
9047ستانپاییز و زم/25و24شماره/مهفتسال/افالك

بررسی آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی و دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان نسبت به طب مکمل و جایگزین 
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چکیده
اعضاي تیم درمان، الزم است در مورد طب مکمل و جایگزین ترینپرستاران و دانشجویان پرستاري به عنوان یکی از مهم:مقدمه

این تحقیق با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش . نیاز بیماران را در اختیارشان قرار دهنددآگاهی داشته و اطالعات صحیح و مور
.جایگزین انجام گرفتپرستاران و دانشجویان پرستاري نسبت به طب مکمل و

ابزار . دانشجوي پرستاري به روش در دسترس انتخاب شدند115پرستار و162ین پژوهش  توصیفی و مقطعی در ا:هامواد و روش
جایگزین بود که از پرستاران می خواست آگاهی روش مختلف طب مکمل و19جمع آوري اطالعات شامل پرسشنامه دانش راجع به 

سوال به 12همچنین پرسشنامه اي شامل . متوسط و زیاد مشخص کنندهاي فوق را به صورت عدم آگاهی، کم، خود از هر یک از روش
صورت مقیاس لیکرت از کامال موافق تا کامال مخالف جهت بررسی نگرش پرستاران نسبت به طب مکمل و جایگزین توسط واحدهاي 

.  اطالعات جمع آوري شده با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل  شد. مورد پژوهش تکمیل شد

ویتامین ها،)درصد4/50(ماساژ،)درصد9/60(هاي رژیم درمانیبیشترین آگاهی در بین دانشجویان نسبت به روش:یافته ها
، )درصد1/53(، ویتامین ها )درصد1/61(و در بین پرستاران، روشهاي رژیم درمانی )درصد6/42(هاي گیاهی و درمان)درصد7/48(

کمترین آگاهی را نسبت به ههر دو گرو. گزارش شد) درصد8/35(و دعا درمانی )درصد3/41(هاي گیاهی ، درمان)درصد7/45(ماساژ 
نگرش نسبت به انحراف معیارمیانگین و. کایروپراکتیک، بیوفیدبک و طب فشاري گزارش کردندهاي آروماتراپی، هومیوپاتی،روش
.بود88/60±57/6و در پرستاران35/62±64/9هاي طب مکمل در مورد دانشجویان روش

براي پاسخگویی به استفاده رو به رشد این یبهاي مختلف طب مکمل در حد مناساطالعات پرستاران نسبت به روش:نتیجه گیري
معایب این است بدون آگاهی از مزایا ونبه آن باور و نگرش متوسط و یا خوب دارند و ممکاکثرآنهااما.ها در جامعه نیستروش
هم در برنامه وگیرددر دروس دانشجویان پرستاري قرارمکمللذا بهتر است هم مباحثی از طب سنتی و. دها از آنها استفاده کننروش

.آموزش مداوم پرستاران و ادامه تحصیل پرستاران به این مساله توجه بیشتري شودریزي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و

رش، طب مکمل و جایگزینپرستاران، دانشجویان پرستاري، دانش، نگ:يکلیديواژه ها

، مجتمع لرستاندانشگاه علوم پزشکیآباد،خرم :
پرستاري ماماییدانشکده،پردیسدانشگاهی

ghasemi 2211156@yahoo.com    :
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مقدمه 
درمانهاي ) NCCAM(، 1مرکز ملی طب مکمل و جایگزین

را  به عنوان  گروهی متنوع CAM)(2طب مکمل و جایگزین
و فرآورده هاي مراقبت پزشکی و از سیستم ها، اقدامات

سالمتی که عموماً به عنوان بخشی از طب رایج در نظر گرفته 
سازمان 1978در بیانیه سال ). 1(نمی شود تعریف نموده است

جهانی بهداشت، به طور خالصه طب مکمل این گونه تعریف 
مجموعه تمام علوم نظري و عملی که در تشخیص : شده است

