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المقدمـــــة
كان يظن انه في ، عندما وجد اإلنسان نفسه عابثا في ھذه الطبيعة 

و بالقدر ، البداية يجد لنفسه وسائل رخاء ومن بينھا رفاھية الصحة 
الذي وصل إليه اإلنسان من تطور في جميع المجاالت والتي من 

بالقدر الذي ظھرت لدية مشاكل جديدة جعلته ، بينھا مجال الصحة 
في النھاية  يرى بأنه كان من األفضل أن يظل ذلك النظام البيئي كما 

فإذا به يعود إلى األصول ومنھا العسل ومنتجات النحل األخرى ، كان 
حبوب اللقاح ، ) البروبوليس(صمغ النحل ، التي ھي الغذاء الملكي 

سم النحل ومع تقدم العلم يؤكد الباحثون من جديد أن ، الشمع ، 
والعالج الطبي ، والصناعة ، لمنتجات النحل أھمية بالغة  في التغذية 

وقد أثبتت األبحاث أن العسل  ومنتجات النحل األخرى تدخل في ، 
 التجميليهصناعة الكثير من األدوية والعقاقير الطبية والصناعات 

. والتي استخدمت لعالج العديد من األمراض 



 الھدف من الدراسة

  استطالع آراء األطباء في استعمال منتجات النحل لعالج -
.األمراض والتعرف على وجھات نظرھم ومقترحاتھم   

 الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامات منتجات -
.النحل 

ً معرفة أھم األمراض التي آمكن شفاءھا بمنتجات النحل تحديدا  -
أومن خالل ، سواء من ناحية تجارب األطباء في ھذا الجانب 

.الميزات التي تتمتع بھا تلك المنتجات وأھميتھا كعالج لألمراض 



طريقة الدراسة   
باء جمعت البيانات عن طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية مع عدد من األط

العاملين في بعض من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية 
ت لالطالع على أرائھم في معرفة واستخدام منتجات النحل في عالج الحاال

لعملي المرضية وكيفية استعمالھا واھم األمراض التي تم معالجتھا بالواقع ا
واھم مقترحاتھم ومتطلبات ذلك 



 النتائج والمناقشة

:الخصائص العامة لألطباء الذين شملتھم الدراسة : أوال 
:المستويات العمرية 

 كحد أعلى ٥٧ – كحد أدنى ٣٥تراوحت أعمار المبحوثين بين 
. عاما ٤٢بينما بلغ متوسط العمر للمبحوثين 

:سنوات الخبرة 
. عاما ١٥بلغ متوسط الخبرة للمبحوثين 

: المستوى التعليمي 
أظھرت النتائج البحثية 

ستير أن المستوى التعليمي للمبحوثين الحاصلين على مؤھل الدكتوراه والماج
.بالترتيب  % ) ٤٣ ، ٣٢ ، ٢٥(والبكالوريوس كانت 



منتجات نحل العسل وأھميتھا في : ثانيا 
 الجانب الطبي



 . يبين استخدام العسل ومنتجات النحل األخرى كدواء وغذاء)  ١(الجدول 

%٩٠١٠٠) Total( المجموع 

%٦٦.٦٧٠ًال يستخدمونه نظرا الرتفاع ثمنھا
%٢١٢٣.٣٣باستمرار كدواء فقط
%١٢١٣.٣٣باستمرار كغذاء فقط

%١٢١٣.٣٣باستمرار للحالتين كغذاء ودواء
%١٢١٣.٣٣ًأحيانا كدواء فقط
%٣٣.٠٠٠ًأحيانا كغذاء فقط
%٢٤٢٦.٦٧أحيانا كغذاء ودواء

%النسبة المئويةعدد التكراراتاآلراء



.مدى التأييد لتخصيص وحدة خاصة بالمستشفيات للعالج بمنتجات النحل ) ٢( جدول 

% ٩٠١٠٠) Total(  المجموع 
%٣٣.٣٣٠التأييد) ضد(وال )  مع (ال 

بسبب الغش في منتجات النحل :  غير مؤيدون 
وتعد كعالج مساعد ، والتغذية الصناعية للنحل 

