
  للنشر - صحفي خبر
 

 
 

  2017-10-3بيروت: 
 
  

  AUBباحثون من كلية العلوم الزراعية والغذائية في 

  يطّورون أجندة بحثية في مجال التغذية لألمراض غير المعدية

 
في المرتبة الثالثة من حيث اإلنتاجية البحثية (عدد األوراق   (AUB)حلّت الجامعة األميركية في بيروت

البحثية الُمنجزة) في مجال التغذية لألمراض غير المعدية. وحلّت جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد 
العزيز في المرتبة األولى والثانية. ومن بين ھذه الجامعات، احتلت الجامعة األميركية في بيروت المرتبة 

  .ى من حيث جودة البحوث بحسب تأثير األوراق البحثية المنشورة وعدد االستشھادات بھااألول
  

وقد جاء ھذا الترتيب في استعراض شامل للمفاھيم المؤسِّسة وأنواع البراھين المتوفّرة لألوراق البحثية. وقد 
في  كلية العلوم  أجرت  ھذا االستعراض مؤخراً مجموعة من الباحثين من دائرة علم التغذية والطعام

الزراعية والغذائية في الجامعة. وھؤالء الباحثون ھم الدكتورة نھلة حَوالّ، والدكتورة فرح نجا، والسيدة ھبه 
شاتيال، والسيدة سالي ھابر، والدكتورة الرا نصرالدين. وھم راجعوا جميع األبحاث المنشورة في مجال 

ن دولة عربية. وقد أُجريت ھذه المراجعة بالتعاون مع التغذية لألمراض غير المعدية في إثنتين وعشري
  .الدكتور لقمان مّحو، والدكتور محمد علم الدين، والدكتورة عبلة السباعي

  
وتعتبر ھذه المراجعة معلماً ھاماً، حيث أنھا المرة األولى التي يقوم فيھا باحثو الجامعة األميركية في بيروت، 

ية، بل أيضا بتحديد اإلجرائية واإلطار الذي ينبغي للبلدان العربية ليس فقط بوضع خريطة للبحوث الحال
اتباعھما لتطوير بحوث التغذية المتعلقة باألمراض غير الُمعدية. وحتى وقت قريب، لم يسترشد البحث في ھذا 
ن. المجال بأي إطار أو أي جدول أعمال واسع المعلومات، وھو ما حّد بشكل كبير من تأثيره على صحة السكا

واستند ھذا االستعراض البحثي إلى ثقافة كل بلد، وموارده المتاحة، وسكانه، وغطّى البلدان العربية اإلثنين 
  .وعشرين بالكامل

  
وعالوة على ذلك، فقد سلطت الدراسة الضوء على الثغرات الكبيرة في البحوث المتعلقة بالتغذية واألمراض 

والعشرين وأظھرت عدداً قليالً من الفرص. والثغرات الرئيسية التي تم  غير الُمعدية في البلدان العربية االثنين
تبيينھا تتعلق بإعطاء األولوية للدراسات المخبرية مع دراسات قليلة جماعية وتدّخلية، ونسبة صغيرة فقط من 



ئيسية األوراق البحثية درست األنماط الغذائية. وفي حين كانت استبيانات النمط التغذوي ھي الطريقة الر
بالمئة فقط من ھذه االستبيانات. وشملت دراسات  35المستخدمة للتقييم الغذائي ، فقد تم التحقق من صحة 

  .قليلة جداً األطفال ونظرت أغلبية الدراسات إلى التغذية من دون أخذ عوامل أُخرى، بيئية، بعين االعتبار
  

ً واعداً في دراسة ا لتغذية لألمراض غير المعدية في البلدان العربية وشملت الفرص التي تّم تحديدھا تزخيما
وھو ما يتّضح من العدد المتزايد لألوراق البحثية المنشورة على مر السنين والتي قد تشّكل دليالً لسّد الثغرات 
التي تم تحديدھا في البحوث المستقبلية المتعلقة بالتغذية. كذلك، فإن ازدياد األوراق البحثية في البلدان 

فعة الدخل، مصحوباً بأثر ھذه األوراق البحثية في البلدان المتوسطة الدخل، يشير إلى وجود فرصة المرت
  .للتعاون التآزري فيما بين ھذه البلدان

  
والعملية المقترحة لوضع جدول أعمال بحثي مستنير والثغرات والفرص التي تم تحديدھا في دراسة الجامعة 

أساسياً لواضعي السياسات وأصحاب الشأن اآلخرين، بما في ذلك أعضاء األميركية في بيروت توفّر دليالً 
مجتمع البحث ووكاالت التمويل والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلجراء البحوث ذات الصلة من 
أجل وضع استراتيجيات تدّخل خاصة بثقافات معيّنة، وتستند إلى البراھين، بھدف الحد من انتشار األمراض 

  .المعدية في ھذه البلدانغير 
  
 

***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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