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Abstract 

Recommendations and proposals for scientific research are among the important milestones that 

researchers formulate, and suggest in order to put an end to a specific problem by studying, it 

whether in theory or practice, or to urge to conduct other studies in order to reveal more about 

the type of relationship that links the study variables, from here we study to explain its 

importance in eliminating global epidemics the title of this seminars, which will depend on the 

descriptive analytical methode. 

 امللخص:

توصيات ومقرتحات دراسات البحث العلمي تعترب إحدى حمطات املهمة، اليت يقوم هبا الباحثني بصياغة املقرتحات، 

بغية وضع حّد ملشكلة معينة، بعد دراستها سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، أو احلث ابلقيام ببحوث أخرى، 
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مهيتها ت الدراسة، فعلى هذا املقام سنقوم بدراسة، لتوضيح أمن أجل الكشف أكثر عن نوع العالقة اليت جتمع متغريا

 يف القضاء على األوبئة العاملية، كوهنا عنوان امللتقى ابإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي.

 Keywords :  scientific research proposals – scientific seminars- epidemics . 

    األوبئة. -امللتقيات العلمية  - الدراسة: مقرتحات الكلمات املفتاحية

 :اإلطار املنهجي للدراسة 

 اإلشكالية:

خيطئ الباحثون عادة يف كتابة توصيات تتناغم مع نتائج الدراسة وأهدافها، إذ تكون يف بعض األحيان بعيدة     

عن نتائج البحث، مبعىن ال توجد بينهما عالقة مباشرة، إذ جيب على الباحث أن يقدم توصياته بناًء على نتائج 

ل عليها، وال ة كتبها من منطلق النتائج اليت حتصالبحث، وال حييد عن ذلك مطلقا، فعليه أن يفكر يف كل توصي

تكون هذه التوصيات عامة يصعب حتقيقها يف الواقع املعاش، أو متت كتابتها من حبوث أخرى ذات صلة، البد أن 

يعتمد الباحث على قدرته الذاتية يف صياغة التوصيات من خالل فهمه العميق ألبعاد املشكلة اليت طرحها للدراسة 

 Abdelbagi dafalla ahmed and).كما تنطلق يف نفس الوقت من نتائج اليت توصل إليهاوالبحث،  

al, p73 ) 

يصعب على الباحث أن جييب عن كل التساؤالت اليت تربز أثناء سري البحث، ولتبليغ الفائدة قصوهتا من املوارد     

حوث مستقبلية، التساؤالت أو العناوين لبالفكرية واملالية اليت بذلت يف موضوع البحث، هنا الباحث يقرتح بعض 

مل يتمكن من تغطيتها، وأوضحت جمرايت البحث أن دراستها رمبا تضيف للمعرفة احلالية، أو توفر بعض العوامل 

 ( Abdelbagi dafalla ahmed and al, p73). املستقبلية لتناول متغريات البحث احلايل
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كون يكون البحث املقرتح بدراسة، واختبار املشكلة احلقيقية )أي ال ت جيب أن يكون البحث املقرتح أصيال، وأن    

املشكلة إفرتاضية أو لعبة( إىل جانب أن هذا البحث جيب أن يكون على األقل من نوعية األحباث اليت ميكن تقدميها 

 .(Anuel paccheri, 2015, p404)يف املؤمترات 

اط جبميع جوانبه، إمنا هو يف احلقيقة أجنز مرحلة، وبقي عدة مراحل عند إجراء حبث ما، ال يعين إطالقا أنه أح    

ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة مبشكلة البحث املدروس، فاملعرفة مرتاكمة ومرتابطة، وإذا كان البحث عاجل مشكلة 

فائدة لتقدمي  رما من زاوية، يوصي ابحثني آخرين القيام ببحوث من الزوااي اليت مل يستطع البحث فيها، تكون أكث

 (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p 47).حلول علمية شاملة 

 نظرا لكون املؤمتر يهتم ابألوبئة، اليت تعترب من العوامل املؤثرة يف أتخر اجملتمع وضعفه، نظرا ملا تلحقه من أضرار    

 ,Moudjahid yamina).. ابلغة يف خمتلف اجلوانب سواء ابلقطاع االقتصادي واالجتماعي والثقايف..