وليس أساسي

٣٣.٣٣٠%

الن ھذا الجانب يخص الصيدلة :  غير مؤيدون 
ويمكن تبنيه من قبل شركات األدوية

٦٦.٦٧٠%

الن األدوية الكيماوية رخيصة الثمن :  غير مؤيدون 
بالمقارنة بمنتجات النحل

٦٦.٦٧٠%

لصعوبة توفر مثل ھذه الوحدات :  غير مؤيدون 
وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة والدراسة

١٥١٦.٦٧%
%٥٧٦٣.٣٣مؤيدون ذلك
% النسبة المئويةعدد التكراراتاآلراء



مدى نجاح قيام وحدات خاصة بالمستشفيات تستخدم منتجات النحل ) ٣( جدول 

 في عالج األمراض

% ٩٠١٠٠) Total(  المجموع 
%٩١٠.٠٠)بدون أي تعليق : (ال يعتقدون ذلك 

ك  دون ذل ب أن : ال يعتق ل يج ات النح ألن منتج
ن  رض م سب الغ دد ح ناعات تح ي ص دخل ف ت

استخدامھا في ھذا المجال

٣٣.٣٣٠%

ك  دون ذل ا ال : ال يعتق ة حالي ادات العامل ًالن العي
ة  ع األدوي ي م دورھا الحقيق ام ب ستطيع القي ت

الصناعية فكيف تستطيع في ھذا الجانب

٣٣.٣٣٠%

ك  دون ذل ستخدم : ال يعتق د ت ات النحل ق الن منتج
رى  ة األخ ب األدوي ساعد بجان ل م يس ، كعام ول

ًعالجا أساسيا يمكن أن يفي بالغرض ً

٣٣.٣٣٠%

ة : ال يعتقدون ذلك  ة دقيق لتطلب ذلك دراسة علمي
ومختصة في ھذا الجانب

١٥١٦.٦٧%
%٥٧٦٣.٣٣يؤكدون نجاح تلك الوحدات
% النسبة المئوية عدد التكراراتاآلراء



مدى التأييد لنداء العلماء بالعودة إلى الطبيعة ومنھا العالج 
.ًبمنتجات النحل خصوصا من قبل األطباء

ًوتحديدا ، البد من معرفة مدى التأييد الذي تكسبه الطبيعة بمنتجاتھا
ًكونھم الناس األكثر اھتماما ، من شريحة األطباء في المجتمع 

ًوأكثر تفھما لما تعنيه المنتجات ، بالحلول الوقائية للمجتمعات 
نسبة كبيرة من األطباء يؤيدون ، الطبيعية بالنسبة للصحة العامة 

ًالعودة إلى الطبيعية وتحديدا للعالج بالمنتجات الطبيعية حيث 
%).٩٦.٦٧(وصلت ھذه النسبة إلى 



الحاالت واألمراض التي يمكن عالجھا بمنتجات النحل) ٥( جدول 

% ٩٠١٠٠)  Total(   المجموع 

% ٣٣.٣٣٠أمراض الجھاز المناعي

% ٣٣.٣٣٠سرعة التئام الكسور

% ٣٣.٣٣٠)كالكلف والنمش(زيادة صبغة الجلد 

% ٣٣.٣٣٠التسممات

% ٦٦.٦٧٠داء السكري وقرح داء السكري

% ٦٦.٦٧٠فقر الدم واليرقان

% ٩١٠.٠٠أمراض الجھاز التناسلي والضعف الجنسي

% ٩١٠.٠٠أمراض الكبد

% ٩١٠.٠٠أمراض الجھاز التنفسي العلوي والسفلي

% ١٥١٦.٦٧)القرح والتھابات القناة الھضمية(امرض الجھاز الھضمي 

% ٢٤٢٦.٦٧والحروق، الجروح

% النسبة المئوية عدد التكراراتاآلراء



في عالج حالة الروماتيزم) اللسع(إمكانية استخدام سم النحل ) ٦( جدول 

% ٩٠١٠٠) Total(  المجموع 

%٠٠٠.٠٠٠ال يمكن وصفة لمرضى الروماتيزم
%١٢١٣.٣٣ًوالسكر أيضا، والسمنة، إال في حاالت الحساسية: يمكن ذلك

