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نظرة عامة على مواد التدريب

مقدمة ملواد التدريب

 الهدف من هذا التدريب لترجمة البحوث الصحية في مجال الصحة الواحدةهو بناء مهارات املشاركين في ترجمة البحوث لتعزيز القدرات من

 أجل الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والكشف عنها واالستجابة لها. سيتعلم املشاركون كيفية تحديد الفرص لتطبيق البحث على

 السياسات والبرامج للوقاية من األمراض الحيوانية والتحكم فيها ، وتقييم التحديات املحتملة والحلول املحتملة لترجمة األبحاث ، ووصف

 مسارات التواصل التي تدعم ترجمة األبحاث. من خالل سلسلة من األنشطة التفاعلية ، سيقوم املشاركون بتقييم األبحاث املنشورة التي

 تجريها املؤسسات البحثية املصرية والتفكير في دور املؤسسات املصرية في الترجمة البحثية ، وضمان صلة املواد التدريبية بعملها وتوفير

 .أساس للمتدربين الستخدام البحوث املحلية  في مواجهة تحديات األمراض الحيوانية املصدر

األهداف التعليمية وأغراضها

لتعزيز القدرات  وكيفية تطبيقها البيطرية والسياسة العامة الصحة على البحوث تطبيق ُيمكن كان إذا ما تقييم (1األهداف التعليمية )

 مصر. في لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية

:من املشاركون  سيتمكن التدريب، هذا من االنتهاء بعد

 البيطرية. والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في األبحاث لنتائج تطبيقات ثالثة عن يقل ال ما وصف •

ضعف العلمية املنشورات في والنتائج البحث ملنهجية األقل على قيود ثالثة تحديد •
ُ
 على تطبيق هذه املنهجية املقدمة، والتي ت

 .البيطرية والسياسة العامة الصحة

أو تُحد من، أو تؤخر  تمنع، قد التي نفسها األبحاث عن واملستقلة األنظمة مستوى  على العوائق من األقل على أمثلة ثالثة تحديد •

 .البيطرية والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في األبحاث نتائج ترجمة

 الصحة على األبحاث تطبيق كيفية حول  القطاعات فيما بين االتصاالت تدعم التي الرئيسة العوامل على التعرف (2األهداف التعليمية )

 لها في مصر. واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز البيطرية والسياسة العامة

  :من املشاركون  سيتمكن التدريب، هذا من االنتهاء بعد

 .الصحة الواحدة سياق في البحوث ترجمة تعريف •

 لها؛ واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من الوقاية أجل من البحوث ترجمة في ودورهم الرئيسة األطراف املعنية تحديد •

 و

 ملعالجة األبحاث ترجمة أثناء السياسات وواضعي الباحثين بين املتبادل لالتصال محتملة وحلول  تحديات ثالثة األقل على تحديد •

 املصدر. حيوانية األمراض تحديات

نظرة عامة على أنشطة التدريب

:يشمل التدريب العديد من األنشطة التفاعلية التي من شأنها تعزيز مهارات املشاركين في ترجمة األبحاث واالتصال عبر القطاعات

نشاط رسم خرائط مسارات التواصل: تحديد مسارات االتصال بين املؤسسات العاملة في مجال األبحاث البحثية ورسم خرائطها  (1

ة املنشأ ومكافحتها في مصر.وتحليلها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض الحيواني

(: استخدام األبحاث املنشورة حول إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض التي HPAIتمرين دراسة حالة مرضية شديدة اإلنفلونزا ) (2

أجريت في مصر لتحديد وتقييم التطبيقات املحتملة لنتائج البحوث على الصحة العامة والسياسة واملمارسات البيطرية في مصر.

تمرين دراسة حالة الحمى املالطية: استخدام األبحاث املنشورة حول داء البروسيالت في مصر لتحديد وتقييم التطبيقات  (3

املحتملة لنتائج األبحاث على الصحة العامة والسياسة واملمارسات البيطرية في مصر.

مكنك تعزيز ترجمة األبحاث ملعالجة استخدام إطار عمل واحد لترجمة البحوث الصحية في نشاط عملك: استكشاف كيف ي (4

تحديات األمراض الحيوانية املصدر في عملك وبناء شبكة الترجمة البحثية املتخصصة في مجال الصحة.
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 إن نطاق هذا التدريب هو ترجمة نتائج البحوث التطبيقية و الرصد الوباءي  على التحديات املجتمعية في مجال الصحة العامة

 والحيوانية. هذا يشمل الرصد الوباءي الذي يتم كجزء من املشاريع البحثية أو أنشطة الرصد الوباءي الروتينية التي تجريها مؤسسات

 .الصحة العامة والطب البيطري 

 تم تصميم أنشطة التدريب ملجموعة مختلطة من املشاركين الذين يمثلون قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية

 يتضمن كل نشاط مناقشات جماعية صغيرة حيث يشارك املشاركون من مختلف القطاعات وجهات نظرهم وخبراتهم املهنية. سيتعلم

 املشاركون من تجارب بعضهم البعض ، وممارسة التواصل مع أشخاص من قطاعات أخرى ، وبناء مهارات في دمج وجهات نظر متنوعة

 .لتعزيز األهداف التعليمية للتدريب. وترد أدناه تفاصيل إضافية حول الجمهور املستهدف لهذا التدريب

 نتائج التدريب

 سيعمل هذا التدريب على بناء قدرات القوى العاملة في ترجمة األبحاث املحلية لتعزيز القدرات الوطنية للوقاية من تهديدات األمراض

 الحيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها. ويساعد تركيز األنشطة على البحوث التي تجري في مؤسسات البحث املصرية على تعليم

 املشاركين عملية ترجمة االبحاث بطريقة واقعية ومالئمة وتسهيل تطبيق دروس التدريب على أنشطة البحوث والسياسات الخاصة

 باملشاركين. على الرغم من أن تمارين دراسة الحالة تنطوي على تحليل للمنشورات التي تم اختيارها مسبقا ، سيكون لدى املشاركين فرصة

 لتطبيق دروس التدريب على عملهم في نهاية الحدث التدريبي. خالل هذا النشاط ، سينتج املشاركون خطة عمل مبدئية لترجمة البحوث

 كجزء من مسؤولياتهم املهنية ، والتي يمكنهم متابعتها بعد الحدث التدريبي. ستوفر الدروس والنواتج التدريبية أساًسا للمشاركين للعمل من

 أجل تسخير القدرات البحثية املحلية لتعزيز قدرات الوطن على منع تهديدات األمراض الحيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها.كما

 ستعمل أنشطة التدريب على تقوية شبكات ترجمة األبحاث في مجال صحة اإلنسان ، بما في ذلك الباحثين وصانعي السياسات من قطاعات

 ، الصحة العامة والصحة الحيوانية. تركز األنشطة على قيمة نهج الصحة الواحدة للوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ والتحكم فيها

 والذي يتضمن التواصل والتعاون عبر قطاعات الصحة العامة والزراعة والقطاعات البيئية لتحقيق نتائج صحية أفضل للبشر والحيوانات

  والبيئة. كما تؤكد أنشطة التدريب على أهمية دمج منظورات البحوث والسياسات لتطوير وتطبيق تطبيقات بحثية قائمة على األدلة

 وفعالة ومفيدة على الصعيد املحلي. ولدعم هذا النهج التعاوني في ترجمة األبحاث ، ستوفر األنشطة فرًصا متعددة للمشاركين للتواصل مع

 .بعضهم البعض لتنمية شبكات ترجمة األبحاث في اطار الصحة الواحدة

 كيفية استخدام مواد التدريب

 الجمهور املستهدف

 يجب أن يتضمن الحدث التدريبي مزيًجا من املشاركين من قطاعات الصحة البشرية وصحة الحيوان )بما في ذلك الحيوانات الزراعية

 والحياة البرية( ، بما في ذلك املشاركين في أنشطة البحوث والسياسات من كل قطاع. تشمل أنشطة السياسة ذات الصلة لهذا التدريب

 تطوير وتنفيذ وإنفاذ و مراقبة وتقييم السياسات  على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية. يعد التفاعل بين أصحاب املصلحة في مجال

 الصحة أحد الجوانب املهمة لهذه املواد التدريبية. يتضمن كل نشاط مناقشات جماعية صغيرة ويتطلب من املشاركين من القطاعات

 املختلفة مشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم املهنية إلكمال النشاط. من غير املحتمل أن يكون لدى املشاركين من قطاع واحد خبرة واسعة

 وخبرة مهنية كافية إلكمال األنشطة بأنفسهم. يزيد نهج التعلم القائم على املشاركين من مشاركة املتدربين في األنشطة ويعكس تعقيد عملية

 ترجمة األبحاث في سياق الصحة الواحدة، والذي يشمل مجموعات متنوعة من أصحاب املصلحة. تعمل األنشطة التدريبية بشكل أفضل

 إذا كانت أعداد املشاركين من قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية متوازنة ، بحيث يتم تمثيل جميع وجهات النظر ذات

 .الصلة على قدم املساواة

 لدى املشاركين الكفاءات األساسية التالية: الستكمال أنشطة التدريب ، من املتوقع أن يكون 

 القدرة على تقييم األدبيات العلمية بشكل نقدي. •

 فهم ومشاركة في البحوث أو السياسة في صحة اإلنسان ، صحة الحيوان ، و / أو قطاع الصحة البيئية. •
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امتالك أو الحصول على درجة علمية عليا ذات صلة ، مثل درجة املاجستير ، أو الدكتوراه ، أو دكتوراه في الطب ، أو دكتور  •

، أو ما يعادلها محلًيا. بدال من ذلك ، يجب أن يكون املشاركون دون درجة متقدمة خمس سنوات  DVM، أو  MPHالصيدلة ، أو 

على األقل من الخبرة املهنية.

هتمام بالترجمة البحثية ونهج الصحة الواحدة.اال  •

تعمل تمارين دراسة الحالة بشكل أفضل إذا كان بعض املشاركين على األقل لديهم معرفة ومشاركة في أنشطة البحوث أو السياسات 

يبية خبرة و / أو خبرة مهنية تتعلق املتعلقة باألمراض املختارة. إذا كان ذلك ممكنا ، ينبغي أن يكون لدى بعض املشاركين في املجموعة التدر 

بأنفلونزا الطيور عالية اإلمراض ، أو داء البروسيالت ، أو أمراض أخرى مختارة إذا تم تكييف هذه املواد التدريبية.

نظرة عامة على حزمة امليسرين

يها لتسهيل أنشطة ورشة العمل ، بما في ذلك:يحتوي دليل امليسرين هذا على املعلومات األساسية والتعليمات وأوراق العمل التي ستحتاج إل

معلومات أساسية ، بما في ذلك مسرد للمصطلحات الرئيسية املتعلقة بترجمة البحوث وصحة واحدة وإطار عمل واحد لترجمة  (1

البحوث الصحية التي توجه عمليات دراسة الحالة ؛

اإلعداد لكل نشاط وتنفيذه ؛ وتعليمات امليسر لكل نشاط تدريبي ، بما في ذلك كيفية  (2

أوراق العمل الخاصة بأنشطة التدريب التي ستستخدمها اللتقاط نتائج ومالحظات امللخص. (3

تعليمات حول كيفية تكييف املواد التدريبية للتركيز على األمراض املختلفة أو سيناريوهات الترجمة البحثية. (4

دور امليسر

ن إن دورك كميسر هو ضمان اكتساب املشاركين للمعرفة واملهارات الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية لهذه املواد التدريبية. من املتوقع أ

توعز للمشاركين حول األهداف ، والشكل ، وتوقعات املشاركة لألنشطة ، وضمان أن املشاركين يفهمون املواد واملفاهيم التي تستند إليها 

األنشطة ، وتسهل مناقشات املجموعة. بصفتك مسؤول التسهيل ، فأنت مسؤول عن توجيه املناقشات حول ترجمة األبحاث هذه 

املشاركون:يقوموالتواصل بين القطاعات بحيث 

وتحديد بشكل واسع حول املؤسسات وأصحاب املصلحة املشاركين في ترجمة األبحاث ملعالجة أحد التحديات الصحية ، بالتفكير •

املناهج املالئمة لالتصال حول ترجمة األبحاث عبر القطاعات وبين الباحثين وواضعي السياسات.

في مجموعة من التطبيقات املحتملة للبحث الذي تم تقييمه في كل نشاط ؛ بالنظر •

ت ؛ والتفكير بشكل خالق وواقعي في التحديات والحلول املحتملة لترجمة البحوث والتواصل بين القطاعاو  •

، والتحديات  الواحدةمالحظات امليسرين هذه ، ومعرفتك الخاصة لترجمة البحوث ، والصحة في استخدم التوجيهات واملالحظات الواردة 

املناقشة. ال تقدم  تحفيز في مصر ، ومنشورات دراسة الحالة لتقديم املواد و املالطيةاملتعلقة بمرض أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض والحمى 

درسها إلعداد أفكار موجزة تعكس تفكير املجموعة. إذا اإجابات محددة لألسئلة في أوراق عمل املشاركين بل استمع إلى مالحظات املشاركين و 

ركيز عليها كان املشاركون يواجهون صعوبة في اإلجابة عن سؤال أو أن املناقشة تضيع خارج املوضوع ، فيمكنك مطالبة املناقشة أو الت

باستخدام األسئلة الرئيسية التي يتم تضمينها في دليل امليّسر لكل نشاط.

قبل ورشة العمل ، يجب أن تكون على دراية باملواد األساسية ، وتعليمات امليسر واملالحظات لكل نشاط ، واملنشورات التي تستند إليها 

دراسات الحالة )املذكورة في بداية كل دراسة حالة دراسية(. وبصفتك "خبيًرا" في كل من أنشطة ورشة العمل ، يجب أن تفهم مفهوم ترجمة 

، وإطار واحد لترجمة البحوث الصحية املستخدمة في األنشطة ، وتعريف املصطلحات املتعلقة بترجمة الصحة الواحدةفي سياق األبحاث 

 عن ضمان فهم املشاركين لهذه املفاهيم الصحة الواحدةاألبحاث و
ً
املشاركة بنجاح في كل نشاط. وتمكينهم. ستكون مسؤوال
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 التحضير لحدث التدريب

 اختر أنشطتك

،  انفلونزا الطيور   دراسة حالة تمرين (2( نشاط رسم خرائط مسارات التعلم ، )1تم تضمين أربعة أنشطة تدريبية في حزمة التدريب هذه: )

في نشاط عملك. لتحقيق األهداف التعليمية لهذا الواحدة( استخدام إطار ترجمة بحث الصحة 4( تمرين دراسة حالة الحمى املالطية ، و )3)

التدريب ، يجب عليك إكمال نشاط رسم خرائط مسارات التعلم وأحد تمارين دراسة الحالة على األقل. سيؤدي إكمال دراسة ثانية للحالة و 

م إطار عمل واحد لترجمة البحوث الصحية في نشاط عملك" إلى تعزيز أهداف التعلم ودعم قدرة املشاركين على تنفيذ الدروس "استخدا

 التدريبية كجزء من مسؤولياتهم املهنية. حدد األنشطة الخاصة بالحدث التدريبي الخاص بك بناًء على احتياجاتك التدريبية والوقت املتاح

 يوًما. 2.5 - 2ميع األنشطة األربعة لديك. يتطلب إجراء ج

التدريب نشاط النشاط هيكل  به املوص ى الوقت   

واحد الصحة ومفاهيم البحوث ترجمة عرض امليسر عرض    ساعة 1.5 - 1 

االتصال ملسارات الخرائط رسم نشاط امليسر يقودها مناقشة    ساعة 2 - 51. 

الطيور  إنفلونزا حالة دراسة امليسر عرض    

امليسر يقودها مناقشة  

  ساعة 3 - 2.5

املالطية الحمى مرض حالة دراسة امليسر عرض   

امليسر يقودها مناقشة  

ساعة 3 - 2.5  

البحوث لترجمة واحد إطار استخدام  

عملك نشاط في الصحية  

مشارك يقودها مناقشة ساعة 1.5 - 1   

يشمل كل نشاط مناقشات جماعية ، مع مجموعات من خمسة إلى تسعة أفراد موص ى بها لنشاط رسم خرائط مسارات التعلم وتمارين 

" في نشاط عملك. إذا الصحة الواحدةدراسة الحالة ومجموعات من ثالثة إلى أربعة أفراد موص ى بها الستخدام إطار "استخدام بحث 

التدريبية عشرة أفراد أو أكثر ، فعليك أن تخطط لتقسيم األفراد إلى مجموعات صغيرة للقيام باألنشطة. يوص ى تضمنت مجموعتك 

باستخدام مجموعات مختلفة لكل نشاط لتمكين املشاركين من التفاعل مع املزيد من زمالئهم. هناك حاجة إلى أحد امليسرين لقيادة النقاش 

صاالت وتمارين دراسة الحالة ، على الرغم من أنه قد يكون من املفيد تعيين اثنين من امليسرين لكل أثناء نشاط رسم خرائط مسارات االت

مجموعة صغيرة. إن "استخدام إطار عمل واحد لترجمة البحوث الصحية في عملك" هو بقيادة املشاركين وال يتطلب من امليسر قيادة 

 املناقشة.