2018, p12) 

لذا ركزان يف هذا البحث على العالقة ما بني البحث العلمي واألوبئة، حبيث البد أن نساهم مجيعا يف اإلسراع    

إلجياد حلول، ولو بتقليل من ظاهرة االنتشار بني اجملتمعات، ألهنا خطرية وتسبب يف وفيات العديد من سكان، مما 

نظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية، يتم إعداد جمموعة من البحوث العلمية، مث عرضها وحتليلها دفع املختصني بت

ومناقشتها مع جمموعة من املخصصني، وابلتايل توّلد أفكار جديد، حيث يتم تدوينها على شكل توصيات يتم 

 رمية.    األخذ هبا والعمل عليها، قصد نشر السالم والطمأنينة بني البشر، والعيش حياة ك
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أصبح موضوع األوبئة يف اآلونة األخرية من مواضيع الساعة اليت يتسارع الباحثني لدراسته، خاصة بعد ظهور    

فريوس كوروان، دفع ابلباحثني يف خمتلف التخصصات، ال سيما ابحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حيث مّت 

امهة يف البحث تفسري أسباب تفشيه هبدف التعرف أكثر عليه، واملسربطه مبختلف العوامل اليت أثرت على ظهوره، ل

والتحليل ابلطرق العلمية والعملية، لتقليل اآلاثر الناجتة عنه، كونه يهدد استقرار الكائنات احلية على األرض، وابلتايل 

 أصبحت مسؤولية مجاعية إنسانية.

 ن لنا طرح التساؤالت اآلتية:انطالقا من أمهية املوضوع يف جمال البحث العلمي، ميك  

 فيما تكمن أمهية صياغة املقرتحات العلمية يف الدراسات؟ 

  ما مكانة مقرتحات العلمية يف الدراسة من أجل القضاء على األوبئة العاملية؟ 

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على مفهوم مقرتحات الدراسة.  -

 التعرف على دور مقرتحات الدراسة يف البحث العلمي. -

 التعرف على أنواع مقرتحات الدراسة. -

 التعرف على كيفية تنظيم املؤمترات العلمية. -

 التعرف على أمهية املؤمترات العلمية. -

 التعرف على أمهية املقرتحات العلمية يف امللتقيات هبدف للقضاء على األوبئة العاملية. -
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 أمهية الدراسة:

 تقيات العلمية، األوبئة العاملية.التعرف على مفهوم كل من املقرتحات العلمية، واملل -

 التعرف على مدى االستفادة من مقرتحات الدراسة، أثناء البحث عن حلول لوضع حّد من انتشار األوبئة. -

 تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية مقرتحات الدراسة، ودورها يف حماولة حل مشكلة األوبئة. -

احثني، ير البحث العلمي، والتعرف على وجهات نظر البتنبع أمهية هذه الدراسة يف التعرف على كيفية تطو  -

   ومقرتحاهتم )توصياهتم( للقضاء على األوبئة.

 :منهج الدراسة

ال ختلوا أية دراسة علمية من االعتماد على منهج، من أجل القيام ابلدراسة وفق قواعد وأسس، إذ يشري إىل    

 ي.ي هذه الدراسة نستخدم املنهج الوصفي التحليلالطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة موضوع حبثه، فف

 حتديد املفاهيم:

ة عبارة عن توصيات اليت يضعها الباحث بعد معاجلته ملوضوع ما، لتوجيه ابحثني آخرين، ملواصلمقرتحات الدراسة: 

 البحث يف متغريات الدراسة.

عبارة عن حدث علمي يلتقي فيه الباحثني واملهمني والطلبة، ملعاجلة مشكلة موضوع معني، خالل ملتقيات علمية: 

 مدة زمنية معينة. 

