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هاي انویی و درمهاي ارائه گیاهان دارعنوان کانونه ها ببا توجه به اعتماد اقشار مختلف جامعه به عطاري :مقدمه
همچنین ترکیبات  گیاهی، افزایش   از مصرف داروهاي صناعی و هاي ناشناخته ناشیسنتی و بروز برخی بیماري

طالعه به منظور تعیین میزان آگاهی لذا این م .رسدیها ضروري به نظر مسطح آگاهی و دانش در بین عطاري
 .، انجام شدعطاران از نتایج آزمایشگاهی و همچنین شناخت برخی موانع پیش روي آنها

 دآوريگر ابزار را شامل گردید. اريعط 40باشد و جامعه آماري مقطعی می ايمطالعه پژوهش این :روش کار

بود و بر اساس مقیاس لیکرت به آنها امتیاز داده  حیطهچهار  در و رهگزا 22، پرسشنامه مشتمل بر اطالعات
 ).1، بسیار کم: 2، کم: 3، متوسط: 4، زیاد: 5شد(بسیار زیاد: 

ه یادگیري گرایش ب« ها به سؤاالت در چهار حیطه نشان داد که؛ بیشترین امتیاز، مربوط بهامتیاز پاسخ عطاري :نتایج
ین کمترین امتیاز در حیطه بود . همچن 20/4 ± 339/0با  برابر 5که میانگین آن از  باشدمی» مفاهیم آزمایشگاهی

پاسخ  ن امتیاز کلیبود. میانگی 39/3 ± 527/0بدست آمد که برابر با  »آزمایشگاهیاز نتایج استفاده عطاران «
از نتایج ستفاده عطاران ا«. بین) حاصل شد110از ( 38/83 ± 37/7هاي مورد بررسی حیطهمربوط به تمامی دهندگان

 و p=047/0دار وجود داشت(رابطه معنی »مشکالت مهارتی آنها«و  »هاي سنتینگرش«و دو حیطه  »آزمایشگاهی
024/0=p.( 

هاي ها منطبق با گزارشبر اساس نتایج این مطالعه، انتخاب گیاهان دارویی توسط عطاري :نتیجه گیري
الزم  هايآموزش رسد؛یمبه امتیازهاي بدست آمده، به نظر  پذیرد و با توجهآزمایشگاهی صورت نمی

ئه ترکیبات ارا رآزمایشگاهی براي عطاران از طریق رفع مشکالت مهارتی این قشر، سبب کاهش اشتباهات آنها د
 داشته باشد.گیاهی به افراد گردد و در تأمین سالمت جامعه نقش مهمی

ن مقاله  ی ا ه  ع ب جا ر ا حوه   ن

Ebadollahi-Natanzi A, Rahimi HR, Arab Rahmatipour M, Arab Rahmatipour G. Study on the Essential 
Laboratory Educations for Herbalists and its Necessity in Providing Health for Recipients of Herbal Remedies. 
Horizon of Medical Education Development. 2020;10(2):38-48. 

 قدمهم
 توسعه کشورهاي در دارویی گیاهان از استفاده امروزه

 اهمیت .)1(است افزایش حال در صورت قابل توجهی یافته به

بسیاري از محققین،  که است ايگونه گیاهان دارویی به
اند و بر این عقیده کنندمی جستجو گیاهان داروهاي مؤثر را در

 آینده در گیاهان که راهگشاي بسیاري از مشکالت پزشکی

نهفته است و نتایج تحقیقاتی که در بسیاري از کشورها بر روي 
انگر نقش مهم این استفاده از گیاهان دارویی صورت گرفته، بی

 . )3 ،2(گیاهان و ترکیبات آنها است
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 باال در هايظرفیت ه و با سال صد چند پیشینه با سنتی طب

 طب نوین با تعامل در تواندها، میبیماري درمان و پیشگیري

دانشمندان نیز بر این  حل نماید. را درمانی بسیاري از مشکالت
. )4(شودباورند که  نیاز به این تعامل هر زمان بیشتر احساس می

 از گیاهان استفاده برپایه عمدتاً ایران سنتی آن جهت که طب از

 گیاه براین الزم است در سیستم؛ بنادارویی بنا شده است

صورت  اصول بهداشتیمنطبق  با  که اغلب  سنتی درمانی
 اي رخ دهد.تغییرات قابل مالحظه؛ گیردنمی

 هاي خدماتکانون ترینمهم عنوانبه هاعطاري ایران در

 مردم براي از روند و بسیاريبشمار می مردم  به دارویی یاهانگ

ها از خدمات عطاري خود هايسالمتی و بیماري مشکالت رفع
 بهعلمی مراکز اخیر، توجه هايسال در .)1(کننداستفاده می

 افزایش آنها استانداردسازي هايروش و گیاهی هايدرمان

 واحدهاي تعداد زیادي از این در حالی است که یافته است.

