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  ملخص

ة        يهدف البحث إلى التعرف عل  ات الطبي ات بالنبات ة للسيدات األردني ة العام ى درجة المعرف
ة من             ى عين ة، حيث أجري عل اآن سكن مختلف ة وأم ة وتعليمي واستخداماتها في مستويات عمري

تبانة تضمنت       ) ٣٠٠( ة عن اس ين  ) ٢٧(سيدة تمت مقابلتهن في ثالث مدن لإلجاب رة، وتب أن : فق
ة بدرجة متوسطة    غالبية السيدات لديهن معلومات حول النبا ات الطبي تفادة من    . ت وأن درجة االس

ات       . مصادر المعلومات وثقتهن بهذه المعلومات متوسطة ذه النبات رفتهن بأضرار ه ا آانت مع آم
ول     ات ح ديهن معلوم ي ل نًا الالت ر س يدات األآب بة الس ائج أن نس رت النت دودة، وأظه ة مح بدرج

ى    ت األعل ة آان ات الطبي ة %)١٠٠(النبات ة   %) ٤٣.٣(، وأن ثق ت بدرج تخدامها آان نهن باس م
ديهن            ًا والالتي ل ل تعليم ين أن نسبة السيدات األق ا تب نًا، آم عالية مقارنة مع السيدات األصغر س

ة   ين أن         %) ٩٤(معلومات حول النباتات الطبي ا تب ات األخرى، آم ة مع الفئ ى مقارن آانت األعل
ة من      ات الطبي ة بالنبات ر معرف واع واالستخدام والزراعة من       سيدات عجلون آّن األآث حيث األن

رهن ة         . غي ين المعرف يم لتحس الم والتعل ائل اإلع ل دور وس رورة تفعي ث بض ى البح د أوص وق
  .بالنباتات الطبية بشكل يضمن سالمتهن

  .المعرفة، النباتات الطبية، العمـر، المستوى التعليمي، مكان السكن  :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to be introduced to the general knowledge of 
Jordanian women about medicinal plants and their uses in different age, 
educational levels and living places. A sample of (300) women was met 
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to answer a (27) item questionnaire.  Results showed that most of women 
have moderate information about medicinal plants. Also it was reveled 
that their information resources were moderately useful and their 
knowledge about the side effects was limited. Percentage of the eldest 
women who know about medicinal plants was the highest (100%), and 
they trusted their use more than the others (43.3%). Besides percentage 
of women who have information about medicinal plants (94%) decreased 
as their educational level increased. Also women from Ajlun have the 
highest knowledge about medicinal plants in terms of kinds, uses, and 
cultivation. Enhancing role of media and education was recommended to 
improve knowledge about medicinal plants and to maintain people 
safety. 

 
  ةـالمقدم

غ     ة، حيث بل تمتاز المملكة األردنية الهاشمية بالتنوع الحيوي الكبير في مجال األحياء النباتي
وع   ٣٥٠٠عدد النباتات البرية المزهرة والمسجلة في األردن نحو      و   )١٩٩٨العيسوي،  (ن وينم
يم  التي يسودالطفيلة إلى جبال أغلب هذه النباتات في المنطقة الممتدة من جبال عجلون  ها مناخ إقل

ة جزء  ). ١٩٩٢الجنيدي، (البحر المتوسط  وي       ًاوتشكل النباتات الطبي وع الحي ذا التن رًا من ه آبي
ي   راش واألراض ى األح دي عل ي والتع ف العمران بب الزح االنقراض بس ددًا ب ات مه ذي ب ال

ة   و سمور،   (الزراعي حيث تشير الدراسات    ) (Tahtamoun and Shibli, 1999 ،)١٩٩٦أب
ى أن د عن  إل ا يزي د م د فق ن أراضيه ال% ٢٠-١٥األردن ق ي م ة بسبب الزحف العمران زراعي

  ).٢٠٠٢ظاهر، (

ا أ     ة منه واء البري ة س ات الطبي رة للنبات ة الكبي ة العالجي ى  ال مإن القيم افًة إل ة، إض مزروع
ا له         الدعوات المت ة لم ة الكيماوي داوي باألدوي ذ الت ة للعالج ونب ى الطبيع ا من  زايدة حول العودة إل

ذه        ل أدت ه رة، ب ة األخي ات في اآلون آثار ضارة على الجسم قد ضاعف اهتمام األفراد بهذه النبات
ادي   العوامل إلى تهافت الكثيرين على شراء هذه النباتات أو زراعتها بقصد العالج أو الكسب  الم

د هنظرًا لتزايد الطلب علي ى    ا على الرغم من أن لكثير من هذه النباتات خصائص سامة ق ؤدي إل ت
ليم      ر س تعمالها أو تحضيرها بشكل غي ي حال اس اة ف ي،  (الوف ة وعفيف و ارميل م ). ٢٠٠٠أب ورغ

و في               ي تنم ة الت ات الطبي بعض النبات ة ل د الطبي ألة الفوائ ين مس احثين األردني د من الب تناول العدي
ول    ة ح ة الدقيق ارب العلمي ى التج ة عل ت قائم اثهم آان ة، إال أن أبح ة األردني ذه البيئ خصائص ه

ات من       النباتات ولم تتناول أي من هذه األبحاث مسألة المعرفة  ذه النبات واطنين حول ه ة للم العام
  .رغم أهمية هذا الموضوع آونه يمس مباشرة جميع األسر األردنية حيث الفوائد والمخاطر

ا أن ل ة  وبم رأة األردني ر ًادورلم ة  ًاآبي اطات المتعلق ي النش اتي  ب ف اج النب اوي، ا(اإلنت لريم
دى  وآونها صاحبة ال) ١٩٩٨ ة     قرار عند شراء السلع األساسية ل دات،  (معظم األسر األردني عبي
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ا أن ) ١٩٩٦ دا أي     وبم م يج احثين ل ابقة   الب ات    أالمر تناولت  أبحاث س ا بالنبات ة ومعرفته ة األردني
ة بشكل خاص  ة الموضوع  -الطبي م أهمي ة رغ رة األردني ى األس الغ عل أثيره الب م  -وت ار ت اختي

ى    موضوع هذا البحث حيث يهدف     ى التعرف عل ات      درجة إل ات بالنبات ة السيدات األردني معرف
ؤثر      الطبية  ات ت ذه النبات ة به رأة األردني ى استخدامها     في واستخداماتها آون معرفة الم ا عل إقباله

د يؤ            ات ق ذه النبات ة بمخاطر بعض ه يدة األردني ة وآون جهل الس اة اليومي ا  وأسرتها في الحي ذيه
الج  د الع تعملتها بقص رتها إذا اس ض . وأس ا أن بع ات وبم ت الدراس ر أثبت تالف العم أن الخ

طبيعة عملها الزراعي ومعرفتها من حيث ة يوالمستوى التعليمي واإلقليمي أثر على المرأة األردن
اوي، ( ى إ) ١٩٩٨الريم ؤثرضافة إل د ي ه ق ى أن ية  عل لع األساس رائي للس لوآها الش دات، (س عبي

ة جزء  ) ١٩٩٦ ا   ًاوالتي تعد النباتات الطبي د  . ال يتجزأ منه ذه        وق ر ه ذا البحث دراسة أث م في ه ت
  .العوامل على معرفة السيدات األردنيات بالنباتات الطبية واستخداماتها

 
  أهداف البحث

  يهدف البحث إلى ما يلي

ىالتعرف  .١ ة ال درجة إل ة لمعرف ات العام يدات األردني ة بلس ات الطبي ي واسالنبات تخداماتها ف
  .في مستويات عمرية وتعليمية وأماآن سكن مختلفةالعالج 

تهن             .٢ ة في العالج وثق ات الطبي ات الستخدام النبات د السيدات األردني ى درجة تأيي التعرف إل
ة  لعالج بها ودرجة معرفتهن ابفاعليتها وتفضيلهن  ببها      العام د يس ي ق ة الت باألضرار الجانبي

  .باتاتاستخدام بعض أنواع هذه الن

ى          ما معرفة  .٣ ان السكن عل أثير لعامل العمر والمستوى التعليمي ومك اك ت درجة  إذا آان هن
  .لدى السيدات األردنيات بالنباتات الطبية واستخداماتهاالعامة المعرفة 

 
  البحثأسئلة 

ا  .١ ي م ة ه ة الدرج ة لمعرف ات العام يدات األردني ةبلس ات الطبي ة   النبات تويات عمري ي مس ف
  ؟ماآن سكن مختلفةوأ وتعليمية

في   استخدامات النباتات الطبية في العالج بلسيدات األردنيات العامة ل معرفةالدرجة هي ما  .٢
  ؟وأماآن سكن مختلفة وتعليميةمستويات عمرية 

لسيدات العامة لمعرفة درجة الهل هناك أثر للمستوى العمري والتعليمي ومكان السكن على  .٣
  ؟داماتها في العالجالنباتات الطبية واستخاألردنيات ب

 
  البحثمشكلة 

اك   ة           )٥٠٠(تدل الدراسات على أن هن و في البيئ ي تنم ة الت ات الطبي وع مسجل من النبات ن
ري   كل ب ة بش تخدام بعض  . (Al-Eisaw, 1996)األردني م اس د ت راض   وق واع ألغ ذه األن ه
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ا     ة ومنه ر : التصنيع الدوائي في مصانع األدوي ة  و الزعت ع اللحالح وا و رجل الحمام قاسم،  . (لنعن
١٩٩٧.(  

دمها         ى ق ة واستخداماتها إضافة إل ات الطبي و  (لكن قلة الكتب المتخصصة في مجال النبات أب
ات وانحسار     ) ٢٠٠٠رميلة وعفيفي،  ذه النبات أدت إلى قلة المعلومات العلمية والصحيحة حول ه

ات م ه الفضائيات من معلوم ا تقدم ات بم ذه النبات رين حول ه دى الكثي ة ل ا حول المعرف الغ فيه ب
ى             ادة إل ر ع ي تفتق ذه المعلومات الت رة في ه ى األخطاء الكبي استخدامات هذه النباتات، إضافة إل

ات      . البرهان العلمي بعض النبات ة مصداقيتها أن ل ولعل ما يزيد من خطورة نقص المعلومات وقل
  ). ١٩٩٧قاسم، (قد تكون قاتلة إذا تم استخدامها  التي يروج لها إعالميًا أضراٌر

ات            ين بالنبات واطنين األردني دى الم ة ل ة العام إن قلة األبحاث المنشورة حول درجة المعرف
توى األردن    ى مس ورة عل اث منش ود أبح دم وج ة وع اولالطبي ذه   تتن ة به رأة األردني ة الم معرف

ا              ة ودرجة معرفته رأة األردني اول الم ذا البحث يتن ة ه رز أهمي ى وجه الخصوص تب النباتات عل
ة        ت بهذه النباتات آون درجة معرفتها  العامة رأة األردني ى سالمة استخدام الم ر عل ؤثر بشكل آبي

  .لهذه النباتات في العالج لها وألفراد أسرتها

وع النشاط الزراعي       د ن إن سبب اختيار المرأة األردنية يعود لما لها من دور آبير في تحدي
وآونها صاحبة قرار الشراء  ) ١٩٩٨ي، الريماو(واختيار نوع المحاصيل التي تزرعها من جهة 

ة أخرى  ة من جه دى معظم األسر األردني ية ل لع األساس دات، (للس رين ). ١٩٩٦عبي وآال األم
ة االقتصادية إذا آانت          ة المحصول من الناحي ا بأهمي يعتمدان بالدرجة األولى على مدى معرفته

تهلكة ة إذا آانت مس ة الصحية والغذائي ا. منتجة ومن الناحي أثر بالمستوى  وبم د تت ة ق أن المعرف
رد     ان السكن للف اوي،  (العمري والعلمي ومك احثين      ) ١٩٩٨الريم دى الب ظهرت مشكلة البحث ل