 ية.بسرعة، وتسبب خبسائر مادية وبشر  عبارة عن أمراض أو فريوسات تنتقل بني الكائنات احليةاألوبئة: 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  371 to 3 88  
 

376 
 

 :اإلطار النظري للدراسة 

 املبحث األول: 

 الدراسة:: مفهوم مقرتحات 1-1

متثل مقرتحات الدراسة حلواًل علمية تطبيقية، ميكن توظيفها للتخفيف من حدة املشكلة، واستثمار نتائج البحث     

يف توفري ظروف سليمة، تساهم يف الرفاه االجتماعي، فعند دراسة موضوع ما، ميكن أن نقدم حلول علمية أو عملية، 

 (Jalil abou lhob, 1982, p159). املشكلة على اءمن أجل تطبيقها يف الواقع لتقليل أو القض

 Al-bayan center for)املقرتحات هي التوصيات اليت يقدمها الباحث للجهة املستفيدة من البحث 

planning and studies, 2017, p32) 

 : أنواع مقرتحات الدراسة: وتنقسم إىل قسمني ومها: 1-2

 : املقرتحات العلمية: 1-2-1

عض كيز هنا على الدراسات املستقبلية اليت ميكن أن تنبثق عن هذه الدراسة، فقد يوصي الباحثني ابلقيام ببيتم الرت    

الدراسات اليت تشمل على متغريات، مل تشملها الدراسة احلالية، ويعتقد أبمهيتها يف الوصول إىل نتائج جديدة 

(Jalil abou lhob, 1982, p159). 

املقرتحات تعّد أحد املصادر اليت يرجع إليها الباحثني لدراستها، أو ملعرفة ما ينصحه ابحثني آخرين قد سبقوه يف   

 Khawla).دراسة املتغريات، فعند كتابتها ال بد من بيان ما تستحقه من عناية سواء يف إخراجها أو عددها 

bint hamad al ghanim, 2012, p47) 
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 : لعملية: املقرتحات ا1-2-2

وهي تطبيقات عملية )حلول( ميكن أن تساهم يف ختفيف من املشكلة الراهنة، أو حلول تساهم يف الرفاه االجتماعي  

 .(Jalil abou lhob, 1982, p159)لألفراد 

 جيب أن تتضمن هذه املقرتحات اآليت:

 راء دراسات أخرى.أن تتوفر يف العنوان املقرتح كل الشروط املوضوعية اليت متكن اآلخرين من إج -

    اختصار املقرتح قدر اإلمكان، جتنب التكرار أو التداخل بني املقرتحات املقدمة للبحوث املستقبلية -

.(Abdelbagi dafalla ahmed and al, 2008, p 73)  

 أن تكون التوصيات واقعية. -

 الدراسة. أن تكون ذات صلة قوية مبشكلة الدراسة، فال تكتب توصيات ال عالقة هلا مبشكلة -

 أن ال تنبثق من نتائج دراسات أخرى، فال جيوز أن نقدم توصيات غري مدعمة بنتائج الدراسة. -

 أن تكون منطقية ومقنعة خاصة ملتخذي القرار. -

 أن تكون ممكنة للتنفيذ من الناحية العملية واملادية.  -

 Diab).لدراسة ملستقبلية يف جمال اهذا وقد تُفصل التوصيات العلمية عن توصيات العملية اخلاصة ابلبحوث ا   

m al-badayneh, 1999, p160)  .  ختتلف درجة أمهية هذه التوصيات ابختالف أنواع البحوث، فإذا

( الذي يهدف إىل تقييم حل علمي Applied researchكان البحث الذي أجراه الباحث حبثًا تطبيقًيا )

 ,Khawla bint hamad al ghanim).توصيات الباحث حللها ذات أمهية قصوى  ملشكلة، فتعدّ 
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2012, p46) .( أّما إذا كان البحث حبثا أساسياBasic research الذي يهدف إىل تنمية الفكر العلمي )

  (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p46). وتطويره، فتعد مهمة، ولكنها أقل من سابقتها

 يتم صياغة مقرتحات الدراسة؟: ملاذا 1-3

توضع مقرتحات الدراسة بعد معاجلة املشكلة، وتفكري الباحث فيها، مّث يدعو ابحثني آخرين للقيام بدراسات    

أخرى سواء بنفس متغريات الدراسة، أو بربطها مع متغريات أخرى، من أجل توجيه الباحثني والطلبة للبحث أكثر 

 كما يقال: يبدأ البحث العلمي من حيث إنتهاء أحباث أخرى.قصد حماولة إجياد حلول أخرى،  

 :: أمهية التوصيات يف البحث العلمي1-4 

: يف الغالب تعّد التوصيات واملقرتحات وسيلة لبناء قواعد جديدة لدى الباحثني مساعدة الباحثني اآلخرين*