، و )5(باشندمی فعالیت مشغول کشور ، درجواز عطاري فاقد
آنها در راستاي ارتقاء حرفه شغلی خود آموزش مناسبی  اغلب
گاهی دارویی و حتی  گیاهان به تجویز و اقدام اندندیده

تواند منجر به تهدید که این مورد میکنند می گیاهی داروهاي
سالمت افراد دریافت کننده این نوع ترکیبات گردد؛ در نتیجه 

هاي الزم توسط پزشکان و مروّجین بهداشت در آموزش
تواند روند پیشرفت هاي آموزشی براي عطاران میکارگاه

براي ارائه  شغلی آنها را  بهبود  بخشد و سطح آگاهی آنها  را
  رویی مناسب به مردم ارتقاء دهد.گیاهان دا

بسیاري از  درمان به منظور دارویی گیاهان از استفاده
 اثرات ترکیبات در حالی که است، افزایش حال در هابیماري

 انسان سالمت بر گیاهی هايگونه از برخی بیولوژیک فعال
درمان با گیاهان دارویی و داروهاي  .)6(است ناشناخته هنوز

هایی گیاهی بخصوص در بیمارانی که داراي اختالل در ارگان
هاي حاصل مانند کبد و کلیه بوده و در تجزیه و دفع متابولیت

از این نوع درمان با مشکل روبرو هستند، ممکن است وضعیت 

ها کند زیرا اینگونه درماندرمان بیمار را با اشکال مواجه 
. در طب نوین )7 ،5(معموالً با نظارت پزشک همراه نیست

هاي تشخیص طبی، آزمایشگاهر د بررسی چنین مواردي
 گشاي بسیاري از مشکالت پیش روي پزشکان بوده است.گره

آشنایی با مفاهیم ها به دلیل عدم عطاريکه لی است این در حا
آزمایشگاهی ممکن است دچار اشتباهات ناخواسته شغلی در 

افرادي که ت گیاهی و یا گیاهان دارویی به ارائه ترکیبا
هاي گیاهی را  بجاي داروهاي سنتتیک براي بیماري  درمان

 کنند، گردند. خود دریافت می

کان پزشکی در تشخیص، درمان ترین ارآزمایشگاه از مهم
رود. این موضوع با توجه به توسعه ها بشمار میو کنترل بیماري

و تکنیکی، بیانگر نقش و هاي علمیعلوم و استفاده از روش
هاي زمایشگاه. در آ)8(باشدجایگاه این حرفه در پزشکی می

هاي مختلف بدن به منظور تشخیص و تشخیص طبی نمونه
گیرند و تالش کنترل سیر درمانی مورد بررسی دقیق قرار می

هاي استاندارد مناسب و ها طبق روشبراین است که آزمایش
اي و مطابق با منابع در سطح باالیی از مهارت حرفه

 .)9(المللی مستند، انجام گیردبینعلمی
ها و فروشندگان تحقیقاتی که در راستاي فعالیت عطاري

گیاهان دارویی در حال انجام است، نشان دهنده توجه محققین 
هاي آنها است. هاي سنتی و دغدغهبه این بخش از درمان

در پژوهش خود نشان دادند که  )10(پور و همکارانفیاضی
ي جامعه مورد بررسی آنها از سطح سواد متوسطی در زمینه

ترین فاکتورهاي مؤثر گیاهان دارویی برخوردار هستند و مهم
هاي ها و دورهکت در کالسدر این کاهش آگاهی، عدم شر

الکه و باشد. در پژوهشی که توسط مراديمیآموزشی 
 از تهران شهر آگاهی عطاران به منظور بررسی )11(همکاران

گرفت، نشان داده شد که   دارویی انجام گیاهان هايویژگی
دارویی از آگاهی کافی  گیاهان زمینه در عطاران از برخی

نیز در پژوهش  )5(موقر و همکارانبرخوردار نیستند. رحیمی
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به  »ها در شهر تهراندرمان اعتیاد توسط عطاري«خود با عنوان 
بررسی داروهاي تجویز شده توسط عطاران شهر تهران براي 

داخته است. نتایج آنها نشان داد که فعالیت وسیع درمان اعتیاد پر
رغم ممنوعیت قانونی آن با چالش ها در این زمینه علیعطاري

 تقاضا از سوي مردم روبروست. 
نشان داد  )12(و همکاران 1هاي آزمایشگاهی  نوروبررسی

که تنها برخی از داروهاي گیاهی که براي کنترل دیابت، اسهال 
اند. اند، واجد اثربخشی الزم بودهو فشار خون باال پیشنهاد شده

بایست مقررات کند که میه همچنین بیان مینتیجه این مطالع
هاي دارویی و غربالگري تر و نظارت بیشتري، در مراقبتسخت

در  )3(و همکاران 2کونلاز محصوالت گیاهی، اعمال گردد. 
دریافتند » استانداردسازي داروهاي گیاهی«پژوهشی با عنوان 

ها، با بروز خطرات ناشی از که عموم مردم، پزشکان و رسانه
هایی براي استفاده ایمن رویه از گیاهان، بدنبال روشاستفاده بی

اساس مطالعات آنها، باشند. بر و مؤثر از طب گیاهی می
و ارائه ا رویکرد علمیسویی پزشکی نوین و طب سنتی بهم

هاي آزمایشگاهی و هاي جامع آموزشی بر پایه گزارشبرنامه
مؤثر در جهت  ارتقاء سطح سالمت تواند گامیتشخیصی، می

