هـا    نامه   طب سوزني رتبه دوم را از نظر فراواني پايان         ].۱[توجيه است 

 اين که هـم     طب سوزني نيز با توجه به     . به خود اختصاص داده است    
از سوي طب سنتي چين و هم از سوي طـب غربـي بکـار گرفتـه و                  

هاي تخصصي پزشکي را  هاي اخير توجه گروه  شود، در سال    تبليغ مي 
سازمان بهداشت جهاني نيز آشـنايي ارائـه        . به خود جلب کرده است    

کنندگان خدمات سالمت بـا اصـول طـب سـوزني را توصـيه کـرده                
کــه هــر يــک داراي طرفــداران و  حجامــت و هوميوپــاتي]. ۸[اســت

هـاي بعـدي قـرار        در رده مخالفان زيادي در نظام سـالمت هـستند،         
) يـا کـاهش دادن    (طبيعي اسـت کـه تنهـا راه پايـان دادن            . دشتندا

ــا روش  چــــالش ــود در رابطــــه بــ هــــای طــــب  هــــاي موجــ
طرفانه و مبتني بر اصـول        جايگزين، انجام تحقيقات بي   /مکمل/سنتی

گـذاری، وضـع و       ج اين تحقيقات در سياسـت     علمي و بکارگيري نتاي   
  . اعمال قوانين مرتبط با سالمت است

در اين طرح، روند تغيير در گرايش به تحقيقـات در زمينـه طـب               
هاي پزشکي مـورد بررسـي        نامه  جايگزين تنها در پايان   /مکمل/سنتي

بـه  (هاي علـوم پزشـکي        هاي ساير گروه    نامه  قرار گرفته است و پايان    
و ساير تحقيقات مصوب دانشگاهي و      ) ي و دندانپزشکي  ويژه داروساز 

هـای آن     اند که از محـدوديت      غيردانشگاهي مورد بررسي قرار نگرفته    
هـا از نظـر       نامه  همچنين در اين طرح، کيفيت پايان     . رود  به شمار می  

  . اصول پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته است
ــت  ــين اولويــ ــب    تعيــ ــه طــ ــاتي در زمينــ ــاي تحقيقــ هــ

جايگزين، اختـصاص منـابع الزم بـه ايـن تحقيقـات و             /مكمل/سنتي
هاي   از جمله دانشجويان رده   (اطالع رساني در جهت جذب محققين       

ترين گام در راستاي فراهم       به اين موضوعات، مهم   ) مختلف تحصيلي 
گيري در زمينه بكـارگيري يـا عـدم           آوردن شواهد الزم براي تصميم    
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هـاي     در مراقبـت   جـايگزين /مكمل/بكارگيري روش هاي طب سنتي    
آنچه به شدت به گسترش تحقيقـات در زمينـه طـب            . سالمت است 

جايگزين و گرايش محققـين بـه ايـن جنبـه تحقيقـي             /مكمل/سنتي
 نتــايج تحقيقــات در طرفانــهكمــك خواهــد كــرد، بكــارگيري بــي 

تـشکيل  . هاي باليني است    هاي مديريتي و ارائه مراقبت      گيري  تصميم
جايگزين بـا حـضور تمـامي       /کملم/شبکه ملي تحقيقات طب سنتي    

طــرف، نقــشي کليــدي در ســاماندهي  نفعــان و بــا مــديريت بــي ذي
تحقيقات در ايـن زمينـه و سـامان دادن بـه وضـعيت کـاربرد طـب         

هـاي    تعيين اولويت . جايگزين در کشور ايفا خواهد كرد     /مکمل/سنتي

هـاي دانـشجويي و هـم بـراي سـاير             نامـه   هم براي پايان  (تحقيقاتي  
اي اسـت، اگرچـه امکـان          يکي از اقدامات چنـين شـبکه       ،)تحقيقات

  . چنين کاری در سطح مراكز دانشگاهی نيز وجود دارد
هاي تحقيقاتي، توجه خاص بـه اجـراي تحقيقـات            در بين اولويت  

به جاي تکيه صرف بر تجربيات گذشتگان که در جاي خـود            (باليني  
ــاخه )ارزشــمند اســت ــه ش ــق در زمين ــف طــب   ، تحقي ــاي مختل ه

جايگزين و حمايت شبکه مـذکور از اجـراي تحقيقـات           /مکمل/سنتي
به ويـژه دانـشجويان رده      (هاي درگير     اولويت دار توسط تمامي گروه    

   .رسد ضروري به نظر مي) هاي پزشکي هاي تخصصي گروه
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