 تآلف مع مواد التدريب

 قبل التدريب ، يجب أن يكون جميع امليسرين على دراية باملواد األساسية )مسرد التعاريف الرئيسية وإطار ترجمة بحث الصحة الواحدة(

 والتعليمات لكل من األنشطة املحددة. الحظ صيغة كل نشاط )مزيج من عرض امليسرين ، واملناقشات التي يقودها امليسر ، و / أو

 املناقشات التي يقو دها املشاركون( وتأكد من أنه يمكنك توفير املواد املطلوبة )أو البدائل املعقولة(. باإلضافة إلى املواد األساسية املقدمة في

 في
ً
 حزمة امليسرين هذه ، لتسهيل نشاط رسم خرائط مسارات االتصاالت ، يجب أن تكون على دراية باملؤسسات املصرية التي تلعب دورا

 ترجمة األبحاث ملعالجة تحديات األمراض الحيوانية املصدر وكيفية التواصل بينها. لتسهيل تمارين دراسة الحالة ، يجب أن  تكون متمكنا

 من شرح املفاهيم العلمية األساسية ، واملنهجيات واإلجراءات ، والنتائج الرئيسية ملنشورات دراسة الحالة والتطبيقات املمكنة للنتائج على

 ، "سياسة وممارسات الصحة العامة و البيطرية. إن تسهيل النشاط النهائي ، "استخدام إطار عمل واحد لترجمة البحوث الصحية في عملك

 يستخدم معرفة مماثلة ، وسوف يستمد أيًضا من خبرتك في أنشطة ورشة العمل السابقة. قد يكون إكمال كل نشاط بنفسك أو مع زمالئك

 .امليسرين مفيًدا لضمان فهمك للتعليمات وتطوير املالحظات ملساعدتك على تسهيل املناقشة بين املتدربين

 

  تجميع شرائح العرض
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فية قم بتجميع مجموعة الشرائح لكل نشاط تنوي إتمامه. يمكنك تعديل الشرائح املقدمة حول مقدمة املرض والنشر إلدراج منشورات إضا

( ، ويمكنك تخصيص الشرائح للوقت والجمهور املستهدف املتاحين لديك. )يتم توفير الشرائح في 5أو تركيز مختلف على املرض )انظر امللحق 

من امللف للتعديل.( تأكد من  PowerPointبريد إلكتروني ملطوري التدريب إذا كنت ترغب في نسخة  رسلا . PDFحزمة التدريب هذه بتنسيق 

أن املرفق الذي تستخدمه يمكنه استيعاب جهاز عرض وشاشة لعرض الشرائح .

عامة لمحة سطح الشريحة  

التمرين على عامة نظرة الشرائح 11-3  

املفتاح تعريفات على عامة نظرة الشرائح 19-12  

الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار الشرائح 38-20  

الصحة لتحديات للتصدي البحثية للترجمة التواصل مسارات تخطيط الشرائح 46-39  

 الواحدة

مصر في العدوى  شديدة الطيور  أنفلونزا :حالة دراسة الشرائح 94-47  

الحالة دراسة تمرين على عامة نظرة الشرائح  50-48    

مصر في الطيور  إنفلونزا عن مقدمة الشرائح 65-51  

مختارة ملنشورات مقدمة الشرائح 87-66  

الصغيرة املجموعات مناقشات الشرائح 88-92  

امللخص مناقشة الشرائح 94-93  

مصر في املالطية الحمى :حالة دراسة الشرائح 139-95  

الحالة دراسة تمرين على عامة نظرة الشرائح 98-96  

مصر في املالطية للحمى مقدمة الشرائح 111-99  

مختارة ملنشورات مقدمة الشرائح 133-112  

الصغيرة املجموعات مناقشات الشرائح 138-134  

امللخص مناقشة الشرائح 140-139  

عملك في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار استخدام الشرائح 148-141  

تحضير وتوزيع املواد

قبل أسبوعين على األقل من موعد التدريب ، أرسل منشورات دراسة الحالة إلى املشاركين بحيث يتوفر للمشاركين وقت كاف لقراءة وتقييم 

كين املقاالت قبل موعد التدريب. يجب أيًضا أن تشرح كيف سيتم استخدام املنشورات أثناء حدث التدريب وتقديم إرشادات ملراجعة املشار 

للمنشورات. يمكنك االستفادة من املعلومات املقدمة في مقدمات دراسات الحالة في حزمة امليسرين هذه.

ة قم بإعداد حزمة املشاركين عن طريق إزالة أوراق العمل لألنشطة التي لن تكملها. قبل ورشة العمل ، يمكنك إرسال حزمة املشاركين الكامل

إلى املنشورات. قم بطباعة حزمة واحدة من املشاركين لكل مشارك في جلستك. يمكنك أيًضا طباعة نسخة أو املعلومات األساسية باإلضافة 
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ند من مقاالت دراسة الحالة التي يجب على جميع املشاركين الرجوع إليها أثناء مناقشات دراسة الحالة. اجعل هذه املواد متاحة للمشاركين ع

وصولهم للتدريب.

ترخيص ومعلومات التطو ير

بسخاء دعًما مالًيا  )BEP( األمريكية الخارجية وزارة فيقدم برنامج التعاون األمني  .Gryphon Scientific تم تطوير هذا التمرين بواسطة 

 لتطوير ورشة العمل واملواد املصاحبة لها.

Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 United  رت بخيص           AAAS  ل من زِ بل   تم ترخيص ه لض
States.

يمكنك االتصال بمالك حقوق النشر على العنوان:

6930 Carroll Ave, Suite 810 

Takoma Park, Maryland 20912  

cmeyer@gryphonscientific.com  

)301( 270-0672 

 ,Ghazi Kayali Ali Asy, Mohamed Ali, Samir Refaey, Engy Abdou مدخالت من:تم تطوير هذه السلسلة من تمارين دراسة الحالة مع 

and Corey Meyer. 

Gryphon Scientific
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مسرد التعريفات األساسية

 والطب والقانون، األوبئة، وعلم الفيروسات، وعلم االقتصاد، علم املثال، سبيل على) التعلم أو التثقيف أو املعرفة من فرعالتخصص: 

 1(.وما إلى ذلك ، السريري 

 إلى يؤدى مما فرع واحد من فروع املعرفة، من أكثر ضمن أو بين تحدث التي األنشطة على مصطلح ينطوي : متعدد التخصصات •

 2املعرفة. تكامل لتحقيق واملعلومات النظر وجهات توليف

وفي هذا  واحد؛ تخصص من أكثر أو /و قطاع واحد من أكثر يتضمن إشراكمصطلح  :التخصصات متعدد /القطاعات متعدد •

 فعالية أكثر بطريقة مشترك بشكل الصحة ملعالجة والبيئة والحيوان اإلنسان ربط عبر متعددة كيانات تضمين إلى ُيشير السياق،

3بمفرده. يعمل واحد قطاع بواسطة تحقيقه يمكن مما أو استدامة أو كفاءة

 املستوى  على سواء والبيئية، والحيوانية البشرية الصحة توفير في تساهم والطوعية التي والخاصة العامة الكيانات جميعاألنظمة الصحية: 

4العاملي. أو الوطني أو املحلي

 التعاونية الجهود ويشجع مترابطة، والبيئة والحيوان اإلنسان صحة بأن يعترف والتخصصات القطاعات متعدد نهج :الواحدة الصحة

 والحيوان لإلنسان صحة أفضل وتحقيق املشتركة الصحية التهديدات ملعالجة وعاملًيا ووطنًيا محلًيا تعمل متعددة وتخصصات لقطاعات

5والبيئة.

مجموعة ممن: أو فرد أي الطرف املعني بالصحة الواحدة:

 أو ،(السياسات واضعي أو الباحثين مثل) والحيوان والبيئة لإلنسان البينيةللواجهة  صحي تهديد إدارة أو منع يشاركون في •

 ذات الصلة املخاطر إدارة بتدابير يتأثرون هؤالء ممن ذلك في بما الصحي، التهديد هذا بمثل يدركون تأثرهم أو أو يتأثرون، يؤثرون، •

(.وغيرهما واملزارعين، املجتمع، أفراد املثال، سبيل على)

صنف الركيزة:
ُ
 األدلة ركيزة. والتكامل والسياسة، البحثية، األدلة: ركائز ثالث الصحة الواحدة إلى أبحاث عمل ترجمة إطار في الخطوات ت

 تحقيقها ُيمكن والتي الصحية النظم تواجه التي التحديات فهم على تركز السياسة وركيزة البحثية؛ األدلة وتقييم توليد على تركز البحثية

ركز على التكامل البحثية؛ وركيزة التطبيقات وتنفيذ البحوث طريق عن
ُ
 البحث تطبيقات تطوير إلثراء والسياسات األبحاث رؤى دمج ت

املحلية. الصلة وذات والنافعة املفيدة

 واملؤسسات بالحكومات الخاصة واملمارسات والخطط القرارات من وغيرها واالستراتيجيات، اإلدارية واإلجراءات واللوائح القوانين السياسة:

 محددة. اجتماعية أهداف لتحقيق سعًيا اإلجراءات لتوجيه إعدادها تم التي األخرى 

 على تقييمها أو /و ومراقبتها وتطبيقها تطوير السياسات وتنفيذها على للتأثير واملسؤولية السلطة لديه فرد أي صانع السياسات: •

 السياسات وضع في املشاركين األفراد السياسات صانعو يشمل هذه، التدريب مواد في. اإلقليمية أو الوطنية أو املحلية املستويات

مراقبتها. أو تنفيذها أو السياسات لتنفيذ امليداني العمل أو /و وتقييمها

 جديدة خدمات أو منتجات أو ممارسات أو سياسات أو برامج تطوير لتنفيذ أو املوجود لتعديل األبحاث نتائج استخدامتطبيق البحث: 

 6لها. االستجابة أو اكتشافها أو املصدر حيوانية األمراض من للوقاية

 ( للصحة الواحدة.SEAOHUNدورة )( 2014) والشراكة التعاون وحدة: من مقتبس  1
( / المنظمة العالمية لصحة الحيوان FAOمشروع الدليل الثالثي لألمراض حيوانية المصدر التابع لمنظمة األغذية والزراعة ) :من مقتبس  2

(OIE( منظمة الصحة العالمية / )WHO) ( 2014) والشراكة ونموذج التعاون( دورةSEAOHUN.للصحة الواحدة ) 
( / المنظمة العالمية لصحة الحيوان FAOنية المصدر التابع لمنظمة األغذية والزراعة )مشروع الدليل الثالثي لألمراض حيوا :من مقتبس  3

(OIE( منظمة الصحة العالمية / )WHO.) 
 البنك مجموعة. نقطة التقائهم عند والبيئية والحيوانية البشرية العامة الصحة أنظمة لتقوية الواحدة للصحة العمل التشغيلي إطار: من مقتبس  4

.2018البيئية   الصحة واتحاد الدولي
ومبادرة الصحة الواحدة  /https://www.cdc.gov/onehealthمقتبس من: مراكز الصحة الواحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها   5

http://www.onehealthinitiative.com/about.php 
لصحية: إستقصاء إلكتروني إقليمي لتحديد احتياجات ترجمة المعرفة. بي هولمس كيف يٌمكن لوكاالت التمويل دعم استخدام البحوث في الرعاية ا  6

(B.Holmes( و إم شالنبيرج ،)M Schellenberg( و كيه شيل ،)K Schell( و جي سكارو ،)G Scarrow تنفيذ العلوم ،)2014 ،

9:71 
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ركز •
ُ
 الحيوان أو اإلنسان املجتمعية التي تواجه صحة التحديات على التطبيقية البحوث تنفيذ على هذه الحالة دراسات مالحظة: ت

عتبر. البيئة أو
ُ
 أو اللقاحات، تطوير خالل من املثال سبيل على الفردي، املستوى  على الصحية التحديات ملواجهة األبحاث ترجمة ت

 املزيد بمعرفة املهتمين تشجيع ويتم. الصحية األنظمة لتقوية أيًضا مهمة العالجية، للممارسات التوجيهية املبادئ أو العالجات،

  7،8،9العملية. هذه إلنجاح تطويرها تم التي العديدة املوارد مراجعة على السريرية األبحاث ترجمة حول 

 املعرفة وتطبيق وتبادل ونشر تجميع البحوث؛ وهي تشمل نتائج لتطبيق ومتكررة ديناميكية عملية األبحاث ترجمة تعتبر ترجمة األبحاث:

 10،11،12.الصحية النظم لتحسين

 هذه في. والبيئية والحيوانية البشرية الصحة إلى باإلضافة الحقول  لتشمل أوسع نطاق على األبحاث ترجمة تعريف ُيمكن: مالحظة •

.أعاله املحدد النحو على فقط األبحاث ترجمة مصطلح استخدام سيتم التدريبية، املواد

 والحيوانية البشرية الصحة قطاعات بين تعاونية جهوًدا تتضمن ومتكررة ديناميكية عملية :الصحة الواحدة سياق في األبحاث ترجمة

 السمات وتشمل. والبيئة والحيوان البينية لإلنسان الواجهة في املشتركة الصحية التهديدات ملعالجة األبحاث نتائج لتطبيق والبيئية

 الرئيسة:

البحث؛ تطبيقات بتنفيذ متعددة قطاعات من املعلومات قيام كيفية في النظر •

 و البحوث؛ لتطبيقات القطاعات بين املشتركة اآلثار تقييم •

القطاعات. بين املشتركة املنافع لتعظيم البحثية التطبيقات تحسين •

 أو الحيوان أو اإلنسان بصحة تتعلق غيرها أو الحكومية أو املهنية أو للمنظمة األكاديمية الرئيسة واملسؤولية املهمة كانت سواء القطاع:

 (.الحيوان صحة قطاع املثال، سبيل على) البيئي أم ال النظام /البيئة

 التمويل ومصادر املالي الهيكل ذلك في بما أخرى، عوامل إلى استناًدا املنظمات لتحديد أيًضا" القطاع" مصطلح ُيستخدم: مالحظة •

 في(. والطاقة الزراعة، مثل)االقتصاد  ومجاالت أو تخصصات ،(والخاصة والعامة، الربحية، غير املؤسسات املثال، سبيل على)

.أعاله املحدد النحو على فقط القطاع مصطلح استخدام سيتم التدريبية، املواد هذه

 اتصال متواصل وثنائي االتجاه فيما بين: االتصال املتبادل:

 الصحية النظم واحتياجات الصحية النظم تحديات على تطبيقها يمكن التي البحوث نتائج حول  السياسات وصانعو الباحثون  •

 األبحاث. من تحقيقها يمكن التي

 البحثية والتطبيقات متعددة القطاعات الصحي النظام تحديات آثار بشأن والبيئية والحيوانية البشرية بالصحة األطراف املعنية •

املحتملة.

.

استمرارية بحوث الترجمة في الطب الجنيني: كيف يُمكننا الدمج المناسب الكتشافات الجينوم البشري في الرعاية الصحيــــــــــة   7
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 األبحاث في سياق الصحة الواحدةإطار عمل ترجمة 

 املقدمة

مة تعتبر ترجمة األبحاث عملية ديناميكية ومتكررة لتطبيق نتائج البحوث؛ والتي تمتد بدًءا من االكتشاف وإلى تطبيق املعرفة لتحسين األنظ

فهي تتطلب التواصل والتعاون بين الباحثين وواضعي السياسات، على األرجح من تخصصات متعددة، لتجميع ونشر  13،14،15الصحية؛

وتبادل املعلومات من أجل تصميم وتنفيذ التطبيقات البحثية ذات الصلة واملفيدة والفعالة محلًيا. إن تطبيق البحث ملعالجة التهديدات 

والحيوان والبيئة يشكل مستوى إضافي من التعقيد ألن التهديدات تشمل قطاعات متعددة والحلول  الصحية في الواجهة البينية لإلنسان

املحتملة تؤثر على قطاعات متعددة. هذه الطبيعة املتعددة القطاعات لترجمة األبحاث في سياق الصحة الواحدة تقدم تحديات وفرًصا 

، فإن الحلول التي تستهدف قطاًعا واحًدا قد يكون لها منفعة في منطقة قطاع أخر، لترجمة األبحاث. وعلى الرغم من أن مشهد التهديد معقد

 ويمكن تجميع املعلومات واملوارد عبر القطاعات للتصدي للتهديدات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

 دورة ترجمة األبحاث

( الخطوات التي تنطوي عليها عملية دورية متكررة لتصميم وتنفيذ تطبيقات البحث ملعالجة أحد 1)الشكل   ترجمة  البحوثتوضح دورة 

( ، والذي يوفر تفاصيل إضافية حول أصحاب 3التحديات الصحية. هذه الدورة مصحوبة بإطار واحد لترجمة البحوث الصحية )الشكل 

الدورة املوضحة أدناه. يساهم كل من الباحثين وصانعي السياسات من جميع  املصلحة واملفاهيم والعمليات التي تخبر كل خطوة من

نتائج البحوث عن  ينتجون القطاعات الصحية ذات الصلة في خطوات دورة بحوث الترجمة. وتركز الدورة واإلطار على دور الباحثين الذين 

ث إلثراء تطوير ، و / أو تنفيذ ، و / أو رصد سياسات وبرامج األمراض الحيوانية املنشأ وصانعي السياسات الذين يستخدمون نتائج البحو 

 في ترجمة 
ً
 حاسما

ً
الوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ ومكافحتها. يلعب صانعو السياسات واملؤسسات املسؤولة عن تمويل األبحاث دورا

الدورة واإلطار بشكل واضح دور ممولي  يعالجية. ال األبحاث من خالل دعم األبحاث التي تتناول احتياجات األنظمة الصحية ذات األولو 

 البحوث ، ولكن يمكن تكييفها للقيام بذلك.