و یا مان بیماریهاي جسمی، ذهنی ري و درطبی، پیشگی
ناهنجاري هاي اجتماعی به کار می رود و به صورت گفتاري یا 

).  2(نوشتاري از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است 
از سوي دیگر طب سنتی که همچنین طب غربی یا آلوپاتیک 

لنیز نامیده می شود درمانی است که توسط پزشکان و پرسن
روانشناسان و پرستاران ها،نیر کار درمابهداشتی مجاز نظ

مرز مطلقی بین طب مکمل و .آموزش دیده تجویز می گردد
در واقع طب مکمل و . جایگزین و طب سنتی وجود ندارد

جایگزین به استفاده همزمان طب مکمل و جایگزین و طب 
).1(سنتی اشاره دارد

یار استفاده از روش هاي مختلف این طب در سرتا سر جهان بس
فزاینده اي توسط عموم جوامع مورد پذیرش قرار رشایع و بطو
هاي طب مکمل شبیه بسیاري از انواع درمان). 3،4(گرفته است

.استبه مداخالت پرستاري نظیر لمس، ماساژ و کنترل استرس 
تشکیل 3هاي طب مکمل را کل نگرياساس بسیاري از درمان

تون م.شودمی دهد که اساس اعمال پرستاري محسوب می
، درمانهایی نظیر ماساژ پشتمربوط به اصول اولیه پرستاري

می گیرد که سرما و تغذیه درمانی را در برگرما،،)نوعی ماساژ(
خود بیانگر آنست که طب مکمل و جایگزین در پرستاري از 

اما نقش پرستاران ).4(تاریخچه اي بس طوالنی برخوردارست
به طب مکمل و جایگزین بطور در فراهم آوردن خدمات مربوط 

نعده بسیاري از فراهم آورندگا). 5(کامل تعریف نشده است

مراقبتهاي بهداشتی از جمله پرستاران عالقمند به استفاده از 
). 6(درمان هاي طب مکمل و جایگزین بوده اند

درصد پرستاران علیرغم وجود 884در مطالعه ترزي و همکاران
وقت و آموزش براي استفاده از طب موانعی نظیر کمبود دانش، 

درصد نیز به میزان 60مکمل و جایگزین مشتاق بوده و 
به استفاده از درمان هاي مذکور را لمتوسط و باالتر تمای

درصد 93، ) 2008(5در مطالعه ها روید و همکاران). 7(داشتند
).8(بودندCAMپرستاران خواهان یادگیري بیشتر در زمینه 

و توصیه هاي حرفه اي در این CAMاز استفاده شخصی
زمینه با دانش پرستاران و نوع پیش زمینه آموزشی آن ها در 

پرستاران هم در عمل و هم از نظر تئوري  از ). 8(ارتباط است
هاي این فرصت آموزشی برخوردارند که از برخی از درمان

.مکمل و جایگزین به همراه درمان هاي سنتی استفاده کنند
یان پرستاري نیز بعد ها در مورد تکنیک هاي مکمل و دانشجو

تصور هدایت ماساژ،جایگزین در کاهش درد نظیر آرام سازي،
موسیقی و انحراف حواس همراه با درمان دارویی به شده،

).  9(منظور کاهش درد به بیمارانشان آموزشهایی خواهند داد
است که در بنابراین براي پرستاران و دانشجویان پرستاري مهم

صحیحی هم براي بیماران و آگاه بوده و اطالعات CAMزمینه 
نتایج مطالعات ). 10(مراقبین بهداشتی فراهم سازندر هم سای

مختلف در رابطه با میزان آگاهی پرستاران و دانشجویان 
در مطالعه رجاز کولی . متفاوت استCAMهپرستاري در زمین

وط به دانش پرستاران میانگین امتیاز مرب) 2009(6توگرن
نتایج مطالعه  ).  11(درصد بودCAM،70انکولوژي در مورد 
سب نشان داد میزان آگاهی پرستاران بر ح7١کیمینگ  و براون

