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 خالصه 

 مقدمه
شواهد  به خلق حاصل تمایل متخصصین سالمتكمل/جایگزین، /م يدر زمینه طب سنت تحقیقگرایش به 

های نامه انیپا .استعلميها و تحقیقات در این زمینه و تبدیل تجربیات، به شواهد حاصل از آزمایشعلمي

طب  طهیرا به ح يمختلف تخصصهای حوزه دیو اسات انیدانشجو یتواند روند عالقمندثبت و دفاع شده مي

 سنتي طب موضوع باها نامه پایان موضوعي گرایش روند لذا این تحقیق با هدف ارزیابي د.نهمكمل نشان د

 انجام گرفت. (تحقیقات کلي گیری جهت از نمادی عنوان به) جایگزین/مكمل/

 روش کار
ای هباشد که بامراجعه به نرم افزار جامع کتابخانه و بخش پایان نامهمي مقطعي  توصیفي نوع از این مطالعه

عنوان آن مربوط به طب  519عنوان پایان نامه دانشگاه علوم پزشكي مشهد   8949کتابخانه از مجموع کل 

عنوان پایان نامه  18سنتي/مكمل/ جایگزین بود که استخراج و مورد بررسي قرار گرفت یعني به ازای هر 

ها مورد مطالعه قرار گرفتند. ن نامهیک عنوان پایان نامه مربوط به طب سنتي /مكمل/ جایگزین بود و این پایا

 نتايج

ها با موضوع طب سنتي کامال مشهود است به این صورت که تعداد کل پایان در این بررسي رشد پایان نامه

رسیده است که در این  1384عنوان در سال  488به  %43/63عنوان با رشد 549با  1390ها در سال نامه

عنوان در  53به  1390عنوان در سال  65طب سنتي/ مكمل/ جایگزین از ی هامقایسه رشد تعداد پایان نامه

 بین سال اول و آخر بررسي مواجه بوده است. %12/88رسیده یعني با رشد  1384سال 

 گیرينتیجه

های اخیر ولي هنوز در ها در زمینه طب سنتي /مكمل/ جایگزین طي سالباوجود رشد خوب  پایان نامه

توان های تشویقي و اطالع رساني ميها جایگاه مطلوبي ندارد. با ارائه سیاستکل پایان نامهمقایسه با تعداد 

 .دانشگاه علوم پزشكي ارتقاء دادهای گرایش به این زمینه موضوعي را در میان پایان نامه

 کلمات کلیدي

 پایان نامه دانشگاهي، طب مكمل، طب جایگزین، طب سنتي 

 .قد تضاد منافع مي باشداین مطالعه فا پی نوشت:
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 مقدمه

اهمیت پرداختن به تحقیقاتي با موضوع طب سنتي/ مكمل و 

جایگزین با نگاهي به اثربخشي این حوزه در سطح جهان  و 

گردد. استفاده روز افزون کشورهای در حال توسعه مشخص مي

 %50طب سنتي در سطح جهان مشهود است به طور مثال چین 

جمعیت  %50و کلمبیا  %81را و در شیلي  خدمات سالمت خود

 . (1کنند)آن از این خدمات طب سنتي استفاده مي

بر طبق گزارشات دولتي و غیر دولتي میزان استفاده مردم از 

   طب مكمل در کشورهای توسعه یافته به این صورت بوده است: 

در کانادا از طب  %80در فرانسه و  %58از مردم در استرالیا،  52%

 (.1)کنند.كمل استفاده ميم

به  ایدر دن يطب طهیح نیبه ا شیروند گرا يبررس 

آن  جیشود، تا با استفاده از نتاانجام مي يمختلفهای صورت

در  رندهیگ میها به مراجع تصمشیگرا نیاز ا ياقعو يابیارز

مقاالت چاپ شده در  بررسيدرمان ارائه شود.  حوزه بهداشت و

انجام شده، های نامه انیها و پاحطر ،يدوره زمان کی

 نیمراجعه کننده به ا مارانی، تعداد بدهیتعدادپزشكان دوره د

های صو مكمل از نمونه شاخ يطب سنتهای مراکز و داروخانه

 هستند.  ایدر دن يابیارز

درصد مقاالت حوزه طب مكمل در پایگاه نمونه  یبرا

 يول. بوده است %5/0تنها  1382تا  1322های مدالین طي سال

در فاصله میزان مقاالت طب جایگزین  دیگر يدر تحقیق

مقاله در پایگاه مزبور ثبت شده  82، تنها 1888تا  1886های سال

نظرات پزشكان یا بیماران  ياست که عمده آنها  به بررس

دهد ملي در آمریكا نشان مي در تحقیقاختصاص داشته است.  