تقوم الدورة وإطار العمل بتجميع العناصر وتطويعها من أطر البحث والترجمة البحثية القائمة للتركيز على تطبيق البحث التطبيقي على 

كالهما   16صحي واحد.وتفسير الطبيعة املتعددة القطاعات لترجمة البحوث في سياق التحديات على مستوى املجتمع في األنظمة الصحية 

مفاهيمي ؛ كل منها يصف العالقات بين العناصر العاملية لترجمة البحوث ملساعدة أصحاب املصلحة على فهم وشرح العوامل التي تؤثر على 

يقة متسلسلة تدريجية لتوضيح عملية ترجمة البحث إلى السياسة ترجمة األبحاث لتحديات صحية واحدة. يتم تنظيم هذه العناصر بطر 

واملمارسة ، لكن الدورة واإلطار ال يلتقطان جميع األنشطة الالزمة لتفعيل العملية بشكل كامل. على وجه الخصوص ، يتطلب تطبيق نتائج 

  1تسجيلها في الدورة واإلطار. يقدم التذييل  البحوث داخل النظم الصحية أنشطة إضافية بما في ذلك الرصد والتقييم التي لم يتم
ً
أوصافا

 مختصرة ألطر مختارة تصف جوانب من ترجمة األبحاث بمزيد من التفصيل ، مثل التنفيذ.

                                                      

  irsc.gc.ca/e/29418.html-http://www.cihr( CIHRمقتبس من: المعاهد الكندية ألبحاث الصحة )  13
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(. نشرة منظمة الصحة I. Gold(، و أي جولد )R. Shademani(، و أر شاديماني )A. Pablos-Mendesمندز )-و ايه بابلوز
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ث عن البحوث إلى الممارسة السريرية والتطور الطبي المضاد )أي ترجمة األبحاث من "مقاعد وقد تم تطوير أطر متعددة لتوجيه عملية البح 16

 لالطالع على مراجع لبعض هذه األطر. 1البدالء إلى السرير"(. انظر الملحق 
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( ، والتي يتم ترقيمها في الشكل لإلشارة إلى تطور خطوة إلى أخرى:1تشتمل دورة بحوث الترجمة على ست خطوات متتالية )الشكل 

. يقوم الباحثون بتصميم البحوث وإجراء األبحاث الالزمة ملعالجة الفجوات في املعرفة العلمية الخطوة 1: تصميم وتنفيذ البحث •

حول األمراض الحيوانية املصدر أو غيرها من التهديدات الصحية املشتركة في واجهة اإلنسان والحيوان والبيئة.

( 1ن وصانعو السياسات تطبيقات نتائج البحث )الخطوة . يحدد الباحثو الخطوة 2: تحديد التطبيقات املحتملة لنتائج البحث •

. الصحة الواحدةالتي تتناول تحديات 

( مع 2. يقوم الباحثون وصانعو السياسات بتكييف تطبيق البحث )الناتج من الخطوة الخطوة 3: التكيف مع السياق املحلي •

املستهدفة. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذه الخطوة في دمج املعرفة  للنطاقاتاالحتياجات ، والثقافة ، والنظم الصحية 

جز في األنظمة الصحية أو التغلب عليها من أجل حدود البحث أو الحوا لتفاديوالخبرات البحثية والسياساتية لتحديد الحلول 

تطبيق نتائج البحث.

. يقوم الباحثون وصانعو السياسات بتكييف تطبيق البحث  الخطوة 4: تحسين الفوائد عبر قطاعات الصحة الواحدة •

على القطاعات األخرى من املخرجات( لتعظيم فوائده لجميع قطاعات الصحة الواحدة ، من خالل النظر في التأثيرات  3)الخطوة 

ودمج نتائج البحوث ذات الصلة واملوارد من كل منها.

حيوانية املصدر ومكافحتها. ، دورة ترجمة األبحاث، يصف الخطوات التي ينطوي عليها تطبيق البحث على السياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من األمراض 1الشكل 

اتح إلى أن الخطوة يتم تنفيذها يتم تلوين السهام استناًدا إلى ما إذا كانت الخطوة تنطوي على باحث و/ أو مدخالت أو أنشطة واضعي السياسات: يشير التظليل األزرق الف

إلى أن الخطوة تتم بواسطة واضعي السياسات بشكل أساس ي، والتظليل األزرق الغامق يشير إلى أن من قبل الباحثين في املقام األول، ويشير التظليل األزرق املتوسط 

وتشير الخطوط  مدخالت كال من الباحث وواضع السياسة مطلوبة. يدعم التواصل بين القطاعات والركائز )الحلقة الخضراء( جميع خطوات دورة ترجمة األبحاث.

 إلى أن التواصل عبر الركائز فيما بين الباحثين وواضعي السياسات له أهمية خاصة لتلك الخطوات.  6و  4و  3و  2ت املتقطعة التي تقسم أسهم الخطوا
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. يقوم صناع القرار بتنفيذ ومراقبة وتقييم تطبيق البحث )الخطوة الرابعة(.الخطوة 5: قم بتطبيق نتائج البحث •

السياسات بتجميع املعلومات حول . يقوم الباحثون وصانعي الخطوة 6: تحديد االحتياجات البحثية املستقبلية بشكل مشترك •

ثغرات املعرفة العلمية والتحديات القائمة في مجال الصحة الواحدة لتحديد االحتياجات البحثية وتحديد أولوياتها.

 بشكل تحديدها تم التي العالية األولوية ذات البحثية االحتياجات لتلبية دراسات وتنفيذ بتصميم الباحثون  يقوم ،6 الخطوة من االنتهاء بعد

جديد من الدورة بادئين بذلك ،(1 الخطوة) السياسات وواضعي الباحثين قبل من مشترك

 قد يحدد أصحاب املصلحة في الخطوة 3 أن تطبيق البحث غير مجٍد في الوقت الحالي إذا كان ال يمكن التغلب على قيود البحث أو الحواجز

 التي تعوق التنفيذ في األنظمة الصحية. في هذه الحالة ، يمكن ألصحاب املصلحة تخطي الخطوة 5 )تطبيق نتائج البحث( واستخدام

 الخطوتين 4 و 6 لتوجيه تصميم الدراسات الجديدة التي ستساعد في معالجة قيود البحث ، وحل حواجز النظم الصحية ، وتعظيم الفوائد

.الشاملة للقطاعات املقترحة لتطبيق البحث

 تتسم الدورة باملرونة ، بحيث يمكن ألصحاب املصلحة تكييفها من أجل صالحياتها )اإلقليمية أو الوطنية أو دون الوطنية( وتحديات النظام

نقاط متعددة:من الصحي. يمكن ألصحاب املصلحة في مجال الصحة الدخول إلى الدورة 

 بالفعل. تحديدها تم التي األولوية ذات االحتياجات البحثية لتلبية الدراسات وإجراء تصميم: 1 الخطوة •

شرت بالفعل أجريت التي لألبحاث املحتملة التطبيقات تحديد: 2 الخطوة •
ُ
 أخرى. بطريقة وزعت أو ون

.والبيئة. والحيوان اإلنسان صحة في الرئيسة التحديات ملواجهة العالية األولوية ذات البحثية االحتياجات تحديد: 6 الخطوة •

 تختلف أفضل نقطة بداية لترجمة البحوث اعتماًدا على مشكلة النظام الصحي التي يتم تناولها ، ونتائج البحوث املتاحة ، وهياكل الحوكمة

 وثقافات مجموعات أصحاب املصلحة املعنيين ، وعوامل أخرى.

 للخطوة كما هو موضح في لون الخطوة في الشكلين  تختلف مساهمات الباحثين مقابل صانعي السياسات إلى دورة بحوث
ً
و  1الترجمة تبعا

)تطبيق نتائج  5. الخطوة األولى )تصميم وتنفيذ البحث ، التظليل األزرق الفاتح( يتم إجراؤها بشكل أساس ي من قبل الباحثين. الخطوة 3

ياسات. في املقابل ، فإن املدخالت املشتركة للباحثين وواضعي البحوث ، التظليل األزرق املتوسط( تتم في املقام األول من قبل صانعي الس

)التظليل األزرق الداكن(. قد تشارك بعض املؤسسات وأصحاب املصلحة في أنشطة  6و  4و  3و  2السياسات أمر بالغ األهمية للخطوات 

 البحث والسياسة على السواء ، بينما يكرس البعض اآلخر ألنشطة البحث أو السياسة.

إطار الصحة الواحدة لترجمة البحوث الصحية

( كيف تسهم املناهج والخبرات البحثية والسياسات في 1والجدول  2لترجمة البحوث الصحية )الشكل  الصحة الواحدةيوضح إطار 

البحوث لتحسين صحة من دورة بحوث الترجمة. يوفر هذا اإلطار بنية لتحليل ما إذا كان يمكن تطبيق نتائج  6و  4إلى  2الخطوات من 

ركيزة  اإلنسان والحيوان و / أو البيئة وكيف يمكن تطبيقها. تم تنظيم عناصر اإلطار في ثالث ركائز: ركيزة األدلة البحثية ، ركيزة السياسة ،

التكامل ، والتي يدعمها موضوع االتصاالت.

من األدبيات العلمية وخبرات الباحثين من أجل تقييم أهمية وقوة نتائج البحوث من حيث  األدلة البحثية ركيزةتستمد عناصر  •

صلتها بسياسات وبرامج الوقاية والسيطرة على األمراض الحيوانية املصدر أو غيرها من التهديدات الصحية املشتركة في واجهة 

.والبيئة اإلنسان والحيوان

ت السياسة ومعرفة صناع السياسات وخبراتهم لتمكين تقييم احتياجات األنظمة من أدبيا السياساتتستمد عناصر ركيزة  •

الصحية وهياكل اإلدارة واملمارسات الحالية والثقافات السائدة في أنظمة الصحة العامة والحيوانية والبيئية التي تؤثر على 

. الصحة الواحدة ترجمة األبحاث لتحديات
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تجميع معارف وخبرات الباحثين وواضعي السياسات حول البحوث وأنظمة الصحة املحلية على  التكاملتشتمل العناصر ركيزة  •

لتطبيق نتائج البحث بطريقة مالئمة وفعالة ومفيدة محليا.

االتصاالت الثنائية وتبادل املعلومات بين الباحثين وواضعي السياسات وعبر القطاعات حول نتائج  التواصل سلسلةتمثل  •

األبحاث والتطبيقات والنظم الصحية لدعم جميع مفاهيم وأنشطة ركيزة التكامل.

لإلشارة إلى تقدم خطوة إلى أخرى ، كما في ، مربعات مرسومة كإسهام  2يشمل اإلطار جميع الخطوات الست لدورة بحوث الترجمة )الشكل 

( ، يتضمن اإلطار خطوات 6و  4-2الدورة(. بالنسبة للخطوات التي تتطلب مدخالت مشتركة من الباحثين وواضعي السياسات )الخطوات 

مربعات مرسومة  ، 2، مربعات( تصف أنشطة البحث والسياسة املحددة التي توفر أساًسا للخطوة )الشكل  2فرعية إضافية )الشكل 

 كسهام(. يتم تنظيم الخطوات والخطوات الفرعية في أعمدة اعتماًدا على ما إذا كانت معرفة وخبرة وأنشطة الباحثين و / أو صناع السياسات

كما هو  من الدورة ، يجب تقييم مخرجات دعامات األبحاث والسياسات العامة وتجميعها 6و  4إلى  2تلعب دوًرا أساسًيا. في الخطوات من 

موضح في خطوة الدعامة التكاملية قبل التقدم إلى الخطوة التالية من الدورة.

 الشكل 2. إطار لترجمة البحوث الصحية يصف دمج منظور الباحث وصانع السياسات واالعتبارات املشتركة بين القطاعات إلعالم

(. يتضمن اإلطار الخطوات الست في الدورة )مربعات مرسومة 1. تشير األرقام إلى خطوات الدورة )الشكل خطوات دورة بحوث الترجمة

)مربعات(. يتم تلوين الصناديق ووضعها في أعمدة استناًدا إلى ما إذا كان الباحث و / أو صناع  6و  4-2كسهام( والخطوات الفرعية للخطوات 

ة أو خطوة فرعية: يشير التظليل األزرق الفاتح إلى أن الخطوة يتم تنفيذها بواسطة الباحثين ، ويشير التظليل في خطو  مساهمينالسياسة 

ت يساهمون في السياسا وصانعي الباحثين أن إلى الغامق األزرق التظليل ويشير ، السياسة صانعي قبل من الخطوة تنفيذ إلىاألزرق املتوسط 

الفرعية. يصور السهم األخضر االتصاالت ؛ يمثل خط الدائرة املفتوحة داخل السهم األخضر التواصل عبر هذه الخطوة أو الخطوة 

الدعامة بين الباحثين وصناع القرار. تشير األسهم البيضاء في الخطوات الفرعية لدليل األبحاث والسياسات إلى أن نواتجها توجز خطوة 

 الدعامة املرتبطة بها مباشرة.
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 لخطوات 
ً
البحثية والسياسات والتكامل والخطوات الفرعية في إطار ترجمة البحوث الصحية. تركز   الدالئليتضمن الجدول أدناه وصفا

صدر ، والتي هي محور هذه املواد التدريبية.األوصاف على ترجمة األبحاث إلى تحديات األمراض الحيوانية امل

البحثية األدلة ركيزة التكامل ركيزة  السياسات ركن   الخطوة 

تصميم األبحاث وتنفيذها 1 
تصميم وتنفيذ البحوث التطبيقية 

ملعالجة الثغرات في فجوات املعرفة 

العلمية حول األمراض الحيوانية 

 املنشأ.

تحديد نتائج البحوث الجديدة  (التطبيقات) تحديد التطبيق

املحتملة لنتائج البحث

 التعرف على تحديات األمراض

حيوانية املصدر 2 
 تحديد نتائج البحوث الجديدة من

 األدبيات العلمية وغيرها من املوارد 

 البحثية املتاحة والتي يمكن تطبيقها

 على تحديات األمراض الحيوانية

 املصدر

تحديد تطبيقات نتائج البحث 

للسياسات والبرامج الخاصة بالوقاية 

من األمراض الحيوانية املصدر 

والتحكم فيها و / أو االستجابة لها. فكر 

للبحوث تعزيز  في الطرق التي يمكن بها

السياسات / البرامج القائمة أو 

املساعدة في تطوير سياسات / برامج 

 جديدة.

 تحديد التحديات السياسية أو

 امليدانية للوقاية من األمراض

 الحيوانية املصدر والتحكم فيها

 والتي يمكن أن تكون  مستندة إلى

 نتائج البحوث ذات األهمية

.تقييم قيود البحث ونقاط القوة .التكيف مع السياق املحلي  تحديد العوامل الصحية التي

.تعيق أو تدعم الترجمة 3 
تحديد القيود ونقاط القوة في منهجية 

البحث والنتائج التي تؤثر على إمكاناته 

للتطبيق.

صقل طلب البحث ليشمل االحتياجات 

 للنطاقات، والثقافة ، والنظم الصحية 

املستهدفة. يتمثل أحد الجوانب 

الرئيسية لهذه الخطوة في دمج املعرفة 

والخبرات البحثية والسياساتية لوضع 

قيود البحث أو الحواجز  لتفاديحلول 

التي تعترض األنظمة الصحية أمام 

عليها.التطبيق أو التغلب 

تحديد العوامل داخل األنظمة 

الصحية املحلية التي قد تعيق أو 

تدعم تطبيق نتائج البحوث ذات 

االهتمام ، مثل السياسات املحلية 

والبنية التحتية للنظم الصحية 

والثقافة.

 تحديد نتائج البحوث األخرى  ذات

.الصلة

 تحسين الفوائد عبر قطاعات

الصحة الواحدة

 النظر في قيمة التطبيق في

.القطاعات الصحية األخرى  4 
تحديد نتائج البحوث األخرى التي يمكن 

أن تساعد في تطبيق البحث ، بما في 

 ذلك الدراسات من التخصصات أو 

األخرى . القطاعات

تكييف تطبيق البحث لتعظيم فوائده 

لجميع قطاعات الصحة الواحدة من 

القطاعات خالل دراسة التأثيرات على 

األخرى ودمج نتائج البحث ذات الصلة 

واملوارد من كل قطاع متأثر.

تحديد كيفية تأثير تطبيق البحث 

على القطاعات األخرى وتحديد 

الخبرات أو املوارد من القطاعات 

األخرى التي يمكن أن تساعد في 

تصميم التطبيق أو تنفيذه.
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تطبيق نتائج األبحاث 5 
نتائج البحوث على سياسات تطبيق 

وبرامج الوقاية من األمراض 

الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / 

 أو االستجابة لها.

البارزة العلمية األسئلة تحديد . 
البحوث الحتياجات مشترك تحديد  

 .املستقبلية

 إعادة تحليل األمراض الحيوانية

.املصدر
6 

املعرفة تحديد الثغرات املعلقة في 

العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض 

الحيوانية املنشأ وكشفها واالستجابة 

لها.

تجميع املعلومات حول الفجوات 

والتحديات امللموسة في املعرفة العلمية 

للوقاية من األمراض الحيوانية املصدر 

والتحكم فيها لتحديد االحتياجات 

البحثية وتحديد أولوياتها.

تقييم تحّدي األمراض إعادة 

الحيوانية املنشأ ذات األولوية في 

ضوء قدرات الوقاية واالكتشاف 

واالستجابة التي تم تعزيزها بواسطة 

تطبيق البحث.

 موضوع االتصاالت: تواصل أصحاب املصلحة يدعم ترجمة األبحاث في سياق الصحة الواحدة

الترجمة ، بما في ذلك:يدعم االتصال كل خطوة في دورة بحوث 

وصناع السياسات حول: أ( نتائج البحوث التي يمكن تطبيقها لتعزيز سياسات وبرامج الوقاية من األمراض   الباحثينالتواصل بين  •

املعدية ومكافحتها ؛ ب( الحاجة إلى البحوث ملعالجة تحديات النظم الصحية.