الي       ا بالسؤال الرئيسي الت ة        "حيث يمكن إيجازه ات العام ة السيدات األردني ا هي درجة معرف م
  ".سكن مختلفة ؟بالنباتات الطبية واستخداماتها في مستويات عمرية وتعليمية وأماآن 

 
  البحثأهمية 

  تبرز أهمية البحث آونه

يتناول مسألة درجة المعرفة العامة التي تمتلكها السيدات على وجه الخصوص في المجتمع    .١
ة ل   األردني األمر الذي يعطي تصورًا عن  ة العام ي آكل حول     درجة المعرف لمجتمع األردن

ي      ة المتخصصة الت ة العلمي ة       هذه النباتات وليست المعرف اقي األبحاث العلمي ا ب أسهبت فيه
ة وال م تالمتخصص ا إي ت د ذاته ة بح ات الطبي ى النبات ا عل ادة إجراؤه ل ع ن قب راد م أف

  .متخصصين يعملون في هذا المجال
ة  حسب ما وجد الباحثان على مستوى األردن ال يوجد أبحاث سابقة  .٢ تناولت موضوع المعرف

ا من    العامة بالنباتات الطبية واستخداماتها ورب ا له ط هذه المعرفة بالمرأة األردنية بالذات لم
امي     ع تن ذا الموضوع خاصة م ة ه ن أهمي رغم م ى ال ي عل ع األردن ي المجتم ر ف دور آبي

  .الترويج حول النباتات الطبية وتجاهل الجانب الخطر للتداوي بها
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  مصطلحات البحث

  ).١١٦٧ص، ١٩٩٣نجمي وآخرون، (إدراك الشيء على طبيعته : المعرفة

مجموعة النباتات العشبية والشجرية ذات األهمية االقتصادية والتي تحتوي  :النباتات الطبية
وان           د اإلنسان والحي ى عالج بعض األمراض عن درة عل ا ق قاسم،  (على مواد وزيوت طيارة له

  ). ٣١، ص١٩٩٧
 

  البحثمجاالت 

  البحث على ما يلي مجاالتاشتملت 

 .عجلونو اربدو ئيسية هي عمانرثالث مدن أردنية : المجال المكاني .١

 .السيدات األردنيات القاطنات في المدن األردنية الثالث المذآورة أعاله: المجال البشري .٢

اديمي .٣ ال األآ ة هي: المج تويات تعليمي ة مس ا : ثالث الوريوس فم وم، بك ا دون، دبل ة فم ثانوي
 .فوق

نة،   ٣٠أقل من  : ثالثة مستويات عمرية هي: المجال العمري .٤ نة،   ٤٩-٣٠س ا    ٥٠س سنة فم
 .فوق

ي  .٥ ال الزمن ين        : المج ة ب ة الواقع رة الزمني الل الفت ة خ ذه الدراس راء ه م إج  ١/٦/٢٠٠٦ت
 .م١/١١/٢٠٠٦و

 
  الدراسات السابقة

دم   والمصريون  نيوالصينويعد  .ن تاريخ التداوي بهذه النباتات يعود إلى العهد القديمإ من أق
  .في سنة قبل الميالدلالشعوب التي تداوت باألعشاب منذ أآثر من أ

ام  ي ع دت  ١٩٩٣وف ة  أع ة الصحة العالمي رًا  (WHO)منظم تمل تقري ى اش ات عل دراس
ى جسم اإلنسان، و     ة عل ى  آثيرة حول أضرار األدوية الكيماوي رة   عل ة آثي ا العالج   عن  أمثل مزاي

أدى إلى  أضرار األدوية الكيماوية، األمر الذيببالنباتات الطبية وبساطة أضرارها إذا ما قورنت 
  .ازدياد الدعوات للعودة للطبيعة والتهافت على التداوي باألعشاب

ر أن  ي  غي تخدامها ف ائع اس ة الش ات الطبي ى بعض النبات ت عل ي أجري بعض الدراسات الت
ات   جد حيث وُ  ،النباتات آثار خطيرة على صحة اإلنسان هذه أن لبعض إلى األردن أشارت  أن نب

رة ف   ى خفض الخصوبة         الميرمية الذي يستخدم بكث امة تساعد عل واد س ى م وي عل ي األردن يحت
جد  وفي بحث آخر وُ  . (Alkofahi, Al- Hamoodand & Elbetieha, 1996) عند الفئران

رات           ى إحداث طف درة عل ارات ق ي تستخدم في العالج والبه أن لعدد آبير من النباتات الطبية الت
  .Alkofahi, 1995) (Alkhalil جينية في حيوانات المختبر



 ...... "المعرفة العامة للسيدات األردنيات بالنباتات الطبية واستخداماتها في "ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي  راه وف يبحث أج ة وعفيف و رميل ي يحصل  ) ٢٠٠٠( أب ات الت ان أن المعلوم د الباحث وج
واطنين في األردن هي من آتب وضعها         ة الم ر متخصصين في مجال      عليها غالبي ون غي مؤلف

ر مرخصين     الطب، إضافة ا إلى العطارين، علمًا بأن هؤالء العطارين غي ان أن    ، آم وجد الباحث
% ٨٠أن البحث   هرظآما أ .غير حاصلين على شهادة الثانوية العامةارين هؤالء العط من% ٧٠

يلة       ذه الوس داويهم به ان السبب وراء ت من المواطنين األردنيين الذين يتداوون باألعشاب الطبية آ
ى الطب الشعبي        ودة إل ة وحب الع ة الحديث ان    % ٢٠وأن  ،هو اليأس من األدوي واطنين آ من الم

اليف   اض تك ببهم انخف واتير األ  اس اليف ف ع تك ت م ا قورن اب إذا م داوي باألعش ارة لت ة وزي دوي
  .الطبيب والمستشفيات

ي  وحول دور المرأة في األسرة والمجتمع     دات   بحث  أظهر  األردن أن ) ١٩٩٦(أجراه عبي
د معظم األسر             ة بشراء السلع األساسية عن رار في األمور المتعلق المرأة األردنية هي متخذة الق

  .األردنية

امالت   ) ٢٠٠١(يانات دائرة اإلحصاءات العامة ب تظهرأ آما ات الع أن نسبة النساء األردني
ي ة ه ف اع الزراع ث % ٦.٦ يقط ن حي ي يعمل ة والخضراوات  ف ات الطبي اج النبات ة وإنت زراع

ة     ًا للعمال ة  واإلنتاج الحيواني ويشكلن عصبًا رئيس ة في قطاع الزراعة آون أغلب       المحلي العامل
  .من الرجال الوافدين من بلدان أخرىع الزراعة هي العمالة في قطا

ان السكن    ة       وحول أثر مك رأة الزراعي وعملي ة نشاط الم ى طبيع رار أظهرت    عل اذ الق اتخ
ور ا حيم ة أجرته ال  أن ) ١٩٩٤( دراس ي أعم ارآن ف مال شرق األردن يش ي ش اء ف ة النس غالبي

ل ف   اتي    اإلنتاج الحيواني وتصنيع المنتجات الحيوانية وبدرجة أق اج النب هو عكس   وي مجال اإلنت
  .الحال عند النساء في مناطق شمال األردن

ي     ل الزراع ي العم رأة ف اهمة الم ى مس ي عل توى التعليم ر المس ول أث ة وح رت دراس أظه
اوي  دائي تساهم في العمل         ) ١٩٩٨( أجراها الريم يم االبت ة أو ذات التعل ة األمي رأة األردني أن الم

رارات         من همالزراعي بدرجة أآبر  اذ الق ر مشارآة في اتخ ة أآث رأة األمي ًا وأن الم ن أآثر تعليم
  ).١٩٩٨(مع المرأة األآثر تعلمًا، غير أن عامل العمر لم يكن له أثر معنوي المزرعية مقارنة 

ة      هوعلى ضوء  ات الطبي رة للنبات ة آبي اك أهمي ين أن هن اك دعوات   . ذه الدراسات تب وأن هن
ة للعال   ذه  جمتزايدة وعالمي د            به امة ق ارًا س اك آث ر أن هن ة، غي ة الكيماوي دًال من األدوي ات ب النبات

ات          ي تتحدث عن النبات تترتب على التداوي بهذه النباتات بشكل عشوائي، خاصة وأن الكتب الت
ة،     ر متخصصة وقليل ذه       الطبية واستعماالتها هي غي اس حول ه داولها الن ي يت وأن المعلومات الت

 آما تبين. رخصينمالعطارين غير أن إضافة إلى متخصصة الغير ب النباتات مصدرها هذه الكت
رار الشراء في السلع األساسية والتي       األردنية الدراسات السابقة أن للمرأة  دور آبير في اتخاذ ق

ان السكن         ل مك اك عوامل مث ا وأن هن د     تعد النباتات الطبية جزءًا منه يم ق والعمر ومستوى التعل
، الشرائي للسلع األساسية    في اتخاذ القرار مات سواء في طبيعة العمل أؤثر على اتجاهات السيدت

دم   ذ    وبناًء على ما تق ان الهدف من ه ى درجة ال  هو التعرف   البحث   اآ ة  إل ة ل معرف لسيدات  العام
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بعض العوامل  لتأثير آان هناك  معرفة ما إذاافة إلى ضإالنباتات الطبية واستخداماتها ب األردنيات
  .على هذه المعرفة) التعليمي، مكان السكن العمر، المستوى(
 

  إجراءات البحث

  البحثمنهج  :وًالأ

ذي أعد   الشخصية وتعبئة االستبيان  اعتمد البحث طريقة المسح بالعينة عن طريق المقابلة ال
ات ات من المبحوث ع البيان ي  .لجم اطق الت ي المن ة عدد السكان ف ة وآثاف م العين ر حج ونظرًا لكب

  .تعبئة االستبيانقمن باسة تم أخذ عينة من النساء وتمت مقابلتهن شخصيًا وأجريت فيها الدر

  البحث عينةأفراد  :ثانيًا

ن  ة م ة الدراس ون عين ة   ٣٠٠تتك رًا للكثاف ون نظ د وعجل ان وارب دن عم ي م ة ف يدة قاطن س
ات الط باالسيدات السكانية العالية في هذه المدن، وعلى افتراض وجود معرفة لدى هؤالء  ة  لنبات بي

ات   % ٨٠وذلك ألنهن يقطّن مناطق يسودها إقليم البحر األبيض المتوسط الذي تنمو فيه  من النبات
  ).١٩٩٨العيسوي، (مزروعة  مالطبية في األردن سواء آانت تلك النباتات برية أ

  أداة البحث: ثالثًا

ات  لسيدات األرد امعرفة  المتعلقة بمدىتم استخدام أسلوب االستبانة لجمع البيانات  الالتي  ني
النباتات الطبية واستخداماتها في مستويات عمرية وتعليمية وأماآن سكن مختلفة، بتناولهن البحث 

ات      م إعدادها لجمع البيان ئلة ت د اعتمدت   و .حيث تم تصميم أداة البحث باالعتماد على فقرات أس ق
م تصميمها من قب           ي ت ى المشكالت الت ا عل رات ومجاالته ئلة والفق د   عبارات األس احثين، وق ل الب

  :اشتملت االستبانة على المجاالت التالية

  ).فقرات ٣(المعلومات الشخصية المتعلقة بالعمر والمستوى التعليمي ومكان السكن  .١

  ).فقرة ١١(النباتات الطبية بالمعرفة العامة  .٢

  ).فقرة ١٣(استخدامات النباتات الطبية في العالج بالمعرفة العامة  .٣
 

  صدق األداة

ة      صدق أداة د من تم التأآ البحث بعد عرضها على متخصصين في مجال األبحاث الزراعي
وطني للبحوث             ة من المرآز ال ة األردني و في البيئ ي تنم ة خاصة الت ذات العالقة بالنباتات الطبي