جایگزین در طب مکمل وانواع درمان هاي مورد استفاده

1. National Center for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM)
2. Complementary and Alternative Medicine (CAM)
3. Holism
4. Tracy etal
5. Holroyd etal
6. Rojas-cooley and grant
7. Keiming and braun
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درصد آنها با روشهایی 100تا 95متفاوت بوده به طوري که 
و درمانهاي تغذیه اي آشنایی همچون ماساژ، شفاي معنوي

).6(داشتند
از سوي دیگر مطالعات متعددي به منظور بررسی نگرش 

نتایج یک . انجام گرفته استCAM پرستاران نسبت به 
پرستار انکولوژي و هماتولوژي 60مطالعه در دانمارك  بر روي 

نتایج ).  12( بودCAMحاکی از نگرش مثبت آن ها نسبت به 
درصد پرستاران از نگرش مثبت97نشان دادمطالعه دیگري
درصد 180پژوهش کیمینگ و براوندر ). 13(برخوردار بودند

پرستاران معتقد بودند که استفاده از درمان هاي طب مکمل و 
جایگزین براي پرستاران در آینده از اهمیت باالئی برخوردارست     

نیز2انپژوهش کریتزر و همکاریافته هاي مربوط  به ). 6(
نگرش بسیار مطلوب دانشجویان و اعضاي  هیئت علمی ربیانگ

داروسازي و پزشکی  نسبت به طب دانشکده هاي پرستاري،
).14(مکمل بود

نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاري ها نسبت به طب مکمل 
و جایگزین می تواند بر رضایت مددجو و استفاده از درمان هاي 

از درمان هاي متنوع و بسیاري از مختلف، استفاده مددجو
درمانگرانی که در جستجوي آموزش و اطالعاتی براي افزایش 

). 15(دانش خود در این زمینه هستند  موثر واقع شود
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش پرستاران و 
دانشجویان پرستاري نسبت به طب مکمل و جایگزینی انجام 

. گرفته است

هاو روشمواد
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر روي 

پرستار شاغل در بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد 162
دانشجوي 115و ) بیمارستان شهید مدنی و شهداي عشایر(

خرم آبادمقطع کارشناسی پرستاري دانشکده پرستاري  مامایی 
در ا به روش آسان ونمونه ه. انجام گرفت) ترم پنجم و به باال( 

ابزار گرد آوري اطالعات  پرسشنامه . دسترس انتخاب شدند

آگاهی در ،)سوال6(پژوهشگر ساخته شامل مشخصات فردي
که از واحد بود ) سوال19(مورد انواع روش هاي طب مکمل

هاي مورد پژوهش می خواست آگاهی خود از هر یک از 
متوسط وکم،آگاهیروشهاي فوق را به صورت عدم آگاهی، 

19(و نظرات خود در مورد مفید و مضر بودن درمانهادزیا
شنامه دوم پرسشنامه نگرش سنج پرس.را مشخص کنند) سوال

1CHBQ )16( که توسط پژوهشگران  به فارسی برگردانده
نگرش افراد مورد پژوهش نسبت به هر یک از سواالت . شد

1=کامالً مخالفتا 7=براساس مقیاس لیکرت از کامالً موافق
در مورد سه سوال نمره دهی به صورت معکوس . نمره دهی شد

بود که به صورت 84و حداکثر 12حداقل نمره . محاسبه شد
61-84و ) نگرش متوسط( 37-60،)نگرش ضعیف(12- 36

روایی پرسشنامه به روش . طبقه بندي شد) نگرش خوب(
اي هیات نفر از اعض3استفاده از نظرات اصالحی(محتوایی

آزمون مجدد پایایی  آن به روش مطالعه مقدماتی وو)علمی
2.بررسی شد

دقیقه 10پرسشنامه هاي مذکور به صورت خود ایفا و در مدت 
ارائه توضیحات الزم تکمیل توسط نمونه هاي پژوهش بعد از 