في مشاريع البحوث ، الواحدة بين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية إلدراج اعتبارات الصحة  التواصل عبر القطاعات •

والنظر في آثار تطبيقات البحوث على القطاعات األخرى ، وتكييف تطبيقات البحث مع املعرفة ، أو املعلومات ، أو املوارد عبر 

القطاعات.
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 الشكل 3 يصور  هذين املحورين من االتصال والتعاون، بين الركائز وبين القطاعات، والذي يدعم تطوير التطبيقات البحثية ذات الصلة

 .والبيئية والحيوانية البشرية للصحة محلًيا واملفيدة والفعالة.

توضح الدورة وإطار العمل أهمية االتصال وتبادل املعلومات بين اتجاهين بين مجموعات أصحاب املصلحة من خالل سلسلة االتصاالت 

السهم األخضر(. إن إشراك جميع مجموعات أصحاب املصلحة املعنيين في جميع مراحل عملية ،  2، الحلقة الخضراء والشكل  1)الشكل 

ة ترجمة األبحاث إلى أحد التحديات الصحية أمر بالغ األهمية. يعتبر االتصال عبر القطاعات مهما خالل الدورة ، ويعد االتصال عبر األعمد

ت مشتركة من الباحثين وصانعي السياسات.التي تتطلب مدخال  6و  4-2مهًما بشكل خاص في الخطوات 

استخدام دورة بحوث الترجمة وإطار ترجمة البحوث الصحية في مواد التدريب

يمكنك استخدام دورة بحوث الترجمة وإطار ترجمة البحوث الصحية كأدوات الستكشاف ترجمة البحوث إلى أنظمة الصحة العامة 

من  2. تبدأ تمارين دراسة الحالة في الخطوة املالطيةوالحيوانية في تمارين دراسة الحالة على أنفلونزا الطيور شديدة الخطورة والحمى 

وداء البروسيالت في  HPAIالتمارين ، تم اختيار العديد من املنشورات للمناقشة التي تصف األبحاث التطبيقية على الدورة. بالنسبة لهذه 

لتقييم ما إذا كان وكيف يمكن تطبيق نتائج البحوث في املنشورات املختارة  اإلطارمصر. في صيغة نقاش جماعية صغيرة ، يمكنك استخدام 

على الوقاية والسيطرة للحد من آثار تلك األمراض في مصر. الحمى املالطيةو  HPAIعلى سياسات 

. يتم تمثيل كل من قطاعات الصحة البشرية لترجمة البحثية ملواجهة التحديات الصحيةا الشكل 3. التواصل عبر القطاعات و دعامات

والحيوانية والبيئية كدائرة. يشمل كل قطاع الباحثين وصانعي السياسات الذين يركزون على أنشطة البحوث والسياسات ذات الصلة 

املتداخلة واجهات االتصال. تمثل الخطوط الصلبة وخطوط الدائرة املفتوحة واجهات االتصال بين بقطاعهم. تمثل الخطوط بين الدوائر 

 القطاعات ، في حين تمثل خطوط الدائرة املغلقة واجهات االتصال عبر الدعامة داخل كل قطاع.
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بداية حدث التدريب

 الصحةوينبغي أن يبدأ الحدث التدريبي بعرض للحافز على التدريب وأهداف التعلم والتعريفات األساسية املتعلقة بترجمة األبحاث 

. هذه املعلومات األساسية ضرورية للمشاركين لتنفيذ أنشطة التدريب الصحة الواحدةوإطار عمل الترجمة البحثية في سياق الواحدة

بنجاح.

  عرض نظرة عامة على التمرينات التدريبية

(. ثم قدم 3 - 11ابدأ بإدخال الدافع وأهداف التدريب )الشرائح 

أهداف التعلم. التأكيد على أن هذه هي املعارف واملهارات التي 

. منهايمكن أن يتوقع املشاركون االستفادة 

يتضمن هذا القسم أيًضا نظرة عامة على أنشطة التدريب التي 

سيكملها املشاركون ، والقواعد األساسية للمشاركة ، وملخًصا 

ملحتوى حزمة املشاركين.

دقيقة. 15 - 10ى به: الوقت املوص  •

تقديم تعريفات املفتاح

(. هذا العرض مهم 12 - 19عرض التعريفات الرئيسية )الشرائح 

لضمان أن املشاركين يفهمون املفاهيم واملصطلحات 

املستخدمة في جميع املواد. يمكنك اختيار تقديم مجموعة 

تحددها فرعية من املصطلحات األكثر مالءمة لألنشطة التي 

وجمهورك املستهدف ، أو يمكنك تقديم جميع البنود. يمكنك 

استكمال العرض التقديمي الخاص بك بمعلومات إضافية أو 

أمثلة من تجربتك.

قد تختار أن تجعل العرض التقديمي للتعريفات الرئيسية 

تفاعلية ، كما يسمح الوقت. على سبيل املثال ، يمكنك أن تطلب 

قبل  الزمالءفهمهم للمصطلح مع أحد  من املشاركين مناقشة

تقديم التعريف األساس ي أو مطالبة املشاركين بكيفية مطابقة 

هذه التعريفات مع معرفتهم السابقة باملفاهيم.

دقيقة. 30 - 20الوقت املوص ى به:  •
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الصحة الواحدةتقديم إطار لترجمة البحث في سياق   

)الشرائح  الصحة الواحدةعرض إطار لترجمة األبحاث في سياق 

(. ألن هذا اإلطار يرشد املناقشة في تمارين دراسة الحالة 20 - 38

ويبلغ جميع أنشطة التدريب ، من الضروري أن يفهم املشاركون 

هذا اإلطار واملفاهيم األساسية الخاصة به.

( 1يقدم هذا القسم اإلطار واألرقام املرتبطة به ، بما في ذلك: )

( دورة بحوث الترجمة 2، ) القطاعاتاالتصاالت عبر الركن وعبر 

( إطار واحد للبحث الصحي. وتتضمن الشرائح تفصيال 3، و )

لدورة بحوث الترجمة وإطار ترجمة البحث الصحي التفصيلي. 

أن تشدد على كيفية دمج  عند تقديم اإلطار التفصيلي ، يجب

البحوث ووجهات النظر السياسية خالل عملية ترجمة األبحاث. يجب عليك أيًضا إبراز العناصر الصحية في إطار العمل ، خاصة في الخطوة 

ركين بطرح . يمكنك استكمال عرض إطار العمل بمعلومات إضافية أو أمثلة من تجربتك الخاصة. في نهاية العرض التقديمي ، اسمح للمشا4

األسئلة وتوضيح أي مفاهيم يجدها املشاركون غير واضحة.

دقيقة. 45 - 30الوقت املوص ى به:  •



االتصال مسارات تخطيط نشاط  

19 

: تخطيط مسارات التواصل للترجمة البحثية للتصدي لتحديات الصحة الواحدةدليل املدرب

مقدمة النشاط

الغرض

 حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز وتحليلها األبحاث والتخطيط لها ترجمة في املشاركة املنظمات بين االتصال مسارات تحديد

 .لها في مصر االستجابة أو اكتشافها أو املصدر

 التعلم أهداف

 والسياسة العامة الصحة على البحوث تطبيق كيفية حول  بين القطاعات االتصاالت تدعم التي الرئيسة العوامل على التعرف: التعلم هدف

 .لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز البيطرية

 وكشفها املصدر حيوانية األمراض من الوقاية أجل من األبحاث ترجمة في ودورهم الرئيسيين األطراف املعنية تحديد: الهدف •

 .لها واالستجابة

 األبحاث ترجمة أثناء السياسات وواضعي الباحثين بين املتبادل لالتصال األقل على محتملة وحلول  تحديات ثالثة تحديد: الهدف •

املصدر. حيوانية األمراض تحديات ملواجهة

النشاط على عامة نظرة

 تنطوي  معقدة عملية لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من بالوقاية الخاصة والبرامج السياسات على البحثية األدلة تطبيق إن

 والحيوانية البشرية الصحة قطاعات وعبر السياسات وواضعي الباحثين بين والتعاون  التواصل وتتطلب املتنوعة املؤسسات من العديد على

 عنصًرا األبحاث ترجمة دورة طوال والصحة البحث أنظمة واحتياجات ممارسات حول  القطاعات وبين الركائز بين التواصل يعد. والبيئية

 الالزمة االتصال شبكات تستكشف سوف النشاط، هذا في. محلًيا واملفيدة والفعالية الصلة ذات البحث تطبيقات وتنفيذ تصميم في رئيًسا

 مسارات وتحليل وتخطيط، تحديد، عملية خالل املدربون  سيرشدك. مصر املصدر في حيوانية األمراض ملواجهة تحديات األبحاث ترجمة لدعم

 واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز األبحاث ترجمة في تشارك التي املختلفة املؤسسات بين التواصل

 :يلي بما املشاركون  سيقوم األبحاث، وترجمة املصدر حيوانية لألمراض معين سيناريو على بالتركيز .لها

البحوث؛ ترجمة في تشارك التي البيئية والصحة الحيوانية والصحة العامة والصحة البحث قطاعات من املؤسسات تحديد •

 البحوث؛ ترجمة عملية في أدوارهم وصف •

 و واملرغوبة؛ القائمة املسارات ذلك في بما املؤسسات التواصل بين تخطيط مسارات •

 .لالتصال والحلول  املحتملة التحديات وصف •

:التالية املخرجات بتطوير املشاركون  سيقوم األنشطة، من خالل هذه

 والتي املختارة، املصدر حيوانية باألمراض يتعلق واملكافحة فيما الوقاية بأنشطة الخاصة البحوث بترجمة املعنية باملؤسسات قائمة •

 السياسات؛ أو /و البحوث على تركز املؤسسة كانت إذا وما بالقطاع توصف

 و املختار؛ املرض تشمل التي األبحاث ترجمة سيناريو تدعم التي االتصال مسارات توضح خريطة •

  األقل على تحديات ثالثة تضم قائمة •
ً

 الصحية واحتياجات األنظمة والتطبيقات األبحاث نتائج حول  للتواصل محتملة وحلوال

 األبحاث. ترجمة تدعم التي التواصل استراتيجيات تطبيق في تساعد أن يمكن والتي الخريطة، في املحددة املسارات باستخدام

، إال أن العديد من النتائج ستكون قابلة للتعميم على األمراض حيوانية على الرغم من أن هذه املخرجات سوف تركز على مرض معين

يمكن تطبيق املهارات التي يكتسبها املشاركون من خالل هذه األنشطة لتوضيح شبكات االتصال التي املصدر األخرى. باإلضافة إلى ذلك، 

تدعم ترجمة األبحاث لتعزيز الوقاية ومكافحة األمراض حيوانية املصدر األخرى في مصر.

 بتحديات خاصة مختارة منشورات من البحوث نتائج ترجمة حول  الحالة دراسة تمارين قبل االتصال مسارات تخطيط نشاط إجراء وسيتم

 التواصل لسلسلة أساًسا االتصال نشاط نتائج توفر. مصر في املالطية والحمى (HPAIاإلمراض ) شديدة الطيور  إنفلونزا فيروس ومكافحة منع



االتصال مسارات تخطيط نشاط  

20 

 هذا خالل من طوروها التي املهارات واستخدام نتائج من املشاركون  يستفيد سوف دراسة الحالة، تمارين في. األبحاث ترجمة دورة يدعم الذي

 دراسة كل من كجزء مناقشتها تمت التي املحددة البحثية الترجمة سيناريوهات تدعم التي واالستراتيجيات االتصال مسارات لوصف النشاط

 .حالة

 تركيز على مرض معين.: تكييف مواد التدريب للحصول على إرشادات حول كيفية تكييف هذا النشاط لل5ارجع إلى امللحق 

 املواد الالزمة

 (39 - 46مسارات االتصال لرسم خرائط نشاط الشرائح ، والذي يتضمن شرائح لعرض النشاط )العروض التقديمية  •

 ورقة عمل للمشاركين )ورقة عمل واحدة لكل مشارك ، متضمنة في حزمة املشاركين( •

 كتابة للمشاركينأدوات   •

 لكل مجموعة صغيرة( ةاملؤسسات وخريطة مسار االتصال )واحدلوضع قائمة  لوحة كبيرة •

o .يمكن استخدام السبورة أو أو أي سطح كتابة كبير آخر 

 الوقت املستغرق الستكمال النشاط

 ساعتان - 1.5

 كيفية التدريب على هذا النشاط

أدناه. يعمل هذا النشاط بشكل أفضل مع مجموعات لتسهيل نشاط رسم خرائط مسارات االتصاالت ، سيقوم امليسرون باتباع الخطوات 

أفراد مع مزيج من الخبرة املهنية بما في ذلك الخبرة في قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية. باإلضافة إلى  9إلى  5صغيرة من 

رتهم املهنية. يجب تعيين مشرف واحد على األقل من خالل خب بها ذلك ، ينبغي أن يركز النشاط على األمراض التي لدى املشاركين بعض اإلملام

ر ثاٍن أو تعيين عضو مجموعة لتدوين مالحظات أثناء قيام امليسر اآلخر بقيادة النش  اط.لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

سيقود كل ميسر للمجموعة الصغيرة  سيقوم أحد امليسرين بتقديم النشاط وإظهار عملية التعيين باختصار إلى املجموعة الكاملة.

مجموعته من خالل عملية تحديد ، وتوصيف ، ورسم خرائط ، وتحليل مسارات االتصاالت بين املؤسسات املشاركة في ترجمة األبحاث 

املؤسسات ( قائمة ب1(. ستقوم كل مجموعة صغيرة بإنتاج ثالثة مخرجات: )6إلى  1لتحديات األمراض الحيوانية املصدر )الخطوات من 

( خريطة تصف مسارات التواصل بين املؤسسات املذكورة التي تدعم 2املصرية التي تشارك في الترجمة البحثية ملرض حيواني منتقى ؛ )

( قائمة من ثالثة تحديات على األقل وحلول محتملة إلنشاء والحفاظ على مسارات االتصاالت على الخريطة. في نهاية 3ترجمة البحوث ؛ و )

اط ، ستعاود املجموعات الصغيرة عقد لقاءات للمقارنة ، وسيقوم مشرفو املجموعات الصغيرة بمشاركة النقاط البارزة من مناقشات النش

 مجموعتهم.

 :يلي بما النشاط لهذا الرئيس املدرب يقوم أن املتوقع من

 التخطيط؛ عملية وتوضيح تقديم: النشاط بداية في •

 لالجتماع. املشاركين جميع إعادة بمجرد الصغيرة، مجموعاتهم مناقشات األفكار من عملية تبادل التدريب على: النشاط نهاية في •

 :يلي بما النشاط لهذا الصغيرة املجموعات مدربو يقوم أن املتوقع من

 الصغيرة؛ مجموعاتهم ضمن النشاط هذا من 6 - 1 الخطوات وقيادة تقديم •

 الصغيرة؛ مجموعاتهم داخل 6 - 1 الخطوات املناقشات فيالتدريب على املساهمة في  •

 الخطوات االتصال، مسارات قائمة باملؤسسات وخريطة) كبيرة ورقات عمل على الصغيرة مجموعاتهم مناقشات مخرجات تسجيل •

املوضحة  املتضمنة في التعليماتللتوجيهات  وفًقا ،(5 الخطوة وحلولها، االتصاالت تحديات قائمة) املدرب عمل ورقة في أو( 2-6

 .أدناه

 تقرير عن النتائج التي توصلت إليها املجموعة عندما تجتمع املجموعات الصغيرة في نهاية النشاط أو تساعد أحد املشاركين املعينين •

 .في إعداد مالحظاتهم املوجزة
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نشاط تخطيط مسارات االتصال

التخطيط واإلعداد

 .العملية خطوات جميع على والتعرف النشاط مراجعة •

 واملصطلحات العمل إلطار التواصل سلسلة مكون  وخاصة املصطلحات، عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة ومسرد إطار مراجعة •

 تعرف بعد النشاط هذا إجراء سيتم(. والتواصل املتبادل والطرف املعني بالصحة الواحدة، والركيزة، القطاع،) بالتواصل املتعلقة

 .بكليهما دراية على املشاركين بأن واالعتقاد ومسرد املصطلحات إطار العمل على املشاركين

املنسق الرئيس ي فقط: االستعداد لعرض نشاط الخرائط. •

o  (. إذا كنت ترغب في استخدام هذا املثال 42-44يوجد مثال على عملية التعيين املتوفرة في مجموعة الشرائح )الشرائح

، تعّرف على املحتوى وتأكد من أنك مرتاح لتقديم املثال.

o  
ً
 عن إذا كنت تفضل بناء املثال الخاص بك ، فابدأ باختيار مرض الستخدامه في عرض الخرائط. اختر مرضا

ً
مختلفا

املرض )األمراض( الذي سينظر فيه املشاركون حتى ال يؤدي إلى استباق نتائج هذا النشاط )مثل األمراض املنقولة 

بالنواقل(. الغرض من العرض هو فقط لتعريف املشاركين بعملية رسم الخرائط.

o  ت تشارك في ترجمة البحوث مؤسسا 5 - 3تدرب على تطوير خريطة مسارات اتصال بسيطة لهذا املرض الذي يشمل

إلى أنشطة الوقاية والسيطرة لهذا املرض.

استناًدا إلى حجم مجموعة التدريب ، حدد ما إذا كان سيتم إجراء النشاط في مجموعات صغيرة. في حالة القيام بالنشاط في  •

 للمجموعات لضمان تمثيل جميع القطاعات وا
ً
لباحثين وصانعي السياسات في مجموعات صغيرة ، فكر في تعيين متدربين مسبقا

ر ثاٍن أو تعيين عضو  كل مجموعة. تعيين واحد أو اثنين من امليسرين لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

مجموعة لتدوين مالحظات أثناء قيام امليسر اآلخر بقيادة النشاط.