 ن حيث توصل إليه الباحث.اآلخرين، ممن يرون أمهية يف إعادة الدراسة مرة أخرى، ومن مث يبدؤون م

حث قد يلجأ املناقشون أو املقّيمون إىل التوصيات واملقرتحات يف الب جزء مهم يعتمد عليه يف تقييم البحث:*

العلمي، من أجل الوصول إىل انطباع هنائي عن اجلديد الذي ساقه الباحث يف الدراسة العلمية، ومن مث االعتماد 

 على ذلك يف وضع تقييمات الدرجة العلمية.

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title   

 : معايري األساسية جلودة التوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي:1-5

 هناك جمموعة من املقاييس اليت جيب أن تتوافر يف التوصيات واملقرتحات اليت يدوهنا الباحث العلمي كما يلي:

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
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وصيات واملقرتحات ذات عالقة تكاملية فيما بينها، وبني موضوع البحث العلمي، : جيب أن تكون التالتكامل-

 خاصة العالقة فيما بينها وبني النتائج البحثية، وجيب أن الحتيد عن إطار البحث.

جيب أن تكون التوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي ذات أهداف حمددة، لعالج املشكلة  األهداف احملددة:-

جذورها، أو مبعىن آخر توصيات ذات جدوى، وليست جمرد توصيات سردية الستكمال جزء من أجزاء البحثية من 

 البحث فقط.

: من املهم أن تتم كتابة التوصيات بلغة واضحة بعيدة عن املصطلحات الغريبة اليت يصعب على القرّاء الوضوح-

 ظ يف اهلامش.العاديني فهمها، ويف حالة االضطرار لذلك ينبغي تعريف تلك األلفا

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title  

 : هل تعد التوصيات واملقرتحات يف البحث حتيزا وبعداً عن املوضوعية؟1-6

قد خُييل لبعض الباحثني العلميني أن التوصيات تُبعد البحث العلمي عن املوضوعية، وهنا ينبغي الفصل بني ما     

هو موضوعي وما هو ذايت، حيث أن املوضوعية ابلنسبة للدراسة العلمية جيب أن يتم مراعاهتا يف إجراء البحوث 

ل التثبيت مات، ويف كتابة النتائج بعد ذلك، فهي مراحاألخرى، وعلى وجه اخلصوص يف طريقة مجع البياانت واملعلو 

من املعلومات وإجياد البدائل، أما ابلنسبة للتوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي، فيتم وضعها بناء على وقائع 

  hp?page=190&titlehttps://www.mobt3ath.com/dets.pملموسة. 

 

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
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 : أخطاء اليت تقع فيها الباحثني عند كتابة التوصيات:1-7

 من أخطاء الشائعة اليت يقع فيها عدد من الباحثني عند سردهم للتوصيات:

 .أهنم إما أن يوصوا بتحقيق أشياء حمققة ابلفعل 

  .أو يوصوا أبشياء مثالية تكاد أن تكون من املستحيل حتقيقها 

  مزيًدا من اجلهد يف التفكري فيما يقرتحونه )موضوعات غري مهمة(، وأحياان أخرى غري قابلة للبحث.عدم بذل 

  تزداد خطورة الوقوع يف خطأ، عندما يعرف الباحث أن مقرتحاته هذه تؤخذ من قبل الباحثني املبتدأين، اعتقادا

تمام ابملوضوع ابحث كبري سبقه يف اإله منهم أهنا مقرتحات علمية مهمة، جيب دراستها، بدليل أهنا اُقرتحت من

 ) مشكلة حبث(.