آمار با استفاده ازوspssنرم افزارکمکاطالعات با . شد
مورد تجزیه و ) درصد راف معیار،میانگین و انح(توصیفی 

.تحلیل قرار گرفت

یافته ها
، میانگین و انحراف معیار سن )درصد1/90(اکثر پرستاران زن

درصد100کارشناسی كو داراي مدر( بود 49/31±02/7آنها 
.سال قرار داشتند20- 30درصد در گروه سنی 9/30). بودند

یانگین سابقه کاري درصد سابقه بیماري مزمن داشته و م8/6
از بین منابع کسب اطالعات در مورد .بود8/ 48±11/7آن ها 

،طریق تلویزیوناز درصد48طب مکمل و جایگزین به ترتیب 

1.Keiming and braun
2. Kreitzer etal
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دروس دانشگاهی ،درصد8/25روزنامه ،درصد39/6کتاب 
. از طریق اینترنت قرار داشتنددرصد2/1و درصد6/13

. پرستاري زن بودنددانشجویاندرصد67از نظر جنسیت 
آن ها درصد4/97،سال22/ 32±43/1میانگین سنی آنها 

به عنوان دانشجوي سال آخر 3/51بدون سابقه بیماري مزمن،
آنها درصد8/54. و سایرین دانشجوي سال دوم و سوم بودند

از بین منابع کسب . سابقه کار دانشجویی در بخش نداشتند
ایگزین هم به ترتیب از طریق اطالعات در مورد طب مکمل و ج

، دروس دانشگاهی  درصد43/30،کتاب درصد56/49تلویزیون 
از طریق درصد8/1و درصد34/24، روزنامه درصد21/25

. اینترنت قرار داشتند
به رژیم درمانیراجع حداکثر آگاهی در گروه پرستاران

7/45(ماساژ درمانی،)درصد1/53(اویتامین ه،)درصد1/61(
نمفید تری. گزارش شد) درصد3/41(و گیاه درمانی )رصدد

5/89(رژیم درمانیدرمانهاي مکمل و جایگزین از نظر پرستاران 
،)درصد7/82(ویتامین ها، )درصد4/86(، ماساژ)درصد

) درصد4/78(و درمانهاي گیاهی ) درصد79(موسیقی درمانی 
انیرژیم درمدانشجویان پرستاري در مواردي نظیر . بود

) درصد7/48(ویتامین ها ، )درصد4/50(ماساژ ،)درصد9/60(
درمانی و موسیقی ) درصد6/42(گیاهی هايو درمان

حداکثر آگاهی را داشته و از نظر آنها رژیم ) درصد40(
و موسیقی درمانی)درصد4/90(ماساژ،)درصد2/92(درمانی

ی و درمانهاي گیاه) درصد3/84(، ویتامین ها )درصد1/86(
جدول (مفید ترین درمانهاي طب مکمل بودند) درصد5/83(

). 2و1شماره 
در بعد نگرش میانگین و انحراف معیار نمره نگرش پرستاران 

بود که در طبقه بندي متوسط یا بی تفاوت قرار 57/6±88/60
گرفت و میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان 

وان نگرش خوب طبقه بود که به عن35/62±64/9پرستاري 
.)3جدول شماره (بندي شد 

توزیع فراوانی پرستاران و دانشجویان پرستاري نسبت به طب مکمل و :  1جدول شماره 
بر حسب میزان آگاهینجایگزی

عدم آگاهیآگاهی کمآگاهی متوسط و زیاد انواع درمانهاي طب 
(%)دانشجویان (%)پرستاران(%)دانشجویان(%)پرستاران(%)دانشجویان(%)پرستارانمکمل و جایگزین