م يكن كذلك ، فحدد ما إذا كانت املجموعات ستختار حدد ما إذا كان سُيطلب من كل مجموعة تحليل نفس املرض. إذا ل •

مجموعاتها أم يتم تعيينها مسبًقا ملرض معين.

بداية النشاط

ر الرئيس ي الغاية واألهداف التعليمية  • يِسّ
ُ
سيقدم امل

للنشاط ، باستخدام شرائح النشاط كمرجع ، 

ويوضح باختصار عملية رسم الخرائط للمجموعة 

الكاملة.

o  في مجموعة  39 - 46ارجع إلى الشرائح

الشرائح.

سيقوم املدرب الرئيس ي بتوجيه املشاركين لالنقسام  •

إلى مجموعات صغيرة )إذا لزم األمر(.

األبحاث ترجمة في املشاركة باملؤسسات قائمة تطوير : 1 الجزء نشاط

املرض الخاص بك اختر : 1 الخطوة

داء أو  (HPAIإنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض ) :النشاط هذا في ملناقشته مرض اختيار املشاركين من اطلب كل مجموعة، ضمن •

 البروسيالت.

.كبيرة ورقة أعلى في ملجموعتك املختار املرض اسم اكتب •
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 لخطوة 2: تحديد املؤسسات واإلدارات املحددة على املستوى الوطني واملحافظات التي يمكن أن تشارك في ترجمة البحوث إلى أنشطة

 الوقاية والكشف واالستجابة للمرض املختار ، بما في ذلك: )1( املؤسسات الحكومية املشاركة في أنشطة البحوث و / أو السياسات ؛

 الجامعات العامة والخاصة ومؤسسات البحوث األخرى ؛ )3( املنظمات الحكومية املدمجة؛ )4( املنظمات أو املؤسسات غير )2(

.الربحية ؛ و )5( املنظمات املهنية

. بمفردهم املشارك عمل ورقة في املتوفرة املساحة في املؤسسات إلدراج دقائق خمس مجموعتك في في البداية، امنح املشاركين •

 .والخاصة بقدر املستطاع الربحية وغير العامة اإلدارات /املؤسسات من ممكن عدد أكبر إدراج املشاركين من اطلب

o عند محددين يكونوا أن على املشاركين شجع. املؤسسة نفس داخل كليات أو متعددة أقساًما القائمة تتضمن أن يمكن 

 املعنية ذو الصلة. األطراف لتسجيل الضرورة

o اضف املؤسسات املشاركة في إجراء البحوث واستخدام البحوث إلثراء السياسات واملمارسات

o يجب أن يكتب املشاركون  وصًفا موجًزا لدور  كل مؤسسة مدرجة في ترجمة األبحاث )عبارة أو جملة واحدة ، على سبيل 

 .("املثال "إنتاج اللقاحات الحيوانية

.الكبيرة الورقة على جماعية قائمة بتجميع قم فردي، بشكل قوائمهم بإنشاء املشاركون  قام أن بعد •

o تأكد. كبيرة ورقة على املنظمات من مشتركة قائمة وكتابة الفردية قوائمهم على املؤسسات مشاركة يناملشارك من اطلب 

 .أفكارهم بهدوء ملشاركة املشاركين دعوة من

املرض  من الوقاية في دوًرا تلعب التي املنظمات هي ما: للمشاركين توجيه سؤال في فِكر باملناقشة، للمطالبة ▪

)س(؟ املرض على البحوث تجري  التي وأي من املنظمات له؟ االستجابة أو عنه الكشف أو )س(

  ، ثم اسأل عن اقتراحات املؤسسات املشاركة ▪
ً
 اسأل عن اقتراحات املؤسسات املشاركة في إجراء البحوث أوال

 في استخدام البحث .سيساعد هذا املنهج املنظم على التأكد من اكتمال قائمة املؤسسات

 بينما يقترح املشاركون  مؤسسات جديدة إلضافتها إلى القائمة ، اطلب من املشاركين أن يصفوا باختصار ▪

 املسؤولية األساسية أو األنشطة األساسية للمؤسسة .توفر هذه املعلومات أساًسا لتوصيف كل مؤسسة

 .في الخطوة 3

o تلك أدرجوا قد كانوا إذا ما إلى ارةاإلش أو أيديهم رفع مجموعتك أعضاء من اطلب القائمة، إلى مؤسسة كل إضافة عند 

 هذه تساعد قد. اسمائهم بجوار املؤسسة بإدراج قاموا الذين املشاركين عدد بتدوين وقم الفردية، قوائمهم في املؤسسة

  تلعب أنها ُيعتقد ما نادًرا التي املؤسسات حول  املعلومات
ً
 املؤسسات من شبكات بناء جهود في األبحاث، ترجمة في دورا

 .للصحة واحد سياق في األبحاث ترجمة في املشاركة

o دوًرا تلعب معينة مؤسسة كانت إذا ما حول  يختلفون  الصغيرة مجموعتك في املشاركون  كان إذا. شاملة القائمة اجعل 

 القائمة في املؤسسة تظل أن يجب كان إذا ما ومناقشة األولية قائمتك في املؤسسة تضمين فعليك األبحاث، ترجمة في

 . البحثية الترجمة في مؤسسة كل أدوار توصيف عند ،3 الخطوة في

.املختار للمرض واالستجابة والكشف الوقاية أنشطة في البحثية الترجمة بعملية معنية إدارة أو  مؤسسة كل دور  : وصف3الخطوة 

ركز إدارة /مؤسسة كل مهمة كانت إذا ما تحديد املشاركين من اطلب الصغيرة، مجموعتك في البداية، في •
ُ
 صحة على األول  املقام في ت

 .البيئة أو الحيوان أو اإلنسان

o املناسبة التالية بالرمز/الرموز  مؤسسة ميز كل ،2 الخطوة في املطورة القائمة في:

(.املربع) بعالمة اإلنسان بصحة املعنية املؤسسات تمييز ▪

(.الدائرة) بعالمة الحيوان بصحة املعنية املؤسسات تمييز ▪

(.املثلث) بعالمة البيئية بالصحة املعنية املؤسسات تمييز ▪

 .متعددة برموز  قطاع من أكثر في العاملة املؤسسات تمييز ▪

.السياسة أو البحث أنشطة على يشتمل اإلدارة/  للمؤسسة( األنشطة) األساس ي النشاط كان إذا ما تحديد املشاركين من اطلب •

o املناسبة التالية بالرمز/الرموز  مؤسسة ميز كل ،2 الخطوة في املطورة القائمة في:

بعالمة )النجمة(. بالبحوثتمييز املؤسسات املعنية  ▪
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  بعالمة )شكل املعين(. بالسياساتتمييز املؤسسات املعنية  ▪

 تقييم أو تنفيذ أو تطوير جوانب من جانب أي املشاركين تذكير سياسة أنشطة تتضمن قد •

  .والبيئية والحيوانية البشرية الصحة لتعزيز البرامج أو السياسات

 .بالعالمتين والسياسات البحث في املشاركة املؤسسات تمييز ▪

 القائمة كانت إذا. ممثلة والسياسات البحث وركائز القطاعات جميع كانت إذا ما لتحديد قائمتك على املؤسسات بمراجعة قم •

 تلك من املؤسسات حول  أفكار مشاركة مجموعتك في املشاركين من فاطلب معينة، ركائز أو قطاعات من مؤسسات إلى تفتقر

 .املختار للمرض الصحية التحديات ملكافحة األبحاث ترجمة في تشارك أن يمكن التي الركائز /القطاعات

 في ورقة عمل املشاركين. يمكن للمشاركين املتابعة مع مناقشة املجموعة من خالل مالحظة التصنيفات •

 عرض قائمة املؤسسات في مكان يمكن للمشتركين مشاهدته فيه. ستكون هذه القائمة بمثابة مرجع في الخطوات الالحقة. •

االتصال مسارات خريطة : تطوير2نشاط الجزء   

األمراض من الوقاية أنشطة إلى البحوث ترجمة في املشاركة املؤسسات بين القائمة االتصال ملسارات خريطة وضع :4 الخطوة  

لها واالستجابة ، عنها والكشف ، الحيوانية . 

 باستخدام املختارة، البحثية الترجمة سيناريو في دوًرا تلعب التي املؤسسات تحديد املشاركين من اطلب ، كمجموعة في البداية، •

 .كمرجع 3 و 2 الخطوتين في تطويرها تم التي املؤسسات قائمة

 لتصنيف أعاله الرموز  ذلك في بما مؤسسة، لكل مربًعا ارسم مجموعتك، أبحاث ترجمة سيناريو املدون عليها الكبيرة الورقة على •

 .والنشاط للقطاع وفًقا مؤسسة كل

o بك الخاصة االتصاالت لخريطة األساس بمثابة التخطيط هذا. 

o بينها ما لكتابة كافية مساحة ترك ضمان مع املربعات، بتفريغ قم مؤسسة، لكل املربعات رسم عند. 

o :على سبيل المثال 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بالنظر إلى املؤسسات املضافة إلى خريطتك، امنح املشاركين خمس دقائق للنظر في األسئلة التالية: •

o  لحالیة ل االتصارات امساك لذبما في ث، لبحاجمة رتدث طوال دورة یحذي لل اصوالتافي ظر لناعلی ن کیرلمشااشجع

 لتحفيز املناقشة، اطلب من املشاركين النظر في التواصل لألغراض التالية:بة. وغرلموا

التواصل حول البحوث، بما في ذلك نتائج البحوث التي تساعد على تنفيذ التطبيق، والقيود على البحوث،  ▪

 البارزة في املعرفة العلمية والثغرات

التواصل حول األنظمة الصحية، بما في ذلك السياسات والبرامج للوقاية من األمراض حيوانية املصدر  ▪

والكشف عنها واالستجابة لها، والتي يمكن أن تكون مستندة إلى البحوث والعوامل على مستوى األنظمة التي 

 تؤثر على ترجمة األبحاث

يرات على قطاعات الصحة الواحدة األخرى، بما في ذلك آثار التطبيق على قطاعات التواصل حول التأث ▪

 الصحة الواحدة األخرى واملعلومات أو املوارد من القطاعات األخرى التي يمكنها تنفيذ التطبيق

 التواصل حول الجوانب األخرى لدورة الترجمة البحثية ▪

   2المؤسسة    1المؤسسة 

   4المؤسسة     3المؤسسة 
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عات املرسومة لكل مؤسسة، ارسم الروابط بين املؤسسات لتوضيح مسارات كمجموعة صغيرة، على الورقة التي تحتوي على املرب •

التواصل.

o  ارسم سهام ثنائية االتجاه→ ( بين املؤسسات التي تتواصل حالًيا ، باستخدام خطوط صلبة—.)

على سبيل المثال: •

: تحديد التحديات والحلول املحتملة لالتصال املتبادل بين املؤسسات.5الخطوة 

 للنظر دقائق خمس مجموعتك في املشاركين امنح ،4 الخطوة في إنشاؤها تم التي االتصاالت مسار خريطة باستخدام في البداية، •

 :التالية األسئلة في

o  املؤسسات:التحديات التي تواجه إنشاء خطوط اتصال جديدة بين

ما هي مسارات االتصال الجديدة التي يجب تأسيسها؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها إلنشاء  ▪

مسارات اتصاالت جديدة؟

إلنشاء خطوط اتصال والحفاظ عليها؟ لتكريسهاهل تعتقد أن لدى املؤسسات موارد كافية  ▪

o  الرسمية مقابل غير الرسمية:التحديات املتعلقة باستخدام آليات االتصال

هل هناك عمليات أو اتفاقيات أو مجموعات عمل محددة للتواصل أو تبادل املعلومات بين املؤسسات؟ أم  ▪

أن مسارات التواصل هذه تعتمد على العالقات الشخصية أو االنتماءات الشخصية؟

التصال الرسمية أو غير ما هي فوائد مسارات التواصل الرسمية مقابل غير الرسمية؟ هل مسارات ا ▪

الرسمية أكثر فعالية من أجل التواصل املستمر ثنائي االتجاه بشأن ترجمة األبحاث؟

إذا كانت مسارات االتصال الحالية غير رسمية في املقام األول ، فهل هناك فرص إلنشاء خطوط اتصال  ▪

رسمية أكثر؟

o :التحديات في التواصل بين املؤسسات

ات االتصال التي حددتها مجموعتك ملؤسسة معينة )أي كم عدد املؤسسات مسار  عدد كم ،في املتوسط ▪

األخرى املرتبطة بهذه املؤسسة(؟ هل هذا الرقم أعلى أو أقل من املتوقع؟ هل تعتقد أن املؤسسات ستواجه 

صعوبة في تخصيص املوارد إلنشاء وصيانة خطوط االتصال هذه؟

ذ ألخامع ، لمختلفة ز اکائرلت أو ااعاطلقافي ت سساؤلماا هبل صواتتلتي طرق الافي ت ختالفاك اناھل ھ ▪

 لالتصاا لشکاوأ ، سسیةؤلما میةرهلت التسلسال، واسمي رلوى المستت اقعاوتل مثل مواعر العتبان ابعی

؟لمفضلةا

o ما هي بعض الحلول املحتملة لتحديات االتصاالت التي حددتها؟

فردي ، اطلب من املشاركين مشاركة إجاباتهم ومناقشتها كمجموعة صغيرة.بعد أن يدرس املشاركون األسئلة بشكل  •

o .اطلب من املشاركين الرجوع إلى الخريطة واستخدام خبراتك للمساعدة في إجراء مناقشة فورية

2المؤسسة   1المؤسسة 

  4المؤسسة   3المؤسسة 
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o  املالحظات في قم بتدوين املالحظات حول التحديات الرئيسية والحلول املحتملة التي يشاركها املشاركون في قسم

. قم بتضمين ثالثة تحديات مميزة وحلول محتملة على األقل في قائمة مجموعتك. سوف تشارك هذه النتائج 2امللحق 

مع املجموعة الكبيرة عندما ينعقد املشاركون ملقارنة النتائج ، في الخطوة التالية.

.الخطوة 6 :إضافة مسارات االتصال املطلوبة إلى خريطتك

كمجموعة صغيرة ، تحديد مسارات االتصال املفقودة التي تعتبر مهمة لترجمة البحوث إلى الوقاية من األمراض الحيوانية ،  •

والكشف عنها ، والتحكم فيها.

موجودة حالًيا. الغير( لتحديد مسارات االتصال املهمة 5ارجع إلى نقاشك حول تحديات وحلول االتصاالت )الخطوة  •

.(- - -)بين املؤسسات التي يجب أن تكون متصلة ، باستخدام خطوط متقطعة  →ية االتجاه ارسم سهام ثنائ •

النظر في تصوير خرائط مسارات االتصال املكتملة ملشاركتها مع املشاركين بعد النشاط. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للمشاركين  •

املشارك.متابعة عملية التعيين وأخذ مالحظاتهم الخاصة في ورقة عمل 

النتائج مقارنة: 3 الجزء نشاط

 النتائج مقارنة: 7 الخطوة

 وخرائط املؤسسات ملشاركة قوائم يجتمعوا أن املشاركين جميع من اطلب املحدد، الوقت نهاية من دقيقة ثالثين إلى قبل عشرين •

 .ومقارنتها االتصاالت مسارات

o ملراجعة دقائق عشر واملدربين املشاركين منح وسيتم بالجدار، مجموعة كل وخريطة املؤسسات قائمة سيتم إرفاق 

:يلي ما في والنظر األخرى  الخرائط

مسارات  خرائط تكون  فكيف الترجمة، في بحث أو ملرض مختلًفا سيناريو أخرى  مجموعات درست إذا ▪

خرائطك؟ عن مختلفة أو مماثلة بها الخاصة االتصال

مجموعتك؟ تحددها لم التي االتصاالت مسارات أو املعنيةاألطراف  مجموعات أي حددت هل ▪

 كيف تتشابه التحديات والحلول املحتملة ملرض مختلف ؟ ▪

o  يجب على امليسرين تدوين مالحظات على اإلجابات على األسئلة أعاله ، باإلضافة إلى اتجاهات أو مالحظات أخرى مثيرة

 .2 لالهتمام حول الخرائط في قسم املالحظات في امللحق

o  سيعود املشاركون إلى مقاعدهم ، ويجب على ممثل )منسق أو مشارك( من كل مجموعة مشاركة واحدة أو اثنتين من

األشياء املثيرة لالهتمام التي تعلمها حول االتصال وصحة واحدة.

يمكن استخالص هذه النتائج من مناقشات مجموعتك الصغيرة و / أو مقارنة خرائط مسارات االتصال التي  ▪

 أنشأتها املجموعات املختلفة.

بعد النشاط

فكر في تصوير قائمة مؤسسات املجموعة وخريطة مسار االتصاالت ملشاركتها مع املشاركين بعد التدريب. •
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دراسة حالة إنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض تمريناملدرب:  إرشادات

النشاط مقدمة

الغرض

 أنظمة عن البحثية الترجمة الستكشاف مصر في أجريت التي( HPAI) اإلمراض شديدة الطيور  إنفلونزا حول  املنشورة البحوث استخدام

 .الحيوانية والصحة العامة الصحة

التعلم أهداف

 األمراض من للوقاية تعزيزها وكيفية البيطرية والسياسة العامة الصحة على البحوث تطبيق يمكن كان إذا ما تقييم: التعلم هدف •

 .مصر في لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية

o والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في البحث لنتائج األقل على تطبيقات ثالثة وصف: الهدف 

 .البيطرية

o تطبيقها من تضِعف والتي املقدمة العلمية النشرات في والنتائج البحث منهجية من األقل على قيود ثالثة تحديد: الهدف 

 .البيطرية والسياسة العامة الصحة على

o تمنع، قد التي نفسها األبحاث عن مستقلة تكون  النظم مستوى  على العوائق من األقل على أمثلة ثالثة تحديد: الهدف 

 .البيطرية والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في البحث نتائج ترجمة تؤخر أو تحد، أو

 العامة الصحة على البحوث تطبيق كيفية حول  القطاعات بين االتصاالت تدعم التي الرئيسة العوامل على التعرف: التعلم هدف •

.لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز البيطرية والسياسة

o الواحدة الصحة سياق في البحوث ترجمة تحديد: الهدف.