ى أس ا، إضافًة إل ل التكنولوجي ة ونق ة متخصصين تذة االزراعي ة من جامع ي اإلحصاء والتربي ف
ا وضعت لقياسه    ، حالبلقاء التطبيقية اس م م األخذ   يث أشار المحكمون إلى صالحية األداة لقي ، وت

ة   بة اتفاقي ين بنس ات المحكم ذلك أصبحت أداة   % ٨٠بمالحظ افة وب ديل أو إض ذف أو تع ن ح م
  .الدراسة جاهزة للتطبيق
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  معامل الثبات

ار و  ار   إلمعرفة ثبات أداة الدراسة تم إخضاعها لالختب ادة االختب م    ،(test-retest)ع حيث ت
ابيع   ) ٤٠(تطبيق أداة الدراسة على عينة من السيدات مكونة من  ة أس سيدة وأعيد تطبيقها بعد ثالث

ين وبلغت   نفسها على أفراد العينة االستطالعية ، وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق
ة      ) ٠.٧٨(قيمته  د مستوى دالل ة إحصائية عن ا يشير   م) ٠.٠١(وهو معامل ارتباط ذو دالل ى  م إل

  .وجود مستوى ثبات مقبول ألداة الدراسة

  المتغيرات :ًارابع

  المتغيرات المستقلة .١

  .سنة ٣٠أقل من   .أ  :المستوى العمري -

  .سنة ٤٩ – ٣٠  .ب

  .سنة فما فوق ٥٠  .ج

  .ثانوية فما دون  .أ  :المستوى التعليمي -

  .دبلوم  .ب          

  .بكالوريوس فما فوق  .ج          

  .اربد  .أ  :نــــان السكـــمك  -

  .عجلون  .ب          

  .عمان  .ج          

  المتغيرات التابعة  .٢

  .النباتات الطبيةبن البحث المعرفة العامة للسيدات األردنيات الالتي تناوله  .أ

ي      .ب ة الالت يدات األردني ة الس ث  معرف اولهن البح ي    تن ة ف ات الطبي تخدامات النبات باس
  .العالج

  إجراءات جمع البيانات :ًامساخ

ثالث       ٣٠٠لة تم مقاب .١ ة ال ان،  (سيدة أردنية موزعات بالتساوي في آل من المدن األردني عم
  ).اربد، عجلون

  .تم جمع االستبانات وإدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب لمعالجتها إحصائيًا .٢

  المعالجة اإلحصائية للبيانات: سادسًا

) آاي(لمئوية واختبار تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات عبر استخراج التكرارات والنسب ا
ة     ،يع البياناتلجم حيث أن هذا األسلوب هو األآثر مناسبًة للتحليل اإلحصائي للبحث نظرًا لطبيع

  .البحث االستطالعية
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  والمناقشةالنتائج 

ة بالسؤال األول ائج المتعلق ة : النت ا هي درج ول م ات ح يدات األردني ة للس ة العام المعرف
  .؟ رية مختلفةالنباتات الطبية في مستويات عم

  من السؤال األول) أ(الفرع نتائج  .١

دول    ي الج ة ف ائج المبين ير النت ق    ) ١.١(تش ا يتعل ائية فيم ة إحص ًا ذات دالل اك فروق أن هن
لسيدات األردنيات الالتي أجريت  من احيث تبين أن الغالبية العظمى من السؤال األول  )أ(بالفرع 

ة  يهن الدراس ديهن عل اتل ول  معلوم اتح ة  النبات ام والطبي كل ع ة   ببش ي البيئ و ف ي تنم ك الت تل
ائج أن   . األردنية بشكل خاص   ة      نسبة  وأظهرت النت ة الثالث ة العمري ا   ٥٠(السيدات ضمن الفئ فم

ر   ) فوق ناً     والالتي لديهن معلومات حول النباتات الطبية هن األآث ين األصغر س ة مع الفئت . مقارن
ي أن ثلث ل اإلحصائي ب ائج التحلي ا أظهرت نت ة  آم ي زراع ة ف ديهن تجرب نًا ل ر س يدات األآب الس

ل العمر       ا ق ذه النسبة آلم ا هو موضح في الجدول أعاله      النباتات الطبية في حين تقل ه ا  . آم آم
ى تجارب        ) ١.١(الجدول يظهر من  ألة االطالع عل وجود فروق لصالح التقدم في العمر في مس

ات الط    تعمال النبات ي اس ابقة ف ارب س ود تج رين ووج ة    اآلخ ى محاول افة إل الج إض ي الع ة ف بي
ة إحصائياً   د يعزى السبب    . الحصول على معلومات حول هذه النباتات ولكنها فروق ليست دال وق

ى عامل                نًا إل ين األصغر س ة مع الفئت ة مقارن ة الثالث ة العمري دى الفئ ة ل اع النسب المئوي في ارتف
ي السن س  دم ف ع التق ادة م رد ع ا الف ي يحصل عليه رة الت ن الخب ه الشخصية أو م ن تجربت واء م

ادة   تجارب اآلخرين، إضافة إلى ازدياد الحاجة لهذه المعرفة  دنى ع بسبب العامل الصحي الذي يت
  .نمع التقدم في الس

من فقرات السؤال  )أ(الفرع النسب المئوية الستجابات افراد عينة البحث على : )١.١( جدول
االردنيات بالنباتات الطبية في مستويات عمرية  ما هي درجة المعرفة العامة للسيدات: األول

  . مختلفة؟

مستوى 
 الداللة

  العمر
سنة  ٥٠الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
٤٩- ٣٠ 

  سنة
 اقل من

 سنة ٣٠

٠.٠٠٠* هل لديك أي معلومات   نعم  %٨٩.٤  %٩٦.٠  %١٠٠.٠
حول النباتات الطبية 

 بشكل عام؟

١.  
  ال  %١٠.٦   %٤.٠   %٠.

٠.٠٠٠* هل لديك أي معلومات   نعم  %٨٥.٩  %٨٨.٠  %٩٠.٠
حول النباتات الطبية 
التي تنمو في البيئة 

 األردنية؟

٢.  
  ال  %١٤.١  %١٢.٠  %١٠.٠
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مستوى 
 الداللة

  العمر
سنة  ٥٠الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
٤٩- ٣٠ 

  سنة
 اقل من

 سنة ٣٠

هل حاولت الحصول   نعم  %٦٢.٤  %٧٦.٠  %٧٦.٧  ٠.٠٠١
على معلومات عن أي 

 نبات طبي؟

٣.  
  ال  %٣٧.٦  %٢٤.٠  %٢٣.٣

هل لديك أي تجربة   نعم  %٨٨.٢  %٩٤.٠  %٩٦.٧ ٠.٠٠٠
سابقة في استعمال 
النباتات الطبية في 

 العالج؟  

٤.  
  ال  %١١.٨   %٦.٠   %٣.٣

هل سمعت عن   نعم  %٩١.٨  %٩٦.٠  %١٠٠.٠ ٠.٠٠٠
تجارب أشخاص 

ين حول النباتات آخر
 الطبية في العالج؟

٥.  
  ال   %٨.٢   %٤.٠ %٠.٠

٠.٣٥٧* هل لديك أي تجربة   نعم  %٤٦.٥  %٥٠.٠  %٦٦.٧
في زراعة النباتات 

 الطبية؟

٦.  
  ال  %٥٣.٥  %٥٠.٠  %٣٣.٣

 .)٠.٠٥=  α(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *

رع  ت أفراد عينة البحث على فقرات النسب المئوية الستجابا:  )١.١(جدول  من السؤال    )ب(الف
ة            : األول ة في مستويات عمري ات الطبي ات بالنبات ة للسيدات األردني ة العام ما هي درجة المعرف

  .)الفرع ب من االستبانة.(مختلفة ؟

رقم 
  االجابة  السؤال السؤال

  العمر
مستوى 
اقل من  الداللة

سنة٣٠
٤٩- ٣٠ 

  سنة
سنة  ٥٠

  فما فوق
عدد النباتات   ١

الطبية التي 
تعرفين 
 .هاءأسما

 *٠.٠١٤  %٠  %٣.٠ %٦ ال يوجد
٥٦.٧  %٤٧.٠ %٦١.٨ ١٠-٥%  
١٣.٣  %٣٤.٠ %٢١.٢ ١٥-١١%  
  %٣٠.٠  %١٦.٠ %١٦.٥ فما فوق١٦

السبب وراء   ٢
محاولتك 

الحصول على 

 *٠.٠٠٠  %١٧.٠  %١٠.٠ %٢٠.٠ حب استطالع
  %٧١.٧  %٦٦.٧ %٦١.٢ صحية
  %٣.٠  %٦.٧ %٦.٥ دراسية
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معلومات
حول النباتات 

الطبية

تجارب 
  االخرين

٩.٠  %١٦.٦ %١٢.٣%   
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  )فرع ب ١.١(تابع جدول رقم ... 

رقم 
  االجابة  السؤال السؤال

  العمر
مستوى 
اقل من  الداللة

سنة٣٠
٤٩- ٣٠ 

  سنة
سنة  ٥٠

  فما فوق
المصادر التي   ٣

اعتمدت عليها 
للحصول على 

 .المعلومات

االرث 
 الشعبي

٠.٠٤٩  %٤٦.٧  %٢٩.٠  %٢٠.٦* 

الكتب 
 والنشرات

٢٠.٠  %٢٢.٠  %٣١.٢%  

وسائل 
االعالم 
 والندوات

١٣.٣  %١٠.٠  %٧.٠%  

تجارب 
 االخرين

٢٠.٠  %٣٩.٠ %٤١.٢%  

مدى استفادتك   ٤
من  المصادر 

 ةالمذآور
أعاله في 

الحصول على 
.المعلومات

  *٠.٠٤٥  %٠.٠  %٠.٠ %٢.٩ معدومة
  %٣٠.٠  %٢٧.٠ %٣٧.١ محدودة
  %٥٣.٣  %٦٠.٠ %٥٥.٩ متوسطة
  %١٦.٧  %١٣.٠  %٤.١  عالية

مدى ثقتك   ٥
بصدق 

المعلومات 
حول النباتات 

الطبية

 ٠.٢٧٣  %٠.٠  %٠.٠ %٠.٠ معدومة
  %٢٠.٠  %١٣.٠ %١٨.٢ محدودة
  %٣٦.٧  %٥٦.٠ %٥٩.٤ متوسطة
   %٤٣.٣  %٣١.٠ %٢٢.٤  عالية

 .)٠.٠٥=  α(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *

  السؤال األولمن  )ب(الفرع نتائج  .٢

دول    ائج الج ير نت رات     ) ١.٢(تش ي الفق ائية ف ة إحص ًا ذات دالل اك فروق   أن هن
ثالث يعرف)٤، ٣، ٢، ١( ة ال ات العمري ي الفئ يدات ف ة الس ائج أن غالبي ين النت ا تب اء ـن أسمـ، آم
ة السيدات     ) ١٠-٥( ة حصول غالبي من النباتات الطبية، وتشير النتائج إلى أن السبب وراء محاول

ة              د الفئ ى نسبة عن ذا السبب سجل أعل ات هو سبب صحي وأن ه ذه النبات على معلومات حول ه
آونهن األآثر حاجة لهذه المعلومات نظرًا للوضع   إلى ، األمر الذي قد يعزى %)٧١(األآبر سنًا 

من جهة أخرى شكل الموروث الشعبي مصدر المعلومات       و .الناتج عن التقدم في السنالصحي 
ة           ات الطبي ى المعلومات حول النبات نًا عل ر س ة األآب ة الفئ ا  )٤٦.٧(الذي حصلت منه غالبي ، بينم