به  1880در سال  %35جایگزین، از که میزان استفاده از درمان

.  فقدان اطالعات و (8-1)افزایش یافته است 1888در سال  56%

بر شواهد مانع پیشرفت قانون گذاری و صدور  يمبتنهای هدایت

عدم /مكمل/جایگزین شده و  يطب سنتهای مجوز برای روش

سترده به همراه داشته گآن را به طور های سیستم پیشرفت

 .(6)است

باتوجه به استراتژی طب سنتي سازمان بهداشت جهاني در 

خصوص ضرورت توجه به طب سنتي /مكل /جایگزین و روند 

توسط رو به رشد استفاده از این مقوله نیاز به تولید شواهد علمي

 (. 3دهد)متخصصین سالمت را نوید مي

درماني غیر های طب مكمل و جایگزین  به کلیه روش

سازمان جهاني بهداشت پذیرفته شده است  متعارف که توسط

ثبت و دفاع شده از مستندات های نامه انیپاشود. اطالق مي

 یمنده تواند روند عالقهستند که مي شگاهبا ارزش در دان علمي

طب  طهیرا به ح يمختلف تخصصهای حوزه دیو اسات انیدانشجو

پایان  مكمل نشان دهد. در این طرح تالش شده تا با بررسي

پایا ن  يساله، روند گرایش موضوع 14ها در یک دوره نامه

 يك/مكمل/جایگزین در دانشگاه علوم پزشيها به طب سنتنامه

 قرار گیرد. يمشهد مورد بررس

 پایان موضوعي گرایش روند ارزیابي :یاصل هدف

 نمادی عنوان جایگزین )به/مكمل/ سنتي طب با موضوعهای نامه

 تحقیقات(  کلي گیری جهت از

روند گرایش موضوعي پایان  ایآ :قیتحق یاصل سوال

در دوره زماني  طب سنتي /مكمل/جایگزین با موضوع های نامه

 شمسي تغیری داشته است؟ 1384تا  1390های سال

 روش کار

 جامعه باشد.مي مقطعي توصیفي نوع مطالعه حاضر از

دانشگاه های هدانشكدهای کتابخانههای پایان نامه آن، آماری

علوم پزشكي مشهد شامل: پزشكي، پیراپزشكي، دندان پزشكي، 

باشد. جامعه آماری داروسازی، پرستاری و مامائي، بهداشت مي

 مذکور زماني مدت در خاتمه یافتههای نامه پایان تمام شامل

تحت  باشند، جایگزین /مكمل/ سنتي طب با در ارتباط که

نرم افزار  به مراجعه ورود به مطالعه باقرار گرفت. معیار   بررسي

های کتابخانه دانشكده درها نامه پایان بخشجامع کتابخانه و 

اطالعاتي های بانک از استفاده با و مزبور پزشكي علوم

 پایان کلیه شماره و عنوان ها،نامه پایان لیست موجود،

 بود، موجود جایگزین/مكمل/ سنتي طب زمینه که در هایينامه

 تحصیلي سال هر درها نامه پایان تعداد مجموع همراه به

 سال شامل اطالعاتي نامه، پایان هر از .گردید استخراج

رشته دانشجو و استاد  کننده، مقطع تحصیلي ارائه ارائه، تحصیلي

 و غیربالیني یا مطالعه، بالیني تخصصي، نوع راهنما و مشاوره
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شده، نمره و سطح استفاده  جایگزین/ مكمل /طب سنتي  فیلد