 جامعه در نظر گرفته شود.
و اعتماد اقشار مختلف مردم  با توجه به اهمیت موضوع سالمت

از  ته ناشیهاي ناشناخبروز برخی بیماري  ها، وجامعه به عطاري
مصرف داروهاي صناعی و همچنین گیاهی، باال بردن سطح 

رسد. لذا ها ضروري به نظر میآگاهی و دانش در بین عطاري
به منظور بررسی تعیین میزان آگاهی آنها از نتایج آزمایشگاهی 
و همچنین شناخت برخی موانع پیش روي آنها، به تحقیق 

اي باشد تواند زمینهیحاضر پرداخته شد. این پژوهش همچنین م
ها با احتیاط بیشتري ترکیبات گیاهی را به افرادي که تا عطاري

ارائه  ،نمایندهاي گیاهی به آنها مراجعه میبراي گرفتن درمان

                                                           
1 Nworu 
2 Kunle 

دهند و از این طریق در جهت سالمت مخاطبین خود که قشر 
 داشته باشند.   دهند، نقش مهمیوسیعی از مردم را تشکیل می

 کار روش
از نظر هدف کاربردي و از  اي مقطعی،مطالعه این تحقیق

لحاظ رویکرد کلی، در زمره تحقیقات توصیفی است. پژوهش  
صورت گرفت و جامعه آماري شامل  1396در سال 

 بودند. از طریق در شهر تهرانهاي داراي مجوز رسمیعطاري

 اسامی، فروشان تهران،مراجعه به اتحادیه صنف عطاران  و سقط

 در شده و داراي مجوز فعالیت هاي ثبتعطاري آدرس و تلفن

  60آمد. در این لیست تعداد  بدست مختلف شهر تهران مناطق
 حجم نمونه )13(عطاري معرفی شدند. براساس جدول مورگان

 روش چند به گیريعطاري بدست آمد.  نمونه 52 به تعداد

ها با توجه به این موضوع که تعداد عطاري انجام شد. ايمرحله
تراکم تهران  در مناطق مرکزي، جنوب، شرق و غرب شهر 

در همین  ساده تصادفی با روش هاداشتند، بنابراین نمونه يبیشتر
نفر از عطاران و همچنین سایر  12. )14( انتخاب شدند مناطق

افراد باقیمانده از لیست نیز تمایلی به همکاري نداشتند و  در 
 برايند. گردید مطالعه وارد عطاري 10 منطقه هر مجموع از

 ابزار از در این مطالعه آماري هايداده و اطالعات گردآوري
 استاندارد و یا ترجمه پرسشنامه استفاده شد و چون پرسشنامه

ساخته تهیه شد که شامل وجود نداشت، پرسشنامه محقق شده
(سن،  شناختیسؤاالت جمعیتدو بخش بود. بخش اول 

جنس،تحصیالت، سابقه فعالیت، نحوه آموزش شغلی) و بخش 
استفاده  -1؛حیطه چهارسؤال و گزاره بود که در  22دوم شامل 

م گرایش به یادگیري مفاهی -2 آزمایشگاهی،عطاران از نتایج 
مشکالت مهارتی و  -4هاي سنتی نگرش  -3 آزمایشگاهی

ساختاري، مورد بررسی قرار گرفت. سواالت براساس مقیاس 
،  3،  متوسط =  2، کم =1= خیلی کماي لیکرت(پنج گزینه

منطبق با موازین  و )  امتیاز داده شدند5،  خیلی زیاد = 4زیاد = 
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فت و نام  ها صورت گرپرسشنامهاخالق در پژوهش، تکمیل 
  افراد در آنها درج نگردید.

ی ه ابزار اعتبار یا روای داز يان هش گیر روایی  افزایش براي: پژو
 شد: استفاده ذیل ابزارهاي از پرسشنامه این تحقیق محتواي

 پژوهشی امور کارشناسان و اساتید نظرات از استفاده -1

 تست براين دهندگا پاسخ از تعدادي بین پرسشنامه توزیع -2

 اساس برت اصالحا انجام و صوري اعتبار بررسی و اولیه

 هاي آنان.پاسخ

 14 بینه پرسشنام مطالعه حاضر، در محتوا. اعتبار سنجش -3
با  محتوا اعتبار نسبت و گردید توزیع صاحب نظران از نفر

 سواالت تمامی براي )15(استفاده از فرمول الوشه 
  بدست آمد. 86/0 پرسشنامه

ی ه ابزار پایای داز يان هش گیر  صورت به پرسشنامه چون: پژو

 ضریب از اعتبار، محاسبه برايبود  شده طراحی لیکرت طیف

 پایایی بررسی از حاصل نتایجفاده شد. است کرونباخ آلفاي

؛ شده محاسبه نهایی آلفاي که ضریب داد نشان پرسشنامه
هاي حیطهکرونباخ در باشد. همچنین ضرایب آلفاي می 822/0

، 810/0 گرایش به یادگیري مفاهیم آزمایشگاهیمورد بررسی؛ 
 578/0، مشکالت مهارتی و ساختاري 646/0هاي سنتی نگرش

بدست آمد. با  709/0 آزمایشگاهیو استفاده عطاران از نتایج 
 توزیع ددر مور   Smirnov-Kolmogorovآزمون توجه به نتایج

 از آزمونهاي پژوهش ، جهت بررسی ارتباط بین حیطهها داده
پارامتري ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و سطح نا

هاي بدست آمده از این داده در نظر گرفته شد.  05/0معناداري 
تجزیه و تحلیل  22نسخه  SPSSپژوهش با استفاده از نرم افزار 

 شدند.   