نًا        غر س ريتين األص ين العم ات للفئت در المعلوم ي مص رين ه ابقة لآلخ ارب الس ت التج آان
ى      ، وقد ي%)٣٩، %٤١.٢( ادة عل ًا في الع ر اطالع عود السبب في ذلك آون األآبر سنًا هم األآث

م أصغر      د من ه الموروث الشعبي، بينما يسُهـل الحصول على المعلومة من تجارب اآلخرين عن
  . إليهاسنًا نظرًا لعدم توفر مصادر آافية للموروث الشعبي يسهل الوصول 
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ا   ن مص تفادة م ة االس ائج أن درج رت النت ا أظه ان  آم ات آ ذه النبات ول ه ات ح در المعلوم
نًا          و .بدرجة متوسطة لدى آافة الفئات العمرية ر س ة األآب ة العمري ة الفئ ة أخرى آانت ثق من جه

بينما آانت متوسطة للفئتين األصغر سنًا لكن   ،بفاعلية هذه النباتات في العالج آبيرة على األغلب
  . بدون داللة إحصائية

ات  بالنبلمعرفة العامة للسيدات األردنيات اما هي درجة : الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال ات
  .؟مختلفة الطبية في مستويات تعليمية

  الثانيمن السؤال ) أ(نتائج الفرع  .١

م  ن الجدول رق ين م دا ) ٢.١(يتب ئلة ع ع األس ي جمي ة إحصائية ف ًا ذات دالل اك فروق أن هن
ائج  ، )ثانوية فما دون(قل تعليمًا األالسؤال السادس وأن هذه الفروقات لصالح الفئة  حيث تشير النت

بة أن  ي نس يدات ف ة الس ة الفئ ى التعليمي ا دون(األول ة فم ديهالوال )ثانوي ي ل ول   نت ات ح معلوم
ة    ات الطبي ة بشكل خاص       النبات ة األردني و في البيئ ي تنم ك الت ام وبتل ر   بشكل ع ا هي األآث إذا م

ت ب ي   قورن يدات ف ب الس ر تع نس ين األآث ًا، الفئت ا أن ليم يدات آم ة س ع   الفئ اولن جم ى ح األول
زرعن عدة أنواع منها بشكل أآبر من  وستخدمنها في العالج وأنهن امعلومات حول هذه النباتات 

  .الفئتين األآثر تعليمًا
من السؤال ) أ(النسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الفرع :  )٢.١(جدول 

المعرفة العامة للسيدات األردنيات بالنباتات الطبية في مستويات تعليمية الثاني ما هي درجة 
  .مختلفة؟

مستوى 
 الداللة

 المستوى التعليمي

بكالوريوس الرقم السؤال اإلجابة
  فما فوق

  دبلوم
ثانوية فما 

 دون

٠.٠٠٠* هل لديك أي   نعم  %٩٤.٠  %٩٢.٦  %٩١.٣
معلومات حول 

النباتات الطبية بشكل 
 عام؟

١.  

  ال   %٦.٠   %٧.٤   %٨.٧

٠.٠٠٠* هل لديك أي   نعم  %٨٨.٨  %٨٢.٧  %٨٨.٣
معلومات حول 

النباتات الطبية التي 
تنمو في البيئة 

 األردنية؟

٢.  

  ال  %١١.٢  %١٧.٣   %١١.٧

٠.٠٠٠* هل حاولت الحصول   نعم  %٧٨.٤  %٦٧.٩  %٥٧.٣ ٣.  
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على معلومات عن   ال  %٢١.٦  %٣٢.١   %٤٢.٧
 أي نبات طبي؟

٠.٠٠٠* هل لديك أي تجربة   نعم  %٩٤.٨  %٩٠.١  %٨٧.٤
سابقة في استعمال 
النباتات الطبية في 

 العالج؟  

٤.  

  ال   %٥.٢   %٩.٩   %١٢.٦
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  )٢.١(تابع جدول رقم ... 

مستوى 
 الداللة

 المستوى التعليمي

بكالوريوس الرقم السؤال اإلجابة
  فما فوق

  دبلوم
ثانوية فما 

 دون

٠.٠٠٠* هل سمعت عن   نعم  %٩٠.٥  %٩٦.٣  %٩٦.١
تجارب أشخاص 

آخرين حول النباتات 
 الطبية في العالج؟

٥.  

  ال   %٩.٥   %٣.٧   %٣.٩

هل لديك أي تجربة   نعم  %٥٩.٣  %٥٢.٦  %٣٨.٨ ٠.٥٧٧
في زراعة النباتات 

 الطبية  ؟

٦.  

  ال  %٤٠.٧  %٤٧.٧   %٦١.٢

  .)٠.٠٥=  α(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *

بعن         د ساهم في جعلهن يت وقد يكون انخفاض المستوى التعليمي للفئة األولى من السيدات ق
د    وسائل  ي تعتم ة الت ة      العالج القديم ى األعشاب الطبي رة عل ة     بدرجة آبي دًال من الوسائل العلمي ب
اد     .مستواه التعليمي  التي يطلع عليها الفرد عادة مع تقدم  الحديثة د يكون للعامل الم ي دور في  وق

انخفاض المستوى   بالكثير من الدراسات أن العامل المادي مرتبط مباشرة  هذه النتائج حيث تشير 
ة من شراء     ن الكثير من األفراد ـ، األمر الذي ال يمّك)١٩٩٨الريماوي، (التعليمي  ذه الفئ ضمن ه

ا  األدوية الغالية الثمن،  ى استعمال األعشاب في العالج والتي       يضطر  مم رد إل وفر   الف ان  تت بأثم
ات        ، زهيدة مقارنة مع األدوية ر زراعة للنبات ًا هن األآث ل تعليم ولعل السبب في أن السيدات األق

ر من السيدات     تالطبية يعود الرتباط تدني مس ان الكثي ات  وى التعليم بامته ة الزراعة   األردني لمهن
ة مصدرَ ، )١٩٩٨وي، االريم( كل الزراع ث تش ًا زرا  حي د خصوص ن الوحي ات دخله ة النبات ع

  .الطبية التي تدر دخًال جيدًا نظرًا لزيادة الطلب عليها في اآلونة األخيرة

 الثانيالسؤال من  )ب(الفرع نتائج  .٢

ة إحصائية،    ) ٢.٢(تبين النتائج في الجدول  ا ذات دالل أن جميع فقرات الجدول آانت نتائجه
ة الثالث  حيث يظهر من النتائج أن غالبية السيدات في المستويات التعلي رفن أسماء    ةمي ) ١٠-٥(يع

ات             ذه النبات ى معلومات حول ه د حاولن الحصول عل ة، وأن أغلب السيدات ق من النباتات الطبي
ا دون      ة فم ة العام ة الثانوي ألسباب صحية، وتم تسجيل أعلى نسبة لهذا السبب لدى السيدات من فئ

ة األ  %). ٧٢.٤( ي الفئ يدات ف ة الس ائج أن غالبي رت النت ا أظه ى   آم د حصلن عل ة ق ى والثالث ول
المعلومات من تجارب اآلخرين بينما حصلت غالبية السيدات من الفئة الثانية على المعلومات من  

ائل األخرى  ن الوس دًال م ي %). ٣٧(الكتب والمنشورات ب يدات ف ة أخرى أجمعت الس ن جه م
ا       تهن به هي متوسطة األمر    الفئات الثالث على أن درجة استفادتهن من مصادر المعلومات وثق
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الذي يتطلب تحسين أداء مصادر المعلومات خصوصًا المرئي منها والمسموع والمقروء إليصال 
ائج الدراسة      ات خاصة وأن نت المعلومة الصحيحة والموثوقة حول االستخدامات اآلمنة لهذه النبات

  .تشير إلى أن غالبية السيدات يستخدمن هذه النباتات في العالج

من ) ب(النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث على فقرات الفرع :  )٢.٢(جدول رقم 
ما هي درجة المعرفة العامة للسيدات األردنيات بالنباتات الطبية في مستويات : السؤال الثاني

  .)المستوى التعليمي(. تعليمية مختلفة ؟

رقم 
  االجابة السؤال  السؤال

  المستوى التعليمي
مستوى 
انوية ث الداللة

بكالوريوس   دبلوم  فما دون
  فما فوق

عدد النباتات   ١
الطبية التي 
 .هاءتعرفين أسما

 *٠.٠٠١  %١.٠  %١.٢  %١.٧ ال يوجد
٦١.٢  %٥٨.٠  %٥٠.٩ ١٠-٥%  
٢٣.٣  %٢٣.٥  %٢٦.٧ ١٥-١١%  
%٢٠.٧  فما فوق ١٦

 
١٧.٣%

   
١٤.٥%

   
السبب وراء  ٢

محاولتك 
الحصول على 
معلومات حول 

 ات الطبيةالنبات

 *٠.٠٠٠  %٢٠.٤  %٢٢.٢  %١٢.٩ حب استطالع
  %٦٠.٢  %٦٠.٥  %٧٢.٤ صحية
  %١٠.٧  %٢.٥  %٢.٦ دراسية

%١٢.١ تجارب االخرين
 

١٤.٨%
   

٨.٧%   

المصادر التي   ٣
اعتمدت عليها 
للحصول على 

 .المعلومات

 *٠.٠٠٠  %١٩.٤  %٢١.٠  %٣٥.٣ االرث الشعبي
  %٢٨.٢  %٣٧.٠  %١٩.٠ الكتب والنشرات
وسائل االعالم 

 والندوات
٧.٨  %٩.٩  %٨.٦%  

%٣٧.١ تجارب االخرين
 

٣٢.١%
   

٤٤.٦%
   

مدى استفادتك من   ٤
المصادر 

المذآوره أعاله 
في الحصول على 

 .المعلومات

 *٠.٠٠٠  %١.٩  %٣.٧ %٠. معدومة
  %٣٣.٠  %٢٩.٦  %٣٥.٣ محدودة
  %٥٩.٢  %٦٠.٥  %٥٢.٦ متوسطة
%١٢.١  عالية

 
٦.٢%
   

٥.٩%   

مدى ثقتك بصدق   ٥
المعلومات حول 

 *٠.٠٠٠ ٠ ٠٠ معدومة
  %١٧.٥  %١٦.٠  %١٦.٤ محدودة
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  %٦١.٢  %٥٦.٨  %٥٠.٩ متوسطةالنباتات الطبية
%٣٢.٧  عالية

 
٢٧.٢%

   
٢١.٣%

   

  .)٠.٠٥=  α(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   *
لنباتات با األردنياتمعرفة العامة للسيدات ما هي درجة ال :الثالثلسؤال المتعلقة بانتائج ال
  .؟في أماآن سكن مختلفة الطبية

  الثالثمن السؤال  )أ(الفرع نتائج  .١

ة العظمى  ) ٣.١(دول أظهرت النتائج في الج  يهن     من ا  أن الغالبي لسيدات الالتي أجريت عل
يهن       إلى الدراسة على معرفة بالنباتات الطبية، وقد يعود ذلك ثالث الالتي أجريت ف آون المدن ال

و   الدراسة تقع ضمن المنطقة المناخية التي يسودها مناخ حوض البحر األبيض المتوسط حيث تنم
، األمر الذي جعلها مألوفة لدى الغالبية )١٩٩٤دي، يالجن(هناك غالبية النباتات البرية في األردن 

ة     أن سيداتآما أظهرت الدراسة . لسيداتمن االعظمى  عجلون سجلن نسبًا أعلى سواء في معرف
د،   م ارب  النباتات الطبية بشكل عام وبتلك التي تنمو في الطبيعة األردنية بشكل خاص يليها عمان ث