النشاط على عامة نظرة

يستخدم هذا التمرين دراسة حالة األبحاث املنشورة التي أجريت في مصر الستكشاف الترجمة البحثية إلى الصحة العامة والسياسة 

ز على تحديات الوقاية من فيروس إنفلونزا الطيور ومكافحتها في واملمارسات البيطرية في مصر. 
ّ
تستند دراسة الحالة إلى ثالثة منشورات ترك

مصر ، ويشمل كل منها مؤلًفا واحًدا على األقل من مؤسسة أبحاث مصرية )انظر منشورات دراسة الحالة ، أدناه(. سيحدد املشاركون 

تطبيقات املحتملة لنتائج األبحاث في هذه املنشورات باستخدام إطار واحد لترجمة األبحاث مسارات االتصال وتحليلها ووصفها لدعم ال

(. سيجيب املشاركون ويناقشون سلسلة من األسئلة التي توجههم من خالل تطبيق اإلطار على منشورات دراسة الحالة ، OHRTالصحية )

ة التكامل لكل خطوة. إن أهمية دمج وجهات نظر الباحثين وصانعي السياسات بما في ذلك األسئلة الخاصة باألدلة البحثية والسياسة وأعمد

في تصميم وتطبيق التطبيقات ذات الصلة والفعالة واملفيدة محليا هي محور رئيس ي لألسئلة واملناقشة. ولهذا السبب ، يركز النشاط على 

سياسية له أهمية خاصة لتلك الخطوات. على الرغم من أن ، ألن تكامل البحث وجهات النظر ال OHRTمن إطار عمل  6و  4-2 الخطوات

مدرجتين في اإلطار ألنهما مناسبان لترجمة األبحاث ، ال تتم تغطية أي خطوة في هذا التمرين. ويعني استخدام البحث املحلي  5و  1الخطوتين 

املشاركينفي دراسة الحالة هذه أن تطبيقات البحث التي تمت مناقشتها ستكون ذات صلة وثيقة ب

على البحث الفعلي وتبادل املالحظات مع نظرائهم حول أفكار ترجمة األبحاث الخاصة ببعضهم  OHRTمن خالل ممارسة تطبيق إطار 

 البعض ، سيتعلم املشاركون عملية ترجمة األبحاث. وعلى الرغم من أن دراسة الحالة تركز على أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض ، فإن إطار

واملهارات التي سيكتسبها املشاركون قابلة للتطبيق على نطاق واسع في ترجمة األبحاث ملواجهة تحديات الوقاية من األمراض  OHRTعمل 

الحيوانية األخرى والتحكم فيها. في نهاية هذا التمرين ، يجب أن يكون املشاركون قادرين على تطبيق اإلطار على نتائج البحوث الجديدة 

لتطبيقات البحثية املحتملة ، بما في ذلك نتائج األبحاث من أبحاثهم الخاصة أو غيرها من املطبوعات املنشورة. بعد التدريب لتحديد وتقييم ا

، من املتوقع أن يستخدم املشاركون اإلطار والدروس املستفادة من مناقشات دراسة الحالة لتحديد وتعزيز فرص الترجمة البحثية في عملهم 

اتهم املهنية. سيتاح للمشاركين فرصة ممارسة هذه املهارة ووضع خطة عمل أولية للترجمة البحثية في إطار "استخدام ، كجزء من مسؤولي

إطار عمل بحوث صحة اإلنسان في عملك" في نهاية التدريب.
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لرغم من أن األدبيات املقدمة لن يؤدي هذا التمرين إلى وضع خطة محددة لترجمة األبحاث الخاصة بأنفلونزا الطيور عالية اإلمراض. على ا

أجريت في مصر وتم اختيارها ألنها تتناول التحديات الرئيسية في الوقاية من فيروس إنفلونزا  التي تمثل بحوث أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض

الطيور ومكافحتها في مصر ، إال أنها ليست شاملة. هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث الواسعة النطاق حول املرض ، ونظرة ثاقبة إلى 

حة املتأثرين لوضع خطة ترجمة بحثية محددة ألنفلونزا الطيور عالية اإلمراض. احتياجات األنظمة الصحية ، والتواصل مع أصحاب املصل

إطالع هذه العملية. OHRTيمكن لإلطار 

ة ال يحتاج املشاركون إلى خبرة أو خبرة مباشرة في أنشطة البحوث أو السياسات الخاصة بأنفلونزا الطيور عالية اإلمراض للمشاركة في دراس

ر لدراسة الحالة هذه عرًضا مختصًرا عن أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض يوفر معلومات أساسية عن املرض  الحالة هذه. تشمل مواد امليِسّ

وتأثيرات املرض في مصر والتحديات الرئيسية للوقاية من املرض ومكافحته في مصر. باإلضافة إلى ذلك ، تتضمن املواد عروض تقديمية 

الحالة التي توفر معلومات خلفية إضافية ذات صلة باملنشور ونظرة عامة على هدف الدراسة قصيرة لكل منشور يستخدم في دراسة 

وأساليبها والنتائج الرئيسية واستنتاجات املؤلفين. تحتوي هذه املواد األساسية على معلومات كافية لجميع املشاركين ممن لديهم معرفة 

يعملون نحو الحصول على درجة جامعية( لقراءة املنشورات املختارة وتقييمها. خالل متقدمة باألمراض الحيوانية املنشأ )أي أن لديهم أو 

الحدث التدريبي ، سيقدم امليسرون العروض التقديمية للمرض والنشرات قبل مناقشات املجموعات الصغيرة لضمان حصول جميع 

بعض املشاركين على األقل ممن لديهم معرفة وخبرة مهنية في املشاركين على املعرفة الكافية للمشاركة في التمرين. ومع ذلك ، فإن وجود 

يم رؤى األنشطة البحثية أو املتعلقة بالسياسة املرتبطة بأنفلونزا الطيور عالية اإلمراض يعد أمًرا مفيًدا ، حيث يمكن لهؤالء املشاركين تقد

الصحية والتي تثري مناقشات املجموعة. والتحديات التي تواجه النظمأنفلونزا الطيور إضافية حول املشهد البحثي في

رض لحالة لماسة دراسة رمماف تکییأو ضافیة ورات إمج منشدکیفیة ول حدات شاإرعلی ول للحصب یدرلتواد امف : تکیی5ق لملحاجع را

وان.لحیف امختل

الالزمة املواد

 الطيور  إلنفلونزا الشامل التقديمي والعرض النشاط، لعرض شرائح تشمل التي الحالة، بدراسة الخاصة الشرائح مجموعة •

(HPAI ،)(منشور  لكل واحدة قصيرة، تقديمية عروض ثالثة) باملنشورات الخاصة التقديمية والعروض

o  47 - 94الرجوع إلى الشرائح. 

 (املشاركين حزمة في متضمنة مشارك، لكل واحدة عمل ورقة) املشارك عمل ورقة •

 (4 امللحق صغيرة، مجموعة لكل واحدة عمل ورقة) املدربين عمل ورقة •

األمر لزم إذا املناقشة أثناء كمرجع الستخدامها الحالة، دراسة منشورات من مطبوعة نسخ •

 واملدربين للمشاركين الكتابة أدوات •

النشاط الستكمال املستغرق  الوقت

 دقيقة 45 - 30، واملنشورات:  HPAIمقدمة ملمارسة ،  - 1الجزء  •

ساعة 2 -دقيقة  30ساعة و  1مناقشة مجموعة صغيرة:  - 2الجزء  •

 دقيقة 45 -دقيقة  30ملخص املناقشة:  - 3الجزء  •

الحالة دراسة منشورات

ا تتضمن منشورات ثالث إلى هذه الحالة دراسة تستند
ً
:املصرية البحث مؤسسات أجرتها التي( HPAI) اإلمراض شديدة الطيور  إنفلونزا عن بحث

(، .Zaki, A) س وزكي(، .Refaey, S) س ورفاعي(، .Talaat, M) م وطلعت(، .Dueger, E) ي ودوجر(، .Lohiniva, A. L) ل أ لوهينيفا .1

: مصر ريف في والذبح الدواجن تربية ممارسات( .Kandeel, A) أ وقنديل(، .Chisholm Horton, K) ك هورتون  وشيشولم

، 1251-1259 ،7 األخرى  التنفسية والفيروسات االنفلونزا. H5N1 بفيروس البشرية لإلصابة الخطر عوامل استكشاف

doi:10.1111/irv.12023 (2013). 

(، .Arafa, A) أ وعرفة(، .Saad, A) أ وسعد(، .Abdlenabi, A) أ النبي وعبد(، .Elshiekh, H) ه والشيخ(، .ElMasry, I) اي املصري  .2

 وديناميكياتها H5N1 الطيور  إنفلونزا مراقبة( .Jobre, Y.M) م واي وجوبر(، .Lubroth, J) ج ولوبروث(، .Fasina, F.O) و ف وفاسينا
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، 805-814 ،64 والناشئة للحدود العابرة األمراض. مصر ، الحية الطيور  أسواق في الدواجن في

doi:10.1111/tbed.12440(2017) 

 .Zaki, S) أ س وزكي(، .Zeid, D. A) أ د وزيد(، .Elabd, M. A) أ م والعبد(، .Kayed, A. S) س أ وكايد(، .Gomaa, M. R) ر م جمعة .3

A. ،)س أ والرفاعي (El Rifay, A. S. ،)س ل وشريف (Sherif, L. S. ،) ب ب وماكينزي (Mckenzie, P. P. ،)ج ر ووبستر (Webster, R. 

G. ،)ج ر وويبي (Webby, R. J. ،)أ م وعلي (Ali, M. A. ،)ج وكيالي (Kayali, G. )الطيور  انفلونزا (A (H5N1 و (A (H9N2 املصلي 

، 1399-1407 ،211 املعدية األمراض مجلة. ومحددة محتملة سيروفيبيميولوجي دراسة: املصريين بين للعدوى  الخطر وعوامل

doi:10.1093/infdis/jiu529 (2015)

النشاط هذا على التدريب كيفية

 5لتسهيل ممارسة دراسة الحالة هذه ، سيقوم امليسرون باتباع الخطوات أدناه. يعمل هذا النشاط بشكل أفضل مع مجموعات صغيرة من 

قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية. يجب تعيين مشرف واحد أفراد مع مزيج من الخبرة املهنية بما في ذلك الخبرة في  9إلى 

ر اآلخ يِسّ
ُ
ر ثاٍن أو تعيين عضو مجموعة لتدوين مالحظات أثناء قيام امل ر على األقل لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

بقيادة التمرين.

سيقوم أحد امليسرين بتقديم التمرين إلى املجموعة الكاملة وتقديم العروض التقديمية للمرض والنشر. سيقوم مليسرين بتوجيه املشاركين 

في مجموعتهم من خالل عملية تحديد وتحليل التطبيقات املحتملة لنتائج األبحاث في األدبيات املقدمة من خالل ورقة عمل املشارك لدراسة 

. ويشمل أسئلة املناقشة املرتبطة باألدلة OHRTفلوانزا الطيور. تم تنظيم ورقة العمل الخاصة باملشاركين بشكل مماثل إلطار عمل حالة إن

من اإلطار. في بداية كل خطوة ، سيتاح للمشاركين الوقت لقراءة املالحظات املتعلقة  6و  4-2 للخطواتالبحثية والسياسة وأعمدة التكامل 

رو املجموعات الصغيرة بإجراء مناقشة حول بجميع الدعا مات لهذه الخطوة ، والنظر فيها وتدوينها على األسئلة. بعد ذلك ، سيقوم ميِسّ

. وهذا تدوين املالحظات وعدم االشتراك اإلجابات على جميع األسئلة قبل االنتقال إلى الخطوة التالية. أثناء املناقشة ، يجب على امليسرين

ن ال ينبغي أن يقدموا إجابات محددة لألسئلة في ورقة العمل بل باألحرى يستمعون إلى مالحظات املشاركين ويدونونها حول يعني أن امليسري

أفكار موجزة تعكس تفكير املجموعة. بسبب مزيج الخبرة والتجربة في كل مجموعة صغيرة ، يجب أن يكون املشاركون قادرين على معالجة 

 تحفيزاملناقشةا في ورقة العمل بشكل جماعي. إذا كان املشاركون يواجهون صعوبة في اإلجابة عن سؤال ، فيمكنك جميع أو كل األسئلة تقريبً 

عن طريق طرح األسئلة الرئيسية الواردة في دليل امليّسر ، أدناه. ستشارك املجموعات النقاط البارزة واالستنتاجات من مناقشتهم عندما 

ية النشاط.تجتمع املجموعة الكاملة في نها

 على وجه التحديد، بالنسبة لكل خطوة في إطار العمل، يجب على املدربين

 حول  أسئلة أي عن اإلجابة. الخطوة هذه في والتكامل والسياسة البحثية األدلة ركائز مكونات ومراجعة للخطوة موجز تقديم .1

 .الخطوة من الغرض

 في موجزة إجابات تسجيل املشاركين من الطلب. الخطوة في الثالثة بالركائز املرتبطة األسئلة لقراءة دقائق 10-5 املشاركين منح .2

.املجموعة مناقشة أثناء إليها لإلشارة املتوفرة املساحة

الحالة دراسة مجموعة مناقشات على عامة نظرة  

 الخطوة 1 :لم يتم تناولها في مناقشات املجموعة .في هذا النشاط ، يمثل األدب املقدم مخرجات الخطوة 1 من إطار واحد لترجمة •

.البحوث الصحية

   .الخطوات 2 - 4    :يناقش املشاركون  األسئلة املتعلقة باألدلة والسياسة والدمج في البرنامج قبل الشروع في الخطوة التالية •

 ، الخطوة 5 :لم يتم تناولها في مناقشات املجموعة .ينطوي  تنفيذ تطبيقات البحوث في مجال الصحة العامة ، أو الصحة الحيوانية•

 أو أنظمة الصحة البيئية على خطوات متعددة ، يقوم بها في املقام األول  صانعو السياسات ، والتي يتم تناولها في العديد من األطر

األخرى  لترجمة األبحاث (انظر امللحق  1

.الخطوة 6 :يناقش املشاركون  األسئلة املتعلقة باألدلة والسياسة والدمج •
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 للمناقشة األفكار وتنظيم اإلجابات في بالتفكير والبدء املناقشة أسئلة على بالتعرف للمشاركين السماح إلى الوقت هذا يهدف •

 .الصغيرة الجماعية

 .هذه الحالة دراسة في املستخدمة املنشورات بجميع الصلة ذات اإلجابات في التفكير على املشاركين تشجيع •

 على يندرقا ايكونو أن لمتوقعا من ليس لكنو عليها، دلرا في تياحهمربا ون يشعر سئلةأ يةأ على إلجابةا ركينللمشا زيجو •

 .ألسئلةا جميع على إلجابةا

 ستناقش األسئلة أن لهم فأكد معينة، بركيزة املرتبطة األسئلة من مجموعة أو سؤال على لإلجابة املشاركين أحد كافح إذا •

 .متوقع غير أمر فردي بشكل األسئلة جميع على واإلجابة كمجموعة

 يبهمرتد على ًداعتماا تلسياساا أو البحثية األدلة بركائز لمرتبطةا ألسئلةا على إلجابةا في أكبر حتياربا املشاركون  يشعر قد •

 قد. لمتنوعةا ةلخبرا ذوي  املعنية األطراف من تخالاملد لطلب اإلندماج ركيزة سئلةأ تصميم تم وقد ،لمهنيةا تهماخبرو

  املشاركون  يركز أن تقترح
ً
 إلى االنتقال قبل( السياسة أو البحث) خبراتهم مع أفضل تتماش ى التي الركائز في األسئلة على أوال

 .األخرى  الركائز في األسئلة في التفكير

 .ركيزة كل في األسئلة جميع تغطي الصغيرة املجموعات مناقشة على التدريب  .3

 مشاركة على بهدوء املشاركين دعوة من تأكد. كمجموعة إجاباتهم ومناقشة الفردية إجاباتهم مشاركة على املشاركين تشجيع •

 .أفكارهم

 مفيًدا مصدًرا ستكون  والتي ،(3 امللحق) املدربين عمل ورقة في الجماعية للمناقشة البارزة النقاط أو /و االستنتاجات تدوين •

 .الحضور  جميع مع املناقشات وتلخيص الرئيسة النتائج ملشاركة

. 2ينبغي على املشاركين أن يفكروا ويناقشوا نتائج البحوث من واحدة أو أكثر من املنشورات املستخدمة في دراسة الحالة هذه في الخطوة 

املشاركين من مناقشة التطبيقات ملجموعة متنوعة من السياسات توفر املنشورات املختارة أنواًعا مختلفة من نتائج األبحاث ، مما يمكن 

يقات والبرامج للوقاية من فيروس إنفلونزا الطيور ومكافحته. في الخطوة الثالثة والرابعة ، يكون التركيز على واحد أو اثنين من أكثر التطب

، تحديد احتياجات  6إلضافية كما يسمح الوقت. الخطوة الواعدة لضمان إكمال التمرين في الوقت املناسب. يمكن مناقشة التطبيقات ا