1/619/60294/379/97/1رژیم درمانی       .1
1/537/486/341/393/122/12اویتامین ه. 2
7/454/507/452/456/83/4ماساژ. 3
3/416/425/477/481/117/8درمانهاي گیاهی. 4
8/351/397/456/495/184/17دعا درمانی.5
5/31406/503/519/174/10موسیقی درمانی.6
تکنیکهاي آرام . 7

سازي 
296/299/543/51161/19

گروههاي . 8
حمایتی

8/22209/384/503/386/29

165/232/514/507/321/26لمس درمانی.9
2/147/82/432/526/421/39طب سوزنی. 10
6/13132/275/433/596/42تجسم.11
7/113/1850603/387/21هپنوتیزم.12
3/99/132/353/246/557/61مدیتیشن.13
6/83/11421/464/496/42یوگا.14
9/48/78/439/336/503/58طب فشاري.15
7/33/116/217/287/741/59بیوفیدبک. 16
5/23/49/2576/717/88کایروپراکتیک.17
2/15/32/229/135/767/81هومیوپاتی. 18
2/179/174/109/807/81آروماتراپی. 19

فراوانی دیدگاه  پرستاران و دانشجویان پرستاري بر حسب میزان مفید یا مضر : 2جدول شماره 
بودن انواع روشهاي طب مکمل و جایگزین

نمی دانممضرمفید
دانشجویانپرستاراندانشجویانپرستارانانشجویاندپرستاراننوع درمان

8)7(15)3/9(1)9/0(2)2/1(106)2/92(145)5/89(رژیم درمانی      .1

17)8/14(25)4/14(1)9/0(3)9/1(97)3/84(134)7/82(اویتامین ه. 2
) 4/90( 140)4/86(ماساژ. 3

104
)5/2(4-)1/11(18)6/9(1

16)9/13(29)9/17(3)6/2(6)7/3(96)5/83(127)4/78(درمانهاي گیاهی. 4
32)8/27(46)4/28(1)9/0(5)1/3(82)3/71(111)5/68(دعا درمانی.5
13)3/11(31)1/19(3)6/2(3)9/1(99)1/86(128)79(موسیقی درمانی.6
تکنیکهاي آرام . 7

سازي 
)8/69(113)1/79(91)9/1(3)5/3(4)4/28(46)4/17(20

گروههاي . 8
حمایتی

)9/38(63)8/47(55)6/5(9)5/3(4)6/55(90)7/48(46

53)1/46(74)7/45(5)3/4(7)3/4(57)6/49(81)50(لمس درمانی.9
71)7/61(89)9/54(4)5/3(11)8/6(40)8/34(62)3/38(طب سوزنی. 10
76)11/66(120)1/74(3)6/2(8)9/4(36)3/31(34)21(تجسم.11
60)2/52(111)5/68(11)6/9(11)8/6(44)3/38(40)7/24(هپنوتیزم.12
73)5/63(108)7/66(5)3/4(9)6/5(37)2/32(45)8/27(مدیتیشن.13
61)35(102)63(8)7(10)2/6(46)40(50)9/30(یوگا.14
77)67(102)63(4)5/3(14)6/8(34)6/29(46)4/28(طب فشاري.15
90)3/78(133)1/82(3)6/2(9)6/5(22)1/19(20)3/12(بیوفیدبک. 16
101)8/87(138)2/85(-7)3/4(14)2/12(17)5/10(کایروپراکتیک.17
97)3/84(134)7/82(-9)6/5(18)7/15(19)7/11(هومیوپاتی. 18
100)87(142)7/87(2)7/1(8)9/4(13)3/11(12)4/7(آروماتراپی. 19

پرستاري بر حسب نگرش نسبت به طب فراوانی پرستاران و دانشجویان:  3جدول شماره 
نمکمل و جایگزی