 نتایج
ها در یت شناختی نشان داد که بیشترین عطارينتایج جمع

).  اکثر %95شوند (این پژوهش با مسئولیت آقایان اداره می
). %80قرار داشتند(  بیشتر،و یا   ساله  31-51بین سنین عطاران 

) و %40( بیشترین آنها داراي مدرك تحصیلی دیپلم بودند
نی تا نفر داراي مدارك دانشگاهی در مقاطع کاردا 11تعداد 

کارشناسی ارشد بودند که از این تعداد یک نفر داراي مدرك 
و یک نفر نیز کارشناسی ارشد » شناسی داروییگیاه«کارشناسی 

و بقیه داراي مدرك » فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی«
 ).1تحصیلی غیرمرتبط بودند (جدول

 هاي جمعیت شناختینتایج ویژگی -1جدول
 فر)ن 40(حجم جامعه آماري 

 درصد تعداد متغیرها
درصد 
 تجمعی

 جنس
 95 95 38 مرد
 100 5 2 زن

 
 

گروه 
 سنی

 

 20 20 8 ساله  و کمتر 30
40- 31 12 30 50 
50- 41 8 20 70 

 100 30 12 ساله و بیشتر 51

 
 

مدرك 
 تحصیلی

 
 
 

 5/32 5/32 13 زیر دیپلم
 5/72 40 16 دیپلم

 5/82 10 4 کاردانی
 95 5/12 5 کارشناسی

 100 5 2 کارشناسی ارشد

 
سابقه 

 فعالیت

 40 40 16 سال  و کمتر 10
20- 11 12 30 70 
30- 21 5 5/12 5/82 

 100 5/17 7 سال و بیشتر 31

نحوه 

آموزش 

 شغلی

گذراندن 
هاي دوره

 آموزشی
16 40 40 

 80 40 16 تجربی
 100 20 8 شغل اجدادي

ه بیشترین تعداد جامعه حاضر نتایج همچنین نشان داد ک
سال وکمتر بوده، و کمترین تعداد داراي  10داراي سابقه شغلی 

 

 



نطنزي و همکاران دالهیاعبعلیرضا   
  

 
 

 42                                                                                                                                                                                            

 

 مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی

داراي  %40سال، در زمینه  عطاري هستند.  21-30سابقه 
مدرك آموزشی در زمینه فعالیت عطاري از یکی از مراکز 

نه شغلی بودند و به فاقد مدرك در زمی  %60معتبر کشور  و 
امه شغل اجدادي آنها بوده یا اد صورت تجربی و

 ).1است(جدول

حیطه بررسی  4ها به سؤاالت به تفکیک در امتیاز پاسخ عطاري
آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده  2درجدول 

گرایش به یادگیري مفاهیم «شود؛ بیشترین امتیاز مر بوط به می
 ± 339/0با  امتیاز برابر 5باشد که میانگین از می» آزمایشگاهی

است که کمترین امتیاز بدست آمده است . این در حالی 20/4
دارد که برابر با  » آزمایشگاهیاستفاده عطاران از نتایج «را حیطه 

 شده است.  39/3 ± 527/0
گزاره از هر عطاري و در کل  22میانگین امتیاز کلی حاصل از 

) 110از حداکثر امتیاز ( 38/83 ± 37/7عطاري برابر با  40
 باشد. می

به سؤاالت،  امتیاز بدست آمده از پاسخ عطاران  -2جدول  
 در پنج  حیطه مورد بررسی

استفاده عطاران از «بین دو عامل اسپیرمن ضریب همبستگی  
انتخاب گیاهان دارویی مناسب براي « و » نتایج آزمایشگاهی

و  rs= 299/0 برابر با  » هاي گیاهیفت کنندگان درماندریا
بدست آمد. بدین ترتیب نتایج  =Sig 061/0سطح معناداري 

مطالعه حاضر نشان داد که بین این دو عامل، همبستگی مثبت 

» استفاده عطاران از نتایج آزمایشگاهی«ارتباط بین  وجود ندارد.
گی اسپیرمن مورد ها با استفاده از آزمون همبستو سایر حیطه

نشان داد که بین دو حیطه  ارزیابی سنجش قرار گرفت  و این
استفاده «با » مشکالت مهارتی و ساختاري«و » هاي سنتینگرش«

، همبستگی مثبت و معنادار »عطاران از نتایج آزمایشگاهی
).در rs  ،047/0=p  ،355/0=rs ،  024/0=p=317/0وجود دارد(

و حیطه » طاران از نتایج آزمایشگاهیاستفاده ع«که  بین حالی
دار همبستگی معنی» مفاهیم آزمایشگاهیگرایش به یادگیري «