دفاع پایان نامه، ارائه مقاله اخذ گردید.  با استفاده از علمي

یل مورد مطالعه توصیفي مقطعي آماری تجزیه و تحلهای روش

 نمودار و جدول قرار گرفتند. 2در 

 نتايج

 8949تعداد  1384تا 1390های در فاصله زماني بین سال

دانشگاه علوم پزشكي  عنوان پایان نامه مقاطع تحصیالت تكمیلي

پرستاری، پزشكي، داروسازی، دندان های مشهد در دانشكده

پزشكي، بهداشت، پیراپزشكي انجام شده است. از این مجموع 

عنوان آن در زمینه طب سنتي/مكمل/ جایگزین بوده  519تعداد 

پایان نامه یک پایان نامه با  88/19است )یعني به ازای هر 

 موضوع مورد بررسي( 

 
 طب سنتي/مكمل/جایگزین به تفكیک سالهای ها در مقایسه با پایان نامهتعداد کل پایان نامه - 0نمودار

ها در دانشگاه با روند رشد تعداد پایان نامه 1بر طبق نمودار 

تعداد پایان  1384تا  1390های علوم پزشكي مشهد بین سال

طب سنتي و مكمل نیز رشد صعودی داشته  ها با موضوعاتنامه

مورد در سال  53به  1390عنوان در سال  65است و از تعداد 

 رشد یافته است. 1384
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 ها بر اساس مقطع تحصیلي در هر سالتعداد پایان نامه - 2نمودار 

ها بر اساس مقاطع در خصوص پایان نامه 6مطابق نمودار 

یلي، بیشترین پایان نامه مربوط به مقطع دکترای حرفه ای با تحص

عنوان پایان نامه مربوط به مقطع  5عنوان و کمترین آن نیز با  694

فوق تخصص بوده است. در این میان مقطع ارشد و دکترای 

عنوان پایان نامه در رده دوم و سوم قرار  34و  85تخصصي با 

سال اول نسبت به سال های مهگرفتند. در مقایسه میزان پایان نا

ای که در این دو سال آخر مورد بررسي بجز مقطع دکترای حرفه

عنوان پایان نامه انجام شده، سایر مقاطع رشد تعداد  65تعداد 

 دهد. پایان نامه را در سال آخر نشان مي

 

 
  پایان نامه های دانشكده ها در موضوع طب سنتي بر اساس سال تعداد -8نمودار 
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مربوط به های روند تغییرات تعداد پایان نامه 3در نمودار 

های مختلف را در طب سنتي/مكلمل/جایگزین در سال

دهد. بر این اساس دانشگاه علوم پزشكي نشان ميهای دانشكده

ها را پزشكي و پرستاری رشد تعداد پایان نامههای در دانشكده

ان پزشكي، داروسازی و دندهای شاهد هستیم ولي در دانشكده

 شود.بهداشت رشد چنداني مشاهده نمي

  
 ها با موضوعات خاصتعداد پایان نامه - 4نمودار

طب سنتي/ های تعداد پایان نامه  5در نمودار 

مكمل/جایگزین در شش موضوع خاص سرطان، اعصاب و 

و طب سوزني، درد و  روان، زنان، درد و ماساژ درماني، درد

عنوان به  66دهد. که دراین بین گیاهان دارویي را نشان مي

 شود.عنوان به اعصاب و روان مربوط مي 6سرطان و تنها 

 موضوعات اصلي ) نوع طب( -0جدول 

 درصد تعداد طب نوع ردیف

 93.01 358 دارویي گیاهان 1

 5.30 19 سوزني طب 6

 3.96 12 درماني ماساژ 5

 1.18 4 رفلكسولوژی 4

 1.18 4 درماني رایحه 2

 1.53 2 فشاری طب 8

 0.63 1 اسالمي طب 9

 5.89 60 سایر و( زالو ، حجامت فصد،) یداوی اعمال 8

  519 100 

فراواني موضوعات اصلي طب  1در جدول 

دهد که از این بین بیشترین سنتي/مكمل/جایگزین را نشان مي

اختصاص  %01/93وع گیاهان دارویي با تعداد پایان نامه به موض

 یافته است. 