  لعل مما يعني الباحث للتأكد من أن اقرتاحاته جيدة أن يفكر طويال يف أمهيتها أوال مث قابليتها للبحث ماداي

  (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p48).   وعلميا

 املبحث الثاين: 

 :  مفهوم امللتقيات العلمية :2-1

امللتقيات العلمية عبارة عن عملية تنظيمية لنشاط علمي، يتم من خالله عرض ومناقشة عدد من األوراق البحثية     

  )مداخالت علمية(، لتطوير أو حلل مشكلة معينة، وعادة ما يتم نشرها فيما بعد.
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ة جادة، ورفيعة ة علميامللتقيات العلمية هي إجتماع الباحثني وأهل االختصاص من ذوي خربة يف عرض ومناقش     

( لتحقيق أهداف امللتقى، ويتم posterاملستوى، على شكل جمموعات صغرية، ويتم أيضا معرض للجدارايت )

 (.Gerard Westholf and al, 2002, p 09-10من يومني إىل أربعة أايم )

 :: أنواع امللتقيات العلمية2-2

ني واملدعوين قيات املعروفة واملعتاد عليها، واليت جتمع املهتم: وهي امللتامللتقيات العلمية العادية أو الورقية -

حتت غطاء عنوان املؤمتر يف مكان واحد على أرض الواقع، مما يقدم الفائدة ويفتح آفاق جديدة أمام الباحثني، 

 من خالل التجمعات اجلانبية يف املؤمترات، وإمكانية اإلطالع على أحباث الغري، واإلستفادة منها.

، ظهرت : مع تقدم التكنولوجيا وتسهيال اللقاءات العلمية بني اجملموعات العلميةتقيات العلمية اإللكرتونيةاملل -

 عدد خمصص من الباحثني عرب أحد طرق االتصال املرئية.

نوية، : تقوم اجلامعات عادة بتحضري مؤمترات وملتقيات سامللتقيات العلمية املعّدة يف ومن قبل اجلامعات -

بعض املختصني يف اجلامعة، كما تقيم يف بعض األحيان مؤمترات اضطرارية، وتقوم اجلامعات  جتمع فيها

 بتنظيمها، وإقامة دعوات خارجية، هبدف تعزيز التعاون بني اجلامعات واالستفادة من اخلربات.

ملؤسسات ا: كاملؤمترات املنعقدة ابسم منظمة الصحة أو امللتقيات العلمية القائمة ابسم منظمة أو مؤسسة -

 البيئية واالجتماعية، واليت هتدف غالبا لتناول مواضيع اجتماعية وتنظيمية.

ويشارك فيها علماء والدارسون على نطاق حمدد داخل البلد الواحد، واليت تتناول  امللتقيات العلمية احمللية: -

 غالبا مواضيع علمية هتم طبيعة املنطقة.
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ية، جمال أوسع، حيث يشارك فيها ابحثون ضمن حدود منطقة جغراف : تكون علىامللتقيات العلمية اإلقليمية -

 ذات طابع إقليمي متجانس، فهي ختدم مصلحة املنطقة، وتعزز من وحدهتا.

أتمني  : تتوسع دائرة املشاركة يف هذا النوع من املؤمترات، حيث تعمل علىامللتقيات العلمية الدولية والعاملية -

دمة من خمتلف أصقاع األرض، مما يساعد يف نشر الفكر ونتاج األحباث العلمية املق الّلقاء بني العلماء والباحثني

يف اختصاص معني، يشغل الفكر الدويل، وتسهل التواصل، وتبادل اآلراء واالقرتاحات مع الباحثني من خمتلف 

  خيرج هبا املؤمتر.ليتاجلنسيات، وتعزز العالقات الدولية، كما تسعى لدعم ومواكبة اجلهود لتطبيق أهم األفكار ا

  www.alno5ba.com 

 كيف يتم تنظيم امللتقيات العلمية؟ :2-3

 : إدخال بياانت امللتقى، هيئة املشرفني واحملكمني، وحماور امللتقى وفاعليته. إدارة امللتقى -

 يتم إرسال األوراق العلمية اخلاصة ابلباحثني، للمشاركة يف امللتقى. ورا  العلمية ااملداختات::األإرسال  -

يقومون بتحكيم  العلمية، إذ ختصني: يتم أوال تكوين فريق من احملكمني متضمنة جمموعة من املحتكيم األحباث -

 من الراغبني مشاركة يف فعاليات امللتقى. ،األوراق العلمية املقدمة

 أمساء املشاركني يف املؤمتر وطباعة الربانمج هلم.  : ميكن تسجيلتسجيل املشاركني -

: بعد انتهاء املؤمتر، يتم نشر املداخالت الكاملة يف كتاب، أو يف عدد خاص من جملة نشر أعمال املؤمتر -