). نتایج این ارتباطات، با rs  ،276/0=p=176/0وجود ندارد (
نشان داده  1اسپیرمن در نمودار   استفاده از آزمون همبستگی

 . )1(نمودار شده است

تلف این  بررسی   با  ارتباط بین   سه حیطه   مخ -1نمودار 
 حیطه استفاده  عطاران از نتایج آزمایشگاهی

و » هاي سنتینگرش«هاي ارتباط معناداري بین حیطه
فاده عطاران از است«با حیطه » مشکالت مهارتی و ساختاري«

). p=024/0؛  p=047/0وجود داشته است( نتایج آزمایشگاهی
گرایش «و حیطه » استفاده عطاران از نتایج آزمایشگاهی«بین 

ارتباط معنادار وجود »  به یادگیري مفاهیم آزمایشگاهی
 ).p=0276/0ندارد(

 بحث 
دهد که بیشترین نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می

افراد جامعه مورد بررسی شاغل در حرفه عطاري از 
کنند، و در این خصوص هاي آزمایشگاه استفاده نمیگزارش

 دامنه بیشترین کمترین میانگین حیطه مورد بررسی
انحراف 

 معیار

گرایش به یادگیري 
 مفاهیم آزمایشگاهی

20/4 65/3 50/4 850/0 339/0 

 176/0 475/0 17/4 70/3 88/3 هاي سنتینگرش
مشکالت مهارتی و 

 ساختاري
71/3 25/3 95/3 700/0 230/0 

از استفاده عطاران 
 هیآزمایشگانتایج 

39/3 50/2 77/3 27/1 527/0 

 423/0 00/2 50/4 50/2 79/3 امتیاز کلی
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ندارند و میزان آگاهی آنها از مفاهیم  در وضعیت مطلوبی قرار
هاي گزارش آزمایشگاهی کافی نیست و هايگزارش

انتخاب گیاهان دارویی مناسب براي دریافت آزمایشگاهی در 
آزمون هاي گیاهی، توسط آنها دخالت ندارد. کنندگان درمان

). p=061/0باشد(همبستگی اسپیرمن نیز بیانگر این موضوع می
» استفاده از نتایج آزمایشگاهی«از حیطه  نمره بدست آمده

تواند ها است. این نتیجه میتر از سایر حیطهتوسط آنها نیز پایین
ها به در روند معرفی گیاهان دارویی صحیح  توسط عطاري

هاي جامعه هدف که غالباً افراد عالقمند به دریافت درمان
 باشند خلل ایجاد نماید. طبیعی بر پایه گیاهی می

رسی اثرات درمانی گیاهان دارویی تجویز شده توسط بر
گیري ها و یا حتی متخصصین طب سنتی نیاز به اندازهعطاري

سطوح پارامترهاي خونی و عناصر حیاتی بدن دارد. این احتمال 
اثر و یا حتی  وجود دارد که برخی از گیاهان در درمان کم

آید، از ت اثر باشند و در مواردي نیز نتیجه معکوس بدسبی
رو نقش تعیین مقادیر پارامترهاي آزمایشگاهی در حین این

درمان و انتخاب گیاه دارویی مناسب باید مورد توجه قرار 
 بنابراین با توجه به اقدام به درمانگري بصورت غیر علمی. گیرد

و بدون  وجاهت قانونی از سوي بسیاري از عطاران، ضرورت 
این زمینه به منظور جلوگیري هاي اولیه الزم در انجام آموزش

 گردد. خطر افتادن سالمت بیماران، بیش از پیش نمایان میاز  به
هایی همچون پرفشاري خون و دیابت، پژوهشگران بیماري

ها سوق هاي کنترل و درمان این بیماريرا به واکاوي و ارائه راه
هاي اخیر رشد بیماري دیابت منجر . درسال)17 ،16(داده است

به افزایش استفاده از طب مکمل گردیده است و بسیاري از 
بیماران از داروهاي گیاهی متعدد براي کنترل قند خون استفاده 

ترین مواردي است که . این یکی از مهم)19 ،18(کنندمی
 زان تغییرات این پارامتر خونی در آزمایشگاهگزارش کنترل می

سزایی کند، وتنها به تواند به روند درمانی بیمار کمک بهمی
 توان اکتفا کرد.  عالئم ظاهري نمی

حصول اطمینان از اثرات جانبی گیاهان دارویی و انتخاب 
اي برخوردار است. گیاه دارویی مناسب نیز از اهمیت ویژه

نی و انسانی اثرات درمانی برخی از اگرچه مطالعات حیوا
کنند، ولی بسیاري از گیاهان هنوز گیاهان دارویی را تأیید می

هاي آنها بر روي اند، و سمیتمورد بررسی دقیق قرار نگرفته
. )23-20(هاي بیشتري نیاز داردهاي بدن به بررسیارگان

ترین الطیب که از پر فروشگاوزبان و سنبلل گیاهانی مانند گ
روند در صورت رعایت ها بشمار میگیاهان دارویی در عطاري

هاي کلیوي و کبدي نشدن دوز مناسب آن، منجر به آسیب
این . )24(براي فرد مصرف کننده این نوع گیاهان خواهد شد

است که عدم اطالع عطاران از دوز صحیح گیاهان در حالی
تجویز شده و بر حسب ماده مؤثر گیاهان دارویی که معموالً 
ترکیبات مختلفی از دسته مواد آلکالوئیدي؛ گلیکوزیدي و ... 