 مطالعه نوع تفكیک جایگزین به/مكمل/سنتي طب موضوع به مرتبطهای نامه پایان فراواني - 2جدول

 جمع 84 85 83 86 81 80 98 99 98 92 94 95 93 96 91 90 سال بالیني
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 136 18 14 18 9 8 15 2 4 6 8 9 2 4 5 6 3 تعداد 

غیر 

 نيبالی

 جمع 84 85 83 86 81 80 98 99 98 92 94 95 93 96 91 90 سال

 692 65 61 66 63 11 11 16 13 8 18 64 19 65 64 10 61 تعداد

کلي  نوع تفكیک بهها نامه پایان فراواني توزیع 6 جدول در

ها است. روند فزاینده پایان نامه آمده( بالیني غیر/ بالیني) مطالعه

مطالعه بالیني و غیر بالیني قابل مشاهده است. در هر دونوع کلي 

باشد و ها غیر بالیني ميپایان نامه %56/29با توجه به این جدول 

 باشد.ها مطالعات بالیني مياین پایان نامه 49/31%

 بحث و نتیجه گیري

موجود روند رو به رشد گرایش به طب سنتي های براساس داده

های شود. شناسائي حوزهميو مكمل در این تحقیقات دیده 

کار شده در پایان های مورد عالقه و متخصصان مرتبط یا بیماری

تواند زمینه تشكیل کار طب سنتي و مكمل ميهای نامه

مشترک تخصصي با رویكرد طب تلفیقي و آموزشي های گروه

و پژوهشي را فراهم آورد. این روند گرایش رو به رشد در میان 

 از استفاده به مردم روزافزون شگاهي با گرایشتحقیقات دان

 (. 5سنتي هماهنگ بوده است) طبهای درمان

با توجه به نتایج مطالعه، گرایش به موضوع طب 

تمام مقاطع تحصیالت های سنتي/مكمل/جایگزین در پایان نامه

شود و رشد آن نیز در تناسب با رشد کلي پایان تكمیلي دیده مي

تا  1390های اه علوم پزشكي مشهد بین سالدانشگهای نامه

 بیشتر بوده است. 1384

ها در تناسب با کل پایان همچنین تعداد کلي این پایان نامه

پایان نامه یک پایان نامه در  88/19دانشگاه به ازای هر های نامه

این موضوع انجام گردیده است که در مقایسه با نتایج تحقیق 

 (نامه پایان هزار هر در مورد 99/3)  1398مرادی الکه در سال 

دانشكده پزشكي تهران انجام گردیده بسیار باالتر  5که در 

 (.6دهد)باشد و میزان گرایش را بسیار باالتر نشان ميمي

ای در حوزه طب روند رو به رشد تحقیقات پایان نامه

سنتي/مكمل/ جایگزین با نیاز جامعه هماهنگ است این امر در 

فاری آمده که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، طب تحقیق غ

سنتي و مكمل توسط افراد زیادی از این جامعه پذیرفته شده 

است و درصد باالیي از مردم این جوامع حداقل یک مرتبه در 

 (. 4برند)سال از خدمات طب مكمل بهره مي

 از بیماران رضایت ها با میزانهمچنین این رشد پژوهش 

 در این تحقیق اشاره شده است که با .است اسبمتن سنتي طب

را  رضایت باالتری توانمي زمینه این در تحقیقات و دهي سامان

 (.2کرد) کسب برای بیماران

با توجه به نتایج در دانشكده پزشكي با افزایش مقطع تعداد 

یابد که شاید یكي مربوط به طب سنتي کاهش ميهای پایان نامه

توان در تحقیق نقیبي هرات دید که از قول از دالیل آن را ب

فورنهام بیان داشته که با افزایش سطح تحصیل در دانشكده 