  (Chanie derso M, 2019, p17-19).معينة

 

http://www.alno5ba.com/
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 : الفئات املشاركة يف إدارة امللتقى: 2-4

 حيات:أنواع من الصال 03يشمل النظام على 

 : يتمكن من إنشاء مؤمتر جديد أو التعديل يف البياانت اخلاصة ابملؤمتر.إدارة النظام -

: ملنظم املؤمتر احلق يف تعديل بياانت امللتقى، وإضافة هيئة اإلشراف واحملكمني، وتعديل حماور إدارة املؤمتر -

 امللتقى...إخل 

أو  ومتابعة قبوهلم من عدمه عن طريق الربيد اإللكرتوين،: هلم فقط احلق يف إرسال األوراق العلمية، ألعضاءا -

 .( Gerard Westhoff and al, 2002, p 09الصفحة اخلاصة ابمللتقى )

 

 املبحث الثالث: 

   :: مفهوم األوبئة3-1

كلمة يواننية تعين   demos تشري إىل االنتشار الواسع حلدوث املرض يف اإلنسان، وكلمة epidemicكلمة      

people وعلى العموم فإن علم ،epidemiology  خيتص بدراسة انتشار وتفشي املرضoukbreak ،

الذي يتسبب يف هالك شديد  فعندما يتحول املرض إىل وابء أي يصبح أتثريه شديد ومدمر إىل احلدّ 

.(Mohamed A El wakil, 2010, p01)  

 .يكون من سبب مشرتكأبنه مرض عام للناس يسبب القتل غالبا، “: إبن خامتة“ويعرفه  

.(Mezdour soumia, 2009, p20) 
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معناه املوت من هذا املرض املفاجئ يف اإلنسان أو احليوان أو “ املواتن“مصطلح “ إبن خلدون“وأطلق عليه   

 (Mezdour soumia, 2009, p20).النبات على حد السواء 

  : املؤشرات اليت نتنبأ هبا حبدوث الوابء:3-2

 أعراض الوابء. -

 يولوجية املسببة وقدرته املرضية.ب -

 حتول املرض إىل صورة وابئية. -

  (Mohamed A EL wakil, 2010, p05).  أثر الظروف البيئية اخلارجية على مسبب الوابء -

 : األوبئة وأسباب حدوثها:3-3

ألوبئة، نظرًا حدوث ا فساد اهلواء واملاء: إن فساد اهلواء يف نظر أغلب األطباء يعّد العامل الرئيسي املسئول عن   

ألن الناس يشرتكون مجيعهم يف استنشاقه، وعليه فإن فساده يعين هالكنا مجيعا، وحتول اهلواء إىل حالة فساد، يكون 

 سواء يف الكيف أو يف اجلوهر.

 بسبب مجلة من العوامل ونلخصها فيما أييت: 

فاف لتغريات املناخ على حدوث اجلإضطراب املناخ وتغري فصول السنة: ال تقتصر االنعكاسات السلبية  -

ى، وجعلته حياة اإلنسان يف العصور الوسط توالفيضاانت فقط، وإمنا تسبب أيضا يف حدوث أوبئة فتاكة، هدد

 دائما عرضة هلذه األمراض املفاجئة.
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اجملاعات: قد حتدث األوبئة نتيجة ظهور جماعات، لكن ال جيب أن نسلم بذلك دائما، فقد حتدث جماعة وال  -

 يتبعها وابء والعكس صحيح.   

أسباب فلكية روحانية: هناك من يُرجع أسباب حدوث األوبئة إىل أمور فلكية، كاجتماع الكواكب واتصاهلا    -

 وزحل فيحداث بروج انرية.مع بعضها البعض، مثال: اجتماع املريخ 

 املناطق األكثر عرضة لألوبئة واألمراض: عادة تكون على السواحل نظرًا لرطوبة اجلو. -

 فئات الناس األكثر عرضة لألوبئة: )لنقص املناعة يف أجسامهم، أو املرضى(. -

 (Mezdour soumia, 2009, p118-125).احلشرات الناقلة لألمراض والفريوسات -

 أمهية املقرتحات واألحباث العلمية يف الندوات وامللتقيات للقضاء على األوبئة العاملية: . 4

فتحت مقرتحات الدراسة انفذة تطل على عامل جديد خصب من الدراسات، فحققت من اإلجنازات ما مل  -

ث عن حلول ححتققه الدراسة حبّد ذاهتا، وغاية ما تسعى إليه هذه الدراسات، هو الوقوف على حقائق، والب

 لوضع حّد لتفشي هذه األوبئة.

