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پنج  09تا  09كا طي سالهای یارایج بوده و در آمرين مردم دنيرباز در بیمصرف گياهان دارویي از د مقدمه و هدف :
زان آگاهي ، اعتقاد و عملكرد ياهي ، و با هدف بررسي ميش مصرف داروهای گیبه افزابرابر شده است. با توجه 
 رفت .یماران نسبت به استفاده از آنها پژوهش حاضر انجام پذيب

به ماران مراجعه کننده ينفر از ب 09 بر روی  روش کار : این پژوهش یك مطالعه توصيفي است که به صورت مقطعي
ن مرکز مراجعه و پرسشنامه را که شامل اطالعات ین صورت که پژوهشگران به ای. به اانجام شده استدرمانگاه 

اهي بود را پر مي کردند. يطه آگاهي ، اعتقاد و عملكرد افراد نسبت به استفاده از داروهای گيت شناختي و سه حيجمع

 .ل قرار گرفتيه و تحلی، مورد تجزspssن اطالعات با استفاده از نرم افزار یسپس ا
%افراد  2020بود. 2927 ±9227ن يانگيمبا سال22 -09سال و در مردان  09±8ن يانگيم با 90- 79دامنه سني زنانج:ينتا

% از افراد در مورد داروهای گياهي آگاهي  3020% ليسانس و باالتر بودند . 99%دیپلم و فوق دیپلم و  3020زیر دیپلم ، 
 .ختندشنا تعدادی از بيماریهاميدرمان % آنها گياهان خاصي را برای 0020داشتند و 

% معتقد بودند  9329% به داروهای گياهي اعتقاد داشتند. 0329و ه% استفاده از داروهای گياهي را بي خطر دانست 9020
% از افراد معتقد بودند که باید داروهای گياهي را حتما از 09تحت نظر پزشك باشد .نبایدکه مصرف داروی گياهي 

%( ، گل 3020زان استفاده از گياهان دارویي شامل: آویشن)يعملكرد آنها در بيشترین م ه کرد.يداروخانه ته
%( 29%( ، عرق شاطره)20200% ( ، چهارتخمه)00200%( ، بابونه ) 0323%( ، عرق کاسني)79%( ، عرق نعنا)0323زبان)گاو

ن علل مصرف داروها جهت رفع یشتري%( بود . ب90200%( و اسطوخدوس)9323، عرق خارشتر ، چای سبز و خاکشير)
% اظهار  9323نگ کليه و اختالالت قاعدگي بود.ناراحتي معده ، تعریق و گرمي ، سرماخوردگي ، تمدد اعصاب ، س

داشتند که در صورت وجود داروی گياهي ، آن را به داروی شيميایي ترجيح مي دهند و بي عارضه بودن ، مؤثر 
     بود.هاآن لیبودن و داشتن منشا گياهي از دال

پزشكان از داروهای گياهي استفاده مي ماران مراجعه کننده به يدرصد ب0020با توجه به این که  بحث و نتيجه گيري :
% آنها را بي خطر مي دانستند ، ارائه اطالعات مفيد و همه جانبه در زمينه داروهای گياهي وآگاهي 9020کردند و 

تا حفظ سالمت آنها یي جهت ارتقای سطح آگاهي ، اعتقاد و عملكرد و نهایری ازتداخالت دارويشگيپزشكان به منظورپ
 رسد. ضروری به نظر مي

 ، داروهای گياهيعملكرد آگاهي ، اعتقاد ، واژه های کليدی:
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