یابد. پزشكي، باور و عالقه مندی به طب مكمل کاهش مي

 و سنتي طب ازمباني مطالعه در کنندهشرکت افراد تربیش

 به و برندنمي کاربه را آن ندارند، اطالعي آن درماني هایروش

گوید کنند  و در جای دیگر مينمي توصیه نیز بیماران

دانشجویان با اختالف معني داری در مقایسه با دستیاران به برخي 

طب سنتي به خصوص حجامت اعتقاد بیشتری های از روش

  .(8) داشتند

طب سنتي/ های تعداد پایان نامه 3با توجه به نمودار 

ها بیشترین فراواني یان نامهمكمل/جایگزین در مقایسه با سایر پا

باشد که با جدول شماره یک مربوط به دانشكده داروسازی مي

ها را در موضوعات اصلي را بیان داشته که فراواني پایان نامه

 % 01/93موضوع گیاهان دارویي با همخواني دارد که بیشترین 

باشد. در پژوهش غفاری این توسعه و رشد تحقیقات در زمینه مي

. 1داند:  روهای گیاهي را به سه دلیل باعث احیاءطب سنتي ميدا

نقش اقتصادی که کشور ما خاستگاه طب سنتي و انواع 

گیاهي با خواص دارویي فراوان و تنوع و کیفیت باال، های گونه

. دسترسي آسان و 6شوندباارزش ما محسوب ميهای سرمایه

وع بسیار زیاد داشته و ارزان بودن که در ایران داروهای گیاهي تن

جزئي  "در مقایسه با داروهای شیمیایي با پرداخت هزینه ای نسبتا

جدید که های . دسترسي به داروها و روش3قابل دسترسي است. 
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استفاده از تجارب سنتي احتمال کشف مواد موثر دارویي را تا 

دهد، در حالي که این میزان در پژوهشهای افزایش مي 50%

 (. 4است) %1اتفاقي 

طب سنتي در دانشكده های بیشترین فراواني پایان نامه

های سازمان داروسازی را شاید بتوان هماهنگ با سیاست

بهداشت جهاني در خصوص طب سنتي دانست که افزایش 

تحقیقات در  این حوزه را تاکید کرده و امروزه مصرف 

داروهای سنتي ترکیبي در جهان، روند رو به افزایشي طي 

های کنترلي و مكانیسمهای کند و توجه ویژه به بحثمي

(. در تحقیق معیني که 9احتمالي مورد اهمیت قرار گرفته است)

 در ایران سنتي طب شده نمایه مقاالت کیفي وکمي  بررسي

میالدی پرداخته به این  4106 سال پایان تا PubMed پایگاه

طب سنتي در پایگاه نتیجه رسیده که بیشترین مقاالت نمایه شده 

 %8/15پابمد مربوط به موضوع فارماکولوژی و فیتوشیمیایي با 

 (.8باشد)مي

بیشترین گرایش موضوعي در  1جدولهای با توجه به داده

موضوعات اصلي طب به دو موضوع گیاهان دارویي و طب 

سوزني است که جالب توجه اینكه با جستجوی همین 

ها در پایگاه ایرانداک)به ن نامهموضوعات اصلي در عناوین پایا

کشور(  بیشترین های معروف پایان نامههای عنوان یكي از پایگاه

گرایش به همین دو موضوع اصلي گیاهان دارویي و طب 

 %64/28سوزني در مقایسه با موضوعات دیگر این جدول بود با 

برای موضوع طب سوزني.  %81/10برای گیاهان دارویي و 

برداشت را کرد گرایش به این دو موضوع نسبت به  توان اینمي

سایر موضوعات اصلي طب در دانشگاه علوم پزشكي کشور با 

 پایگاه ایرانداک هماهنگ است.