توانند اثر شوند در برخی موارد این ترکیبات میرا شامل می
طریق ممکن است افزایی با هم داشته باشند و بدین هم

هاي گیاهی  مخاطراتی را براي افراد دریافت کننده درمان
 همراه داشته باشند.  به

در بسیاري از مواقع در طول درمان با داروهاي سنتتیک و یا 
گیاهان دارویی نیاز به کنترل اثرات سمیّت دارو بر روي اعمال 

ه باشد. با توجه به عملکرد اختصاصی کبد در بدن، چکبد می
بسا ممکن است در اثر دوزهاي باالي دارویی و افزایش سطوح 

هاي آزاد، این عضو دچار صدمات غیر قابل جبران رادیکال
. بعضی از گیاهان دارویی ممکن است به تنهایی )25(گردد

عوارض جانبی نداشته باشند ولی مواردي مبتنی بر بروز 
زمان با داروهاي سنتتیک (مانند عوارض به هنگام مصرف هم

زمان با داروي دیگوکسین) گزارش شده مصرف زالزالک هم
براي افراد  ها از مواردي است کهمثال.  این )27 ،26(است

نماید و  هاي گیاهی ایجاد خطر میدریافت کننده درمان
هاي درمان بر سالمت قشر وسیعی از مردم که این نوع روش

تواند مورد تهدید واقع گیرند؛ میگیاهی بهره می –پایه طبیعی 
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شود درنتیجه از ارائه راهکار آموزشی براي مرتفع شدن این 
توان صرف نظر کرد و بر لزوم د  از نوع گیاه درمانی نمیموار

هاي درمانی هاي الزم و توجیه عملی توسط سازمانآموزش
گذارد. نتایج براي درمانگرهاي سنتی و عطاران، صحه می

ها، با نتایج بدست آمده از این پژوهش در بعضی از حیطه
، نادري و )10(پور و همکارانبدست آمده از تحقیقات فیاضی

 باشد.منطبق می )11(الکه و همکارانو مرادي )28(همکاران
در » گرایش به یادگیري مفاهیم آزمایشگاهی«یطه نتایج ح

ها در باشد که عطارياین پژوهش نشان دهنده این مهم می
هاي آزمایشگاهی، شناختی نداشته و  خصوص درك گزارش

اند. بسیاري از آنها سطح دانش دوره آموزشی خاصی را ندیده
دانند. نتایج خود را براي یادگیري این موضوع کافی نمی

سطح مدرك تحصیلی عطاران در این پژوهش نشان داد  بررسی
) %50/72که اکثر آنها داراي مدارك دیپلم و زیر دیپلم هستند(

 باشد.که منطبق بر این موضوع می
 صنعت با مرتبط هايفعالیت از آنجا که نتایج حاصل از

به  ،تأثیرگذار است جامعه سالمت، بر روي دارویی گیاهان
هاي آموزشی ه توجه به تدوین برنامههمین سبب در این زمین

هاي پزشکی و داروسازي در نظر گرفته براي دانشجویان رشته
ها نیز اي براي عطاريهاي حرفهو به تبع آن آموزش )29(شده

اند از ضرورت بیشتري اي با درمانگري همراه شدهکه به گونه
افزایش و یا کاهش  برخوردار است. اگر عطاران بیاموزند که

تواند برخی پارامترهاي خونی در اثر تجویز نابجاي آنها می
یا فاصله دوز درمانی با دوز   ،زندگی بیمار را به خطر بیاندازد

در برخی ترکیبات گیاهی گلیگوزیددار همچون گل  سمی
، در نتیجه آنها به )30(باشدانگشتانه بسیار نزدیک بهم می

هاي آزمایشگاهی پی خواهند برد و این  امر اهمیت گزارش
هاي منجر به  شناخت و درك کافی آنها از اطالعات گزارش

آزمایشگاهی بیمار خواهد شد و بر این اساس، عطاران اقدام به 
کرد و در این حیطه دخالت  دننخواههاي گیاهی مستقل درمان

با احتیاط بیشتري  گیاهان دارویی را به مردم ارائه  و نکرده
 نمایند.می

توسعه و ارتقاء سطح شغلی و کاهش اشتباهات نیازمند  
باشد. هاي جدید در کار میاستفاده از فناوري اطالعات و روش

مشاغل را توسعه علوم و گسترش تکنولوژي، آینده تمامی
که تعامل دگرگون نموده است. شواهد حاکی از آن است 

هاي پزشکی صورت مناسبی بین حرفه عطاري و پیشرفت
نگرفته است. این واقعیت که قدمت این حرفه و خدمات آنها به 

گردد قابل کتمان نیست ها در ایران برمیقبل از تأسیس دانشگاه
اي آنها اي نیز در سیستم حرفهولی پیشرفت قابل مالحظه