تعمالها    آما أنهن استعملن هذه النباتات في العالج وسمعن عن تجارب     وأنهن  اآلخرين حول اس
يدات   ة الس ت غالبي ين حاول ي ح ان، ف د وعم ي ارب رهن ف ن غي ر م ا أآث ن بزراعته د  قم ي ارب ف

ر       %) ٧١( بة أآب ات وبنس ذه النبات ول ه ات ح ى معلوم ول عل ون    الحص ي عجل رهن ف ن غي م
ات    ة بالنبات وعمان، وقد يعود السبب في تفوق السيدات في عجلون على غيرهن في مجال المعرف

ر      الطبية إلى الطبيع ة األآب ة الطبيعي د المحمي ة البيئية التي تمتاز بها عجلون عن غيرها، حيث تع
ة بشكل طبيعي        ة الطبي ات البري ا النبات و فيه زال تنم ). ١٩٩٨العيسوي، (في األردن، حيث ال ت

د نظرًا          ان وارب ة في عم روة النباتي ه الث اني من إضافة إلى قلة التعرض لخطر االنقراض الذي تع
ة السكانية          للزحف العمران ة واألحراش بسبب الكثاف ى األراضي الزراعي داء عل ر واالعت ي الكبي

ى        .)٢٠٠٢ظاهر،  ال؛ ١٩٩٧أبو سمور، (العالية  ات شديدة عل ة عقوب حيث وضعت وزارة البيئ
ي           دة للزحف العمران ون وشروطًا مقي ا عجل از به ي تمت ة الت آل من يحاول المس بالثروة الطبيعي

  .الطبيعية بهدف حماية هذه المحمية

من السؤال ) أ(النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث على فقرات الفرع : )٣.١(جدول 
  ما هي درجة المعرفة العامة للسيدات األردنيات بالنباتات الطبية في أماآن سكن مختلفة؟: الثالث

مستوى 
 الداللة

مكان السكن
 الرقم السؤال االجابة

 اربد  عجلون عمان

٠.٠٠٠* هل لديك أي  نعم  %٩٠.٠  %٩٤.٠  %٩٢.٠
معلومات حول 
النباتات الطبية 

بشكل عام؟

١.   

٦.٠   %٨.٠%
   

١٠.٠%
   

  ال
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٠.٠٠٠* هل لديك أي  نعم  %٩١.٠  %٨٠.٠  %٩٠.٠
معلومات حول 
النباتات الطبية 

التي تنمو في 
البيئة األردنية ؟

٢.   

١٠.٠%
   

٢٠.٠%
   

  ال   %٩.٠
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 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). نيةالعلوم اإلنسا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٣.١(تابع جدول رقم ... 

ستوى م
 الداللة

مكان السكن
 الرقم السؤال االجابة

 اربد  عجلون عمان

٠.٠٠٠* هل حاولت  نعم  %٧١.٠  %٦٩.٠  %٦٥.٠
الحصول على 

معلومات عن أي 
نبات طبي؟

٣.   

٣٥.٠%
   

٣١.٠%
   

٢٩.٠%
   

  ال

٠.٠٠٠* هل لديك أي  نعم  %٩١.٠  %٩١.٠  %٩١.٠
تجربة سابقة في 
استعمال النباتات 
ج؟ الطبية في العال

٤.   

٩.٠   %٩.٠%
   

  ال   %٩.٠

٠.٠٠٠* هل سمعت عن  نعم  %٩٢.٠  %٩٦.٠  %٩٤.٠
تجارب أشخاص 

آخرين حول 
النباتات الطبية في 

العالج؟

٥.   

٤.٠   %٦.٠%
   

  ال   %٨.٠

هل لديك أي  نعم  %٤٢.٠  %٧٢.٠  %٣٥.٠ ٠.١١٠
تجربة في زراعة 
 النباتات الطبية  ؟

٦.   

٦٥.٠%
   

٢٨.٠%
   

٥٨.٠%
  

  ال

 .)٠.٠٥=  α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ذو  *

 الثالثالسؤال من  )ب(نتائج الفرع  .٢

رات     ) ٣.٢(أظهرت النتائج في الجدول رقم  ة فق أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في آاف
ات  ١٠-٥حيث تبين أن غالبية السيدات في المدن الثالث يعرفن . الجدول المذآور أعاله  من النبات

ات           دد من النبات ذا الع ة ه ى في معرف %). ٦٣(الطبية، وأن السيدات في اربد سجلن النسبة األعل
ة أخرى تعرف  ن جه ون % ٢٣م يدات عجل ن س ين أن  ًاطبي ًانبات ١٦م ي ح وق ف ا ف % ١٦فم

د         % ١٤و ذي ق ات، األمر ال دد من النبات ذا الع رفن ه فقط من سيدات اربد وعمان على التوالي يع
ة        يعود لطبيعة  ا مألوف ا جعله ري، مم ا بشكل ب ات فيه منطقة عجلون حيث ال تزال تنمو هذه النبات

  .أآثر لدى سيدات عجلون
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من السؤال ) ب(النسب المئوية الستجابات افراد عينة البحث على فقرات الفرع :  )٣.٢(جدول 
  . آن سكن مختلفةما هي درجة المعرفة العامة للسيدات االردنيات بالنباتات الطبية في أما: الثالث

رقم 
  االجابة  السؤال السؤال

مستوى  مكان السكن
  عمان  عجلون اربد  الداللة

عدد النباتات   ١
الطبية التي 
.هاءتعرفين أسما

 *٠.٠٠٠  %١.٠  %١.٠  %٢.٠ ال يوجد

٥٠.٠  %٥٦.٠  %٦٣.٠ ١٠-٥%  

٣٥.٠  %٢٠.٠  %١٩.٠ ١٥-١١%  

%١٦.٠  فما فوق ١٦
  

٢٣.٠%
   

١٤.٠%
   

السبب وراء   ٢
محاولتك 

الحصول على 
معلومات حول 
 النباتات الطبية

 *٠.٠٠٠  %١٨.٠  %١٦.٠  %٢٠.٠ حب استطالع

  %٧٠.٠  %٦٦.٠  %٥٩.٠ صحية

  %٦.٠  %٣.٠  %٧.٠ دراسية

%١٤.٠  تجارب االخرين
  

١٥.٠%
   

٦.٠%   

المصادر التي   ٣
اعتمدت عليها 
للحصول على 

 .المعلومات

 *٠.٠٠٠  %٢٤.٠  %٣١.٠  %٢٣.٠ االرث الشعبي

  %٢٥.٠  %٢٠.٠  %٣٦.٠ الكتب والنشرات

وسائل االعالم 
 والندوات

٩.٠  %٨.٠  %٩.٠%  

%٣٢.٠  تجارب االخرين
  

٤١.٠%
   

٤٢.٠%
   

مدى استفادتك   ٤
من  المصادر 

المذآوره أعاله 
في الحصول 

 .على المعلومات

 *٠.٠٠٠  %١.٠  %٢.٠  %٢.٠ معدومة

  %٣١.٠  %٣٦.٠  %٣٢.٠ محدودة

  %٥٨.٠  %٥٣.٠  %٦٠.٠ متوسطة

%٩.٠   %٦.٠  عالية
   

١٠.٠%
   

مدى ثقتك   ٥
بصدق 

 *٠.٠٠٠ ٠ ٠٠ معدومة

  %١٥.٠  %٢٢.٠  %١٣.٠ محدودة
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المعلومات حول 
  %٥٤.٠  %٥٣.٠  %٦١.٠ متوسطة النباتات الطبية

%٢٦.٠  عالية
  

٢٥.٠%
   

٣١.٠%
   

  ).٠.٠٥=  α(لة االحصائية ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال  *
ات     ول النبات ات ح ى معلوم اولن الحصول عل يدات ح ة الس ائج أن غالبي رت النت ذلك أظه آ

ان         دى السيدات في عم ى ل ة أخرى آانت     %). ٧٠(ألسباب صحية وآانت النسبة األعل من جه
د         ة السيدات في ارب ا آانت تجارب    %) ٣٦(الكتب والنشرات هي مصدر المعلومات لغالبي بينم

والي          ى الت ان عل ون وعم ة سيدات عجل دى غالبي %). ٤٢، %٤١(اآلخرين مصدرًا للمعلومات ل
ذه      ا حول ه آذلك أظهرت النتائج أن درجة الثقة واالستفادة من المعلومات التي تم الحصول عليه

  .النباتات هي متوسطة عند غالبية السيدات في المدن الثالث

ؤال ا ة بالس ائج المتعلق عالنت ا :  لراب ي م ة ه ة ادرج ة لمعرف ات العام يدات االردني للس
  .عمرية مختلفةفي مستويات في العالج باستخدامات النباتات الطبية 

دول  ي الج ائج ف ير النت ائية ف ) ٤(تش ة إحص ًا ذات دالل اك فروق ى أن هن   رات ـي الفقـإل
نًا    ) ٨، ٦، ٢، ١( ر س ة األآب ة الفئ ين أن غالبي ث تب ات  %) ٤٣.٣(حي تخدم النبات ي  اتس ة ف لطبي

نًا تستخدمان        ين األصغر س ات في العالج     العالج بشكل دائم، في حين أن الفئت ذه النبات بدرجة  ه
رهم              ةمتوسط  ر عرضة لألمراض من غي ادة األآث م ع نًا ه ر س ى آون األآب ذا إل د يعزى ه ، وق

ره      نوبالتالي األآثر حاجة للعالج، إضافة لكونه ات من غي ذه النبات ى ه بب بس  نأآثر اطالعًا عل
ة          نمعرفته ر من الوصفات الطبي ى الكثي وي عل ذي يحت ق   الكبيرة بالموروث الشعبي ال ي تتعل الت

  .بالعالج باألعشاب

ما هي : النسب المئوية الستجابات افراد عينة البحث على فقرات السؤال الرابع:  )٤(جدول 
ستويات عمرية درجة المعرفة العامة للسيدات االردنيات باستخدامات النباتات الطبية في م

  مختلفة ؟

مستوى 
 الداللة

 العمر
سنة  ٥٠ الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
٤٩- ٣٠ 

  سنة
 اقل من

 سنة ٣٠

إستخدامك   معدوم  %٥.٣  %٠.  %٣.٣ *٠.٠٠٨
للنباتات الطبية  
 للعالج هو عادًة

١.   

  محدود  %٣٠.٠  %٢٣.٠  %١٦.٧

  متوسط  %٤٧.٦  %٥٤.٠  %٣٦.٧

  دائم  %١٧.١  %٢٣.٠  %٤٣.٣

درجة معرفتك   معدومة  %٢.٩  %١.٠  %٣.٣ *٠.٠١٠ ٢.   
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باستخدامات   محدودة  %٣٥.٣  %٣١.٠  %٢٠.٠
 النباتات الطبية 

  متوسطة  %٥٥.٣  %٥٤.٠  %٤٦.٧

  آبيرة   %٦.٥  %١٤.٠  %٣٠.٠



 ٣٦٩ـــ ـــــــــــــــــــــــــرهام تهتموني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيمن مزاهرة،  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

مستوى 
 الداللة

 العمر
سنة  ٥٠ الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
٤٩- ٣٠ 
  نةس

 اقل من
 سنة ٣٠

الكتب   %٢٢.٤  %١٥.٠  %٢٣.٣ ٠.٦٥٥
 والمنشورات

  والتلفاز

المصادر التي 
لها  ئينتلج

للحصول على 
المعلومات 

حول 
إستخدامات 

 النباتات الطبية

٣.   