دانشجویانپرستاران
درصدتعداددرصدتعداد

16/000)     ضعیف(36-12
849/515447)متوسط(60-37
775/476153)خوب(61- 84

35/62±88/6064/9±57/6انحراف معیار ±میانگین
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بحث
در پژوهش حاضر عمدتاً منبع کسب اطالعات  در زمینه طب 

این مطالعه در. مکمل  و درمان هاي جایگزین  تلویزیون بود
به ( بیش از نیمی از پرستاران و دانشجویان به کتاب و دانشگاه 

در پژوهش . اشاره کرده بودند)عنوان منابع رسمی کسب آگاهی
اطالعات خود را حاصل منابع درصد افراد3/1ها بناییان تن

معتبر مانند دانشگاه گزارش کردند و بقیه از طریق منابع غیر 
).2(رسمی اطالعاتی را به دست آورده بودند

بیشترین آگاهی هر دو گروه مورد پژوهش  بترتیب به رژیم 
، ماساژ، درمانهاي گیاهی و دعا درمانی ادرمانی، ویتامین ه

که به بررسی میزان ) 2004(با نتایج اوزون و تانهکمربوط شد
آگاهی دانشجویان پرستاري در ترکیه پرداخته بودند همخوانی 

همچنین کیمینگ و براون به نتایج مشابهی دست ). 4(داشت
در ددرصد افرا100نتایج مطالعه آنها بیانگر آشنایی . یافتند

به ازمینه ماساژ، دعا درمانی و مکملهاي تغذیه اي و ویتامین ه
حاصل از مطالعه که جدر مقایسه نتای). 6(درصد بود95میزان 

نمونه هاي آن را کادر پزشکی تشکیل می دهد با جمعیت 
عمومی، طهرانی و همکاران در پژوهشی با بررسی میزان آگاهی 

مشابهی دست یافتند بطور تقریباًجساکنین شهر تهران به نتای
،)درصد7/94(که باالترین آشنایی افراد با روشهاي دعا درمانی

و کمترین ) درصد5/94(گیاهان داروئی و داروهاي گیاهی 
،)درصد3/4(میزان آگاهی آنها به مواردي شامل کایروپراکتیک

اختصاص داشت) درصد3/10(و هومیوپاتی ) 2/6(طب فشاري
نیز کمترین میزان آگاهی نمونه هاي ضرحادر مطالعه ). 17(

کایروپراکتیک، بیوفیدبک و طب ترتیب هومیوپاتی،ه پژوهش ب
فشاري بود که شاید بتوان دلیل این آمار را به زمینه هاي 

. آموزشی و فرهنگی کشورمان نسبت داد
بجز ) درصد4/97(در مطالعه حاضر تقریبا همه شرکت کنندگان

هاي طب مکمل ب نسبت به  روشنگرش مثبت و یا خویک نفر
جایگزین داشتند که شاید یکی از علل آن عدم استقالل و

در حالیکه بیشتر .پرستار در استفاده از این روشها باشد

و لشاکو. رش مثبت در این زمینه داشتنددانشجویان نگ
به این نتیجه دست یافتند که از نظر پرستاران اکثر 1همکاران

در مطالعه ). 18(جایگزین مفید هستنددرمانهاي طب مکمل و
درصد45دانشجوي پرستاري 439روي 2هان و همکاران

٣).13(نگرش بی تفاوت بودنددرصد52داراي نگرش مثبت و 

هاي فرهنگی وکه علت این تفاوت کم را شاید بتوان به تفاوت
نتایج مطالعه . ربط دادهش حاضروپژنوع آموزش دانشجویان 

که با هدف بررسی نگرش دانشجویان و 3رانکریتزر و همکا
هیئت علمی پزشکی، پرستاري و داروسازي انجام شد اعضاي 

بیانگر آن بود که کلیه اعضاي هیئت علمی و دانشجویان نگرش 
بسیار مثبتی داشته و اعضاي پرستاري بیش از سایرین نسبت 