به اعتماد و اعتقادات  صورت نگرفته است. به هر حال با توجه
گذاري و رهنمودهاي الزم از سوي جامعه به عطاران و با هدف

هاي توان آنها را به سوي نگرشهاي بهداشتی میسازمان
سوق داد.  نتایج این حیطه از تحقیق با نتایج بدست آمده علمی

مطابقت دارد. در مطالعه آنها  )28(از پژوهش نادري و همکاران
درصد معدودي از جامعه، آموزش الزم را با شرکت در 

 هاي تخصصی فرا گرفته بودند. دوره
نشان »  هاي سنتینگرش« حیطهنتایج بدست آمده در 
ها در بین عطاران است. بسیاري از دهنده اهمیت اینگونه نگرش

ون توجه به پیشرفت و بدهاي قدیمیآنها هنوز هم از روش
هاي نوین به کار مشغولند، و در بسیاري از موارد تنها تکنولوژي

کنند. برخی از آنها به توضیحات مراجعه کنندگان اکتفا می
هاي آزمایشگاهی را در کار خود الزم کاربرد گزارش

دانند و بیشتر به عالئم ظاهري بیماري  فرد مراجعه کننده نمی
آنچه را که از گذشتگان و یا به صورت کنند. آنها توجه می

نتایج جمعیت دهند. اند مالك عمل قرار میتجربی آموخته
دهد که اکثر جامعه حاضر دوره شناختی این تحقیق نشان می
بسیاري از آنها از طریق ). %60اند(آموزشی خاصی را نگذرانده

شغل اجدادي در این حرفه شاغل بوده و فاقد مدارك آموزشی 
و به مطرح شدن مباحث  باشندر زمینه گیاهان دارویی میالزم د
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هاي جدید مطابق با استانداردهاي آموزشی و استفاده از روش
دادند. با وجود این نگرش، آنها روز، تمایل چندانی نشان نمی

کنند که این موضوع از اقدام به تجویز گیاهان دارویی می
گردد و می هاي نظام سالمت در این حرفه قلمدادنگرانی

نیازمند طراحی برنامه آموزشی و مدون براي آنها  از طریق 
باشد.  استفاده از نتایج آزمایشگاهی، متولیّان  نظام سالمت می

هاي سنتی عطاران تا حدودي در در این حیطه تحقیق، با نگرش
 است. ارتباط معنادار در آزمون همبستگی اسپیرمن تضاد

)047/0=p ( نشان داده شده،  1که در نمودار حیطه نیز بین دو
 تأیید کننده این مطلب است. 

پندار اشتباه استفاده از گیاهان دارویی به دلیل بدون ضرر 
بودن آن، در تقویت این نگرش سنتی در این حیطه از تحقیق تا 

بسیاري از عطاران از عوارض حدودي اثرگذار بوده است. 
هاي حاصل فرآوردهاطالع  هستند و جانبی گیاهان دارویی بی

بعضی از  .)32 ،31(داننداز این گیاهان را بدون زیان می
تحقیقات انجام شده نیز نشان از پایین بودن سطح آگاهی برخی 

لذا با  از عطاران در زمینه گیاهان دارویی و عوارض آن دارد.
سازي سالمت، لزوم آمادهتوجه به درگیر شدن آنها در امور 

هاي شغلی متناسب آنها، امري و ارائه آموزشعلمی
اگر چه باورهاي عطاران و . )11 ،10(باشدناپذیر میاجتناب
اشان اثرگذار است، ولی هاي سنتی آنها بر مسیر شغلینگرش

دهی مثبت به این  هاي آموزشی الزم در جهتتدوین برنامه
الکه و رسد. در پژوهش مراديعقاید ضروري به نظر می

نیز این دغدغه وجود داشت که به دلیل آگاهی  )11(همکاران
هاي گیاهان دارویی در جامعه تحقیق طاران از ویژگیکم ع

آنها، امکان بروز اشتباه و احتمال آسیب رساندن به دریافت 
 یابد.هاي گیاهی، افزایش کنندگان درمان

مشکالت مهارتی «پاسخ جامعه مورد بررسی در حیطه  نتایج
کنند ، بیانگر این واقعیت بود که خود نیز تأیید می»و ساختاري

هاي آزمایشگاه ممکن است گاهی تجویز آنها با گزارشکه 

مغایر باشد. از مشکالت دیگر مطرح شده، مربوط به این حیطه، 
بهداشتی مدونی که از طریق آن  –هاي آموزشی نبودن سرفصل

را براي ترکیبات ارائه شده گیاهی براي راهکارهاي علمی
هاي امهبایست در برنباشد که میها تنویر گردد، میعطاري

ها لحاظ گردد. بطور کلی عدم دخالت آموزشی عطاري
هاي آزمایشگاهی در این حیطه از پژوهش، وجود گزارش

مشکالت متعدد مهارتی و ساختاري در حرفه عطاري را نشان 
دهد. نتایج جمعیت شناختی نیز سابقه کم بسیاري از عطاران می

ر روند کاري تواند د)، که می%40در این پژوهش را نشان داده(
آنها تأثیرگذار بوده باشد. نتایج بدست آمده از آزمون 
همبستگی نیز وجود مشکالت ساختاري و مهارتی در بین 