شخص اآبر   %٢٥.٣  %٢٢.٠  %٢٠.٠
  سنًا

شخص   %٣٨.٢  %٤٦.٠  %٣٦.٧
  مجرب

  العطار  %١٤.١  %١٧.٠  %٢٠.٠
الكتب   %٢٠.٠  %١٥.٠  %٢٣.٣ ٠.٦٥٠

 والمنشورات
  والتلفاز

المصادر التي 
لها  ئينتلج

للحصول على 
المعلومات 

حول طريقة 
تحضير 

النباتات الطبية 
 لإلستخدام هي

٤.   

شخص اآبر   %٢٢.٤  %١٧.٠  %١٣.٣
  سنًا

شخص   %٣٧.١  %٤٦.٠  %٤٠.٠
  مجرب

  العطار  %٢٠.٥  %٢٢.٠  %٢٣.٤
 الحديقة  %٢٤.٧  %١٦.٠  %٣٠.٠ ٠.٤٥٧

  المنزلية
المصادر التي 

منها  نتحصلي
على النباتات 

الطبية 
 إلستخدامها

٥.   

  العطار  %٣٤.١  %٣٩.٠  %٣٣.٣
  المناطق   %١٢.٩  %١٩.٠  %١٦.٧
الصيدليات   %٢٨.٣  %٢٦.٠  %٢٠.٠

واالسواق 
  التجارية

مدى ثقتك   معدومة  %١.٢  %٠.  %٣.٣ *٠.٠٤٢
بفاعلية تأثير 
  النباتات الطبية

 آعالج

٦.   
  محدودة  %١٤.٧  %١٢.٠  %١٠.٠
  متوسطة  %٦٠.٦  %٥٠.٠  %٤٠.٠
  عالية  %٢٣.٥  %٣٨.٠  %٤٦.٧

تأييدك   معدوم  %٥.٣  %٣.٠  %٦.٧ ٠.١٩٢
إلستخدام 

٧.   
  محدود  %٢٥.٣  %٢٢.٠  %٦.٧
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النباتات الطبية   متوسط  %٥٠.٠  %٤٩.٠  %٥٠.٠
آبديل للدواء او 

 آمرافق
  آبير  %١٩.٤  %٢٦.٠  %٣٦.٧
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

مستوى 
 الداللة

 العمر
سنة  ٥٠ الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
٤٩- ٣٠ 

  سنة
 اقل من

 سنة ٣٠
قبل إستعمالك   العطار  %٦.٥  %٢.٠  %٣.٣ *٠.٠٣٥

للنباتات الطبية 
 ئينللعالج تلج
 إلستشارة

٨.   
شخص اآبر   %١٨.٨  %١٣.٠  %١٠.٠

  سنًا
شخص   %٤٧.١  %٤٣.٠  %٥٠.٠

  مجرب
  الطبيب  %٢٧.٦  %٤٢.٠  %٣٦.٧

باعتقادك رأي   معارض  %١٥.٩  %١٩.٠  %١٣.٣ ٠.٣٤٦
الطب حول 

استخدام 
النباتات الطبية 

 في العالج

٩.   
  محايد  %٢٠.٦  %١٥.٠  %١٠.٠
  مؤيد بحذر  %٣٦.٥  %٤٣.٠  %٥٠.٠
  مؤيد بقوة  %٢٧.١  %٢٣.٠  %٢٦.٧

الحاالت   استخدمهاال   %٥.٩  %١٢.٠  %٣.٣ ٠.٢٥٩
المرضية التي 

تلجأي فيها 
للنباتات الطبية 

 تكون عادًة

١٠.   
  بسيطة  %١٤.١  %١٢.٠  %٢٠.٠
  متوسطة  %٦٧.١  %٥٩.٠  %٦٦.٧
  شديدة  %١٢.٩  %١٧.٠  %١٠.٠

برأيك   معدومة  %٥.٩  %١.٠  %٣.٣ ٠.٧٢٨
إلستعمال 

النباتات الطبية 
في العالج 

 أعراض جانبية

١١.   
  بسيطة  %٤٥.٣  %٤٦.٠  %٣٠.٠
  متوسطة  %٤١.٨  %٤٨.٠  %٥٦.٧
  خطيرة   %٧.١   %٥.٠  %١٠.٠

مدى معرفتك   معدومة  %٢١.٢  %٢٨.٠  %٢٦.٧ ٠.٥٠١
بهذه األعراض 

  الجانبية

١٢.   
  بسيطة  %٥٤.١  %٤٦.٠  %٥٠.٠
  متوسطة  %٢٣.٥  %٢٣.٠  %٢٠.٠
  شديدة   %١.٢   %٣.٠   %٣.٣

في حالة   لمتحمل اال  %٢١.٨  %٣٢.٠  %٢٣.٣ ٠.٥٠٣
إصابتك بتوعك 
يكون تصرفك 

  هو

١٣.   
استخدام   %٥٠.٦  %٤٢.٠  %٤٣.٣

  نباتات طبية
  اخذ حبة دواء  %٢٤.٧  %٢١.٠  %٣٠.٠
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  زيارالطبيب   %٢.٩   %٥.٠   %٣.٣

  .)٠.٠٥=  α(ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية   *

ة بفاع   ألة الثق ات في العالج     آما يظهر تأثير العمر أيضًا في مس ذه النبات ة ه ة   . لي حيث أن ثق
ة          % ٤٦.٧ ات الطبي العالج بالنبات نًا ب ر س ة األآب ة العمري رة  بدرجة  هي  من السيدات في الفئ آبي

  .بينما هي متوسطة عند الفئتين األصغر سنًا

ة ا  ات    من جهة أخرى آانت درجة المعرفة بهذه النباتات متوسطة لدى غالبي لسيدات في الفئ
ة    الدراسة ومن النتائج الملفتة التي أظهرتها  .ثالثالعمرية ال ات العمري أن غالبية السيدات في الفئ

ب      ارة الطبي ن استش دًال م الج ب ي الع ة ف ات الطبي رب النبات بق وأن ج أن لشخص س ثالث يلج ال
ناً  ر س يدات األآب وال  . خاصة الس ن األق ر م ى الكثي بب إل ود الس د يع وروث وق ن الم أثورة م الم

أن   الشعبي الت رين ب ي تتحدث عن استشارة المجرب بدًال من الطبيب خاصة وأن غالبية السيدات ي
  .هو مؤيد بحذررأي الطب حول هذه النباتات 

ات     ة السيدات األردني ومن النتائج التي تم الحصول عليها لكن بدون داللة إحصائية أن غالبي
دواء بدرجة       ديل أو مرافق لل ة آب ات الطبي البيتهن يستخدم     يؤيدن استخدام النبات متوسطة، وأن غ

ي الحاالت المتوسطة ات آعالج ف ذه النبات ا أن . ه م الحصول عليه ي ت رة الت ائج الخطي ن النت وم
ات   يدات األردني ة الس ثالث  غالبي ات ال ي الفئ ات  ف تعمال النبات ة الس دن أن األضرار الجانبي يعتق

مر الذي يشكل خطورة آبيرة إذ بها هي بسيطة أيضًا، األبسيطة وأن معرفتهن بدرجة الطبية هي 
ى الموت     ؤدي إل أن الكثير من النباتات التي تستعمل في عالج بعض األمراض تعتبر سامة وقد ت

ى     . )١٩٩٧قاسم،  ؛١٩٩٤الجنيدي، ( ائج تشير إل وقد تتضاعف هذه الخطورة خصوصًا وأن النت
ات في حال شعورهن بتوعك صحي           ذه النبات دًال من استشارة    أن غالبية السيدات يستخدمن ه ب

ة  ولعل لإلعالم . الطبيب أو تناول المسكنات ر والفضائيات التلفزيوني ة  ال غي داً محلي في  ًا دور تحدي
د  ، حيث تنتشر فيها برامج الطب البديل والتداوي باألعشاب األمر الذي آّوهذه النتائج ن قناعة عن
فاء  بقدرة هذه األعشاب  الكثيرين  ى الش أتي دور الرقا   .عل ا ي ذا      وهن ى ه ة عل ة واإلعالمي ة العلمي ب

خصوصًا وأن هدف   . النوع من البرامج التلفزيونية التي تعتمد مبدأ التهويل وليس المنطق العلمي
يس  الكثير من  هذه البرامج نشر الدعايات التجارية من منتجات األعشاب بهدف الكسب المادي ول

  .نشر المعلومة العلمية الدقيقة

ؤا   ة بالس ائج المتعلق امسالنت ا: ل الخ ي م ة  ه ة الدرج ة لمعرف ات  العام يدات االردني لس
  .؟ مختلفة في مستويات تعليميةفي العالج النباتات الطبية استخدامات ب

رات  ) ٥(يتبين من الجدول   .)١٣، ٨، ٧، ٤، ٣(أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في الفق
يدا    ة الس ل أن غالبي ائج التحلي ن نت ر م ث يظه ى يل تحي أن إل رب  ج بق وأن ج ذي س الشخص ال

رق تحضيرها     ة وط ات الطبي ول النبات ات ح الج آمصدر للمعلوم ي الع ة ف ات الطبي وأن  ،النبات
ى   ا دون  (السيدات ضمن الفئة األول ة فم ر لجوءًا لهؤالء األشخاص     نه ) ثانوي د يعزى    .األآث وق

ل من فرص االطال      ذي قل ى الكتب   السبب في ذلك لتدني المستوى التعليمي عندهن األمر ال ع عل



 ٣٧٣ـــ ـــــــــــــــــــــــــرهام تهتموني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيمن مزاهرة،  

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). نيةالعلوم اإلنسا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا ازداد   رد آلم ا الف ع عليه ي يطل ذه المواضيع والت ي ه ي تبحث ف ة الت ة المختلف والمصادر العلمي
ذه   ات حول ه ن المعلوم ر م وي الكثي ررة تحت ة المق اهج العلمي تواه التعليمي خاصة وأن المن مس

  .النباتات
ما هي : سؤال الخامسالنسب المئوية الستجابات افراد عينة البحث على فقرات ال:  )٥(جدول 

درجة المعرفة العامة للسيدات االردنيات باستخدامات النباتات الطبية في العالج في مستويات 
  تعليمية مختلفة ؟

مستوى 
 الداللة

 المستوى التعليمي
بكالوريوس الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
  دبلوم

ثانوية فما 
 دون

إستخدامك   معدوم  %٩.  %٤.٩  %٤.٩ ٠.١٥٥
نباتات لل

الطبية 
للعالج هو 

 عادًة

١.  

  محدود  %٢٠.٧  %٢٨.٤  %٣١.١

  متوسط  %٥٠.٩  %٤٦.٩  %٤٧.٦

  دائم  %٢٧.٦  %١٩.٨   %١٦.٥

درجة   معدومة  %٢.٦  %٢.٥  %١.٩ ٠.٥٣٣
معرفتك 

باستخدامات 
النباتات 
 الطبية

٢.  

  محدودة  %٣٠.٢  %٣٤.٦  %٣٣.٠

  متوسطة  %٥٠.٩  %٥٥.٦  %٥٦.٣

  آبيرة  %١٦.٤   %٧.٤   %٨.٧

٠.٠٢٢* الكتب   %١٠.٣  %٢٤.٣  %٢٨.٤
 والمنشوراتوالتلفاز

المصادر 
 ئينالتي تلج

لها 
للحصول 

على 
المعلومات 

حول 
إستخدامات 

النباتات 
 الطبية

٣.  

  شخص اآبر سنًا  %٢٣.٣  %٢٦.٢  %٢١.٠

  شخص مجرب  %٤٧.٤  %٣٨.٨  %٣٣.٣

  العطار  %١٩.٠  %١٠.٧   %١٧.٣

٠.٠٢٩* الكتب   %١٠.٣  %٢٧.٢  %٢١.٤
 والمنشورات

  والتلفاز

المصادر 
 ئينالتي تلج

لها 

٤.  
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للحصول   شخص اآبر سنًا  %١٨.١  %١٤.٨  %٢٥.٢
على 

المعلومات 
حول 

طريقة 
تحضير 
النباتات 
الطبية 

لإلستخدام 
 هي

  شخص مجرب  %٤٧.٤  %٣٥.٨  %٣٥.٩

  العطار  %٢٤.١  %٢٢.٢   %١٧.٥
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 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). نيةالعلوم اإلنسا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(تابع جدول رقم ... 