نقیبی ). 14(به طب مکمل و جایگزین نگرش مثبتی داشتند
کاران هم مطالعه اي مشابه بر روي دانشجویان هرات و هم

پزشکی انجام دادند که نگرش مثبت نمونه هاي پژوهش نسبت 
٤).19(به طب مکمل و جایگزین جالب توجه بود

در بعد مفید یا مضر بودن انواع مختلف طب مکمل و جایگزین 
نتایج نشان داد که از نظر هر دو گروه بترتیب رژیم درمانی، 

هاي گیاهی به نتامین ها، موسیقی درمانی  و درماماساژ، وی
نتایج مطالعه نقیبی هرات  . روشها ذکر شدندنعنوان مفیدتری

دانشجویان دستیاران درصد42بیانگر آن بود که صرفاً پاسخ 
پزشکی در مورد سواالت مربوط به مفید بودن طب سنتی در 

ید بودن درمان بیماري ها مثبت بود و فقط نیمی از آنها به مف
تفاوت بین نوجود ای).19(طب سنتی اعتقاد داشتند

دستیاري پزشکی و پرستاري در زمینه مفید یا مضر ندانشجویا
در بالین شاید ناشی بودن روشهاي طب مکمل  و استفاده آنها

محیط پژوهش و شاید هم مقطع تحصیلی واز تفاوت رشته،
در .ها باشدناآگاهی پرستاران از مزایا و معایب این روش 

هاي طب مطالعه کوشال پرستاران معتقد بودند اکثر درمان
).18(دمکمل و جایگزین مفیدن

1.Cutshall etal
2.Hon etal
3. Kreitzer etal
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نظر ه مطالعه حاضر و سایر مطالعات مشابه بجبا توجه به نتای
می رسد اقدامات بیشتري در زمینه افزایش پایه علمی و ارتقاي 
سطح دانش پرستاران در زمینه طب مکمل و درمانهاي 

زین، شرکت آنها در برنامه هاي آموزشی، ارتقاي اعمال جایگ
لکرد در عمCAM و تعیین جایگاه CAMمبتنی بر شواهد 

از سوي دیگر با توجه به این که . حرفه پرستاري مورد نیاز است
در کشور ما ادامه تحصیل در زمینه طب مکمل و درمانهاي 

ا جایگزین صرفا به پزشکان اختصاص دارد توصیه می شود ب
توجه به عالقمندي باالي پرستاران و با در نظر گرفتن جایگاه 
ویژه طب مکمل و درمانهاي جایگزین و سابقه دیرینه آن در 

مپرستاري زمینه هاي الزم براي ادامه تحصیل پرستاران فراه
. گردد

نتیجه گیري
اطالعات پرستاران نسبت به روشهاي مختلف طب مکمل در 

ها ویی به استفاده رو به رشد این روشبراي پاسخگیحد مناسب
نگرش متوسط و یا اما اکثرآنها به آن باور و.در جامعه نیست

خوب دارند و در هنگام عمل ممکن است بدون آگاهی از مزایا و
ها از آنها استفاده کنند لذا بهتر است هم معایب این روش

س دانشجویان پرستاري مکمل در درومباحثی از طب سنتی و
هاي آموزش ضمن خدمت ریزي برنامههبرنامدرمهگیرد وار قر
آموزش مداوم پرستاران و ادامه تحصیل پرستاران به این و

.مساله توجه بیشتري شود

تقدیر و تشکر
کلیه پرستاران ومی دانند ازالزمپژوهشگران بر خود 

سرکار خانم زهرا کار دانشجویان شر کت کننده در پژوهش  و
ر آموزشی بیمارستان شهداي عشایر  به خاطر همکاري سوپروایز

.قدر دانی خود را اعالم دارنددر انجام پژوهش مراتب سپاس و
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medicine among registered nurses in Hong
Kong. Int J Nurs Stud. 2008; 45(11):1660-6.
9. Board of Registered Nursing.
Complementary and Alternative Therapies in
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