 ).p=024/0دهد(عطاران جامعه تحقیق را نشان می
هاي مختلف عرضه رفع مشکالت ساختاري در زمینه

هاي ها، با اجراي برنامهترکیبات بر پایه گیاهی توسط عطاري
بخشی از سوي مراکز هاي نظارتی و نظمموزشی، آیین نامهآ

 . در)5(ذیصالح و همچنین آگاه نمودن مردم میسر خواهد شد

 نظارت تحت صنفی گروه یک عنوان ها بهحاضر عطاري حال

 وزارت باکنند و بطور رسمیفعالیت می وزارت بازرگانی

در  ندارند، ايرابطه آموزش پزشکی و درمان بهداشت،
باشند. که در عمل به امور درمانگري مشغول میصورتی
ر قبول مسئولیت عواقب درمانی سازي جامعه نیز دفرهنگ

کند. در این راستا براي ایفا میها نقش مهمیتوسط عطاري
ها، شناسایی اطمینان از تأثیر گیاهان ارائه شده توسط عطاري

برخی پارامترهاي آزمایشگاهی براي عطاران که مبتنی با 
تواند در هاي ارتقاء شغلی و مهارتی  آنها باشد؛  میآموزش

ادي که ترکیبات گیاهی را از آنها دریافت نمایند، سالمتی افر
ضروري باشد. بنابراین تدوین مقررات سخت و نظارت بیشتر و 
همچنین استفاده از ابزارهاي تشخیصی و آزمایشگاهی به عنوان 
راهکار مناسبی خواهد بود که برخی تحقیقات اخیر نیز آن را 

 . )12 ،11 ،3(اندعنوان کرده
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 گیرينتیجه
با توجه به تفکرات مردم در استفاده از گیاهان دارویی براي 

ها در ها و همچنین نقش مهم عطاريسالمت و درمان بیماري
و به منظور ارتقاء سطح علمیتقویت و گسترش این فرهنگ؛ 

ها، ها مطابق دانش روز، لزوم اجراي کارگاهمهارتی عطاري
نظر هاي آموزشی ضروري بههاي بازآموزي و برنامهدوره

هاي الزم هایی که در بخشی از آن آموزشرسد. دورهمی
آزمایشگاهی همچون آشنایی با مفاهیم آزمایشگاهی گنجانده 
شود، و نیز رفع موانع مهارتی و ساختاري آنان که در این 
تحقیق تا حدودي به آنها اشاره شد و جزء استراتژي و 

باشد، هاي راهبردي در جهت تامین سالمت مردم میمهبرنا
هاي متولی سالمت صورت پذیرد. انجام آن توسط سازمان

توانند با افزایش سطح سواد اطالعاتی و عطاران نیز می

تر نموده خود با تعامل طب نوین جایگاه خود را مستحکمعلمی
ند مو از ابزارهاي نوین در جهت ارتقاء سطح دانش خود بهره

شده و بدین طریق سبب کاهش اشتباهات خود در ارائه 
 ترکیبات گیاهی به افراد گردند. 

 تشکر و قدردانی 
       حاصل طرح پژوهشی مصوّب  با کد ،حاضر شپژوه

باشد و با مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) می» م پ/12«
همکاري معاونت پژوهشی و کارآفرینی آن مرکز انجام شده 

پژوهشی مرکز آموزش عالی  معاونت حوزه مساعدت است. از
گویی امام خمینی (ره)،  همکاري  عطاران  در مصاحبه و پاسخ

ها  و  همچنین از  اتحادیه صنف عطاران و به پرسشنامه
شود.سپاسگزاري می فروشان استان تهرانسقط
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Introduction: Considering the trust of different strata of society towards Atari as 
a focus of traditional herbal medicine and treatment of some unknown diseases 
due to the use of synthetic drugs as well as herbal compounds, it is necessary to 
increase the level of awareness and knowledge among Atari. Therefore, this study 
was performed to determine the level of awareness of Attar in laboratory results 
and also to identify some of the barriers to them. 
Materials & Methods: This research was a sectional study and the statistical 
population was consisted of 40 herbal shops. The data collection was based on 
questionnaire with 22 questions and included with four aspects which were scored 
based on Likert's scale (very high: 5, high: 4, middle: 3, low: 2, very low: 1). 
Results: The maximum point obtained from herbalists `response, in four areas 
was pertained to "tendency for learning the laboratory concepts" and its average 
was 4.20 ± 0.339 out of 5. The minimum point was related to "the use of herbalist 
from laboratory results" which was equaled to 3.39 ± 0.527. The average point 
obtained from total responses, in four areas of study, was 83.38 ± 7.37, out of 110. 
There was a significant correlation between "the use of laboratory results by 
herbalists" and two areas: "traditional attitudes" and "their skill problems"(p-value 
=0.047 & p-value =0.024).  
Conclusion: According to the results of this study, the selection of medicinal 
plants by Atari is not in accordance with the laboratory reports and according to 
the obtained results, it seems; the laboratory essential educations for herbalists by 
solving their skill resulting a lesser mistakes of herbalists in proposing plants 
compounds to people and have a significant role in community health. 
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