وى مست
 الداللة

 المستوى التعليمي
بكالوريوس الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
  دبلوم

ثانوية فما 
 دون

الحديقة    %٢٢.٤  %٢٧.٢  %١٨.٤ ٠.٢٢٦
  المنزلية

المصادر 
 ينالتي تحصل
منها على 

النباتات 
الطبية 

 إلستخدامها

٥.  

  العطار  %٣٥.٣  %٣٠.٩  %٣٩.٨
  المناطق  %١٩.٨  %١٦.٠  %٩.٧
الصيدليات  %٢٢.٤  %٢٥.٩   %٣٢.٠

واالسواق 
  التجارية

مدى ثقتك   معدومة  %٩.  %١.٢  %١.٠ ٠.٣٠٥
بفاعلية تأثير 

النباتات 
الطبية  
 آعالج

٦.  
  محدودة  %١٢.١  %١٨.٥  %١٠.٧
  متوسطة  %٤٩.١  %٥٥.٦  %٦١.٢
  عالية %٣٧.٩  %٢٤.٧   %٢٧.٢

٠.٠٤٧* تأييدك   معدوم  %١.٧  %٤.٩  %٨.٦
م إلستخدا
النباتات 

الطبية آبديل 
للدواء 

 اوآمرافق

٧.  
  محدود  %١٦.٤  %٢٢.٣  %٣٠.٩
  متوسط  %٥٤.٣  %٤٩.٥  %٤٣.٢
  آبير %٢٧.٦  %٢٣.٣   %١٧.٣

٠.٠٠١* قبل إستعمالك   العطار  %١٩.٨  %٩.٩  %١٨.٤
للنباتات 

الطبية للعالج 
 ئينتلج

 إلستشارة

٨.  
شخص اآبر   %١١.٢  %١٢.٣  %٢٩.١

  سنًا
  شخص مجرب  %٤٦.٦  %٤٢.٠  %١٥.٥
  الطبيب %٢٢.٤  %٣٥.٨   %٣٧.٠

باعتقادك   معارض  %٧.٨  %٨.٦  %٦.٨ ٠.٨٦٧
رأي الطب 

حول استخدام 
النباتات 

الطبية في 
 العالج

٩.  
  محايد  %١٥.٥  %١٣.٦  %١٢.٦
  مؤيد بحذر  %٦٠.٣  %٦٧.٩  %٦٦.٠
  مؤيد بقوة %١٦.٤   %٩.٩   %١٤.٦

الحاالت   ال استخدمها  %١.٧  %٧.٤  %٣.٩ ٠.١٦٩ ١٠.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المرضية   بسيطة  %٤٢.٢  %٣٨.٣  %٥٠.٥
 ئينالتي تلج

فيها للنباتات 
الطبية تكون 

 عادًة

  متوسطة  %٥٠.٠  %٤٩.٤  %٣٦.٩
  شديدة  %٦.٠   %٤.٩   %٨.٧



 ٣٧٧ـــ ـــــــــــــــــــــــــرهام تهتموني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيمن مزاهرة،  

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). نيةالعلوم اإلنسا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(تابع جدول رقم ... 

مستوى 
 الداللة

 المستوى التعليمي
بكالوريوس الرقم السؤال االجابة

  فما فوق
  بلومد

ثانوية فما 
 دون

برأيك   معدومة  %٣١.٠  %١٦.٠  %٢٢.٣ ٠.٣٣٩
إلستعمال 

النباتات 
الطبية في 

العالج 
أعراض 
  جانبية

١١.  
  بسيطة  %٤٧.٤  %٥٣.١  %٥٣.٤
  متوسطة  %١٩.٨  %٢٨.٤  %٢٢.٣
  خطيرة   %١.٧   %٢.٥   %١.٩

مدى معرفتك   معدومة  %٣١.٩  %١٩.٨  %٢٢.٣ ٠.٢٤٦
بهذه 

األعراض 
  بيةالجان

١٢.  
  بسيطة  %٤١.٤  %٤٥.٧  %٥٤.٤
  متوسطة  %٢٢.٤  %٣٠.٩  %٢٠.٤
  شديدة   %٤.٣   %٣.٧   %٢.٩

٠.٠٣٩* في حالة   تحمل االلم  %٣.٤  %١٣.٦  %١٢.٣
إصابتك 

بتوعك يكون 
  تصرفك هو

١٣.  
استخدام نباتات   %٥٢.٦  %٤٦.٦  %٣٧.٠

  طبية
  اخذ حبة دواء  %١٩.٨  %٢١.٤  %١٨.٥
  زيارالطبيب  %٢٤.١  %١٨.٤   %٣٢.٢

  .)٠.٠٥=  α(ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية   *

ق      ديل أو مراف ة آب ات الطبي تخدام النبات دن اس يدات يؤي ة الس ائج أن غالبي رت النت ا أظه آم
من النتائج ويظهر . مع انخفاض مستوى التعليمدرجة متوسطة وأن نسبة هذا التأييد تزداد بللدواء 
ل     أثر الم يهم لالستشارة قب ستوى التعليمي على رأي السيدات في مسألة األشخاص الذين يلجأن إل

ة    ًاإيجابي ًاالمستوى التعليمي أثرحيث أظهرت النتائج أن الرتفاع . استخدام النبات الطبي في عملي
س فما بكالوريو(%) ٣٧( ةحيث تلجأ غالبية السيدات في الفئة الثالث ؛اتخاذ القرار في هذه المسألة

ذه         ) فوق زداد ه ى الشخص المجرب وت ًا إل ل تعليم إلى الطبيب في حين تلجأ غالبية السيدات األق
  .تدني المستوى التعليميالنسبة مع ازدياد 

الثالث يستخدمن النباتات الطبية التعليمية أن غالبية السيدات ضمن الفئات آذلك تبين النتائج 
 %٣٢.٢في حين أن  . زداد آلما قل المستوى التعليميفي حالة شعورهن بتوعك وأن هذه النسبة ت

ذه        ة شعورهن بتوعك وأن ه ى الطبيب في حال ًا يلجأن إل ر تعليم ة األآث يدات ضمن الفئ من الس
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ألة          أثير المستوى التعليمي في مس ذي يعزز ت النسبة تقل مع انخفاض المستوى التعليمي األمر ال
  .اتخاذ القرار

ؤال ال   ة بالس ائج المتعلق ادسالنت ي  : س ا ه ة المم ة درج ة لعرف ات  العام يدات االردني لس
  .؟ مختلفة أماآن سكنالعالج في باستخدامات النباتات الطبية في 

ة إحصائية    ) ٦(يظهر من الجدول  ا ذات دالل ين أن    .أن جميع الفقرات آانت نتائجه حيث تب
الج بد      ي الع ة ف ات الطبي تخدمن النبات ثالث يس دن ال ي الم يدات ف ة الس طة وأن  غالبي ة متوس رج

د    ي، ومعرفتهن باستخدامات هذه النباتات هي متوسطة أيضًا ون ق ة عجل ظهر من الجدول أن منطق
ا     سسجلت الن ات ومعرفته ذه النبات ا قورنت   %) ٦٣، %٥١(بة األعلى في استخدام ه ائج  إذا م بنت

ي   السيدات في اربد وعمان، وقد يعزى هذا لطبيعة عجلون الغنية  ات الت ا بهذه النبات و    م زالت تنم
ات،    ذه النبات هناك وحول مناطق سكنى السيدات، األمر الذي أآسب السيدات هناك معرفة أآبر به
ل    في حين قد يكون الزحف العمراني الذي سبب انقراض العديد من هذه النباتات قد ساهم في تقلي

  .)٢٠٠٢الظاهر،  ؛١٩٩٧أبو سمور، (المعرفة بها عند سيدات اربد وعمان 

ما هي : النسب المئوية الستجابات افراد عينة البحث على فقرات السؤال السادس:  )٦(جدول 
درجة المعرفة العامة للسيدات االردنيات باستخدامات النباتات الطبية في العالج في أماآن سكن 

  .مختلفة ؟

مستوى 
 الداللة

 مكان السكن
الرقم السؤال االجابة

 اربد  عجلون عمان

٠.٠٠٠* إستخدامك   معدوم  %٣.٠  %٣.٠  %٤.٠
للنباتات الطبية  

للعالج هو 
 عادًة

١.  
  محدود  %٢٧.٠  %٢٧.٠  %٢٥.٠
  متوسط  %٤٩.٠  %٥١.٠  %٤٦.٠
  دائم  %٢١.٠  %١٩.٠  %٢٥.٠

٠.٠٠٠* درجة معرفتك   معدومة  %٢.٠  %٢.٠  %٣.٠
باستخدامات 

النباتات الطبية  

٢.  
  محدودة  %٢٤.٠  %٣٨.٠  %٣٥.٠
  متوسطة  %٦٣.٠  %٤٩.٠  %٥٠.٠
  آبيرة  %١١.٠  %١١.٠  %١٢.٠

٠.٠٠٠* الكتب   %١٥.٠  %٢٧.٠  %١٨.٠
 والمنشورات

  والتلفاز

المصادر التي 
لها  ئينتلج

للحصول على 
المعلومات 

حول 

٣.  

شخص اآبر   %٢٨.٠  %٢٠.٠  %٢٣.٠
  سنًا
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 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). نيةالعلوم اإلنسا(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إستخدامات   شخص مجرب  %٣٩.٠  %٤٢.٠  %٤١.٠
  العطار  %١٨.٠  %١١.٠  %١٨.٠ النباتات الطبية
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 )٦(تابع جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

 مكان السكن
الرقم السؤال االجابة

 اربد  عجلون عمان

٠.٠٠٠* الكتب   %٢٣.٠  %١٥.٠  %١٨.٠
 والمنشورات

  والتلفاز

المصادر التي 
لها  ئينتلج

للحصول على 
المعلومات 

حول طريقة 
تحضير 

النباتات الطبية 
 لإلستخدام هي

٤.  

شخص اآبر   %١٦.٠  %٢٣.٠  %٢٠.٠
  سنًا

  شخص مجرب  %٤٣.٠  %٤٠.٠  %٣٨.٠
  العطار  %١٨.٠  %٢٢.٠  %٢٤.٠

٠.٠٠٠* الحديقة    %٢١.٠  %٣٥.٠  %١١.٠
  المنزلية

المصادر التي 
منها  نتحصلي

على النباتات 
الطبية 

 ستخدامهاال

٥.  

  العطار  %٥٢.٠  %٢٧.٠  %٢٨.٠
  المناطق   %١٤.٠  %٢٣.٠  %٩.٠
الصيدليات   %١٣.٠  %١٥.٠  %٥٢.٠

واالسواق 
  التجارية

٠.٠٠٠* مدى ثقتك   معدومة  %١.٠  %١.٠  %١.٠
بفاعلية تأثير 

النباتات الطبية  
 آعالج

٦.  
  محدودة  %١٢.٠  %١٨.٠  %١٠.٠
  متوسطة  %٦١.٠  %٥٦.٠  %٤٨.٠
  عالية  %٢٦.٠  %٢٥.٠  %٤١.٠

٠.٠٠٠* تأييدك   معدوم  %٤.٠  %٨.٠  %٢.٠
ستخدام إل

النباتات الطبية 
آبديل او 

 آمرافق للدواء

٧.  
  محدود  %٢٢.٠  %٢٢.٠  %٢٣.٠
  متوسط  %٥٥.٠  %٥٢.٠  %٤٢.٠
  آبير  %١٩.٠  %١٨.٠  %٣٣.٠

٠.٠٠١* قبل إستعمالك   العطار  %١٩.٠  %١٣.٠  %١٨.٠
للنباتات الطبية 

ي ئيللعالج تلج
 إلستشارة

٨.  
شخص اآبر   %١٣.٠  %١٧.٠  %٢٣.٠

  سنًا
  شخص مجرب  %٣٥.٠  %٣٨.٠  %٣١.٠
  الطبيب  %٣٣.٠  %٣٢.٠  %٢٨.٠
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٠.٠٠٠* باعتقادك رأي   معارض  %٨.٠  %٨.٠  %٧.٠
الطب حول 

استخدام 
النباتات الطبية 

 في العالج

٩.  