البحث املستقبلية ، يمكن أن تكون مناقشة أوسع. ويمكن استنتاج نتائج البحوث التكميلية وبعض تطبيقات البحوث من خالل نتائج من 

 يسمح الوقت.أكثر من منشور واحد. يمكن أن تناقش املجموعات الصغيرة أيًضا أكثر من تطبيق بحث واحد ، كما 

 

 :يلي بما النشاط لهذا الرئيس املدرب يقوم أن املتوقع من

 .واملنشورات للمرض التقديمية العروض وتقديم النشاط تقديم: النشاط بداية في •

 إعادة بمجرد الصغيرة، مجموعاتهم مناقشات من الصغيرة املجموعات ملدربي األفكار مشاركة عملية على التدريب: النشاط نهاية في •

 .لالجتماع املشاركين جميع

 :يلي بما النشاط لهذا الصغيرة املجموعات مدربو يقوم أن املتوقع من

 والسياسات البحثية األدلة ركائز مكونات ذلك في بما الواحدة، الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار من 6و   2 – 4ات خطو  تقديم •

 .خطوة كل في والتكامل

 .ركيزة بكل املرتبطة األسئلة في والنظر مراجعتهم أثناء املشاركين من األسئلة على اإلجابة •

 .األسئلة على للردود الصغيرة مجموعاتهم داخل املناقشة إدارة •

 جميع مناقشة من والتأكد النشاط، نهاية في الكاملة للمجموعة الرئيسة النتائج عن واإلبالغ املناقشات تلخص التي الردود تسجيل •

 .املخصص الوقت في الخطوات
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واإلعداد التخطيط

 .املناقشة أسئلة جميع على والتعرف النشاط استعراض •

 االستعداد على ملساعدتك املناقشة، ألسئلة إجابات على مالحظات دّون  أو فِكر. الحالة دراسة في املستخدمة املنشورات قراءة •

 .األسئلة حول  املناقشات على للتدريب

 لدمجوا لسياسةوا يةلبحثا األدلة بركائز لخاصةا تلبياناا صفو لكذ في بما ة،حدالوا الصحة أبحاث ترجمة عمل رطاإ جعةامر •

 .ةخطو لكل

قبل أسبوعين على األقل من موعد التدريب ، شارك املنشورات املستخدمة في دراسة الحالة هذه مع املشاركين. يجب أن يقرأ  •

املنشورات بعناية قبل موعد التدريب.املشاركون هذه 

 واإلعداد لها وتقديمها. واملنشورات رضللم یمیةدلتقا روضلعا جعةرام: طفق الرئيس املدرب •

 إلى حجم مجموعة التدريب ،  •
ً
ما إذا كان إجراء التمرين في مجموعات صغيرة. إذا تم إجراء التمرين في مجموعات صغيرة  حدداستنادا

 للمجموعات لضمان تمثيل جميع القطاعات والباحثين وصانعي السياسات في كل مجموعة. تعيين ، فكر في تعيين 
ً
متدربين مسبقا

ر ثاٍن أو تعيين عضو مجموعة لتدوين مالحظات  واحد أو اثنين من امليسرين لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

ر اآلخر بقيادة التمرين. يِسّ
ُ
أثناء قيام امل

النشاط بداية: 1 الجزء نشاط

ر الرئيس ي لهذا التمرين بتقديم الهدف  • وسيقوم امليِسّ

والغايات واألهداف التعليمية وشكل التمرين 

باستخدام شرائح دراسة الحالة كمرجع )الشرائح 

50 - 48.)

ر الرئيس ي مقدمة موجزة إلى أنفلونزا  • وسيقدم امليِسّ

الطيور عالية اإلمراض في مصر ، ويقدم ملحات عامة 

اث املختارة ، باستخدام شرائح عن منشورات األبح

(.51 - 87)الشرائح دراسة الحالة 

سيقوم املدرب الرئيس ي بتوجيه املشاركين لالنقسام  •

إلى مجموعات صغيرة تم تعيينها مسبًقا لهذا التمرين 

)عند الضرورة(.

عمل املشارك مذكورة أدناه. سيقود ميسرو املجموعات مجموعاتهم من خالل ورقة عمل املشارك. أسئلة املناقشة في ورقة  •

أقسام املالحظات للميسرين الستخالص املالحظات املوجزة أثناء مناقشة املجموعة لكل خطوة. 3يتضمن التذييل 

الصغيرة املجموعات مناقشات: 2 الجزء نشاط

 األسئلة ومناقشة دراسة خالل من مجموعاتهم املدربون  سيقود أعاله،" النشاط هذا على التدريب كيفية" قسم في املوضحة الخطوات باتباع

 األسئلة على التدريب لكيفية إرشادات توفر والتي الخطوات، بعض في املدرجة املالحظات إلى انتبه. أدناه املدرجة 6و   2 – 4 بالخطوات املرتبطة

 .املحددة الخطوات بهذه املرتبطة
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البحث لنتائج املحتملة التطبيقات حديدت   

ركيزة األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث الجديدة - 2الخطوة 

الحيوانية املصدر. إرشاد تحدد هذه الخطوة نتائج البحوث الجديدة في منشورات دراسة الحالة التي يمكن تطبيقها على تحديات األمراض 

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي النتائج الرئيسية للبحث؟ •

كيف تكون النتائج ذات صلة بسياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو االستجابة لها؟ •

:مالحظات

على أسئلة تم تناولها أثناء مقدمات كل منشور. يمكن للمشاركين مراجعة هذه األسئلة من ركيزة أدلة البحث  2تحتوي الخطوة  •

ومالحظة أي نتائج أو نتائج رئيسية إضافية للبحث لم يتم تحديدها في ملخص املنشور. خالل املناقشة الجماعية ، يمكنك 

ن تلك الواردة في ملخص املنشور.مراجعة اإلجابات بشكل موجز ومالحظة أي تداعيات يحددها املشاركون تختلف ع

قم بتوجيه املشاركين لتحديد نتائج األبحاث وآثارها على سياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و /  •

أو االستجابة لها.

الصحة العامة والحيوانية في نهاية هذه الخطوة ، يجب أن تختار مجموعتك نتائج األبحاث الواعدة للتطبيق على سياسة  •

، للمساعدة في تركيز هذه املناقشات. 2ملناقشتها خالل األسئلة املتعلقة بالسياسة والتكامل للخطوة 

ركيزة السياسات: التعرف على تحديات األمراض حيوانية املصدر - 2الخطوة 

خالل نتائج األبحاث في منشورات دراسة الحالة. إرشاد  تحدد هذه الخطوة تحديات األمراض الحيوانية املصدر التي يمكن استنتاجها من

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي السياسات والبرامج املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو االستجابة لها؟ •

لية هذه السياسات والبرامج؟ما هي الثغرات في املعرفة التي تحد من تصميم أو تنفيذ أو فعا •

ركيزة التكامل: تحديد التطبيق )التطبيقات( املحتملة لنتائج البحث - 2الخطوة 

تحدد هذه الخطوة تطبيقات نتائج البحوث في منشورات دراسة الحالة التي تتناول تحديات األمراض الحيوانية املصدر ذات األولوية. إرشاد 

األسئلة التالية:املشاركين من خالل مناقشة 

كيف يمكن استخدام نتائج األبحاث في السياسات أو البرامج الخاصة بالوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو  •

االستجابة لها؟ فكر في الطرق التي يمكن بها للبحوث تعزيز السياسات / البرامج القائمة أو املساعدة في تطوير سياسات / برامج 

دة.جدي

موضوع االتصاالت: من يشارك في تبادل املعلومات واالتصاالت في تمرين ترجمة البحث هذا؟ كيف ينبغي إبالغ املعلومات بين  •

أصحاب املصلحة هؤالء؟

2 
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 مالحظات:

قد يكون تذكير املشاركين بتعريف "تطبيق البحث" في هذا النشاط مفيًدا أثناء هذه الخطوة. تطبيق البحث هو االستخدام  •

ملقترح لنتائج البحث لتعديل املوجود أو تطوير برامج أو سياسات أو ممارسات أو منتجات أو خدمات جديدة للوقاية من ا

 األمراض الحيوانية املنشأ وكشفها واالستجابة لها.

ئط مسارات ملناقشة أسئلة مؤشر ترابط االتصاالت ، قد يكون من املفيد للمشاركين الرجوع إلى مالحظاتهم من نشاط رسم خرا •

 االتصال.

 تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد تطبيقين محتملين على األقل لنتائج األبحاث في املنشورات املختارة. •

في نهاية هذه الخطوة ، يجب على مجموعتك اختيار واحد أو اثنين من التطبيقات البحثية املحددة التي تعتبرها املجموعة واعدة ،  •

. مع مرور الوقت ، يمكنك مناقشة املزيد من البحوث األخرى 6و  4و  3لالهتمام ، أو مفيدة للتركيز عليها خالل الخطوات أو مثيرة 

 .2التطبيقات التي نوقشت خالل الخطوة 
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التكيف مع السياق املحلي

الخطوة 3 - عمود األدلة البحثية: تقييم قيود البحث ونقاط القوة

ركين تحدد هذه الخطوة نقاط القوة والقيود ملنهجية البحث والنتائج في منشورات دراسة الحالة التي تؤثر على إمكاناته للتطبيق. إرشاد املشا

من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي نقاط القوة والقيود لنتائج البحث؟ •

o  تعميم النتائج على مواقع جغرافية مختلفة ، أو مجموعات بشرية أو حيوانية ، أو مسببات األمراض ، أو هل يمكن

سالالت مسببات األمراض؟

o هل ستظل النتائج ذات صلة بمرور الوقت؟

ما هي نتائج البحوث األخرى املتاحة التي تعزز نتائج البحث في املنشورات املختارة؟ •

رى التي قد تكون متاحة والتي تتناقض مع نتائج البحث في املنشورات املختارة؟ما هي نتائج البحوث األخ •

مالحظات:

. كما يسمح الوقت ، يمكنك 2ركز نقاشك األولي على نتائج البحث التي تدعم التطبيقات التي اختارتها املجموعة في نهاية الخطوة  •

دراسة الحالة. مناقشة نقاط القوة والقيود لنتائج البحث األخرى في منشورات

تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد على األقل اثنين من قيود نتائج البحث في منشورات دراسة الحالة التي قد تؤثر على تطبيق  •

النتائج.

بعض األسئلة في هذه الخطوة تتطلب املزيد من البحوث. ألن املشاركين ليس لديهم الوقت للقيام بذلك خالل نشاط دراسة  •

الحالة ، شجعهم على مناقشة أنواع الدراسات ونتائج البحوث التي قد يبحثون عنها لإلجابة على هذه األسئلة. يمكن للمشاركين 

أيًضا مشاركة نتائج أبحاث محددة إذا كانوا على دراية بمجاالت الدراسة املشمولة في دراسة الحالة.

الخطوة 3 - ركن السياسات: تحديد العوامل على مستوى  األنظمة التي تعرقل أو تدعم الترجمة

تحدد هذه الخطوة العوامل داخل األنظمة الصحية املحلية التي قد تعيق أو تدعم تطبيق نتائج البحث في منشورات دراسة الحالة لتحديات 

املشاركين من خالل مناقشة األمراض الحيوانية املصدر. وتشمل هذه العوامل السياسات املحلية والبنية التحتية للنظم الصحية. إرشاد 

:2كيفية تأثير بعض أو كل العوامل التالية على تنفيذ تطبيقات البحث املقترحة في الخطوة 

البنية التحتية وقدرة القوى العاملة: هل تتمتع النظم الصحية املحلية بالبنية التحتية املناسبة والقوى العاملة لتنفيذ تطبيق  •

البحث املقترح؟

التنفيذ: ما التمويل واملوارد األخرى الالزمة للتنفيذ املستدام للتطبيق املقترح؟موارد  •

املعرفة واملواقف واملمارسات: كيف تؤثر املعرفة واملواقف واملمارسات من املمولين واملنفذين على التطبيقات  السياسةصانع  •

املقترحة؟

واملواقف واملمارسات القائمة في املجتمع على تبني التطبيق املقترح؟اعتماد املجتمع: كيف تؤثر فجوات املعرفة  •

3 
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 أو اللقاحات املقترح )على سبيل املثال ، ممرات تراخيص بالبحثالعوامل التنظيمية: ما هي املسارات التنظيمية ذات الصلة  •

األدوية(؟ كيف يمكن للحاجة إلى املوافقات التنظيمية منع أو تأخير ترجمة البحث؟

التنسيق بين القطاعات: هل توجد اختالفات في الحوكمة أو البعثات أو السلطات أو املمارسات أو املواقف عبر القطاعات؟ كيف  •

يمكن لهذه االختالفات أن تشكل تحديات أمام التنفيذ املنسق للسياسات والبرامج في الواجهة البينية بين اإلنسان والحيوان؟

مالحظات:

. كما يسمح الوقت ، يمكنك مناقشة عوامل 2لى التطبيقات البحثية التي اختارتها املجموعة في نهاية الخطوة ركز نقاشك األولي ع •

األنظمة الصحية التي تؤثر على تنفيذ تطبيقات البحث األخرى.

 ل املذكورة أعاله للعمل من خالل مناقشة هذه الخطوة في الوقت املناسب ، فكر في سؤال املشاركين في بداية املناقشة عن العوام •

من املحتمل أن يكون لها األثر األكبر على طلبات البحث التي تتم مناقشتها ، وملاذا. يمكن لبقية املناقشة التركيز على هذه  التي

العوامل.

م الصحية على األقل والتي قد تمنع أو تقيد أو تؤخر ترجمة نتائج •
ُ
البحث  تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد حالتين من الُنظ

في املنشورات املختارة.

الخطوة 3 - عمود التكامل: التكيف مع السياق املحلي

 تعمل هذه الخطوة على تنقيح تطبيق البحث املقترح على أساس املعرفة والخبرات في مجال البحث والسياسة من أجل االستفادة من

.العوامل التمكينية في النظم العلمية والصحية والحد من الحواجز

 كيف تضعف قيود البحث من تطبيقه على سياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر أو التحكم فيها أو االستجابة •

لها؟

كيف يمكن لعوامل النظم الصحية منع أو قصر أو تأخير ترجمة نتائج البحث؟ •

كيف يمكن تكييف تطبيق البحث ملراعاة حدود نتائج البحث والتغلب على حواجز النظم الصحية املحلية أو التغلب عليها؟ •

 موضوع االتصاالت: ما هي التحديات الرئيسية للتواصل ثنائي االتجاه بين أصحاب املصلحة املشاركين في عملية ترجمة البحث •

 هذه؟ فكر في كيفية تأثير االختالفات في الحوكمة أو املهام أو السلطات أو املمارسات أو املواقف بين أصحاب املصلحة على

.االتصال

موضوع االتصاالت: ما هي بعض الحلول املحتملة للتغلب على تحديات التواصل ثنائي االتجاه؟ •
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تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية 

الخطوة 4 - عمود األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث األخرى ذات الصلة

:التالية األسئلة مناقشة خالل من املشاركين إرشاد. املقترح البحث تطبيق تفيد أن يمكن التي األخرى  البحث نتائج الخطوة هذه تحدد

 من الدراسات في النظر املقترح؟ البحث تطبيق في تساعد أن يمكن التي الدراسات أنواع أو األخرى  البحوث نتائج هي ما •

.القطاعات الصحة واحد أو األخرى  التخصصات

:مالحظات

ا غالًبا تتطلب الخطوة هذه في األسئلة •
ً
 ، الحالة دراسة نشاط خالل بذلك للقيام الوقت لديهم ليس املشاركين ألن. إضافًيا بحث

 أيًضا للمشاركين يمكن. األسئلة هذه على لإلجابة عنها يبحثون  قد التي البحوث ونتائج الدراسات أنواع مناقشة على شجعهم

.هذه الحالة دراسة في املشمولة الدراسة بمجاالت دراية على كانوا إذا محددة أبحاث نتائج مشاركة

الخطوة 4 - ركن السياسات - النظر في قيمة التطبيق في األقسام األخرى 

تقوم هذه الخطوة بتقييم مدى مالءمة وقيمة تطبيق البحث املقترح في القطاعات الصحية األخرى. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة 

األسئلة التالية:

قطاعات الصحة األخرى؟كيف يؤثر تطبيق البحث املقترح على  •

هل لدى القطاعات األخرى خبرة أو موارد يمكن استخدامها للمساعدة في تصميم أو تطبيق التطبيق املقترح؟ •

مالحظات:

نظًرا ألن كل سؤال من هذه األسئلة يركز على الواجهة بين اإلنسان والحيوان ، فقد يواجه املشاركون صعوبة في اإلجابة على  •

بأنفسهم. خالل املناقشة الجماعية الصغيرة ، ركز على أهمية تجميع املنظورات من قطاعات الصحة العامة والصحة األسئلة 

الحيوانية ملعالجة هذه األسئلة بالكامل.