طب سنتي /مكمل/ های در نگاه کلي تعداد پایان نامه

برخوردار جایگزین نسبت به سایر موضوعات از فراواني کمي 

 وان برای آن برشمرد:تاست که دالیل متعددی را مي

های سلیقه و تمایالت بازتاب زیادی حد تا نامه پایان .1

 شكل دانشگاهي آموزش دوران طي که دانشجو است ذهني

 گیرد.مي

 ناآگاهي درسي،های سرفصل راهنما، استاد تخصص .6

 .(10)روز  به موضوعات از

عدم شناخت کافي از طب سنتي/مكمل/جایگزین  .3

 .(8)شكي و دستیاران پزشكي توسط دانشجویان علوم پز

ها رشد قابل مطالعات بالیني پایان نامه 6با توجه به جدول 

توجه ای داشته است که این رشد نیز در تحقیق معیني که به  

رشد قابل توجه مقاالت بالیني طب سنتي در سالهای اخیر اشاره 

( نوع مطالعه غیر بالیني در این 84باشد.)معیني کرده هماهنگ مي

باشد که این میزان با نسبت به مطالعات بالیني مي %80قیق تح

تحصیالت تكمیلي دانشگاه های تحقیق دوالني که پایان نامه

علوم پزشكي ارومیه را بررسي کرده و به این نتیجه رسیده که 

است، همخواني  %88مطالعه غیر بالیني های میزان پایان نامه

 (. 11دارد)

ها از مجله  کلید ي از پایان نامهورود اطالعات ناقص بعض

های موضوعي پزشكي های موضوعات بر اساس سرعنوانواژه

ها با موضوع مورد نظر یا ورود جهت استخراج پایان نامه

های این مطالعه اطالعات سال دفاع غیر یک دست از محدودیت

های توان به ارائه خروجيبود. از نقاط قوت این مطالعه مي

جوهای انجام گرفته توسط نرم افزار کتابخانه مناسب از جست

 اشاره کرد.

افزایش روز افزون تحقیقات در یک زمینه موضوعي را شاید 

های کالن مراکز های تشویقي و سیاستبتوان به سیاست

تحقیقاتي وابسته دانست که این مطلب در تحقیق نفتچي به آن 

نتي در (. لذا اگر توجه به تحقیقات طب س16اشاره شده است)

های تشویقي مورد نظر قرار گیرد های کالن و سیاستسیاست

رشد این تحقیقات را در موازات با سایر موضوعات علوم 

 پزشكي مورد انتظار است.

با کسب نظر  مداخله سازی بهینه و پژوهش تكمیل برای

شود تا به ها و توجیه آنان تالش ميموافقت مسئولین کتابخانه

ها که عمدتا ورد نظر دست یافته و کتابخانهاطالعات م تمامي

مكاني صرفا جهت مطالعه و امانت و برگرداندن کتاب دیده 

شود به عنوان یک مكان تحقیقاتي هم مد نظر قرار گیر و از مي

 دانش و اطالعات کتابداران نیز استفاده شود.



 

 26، سال 3، شماره 89 شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -0148

  تقدير و تشکر 

همكاری معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از 

 841522که از این مقاله به عنوان طرح پژوهشي مصوب به کد 

 حمایت کردند کمال تشكر و قدرداني را داریم.
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 Abstract 

Introduction: The lack of evidence-based information and guidance 

hasprevented the development and authorization of traditional/ 

complementary/ alternative medicine methods and has not extend the 

development of its systems. The tendency to research in the field of 

traditional/ complementary / alternative medicine is the result of the desire 

of health professionals to create scientific evidence in this field and to 

transform the experiences into evidence from scientific experiments and 

research. On the other hand, there is a need for the community and the 

interest of researchers in this matter. The theses are registered and defended 

from valuable scientific documents in the university that can complement 

the course of the interest of students and professors of various specialized 

fields to the field of applied medicine. 

Materials and Methods: From The total of 7858 titles of the library theses of 

Mashhad University of Medical Sciences, 418 titles were related to 

traditional medicine/ complementary/ alternative medicine. That is, for each 

19 theses titles one title was about traditional medicine/ complementary/ 

alternative medicine. 

Results: In this study, the growth of theses on the subject of traditional 

medicine is quite evident, as the total number of theses in 1380 with 458 

titles increased by  23.53% to 599 titles in 1395. In this comparison, the 

growth rate of the number of traditional / complementary / alternative theses 

has risen from 24 titles to 43 in the year 1395, ie, with the increase of 

16.69% between the first and the last year. 

Conclusion: Despite the good growth of theses in the field of traditional 

medicine/ complementary/ alternative medicine in recent years, it is still not 

favorable in comparison with the total number of dissertations. With the 

help of advocacy and information policies, the trend towards this subject can 

be promoted among theses of the University of Medical Sciences. 

Key words: Academic Dissertations as Topic, Complementary Therapies, 

Medicine -Traditional 
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