  محايد  %١٥.٠  %١٦.٠  %١١.٠

  مؤيد بحذر  %٦٥.٠  %٥٩.٠  %٦٩.٠

  مؤيد بقوة  %١٢.٠  %١٧.٠  %١٣.٠
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 )٦(قم تابع جدول ر

مستوى 
 الداللة

 مكان السكن
الرقم السؤال االجابة

 اربد  عجلون عمان
٠.٠٠٠* الحاالت   ال استخدمها  %٦.٠  %٤.٠  %٤.٠

المرضية التي 
فيها  تلجئين

للنباتات الطبية 
 تكون عادًة

١٠.  
  بسيطة  %٤٢.٠  %٤٥.٠  %٤٣.٠
  متوسطة  %٤٨.٠  %٤٢.٠  %٤٦.٠
  شديدة  %٤.٠   %٩.٠   %٧.٠

٠.٠٠٠* برأيك   معدومة  %٢٦.٠  %١٦.٠  %٣٠.٠
إلستعمال 

النباتات الطبية 
في العالج 

أعراض 
  جانبية

١١.  
  بسيطة  %٥٠.٠  %٥٧.٠  %٤٦.٠
  متوسطة  %٢١.٠  %٢٤.٠  %٢٤.٠

  خطيرة  %٣.٠   %٣.٠   %٠.

٠.٠٠٠* مدى معرفتك   معدومة  %٢٠.٠  %٢٧.٠  %٢٩.٠
بهذه األعراض 

  الجانبية

١٢.  
  بسيطة  %٤٣.٠  %٥١.٠  %٤٧.٠
  متوسطة  %٣١.٠  %٢٢.٠  %١٩.٠
  شديدة  %٦٠   %٠.   %٥.٠

٠.٠٠١* في حالة   تحمل االلم  %١٠.٠  %١٠.٠  %٨.٠
إصابتك 

بتوعك يكون 
  تصرفك هو

١٣.  
استخدام نباتات   %٤٩.٠  %٥١.٠  %٣٩.٠

  طبية
  اخذ حبة دواء  %٢٢.٠  %٢٠.٠  %١٨.٠
  زيارالطبيب %١٩.٠  %١٩.٠  %٣٥.٠

  )٠.٠٥=  α(داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ذو   *

ة هو مصدر          ات الطبي ذي سبق وأن جرب العالج بالنبات آما أظهرت النتائج أن الشخص ال
المعلومات لغالبية السيدات الالتي أجريت عليهن الدراسة سواء في مسألة استخدام النبات وطرق  

ألة    آما أظ. التحضير واالستشارة قبل االستعمال ر في مس هرت النتائج أثر مكان السكن بشكل آبي
ة    ات الطبي ى النبات ول عل ادر الحص ثالث مص دن ال ي الم ن    . ف ي آ يدات الالت جلت الس ث س حي

ون          ى في عجل ة النسبة األعل ة المنزلي ات من الحديق ة    .%)٣٥(يحصلن على هذه النبات ا غالبي أم
ذه     حصلن على النباتات الطبية من العطارقد فسيدات اربد  ى ه ان عل في حين حصلت سيدات عم
ن  ات م ان   ،الصيدلياتالنبات ي عم ة ف احة األراضي الزراعي ى تراجع مس ذي يعزى إل ر ال األم

وفر       واربد بسبب الزحف العمراني، دم ت إضافة إلى احتمال سكن الكثير منهن في شقق سكنية لع
  .مما حال دون تمكنهن من زراعة هذه النباتاتحديقة منزلية، 
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ات في العالج وتأ        من جه ذه النبات ة ه ة السيدات بفاعلي ائج أن ثق دهن  ية أخرى أظهرت النت ي
ثالث   الس  دن ال ي الم يدات ف ة الس ان بدرجة متوسطة لغالبي ه آ ق ل دواء أو مراف ديل لل تخدامها آب

ان   د سيدات       . وبنسبة أعلى عند سيدات اربد وأدنى عند سيدات عم ذه النسبة عن ولعل انخفاض ه
ة م ان مقارن يدات عم ي   ع الس يدات ف د الس يم عن بة التعل اع نس ى ارتف ود إل ون يع د وعجل ي ارب ف

ي   ة ف ائل العلمي ة بالوس ر معرف ن أآث ذي جعله ر ال دن، األم ن الم ا م ع غيره ة م  العاصمة مقارن
ة      آما رأت غالبية السيدات . العالج ات الطبي أن رأي الطب حول استخدام النبات د بحذر     ب هو مؤي

يدا  د س ى عن بة أعل ان، وبنس رى  ت عم ة أخ ن جه ر أم ريظه ة   ث ة الحال ألة درج ي مس ان ف المك
ة   ات الطبي ون      . المرضية التي تلجأ عندها السيدة للنبات ة السيدات في عجل %) ٤٥(حيث أن غالبي

ان      يلجأن لهذه النباتات في الحاالت المرضية البسيطة في حين    د وعم ة السيدات في ارب أن غالبي
ية   االت المرض ي الح ا ف أن له تخدامات     يلج ر باس ة األآب زى للمعرف ذي يع ر ال طة، األم المتوس

ة ال ات الطبي يالنبات ات     ت ذه النبات تهن له ر معايش ون إث يدات عجل ا س ة حصلت عليه ل طبيع بفع
ول          ة ح ذه المنطق كنت ه ي س ال الت ر األجي ة عب رات المتوارث ى الخب افة إل اك، إض ة هن المنطق

  .استخدام هذه النباتات

ة أخرى رأت غال ن جه ي  م ة ف ات الطبي تعمال النبات ثالث أن الس دن ال ي الم يدات ف ة الس بي
ا بسيطة أيضاً    بسيطة  ًاالعالج أضرار رفتهن به ذي يشكل خطورة      ،وأن مع ى   األمر ال رة عل آبي

اة  ى الوف ؤدي إل د ت رة ق ات من أضرار آبي ذه النبات بعض ه ا ل رد لم اة الف دي، ( حي  ؛١٩٩٤الجني
ائج تش  )١٩٩٧قاسم،  ذه         ، خاصة وأن النت ة السيدات في الدراسة يلجأن الستخدام ه أن غالبي ير ب

  .النباتات في العالج في حالة شعورهن بتوعك بدًال من استشارة الطبيب وبنسبة أعلى في عجلون
  

  التوصياتاالستنتاجات و

أن غالبية السيدات األردنيات لديهن معلومات حول النباتات الطبية من  البحثتبين من نتائج 
ا أظهر  ات هي بدرجة متوسطة،    وأن هذه المعلوم ع واالستخدام، حيث األنوا ائج   تآم البحث  نت

زداد     ة حيث ت ة    تأثيرًا لعامل العمر على معرفة السيدات بالنباتات الطبي ة واالستخدام والثق المعرف
بهذه النباتات مع التقدم في السن، آذلك أظهرت النتائج أنه آلما قل المستوى التعليمي آانت نسبة   

تهن          الس ر وأن ثق ة واستخداماتها في العالج أآب ات الطبي يدات الالتي لديهن معلومات حول النبات
ات         بفاعلية هذه النباتات تكون أعلى ذه النبات ا استخدمن ه د يعرضهن لمخاطر إذا م األمر الذي ق

آون معلوماتهن قد تكون مغلوطة آون مصادرها قد تكون غير علمية نظرًا النخفاض مستواهن    
ة حيث    العامة أثرًا لمكان السكن حول المعرفة  البحثأظهرت نتائج  آما، ليميالتع ات الطبي بالنبات

واع واالستخدام       ة من حيث األن رهن   أن سيدات عجلون هن األآثر معرفة بالنباتات الطبي من غي
  .مقارنة مع سيدات عمان واربد وأنهن األآثر زراعة لهذه النباتات

  :التاليـةالتوصيات اقتراح ن يمكالبحث بناًء على نتائج و
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ائج أن      تفعيل دور اإلعالم لتحسين المعرفة بالنباتات الطبية عند السيدات .١ ين من النت حيث تب
دود      ي بالمح الم المحل يمن دور اإلع يدات ق افس      الس ن تن رغم م ى ال ال عل ذا المج ي ه  ف

 .الفضائيات العربية الشديد في هذا المجال وفي هذا الوقت بالذات
ة األساسية    إدراج ما .٢ دة تعليمية تتعلق بالنباتات الطبية في المناهج الدراسية للمراحل التعليمي

من هذه المعلومات   محول هذه النباتات آون بعضهم يحر صحيحةإلآساب الطلبة معلومات 
ة أو تعل   بسبب عدم إتمامهم لدراستهم الي يالثانوي ائج أظهرت أن   وخصوصًا   .مهم الع أن النت

 .رغم معرفتهن المحدودة بأخطارهايدات يستخدمن النباتات الطبية هذه الفئة من الس

ر      .٣ واطنين عب ين الم ة الصحية ب ة  وسائل  ال نشر التوعي بحيث  وبشكل ميسر ومبسط    المختلف
واطنين  ت ة   وبمختلف  صل إلى آافة الم توياتهم التعليمي د   مس ريفهم بفوائ ات من    لتع ذه النبات ه

ة أخرى   بجهة و ك  مخاطرها من جه ة وذل ر     لحماي واطنين من االستخدام غي ذه   اآل الم من له
  .النباتات

تفادة  .٤ اء لالس اريع الصغيرة تشجيع النس روض المش دولي من ق ك ال ة من البن ضمن الممول
ة  ات الطبي روع النبات ة   مش ة المعروف ات الطبي ة النبات دف زراع ي األردن به ًا ف ام حالي المق

 .واآلمنة واالستفادة منها ماديًا وعالجيًا

لمزيد من األبحاث العلمية التي تبحث في مجال النباتات الطبية وطبيعة استخداماتها  إجراء ا .٥
 .اآلمنة في الطب الشعبي إضافًة إلى مخاطرها

ة لتعطي         .٦ ة المختلف اليم المملك اقي أق إجراء المزيد من األبحاث حول هذا الموضوع ليشمل ب
  .صورة أوضح عن درجة معرفة المواطن بهذه النباتات

  
  واألجنبية العربية المراجع

ة في األردن  ). "٢٠٠٠. (أبو رميلة، برآات وعفيفي، فاطمة - ". واقع التداوي بالنباتات الطبي
  .٧٤-٥٣ص  .)١( ٢٧دراسات، العلوم الطبية والحياتية، 

الوك     ). "١٩٩٧. (أبو سمور، حسن - ة في حوض وادي الع تغير الغطاء النباتي توزعًا وآثاف
ن  رة م ة  ".١٩٦٦-١٩٦٠خالل الفت انية واالجتماعي وم اإلنس ات، العل -٢٤٦. )٢٤( .دراس

٢٤٨.  

ود - دي، محم ادية  ). ١٩٩٢. (الجني دها االقتص ة وفوائ ي الطبيعي رق العرب ات المش دار . نبات
  .٢٣األردن،  .عمان. اإلبداع للنشر والتوزيع
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