ر  ا أكث ا يجعلھ ة المفصل مم ز منطق يمكن استخدام ذلك ألنه يحف
وبالتالي يحسن حالة المفصل، ًتزويدا بالدم

١٢١٣.٣٣%
%١٥١٦.٦٧)دون أي تعليق يذكر: ( يمكن ذلك 

ة أخرى: يمكن ذلك ة علمي ه ، ألنة يعتبر أفضل من أي طريق ألن
الي تحسن  ة وبالت صدمة الكھربي وع من ال سعات ن د تحدث الل ِق ُ

من الوضع

٢٤٢٦.٦٧%

غير معروف لديھم أي معلومات تخص الموضوع وعدم وجود 
الدراسات

٢٧٣٠.٠٠%
% النسبة المئويةعدد التكراراتاآلراء



الحاالت التي واجھوھا األطباء وتم معالجتھا بعسل النحل والطرق ) ٧( جدول 
المتبعة

% ٩٠١٠٠)  Total(   المجموع 
% ٣٣.٣٣٠ملعقة من العسل الخالص مرتين في اليوم: حاالت االلتھاب الرئوي الطريقة

% ٣٣.٣٣٠العسل األصلي لتكحيل العين :تعتم قرينة العين الطريقة
ًشرب العسل منفردا صباحا : الطريقة) لم تحدد نوع القرح ( القرح  % ٣٣.٣٣٠ًمساء+ ً

% ٣٣.٣٣٠ملعقة كل صباح مع الحبة السوداء:المغص الطريقة، فيروس داء الكبد الوبائي
% ٣٣.٣٣٠ًملعقة مع قليل من الماء صباحا والمساء : الطريقة):أطفال ( حاالت التھابات الكبد 

% ٣٣.٣٣٠والدھان، باألكل المباشر: العقم وأمراض الجھاز التنفسي العلوي الطريقة
% ٣٣.٣٣٠العسل األصلي مع ماء دافئ: والتقلصات الطريقة، و أوجاع البطن، حالة التسمم 

% ٦٦.٦٧٠الشرب مع الماء: واألمراض المعوية الطريقة ، ضعف في أعمال الكبد 

ة: واجھوا حاالت ا من أسرار المھن ا باعتبارھ م يكشفوا عنھ نھم ل الوا ، ولك م ق إال أنھ
المتبعة في العالج تختلف حسب نوع الحالة: بأن الطريقة

١٥١٦.٦٧ %
% ٢١٢٣.٣٣لم يواجھوا أي حالة من الحاالت المذكورة

بما فيھا البثور) ٍالجروح بشكل عام( الحروق وجروح السكر
وضع العسل كمرھم مباشرة على الجرح عدة مرات في اليوم: الطريقة

٢٧٣٠ %

عدد اآلراء
التكرارات

النسبة 
% المئوية



االستنتاجات والتوصيات
 بھا من األطباء البأسمن النتائج المتحصل عليھا يتضح بان شريحة 

لديھم معرفة ودراية كاملة بأھمية منتجات النحل وقد استخدموھا  
في عالج العديد من الحاالت المرضية وھذا يعطي دافع كبير 

 وذلك من خالل االھتمام بمنتجات أوالللمختصين بتربية النحل 
النحل األخرى غير العسل وطرق الحصول عليھا بالوسائل 

 تشجيع النحالين للقيام وثانيا، العلمية والتعريف بأھميتھا وفوائدھا 
بإنتاج ھذه المنتجات واالستفادة منھا وزيادة دخلھم بجانب 

 على مؤسسات الدولة المختصة القيام ثالثا، محصول العسل 
بتشجيع األبحاث ودعمھا وربط األبحاث التي تتعلق بمنتجات 

النحل مع الباحثين في مجال علم األدوية والطب البشري وعلوم 
. األغذية 