تعّد مقرتحات الدراسة من أهم املفاهيم اليت زاد االهتمام هبا يف اآلونة األخرية، نظرًا لدورها وأمهيتها يف تفسري  -

 ظاهرة انتشار األوبئة العاملية.

 راءات الوقائية.إلجتوجيه نداءات للقيام حبمالت حتسيسية، لتوعية البشرية خبطورة األوبئة، وتعليمهم ا -

قدميا نوعا ما، فال بد دعوة ابحثي وخرباء هذا اجملال، للتعرف على وجهات  epidiologyيعترب علم األوبئة  -

 نظرهم، رمبا يقرتحون )وصفة دوائية(، قصد القضاء عليه.



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  371 to 3 88  
 

386 
 

 ملعنية.ا يف امللتقيات العلمية يتم مجع عدد من مقرتحات أوراق عمل املشاركني يتم إرساهلا إىل اهليئات -

هتتم دراسات يف امللتقيات العلمية القيام بربامج إمنائية )لتنمية وتقوية جهاز املناعة، للغري املصابني ابألوبئة  -

واألمراض(، وبرامج وقائية )لوقاية اجلسم من إصابته ابألوبئة(، وبرامج عالجية )البحث عن اللقاح أو أدوية 

 إلنقاذ املصابني ابألوبئة(.

ء واألسرة الصحية وحدها غري كافية إلجياد السبل العالجية لألوبئة، فعلى الباحثني يف مجيع اجملاالت جهود األطبا -

 الدراسة، البحث عن الطرق إما وقائية أو عالجية هلذه األوبئة، فهي عبارة عن مسؤولية مجاعية إنسانية.

 شي األوبئة. اد حل ملشكلة تفتوجيه نداء للهيئات املعنية، لتخصيص خمابر علمية للباحثني، هبدف إجي -

 نتائج الدراسة:

 توصلت هذه الدراسة إلبراز أمهية مقرتحات الباحثني يف الندوات وامللتقيات العلمية. -

 قرتحات يف الدراسات العلمية.املابإلضافة إىل إبراز سبب صياغة   -  

 كما بينت الدراسة احلالية أمهية مقرتحات الدراسة يف امللتقيات العلمية يف القضاء على األوبئة العاملية.-  

 ختاصة:

نستنتج من خالل ما سبق ذكره، أن مقرتحات الدراسات عنصر ّجد مهمة يف البحث العلمي إذ يعمل على    

توجيه الطلبة واملختصني ابلبحث مع منحهم أفكارا أخرى، أو إجياد حال لظاهرة حمل الدراسة، ليتم عرضها للهيئات 

العامل،  كروان، إذ يتسارع املهتمني يف مجيع أرجاءاملختصة، لألخذ التدابري الاّلزمة، كما هو احلال مع ظهور فريوس  



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  371 to 3 88  
 

387 
 

ول هر معتقدات وتنبأت الباحث حظللوصول تركيب لقاح مناسب ضذ هذا الفريوس، إذن مقرتحات الدراسة تُ 

 ظاهرة تفشي األوبئة العاملية، إلجياد حلول للقضاء عليه.

 مقرتحات الدراسة:

  خمتلف البيئات.إجراء دراسات أخرى بنفس متغريات هذه الدراسة يف  -

 تنظيم دورات تكوينية لتوعية الباحثني أبمهية مقرتحات الدراسة، ومللتقيات العلمية.  -

القيام بدراسات تتبعية لتطوير ومجع أكرب قدر ممكن من مقرتحات وتوصيات الباحثني، وجتسيدها يف أرض  -

 الواقع.

 الطلبة والباحثني. أن تقوم اهليئات املعنية أبخذ بعني االعتبار مقرتحات وتوصيات -

 تنظيم ملتقيات دولية أخرى جلمع وجهات نظر الباحثني من خمتلف الدول.  -

 ــــع:راجــــمة المـــائـــــــق
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