الخطوة 4 - عمود التكامل: تحسين الفوائد عبر قطاعات الصحة الواحدة

ده لجميع قطاعات الصحة الواحدة ، وذلك من خالل النظر في آثارها عبر تتكيف هذه الخطوة مع تطبيق البحث املقترح لتحسين فوائ

ودمج نتائج البحث ذات الصلة واملوارد من كل قطاع. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية: القطاعات

؟ الصحة الواحدةكيف يمكن تكييف تطبيق البحث املقترح من أجل تحسين فوائده عبر قطاعات  •

o كيف يمكن دمج نتائج البحوث من تخصصات أو قطاعات أخرى؟

o كيف يمكن استخدام املوارد من القطاعات األخرى؟

o كيف يمكن تعظيم املنافع املشتركة بين القطاعات؟

4 
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التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 البارزةركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية  - 6الخطوة 

 تحدد هذه الخطوة الفجوات العميقة في املعرفة العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ وكشفها واالستجابة لها. إرشاد

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي نتائج األبحاث الجديدة التي يمكن أن: •

o  الحالية؟التغلب على قيود نتائج البحث

o تعزيز قاعدة األدلة للسياسات والبرامج القائمة ملنع تهديدات األمراض الحيوانية املصدر ومكافحتها واالستجابة لها؟

o معالجة الثغرات املعلقة في املعرفة العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ ومكافحتها؟

مالحظات:

العالم الحقيقي ، من املرجح أن يتم النظر في هذه الخطوة بعد تطبيق طلب البحث املقترح ، لذلك في سيناريو ترجمة البحث في  •

تتوفر بعض املعلومات حول تأثيرات وفعالية التطبيق. للمناقشة ، شجع املشاركين على التفكير في الكيفية التي يتوقعون بها 

وكيف ستتغير االحتياجات البحثية استجابة لتلك التعزيزات.تطبيق البحث لتعزيز أنشطة الوقاية والكشف واالستجابة ، 

ركيزة السياسات: إعادة تقييم تحديات األمراض حيوانية املصدر - 6الخطوة 

واالستجابة التي تعيد هذه الخطوة تقييم التحديات التي تواجهها األمراض الحيوانية املنشأ ذات األولوية في ضوء قدرات الوقاية واالكتشاف 

تم تعزيزها من خالل تطبيق البحث. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي الثغرات في املعرفة التي تحد من نجاح تطبيق البحث املقترح؟ •

الجديدة؟ما هي التحديات البارزة في األمراض الحيوانية املصدر التي يمكن معالجتها بالنتائج البحثية  •

ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية - 6الخطوة   

تقوم هذه الخطوة بتجميع املعلومات حول فجوات املعرفة العلمية والتحديات املميتة من األمراض الحيوانية املصدر لتحديد االحتياجات 

اقشة األسئلة التالية:البحثية وتحديد أولوياتها. إرشاد املشاركين من خالل من

ما هي نتائج البحوث الجديدة التي يمكن أن تدعم أو تعزز تطبيق البحث املقترح أثناء االختبار امليداني أو بعده؟ •

ما هي أنواع املعلومات والبيانات واألبحاث التي يمكن أن تعالج التحديات املعلقة ملنع األمراض الحيوانية املصدر والكشف عنها  •

ها؟والتصدي ل

موضوع االتصاالت: ما هي اآلليات املوجودة للحفاظ على التواصل حول نتائج البحوث واحتياجات النظم الصحية؟ •

مالحظات:

6 
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في سيناريو ترجمة البحث في العالم الحقيقي ، من املرجح أن يتم النظر في هذه الخطوة بعد تطبيق طلب البحث املقترح ، بحيث  •

تأثيرات وفعالية التطبيق. للمناقشة ، شجع املشاركين على التفكير في كيفية توقعهم للتطبيق تتوفر بعض املعلومات حول 

)التطبيقات( الذي تمت مناقشته لتعزيز أنشطة الوقاية والكشف واالستجابة ، وكيف ستتغير احتياجات وأولويات البحث 

والبرامج والسياسات استجابة لتلك التعزيزات.

موضوع االتصاالت: اتصال ثنائي االتجاه حول نتائج البحث واحتياجاته

تسمح هذه الخطوة ملجموعتك بالتفكير في مزايا دمج وجهات نظر البحث والسياسات لتقييم فرص ترجمة األبحاث والتحديات الخاصة 

باالتصاالت عبر األعمدة والحلول املحتملة. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

تغيرت إجاباتك األولية على أسئلة عمود التكامل بعد مناقشة األسئلة مع زمالئك؟ ماذا؟هل  •

ما املعلومات الجديدة التي تعلمتها من زمالئك من مختلف القطاعات و / أو األركان؟ •

هل واجهت أي تحديات في التواصل مع زمالئك في مجموعات صغيرة من قطاعات و / أو أعمدة مختلفة؟ •

االستراتيجيات املحتملة للتغلب على هذه التحديات؟ ما هي بعض •

 مالحظة: يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تستكمل دراستي الحالة. يمكن مناقشة مجموعة األسئلة هذه في نهاية دراسة الحالة الثانية

فقط ويجب أن تتضمن الدروس املستفادة من كلتا دراستا الحالة



حالة دراسة الحالة دراسة  HPAI    المستقبلية األبحاث الحتياجات المشترك التحديد  

38 

النتائج مقارنة: 3الجزء  نشاط

.ومقارنتها الترجمة بحوث مناقشة نتائج ملشاركة لقاءات عقد املشاركون  سيعاود

املمثلين )امليسر أو املشارك( من كل مجموعة النتائج الرئيسية من مناقشات مجموعاتهم الصغيرة ، بما في يجب أن يشارك أحد  •

ذلك:

o أمثلة الترجمة البحثية ، والقيود على البحوث ، والحواجز التي تعترضها النظم الصحية في مجموعتها ؛

o  املحتملة لدمج منظورات البحوث والسياسات عند تقييم نقاشات مثيرة لالهتمام حول الفوائد والتحديات والحلول

فرص الترجمة البحثية ؛ و

o  الصحة الواحدةنقاط مناقشة أخرى مثيرة للدهشة أو مثيرة لالهتمام حول ترجمة األبحاث.

أخرى مع  مع مشاركة ممثلي املجموعات األخرى في نتائج مناقشات مجموعاتهم الصغيرة ، فكر في كيفية توافق نتائج مجموعات •

استنتاجات مجموعتك أو اختالفها.

ينبغي على أحد امليسرين تدوين املالحظات أثناء املناقشة املوجزة ، والتي يمكن مشاركتها مع املشاركين بعد التدريب. •
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املالطية الحمىدراسة حالة  تمرين: املدرب إرشادات

النشاط مقدمة

الغرض

 والصحة العامة الصحة أنظمة عن البحثية الترجمة الستكشاف مصر في أجريت التي املالطية الحمى حول  املنشورة البحوث استخدام

 .الحيوانية

التعلم أهداف

 األمراض من للوقاية تعزيزها وكيفية البيطرية والسياسة العامة الصحة على البحوث تطبيق يمكن كان إذا ما تقييم: التعلم هدف •

 .مصر في لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية

o والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في البحث لنتائج األقل على تطبيقات ثالثة وصف: الهدف 

 .البيطرية

o تطبيقها من تضِعف والتي املقدمة العلمية النشرات في والنتائج البحث منهجية من األقل على قيود ثالثة تحديد: الهدف 

 .البيطرية والسياسة العامة الصحة على

o تمنع، قد التي نفسها األبحاث عن مستقلة تكون  النظم مستوى  على العوائق من األقل على أمثلة ثالثة تحديد: الهدف 

 .البيطرية والسياسة العامة للصحة املقدمة العلمية املنشورات في البحث نتائج ترجمة تؤخر أو تحد، أو

 العامة الصحة على البحوث تطبيق كيفية حول  القطاعات بين االتصاالت تدعم التي الرئيسة العوامل على التعرف: التعلم هدف •

في مصر. لها واالستجابة وكشفها املصدر حيوانية األمراض من للوقاية القدرات لتعزيز البيطرية والسياسة

o الواحدة الصحة سياق في البحوث ترجمة تحديد: الهدف.

النشاط على عامة نظرة

الترجمة البحثية إلى الصحة العامة والسياسة يستخدم هذا التمرين دراسة حالة األبحاث املنشورة التي أجريت في مصر الستكشاف 

واملمارسات البيطرية في مصر. تستند دراسة الحالة إلى ثالث منشورات تركز على تحديات الوقاية من داء البروسيالت في مصر ، ويشمل كل 

دد املشاركون مسارات االتصال منها مؤلًفا واحًدا على األقل من مؤسسة أبحاث مصرية )انظر منشورات دراسة الحالة ، أدناه(. سيح

(. OHRTوتحليلها ووصفها لدعم التطبيقات املحتملة لنتائج األبحاث في هذه املنشورات باستخدام إطار واحد لترجمة األبحاث الصحية )

ي ذلك األسئلة سيجيب املشاركون ويناقشون سلسلة من األسئلة التي توجههم من خالل تطبيق اإلطار على منشورات دراسة الحالة ، بما ف

الخاصة باألدلة البحثية والسياسة وأعمدة التكامل لكل خطوة. إن أهمية دمج وجهات نظر الباحثين وصانعي السياسات في تصميم وتطبيق 

 6 و 4-2 الخطواتالتطبيقات ذات الصلة والفعالية واملفيدة محليا هي محور رئيس ي لألسئلة واملناقشة. ولهذا السبب ، يركز النشاط على 

 5و  1ألن تكامل وجهات النظر البحثية والسياسات أمر بالغ األهمية لهذه الخطوات. على الرغم من أن الخطوتين  OHRTمن إطار عمل 

الحالة ان لترجمة األبحاث ، ال تتم تغطية أي خطوة في هذا التمرين. ويعني استخدام البحث املحلي في دراسة تمدرجتين في اإلطار ألنهما مناسب

هذه أن تطبيقات البحث والبحث التي تمت مناقشتها ستكون ذات صلة وثيقة باملشاركين.

على البحث الفعلي وتبادل املالحظات مع نظرائهم حول أفكار ترجمة األبحاث الخاصة ببعضهم  OHRTمن خالل ممارسة تطبيق إطار 

 OHRTن أن دراسة الحالة تركز على داء البروسيالت ، فإن إطار عمل البعض ، سيتعلم املشاركون عملية ترجمة األبحاث. على الرغم م

رى واملهارات التي سيكتسبها املشاركون قابلة للتطبيق على نطاق واسع لترجمة األبحاث ملواجهة تحديات الوقاية من األمراض الحيوانية األخ

على تطبيق اإلطار على نتائج البحوث الجديدة لتحديد وتقييم والتحكم فيها. في نهاية هذا التمرين ، يجب أن يكون املشاركون قادرين 

وقع أن التطبيقات البحثية املحتملة ، بما في ذلك نتائج األبحاث من أبحاثهم الخاصة أو غيرها من املطبوعات املنشورة. بعد التدريب ، من املت

حديد وتعزيز فرص الترجمة البحثية في عملهم ، كجزء من يستخدم املشاركون اإلطار والدروس املستفادة من مناقشات دراسة الحالة لت

مسؤولياتهم املهنية. سيتاح للمشاركين فرصة ممارسة هذه املهارة ووضع خطة عمل أولية للترجمة البحثية في إطار "استخدام إطار عمل 

بحوث صحة اإلنسان في عملك" في نهاية التدريب.
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ث عن داء و ث في داء البروسيالت. على الرغم من أن األدبيات املقدمة تمثل البحو خاصة للبحلن يؤدي هذا التمرين إلى إنشاء خطة ترجمة 

. هناك ت األنه االبروسيالت في مصر وتم اختياره
ً
عالج التحديات الرئيسية في الوقاية من داء البروسيالت ومكافحته في مصر ، فهو ليس شامال

ملرض ، ونظرة ثاقبة في احتياجات النظم الصحية ، والتواصل مع أصحاب املصلحة حاجة إلى املزيد من البحوث واسعة النطاق حول ا

إطالع هذه العملية. OHRTاملتأثرين لوضع خطة ترجمة بحثية محددة. يمكن لإلطار 

دراسة الحالة هذه.  ال يحتاج املشاركون إلى خبرة أو خبرة مباشرة في أنشطة البحوث أو السياسات املتعلقة بالبروسيالت من أجل املشاركة في

ر لدراسة الحالة هذه عرًضا مختصًرا عن داء البروسيالت الذي يقدم معلومات أساسية عن املرض وتأثيرات املرض في  تشمل مواد امليِسّ

ر مصر والتحديات الرئيسية للوقاية من املرض ومكافحته في مصر. باإلضافة إلى ذلك ، تتضمن املواد عروض تقديمية قصيرة لكل منشو 

 يستخدم في دراسة الحالة التي توفر معلومات خلفية إضافية ذات صلة باملنشور ونظرة عامة على هدف الدراسة وأساليبها والنتائج الرئيسية

واستنتاجات املؤلفين. تحتوي هذه املواد األساسية على معلومات كافية لجميع املشاركين ممن لديهم معرفة متقدمة باألمراض الحيوانية 

أ )أي أن لديهم أو يعملون نحو الحصول على درجة جامعية( لقراءة املنشورات املختارة وتقييمها. خالل الحدث التدريبي ، سيقدم املنش

امليسرون العروض التقديمية للمرض والنشرات قبل مناقشات املجموعات الصغيرة لضمان حصول جميع املشاركين على املعرفة الكافية 

مع ذلك ، فإن وجود بعض املشاركين على األقل ممن لديهم معرفة وخبرة مهنية في األنشطة البحثية أو املتعلقة للمشاركة في التمرين. و 

والتحديات للبروسيالت بالسياسة املتعلقة بالبروسيالت أمر مفيد ، حيث يمكن لهؤالء املشاركين تقديم رؤى إضافية عن املشهد البحثي 

ي مناقشات املجموعة.التي تواجه النظم الصحية والتي تثر 

رض مللحالة لاسة دراسة رمماف تکییأو ضافیة ورات إمج منشدکیفیة ول حدات شاإرعلی ول للحصب یدرلتواد امف : تکیی5ق لملحاجع را

.حیواني املنشألا

الالزمة املواد

 ،للحمى املالطية الشامل التقديمي والعرض النشاط، لعرض شرائح تشمل التي الحالة، بدراسة الخاصة الشرائح مجموعة •

 (منشور  لكل واحدة قصيرة، تقديمية عروض ثالثة) باملنشورات الخاصة التقديمية والعروض

o  95 - 140راجع الشرائح 

 (املشاركين حزمة في متضمنة مشارك، لكل واحدة عمل ورقة) املشارك عمل ورقة •

 (4 امللحق صغيرة، مجموعة لكل واحدة عمل ورقة) املدربين عمل ورقة •

األمر لزم إذا املناقشة أثناء كمرجع الستخدامها الحالة، دراسة منشورات من مطبوعة نسخ •

 واملدربين للمشاركين الكتابة أدوات •

النشاط الستكمال املستغرق  الوقت

 دقيقة 45 - 30، واملنشورات:  HPAIمقدمة ملمارسة ،  - 1الجزء  •

ساعة 2 -دقيقة  30ساعة و  1صغيرة: مناقشة مجموعة  - 2الجزء  •

 دقيقة 45 -دقيقة  30ملخص املناقشة:  - 3الجزء  •

الحالة دراسة منشورات

ا تتضمن منشورات ثالث إلى هذه الحالة دراسة تستند
ً
 :املصرية البحث مؤسسات أجرتها التي املالطية الحمى عن بحث

-El) م والبسكاوي (، .El-Diasty, M) م والدياسطي(، .Melzer, F) ف وميلزر (، .El-Ashker, M) م واالشكر(، .Gwida, M) م جويده .1

Beskawy, M. ،)ه ونيوبير (Neubauer, H. )املتسلسل البلمرة وتفاعل األمصال استخدام PCR على للسيطرة الحالي الوقت في 

، 3 ،69 األيرلندية البيطرية املجلة. مصر النيل، دلتا منطقة في املاشية لتربية مزرعة في البروسيالت داء تفش ي

doi:10:1186/s13620-016-0062-9 (2016) 

 ,Guitian) ج وجيوتيان(، .Ridler, A) أ وريدلر(، .Osman, S) س وعثمان(، .Moawad, A) أ ومعوض(، .Hegazy, Y. M) م ي حجازي  .2

J. )مــــــــــــــــــــــرض ـــــــــــــارانتشــــ: مصــــــــــــــــر النيــــــــــــــــــل، دلتـــــــــــــــــــــا فـــــــي الشيـــــــــــــــــــــــــــخ كفـــــــــــــــــــــر محافظـــــــــــــــــة فـــــــــي املجتـــــــــرة للحيوانـــــــــــــات البروسيــــــــــــالت داء 

e944, doi:10.1371/journal.pntd.0000944(2011)، 5 مهملـــــــــــة استوائيـــــــــــــــــــة. امـــــــــــــــــــراض مهَمــــــــــــــــــل حيوانــــــــــــــــــي
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 ي ورويسلر(، .Neubauer, H) ه ونيوبير(، .Elschner, M. C) ك م  والشنر(، .Melzer, F) ف وميلزر (، .Wareth, G) ج واريث .3

(Roesler, U. )تفاعل خالل من مصر في السليمة الحيوانات من األلبان ومنتجات األبقار حليب في ميلتينسيس بروسيال كشف 

doi:10.3855/jidc.4847 (2014) ,1343-1339 ،8 النامية البلدان في العدوى  مجلة. الحالي الوقت في( PCR) املتسلسل البلمرة

النشاط هذا على التدريب كيفية

 5لتسهيل ممارسة دراسة الحالة هذه ، سيقوم امليسرون باتباع الخطوات أدناه. يعمل هذا النشاط بشكل أفضل مع مجموعات صغيرة من 

والصحة العامة والصحة الحيوانية. يجب تعيين مشرف واحد أفراد مع مزيج من الخبرة املهنية بما في ذلك الخبرة في قطاعات البحث  9إلى 

ر اآلخ يِسّ
ُ
ر ثاٍن أو تعيين عضو مجموعة لتدوين مالحظات أثناء قيام امل ر على األقل لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

بقيادة التمرين.

العروض التقديمية للمرض والنشر. سيقوم مليسرين بتوجيه املشاركين  سيقوم أحد امليسرين بتقديم التمرين إلى املجموعة الكاملة وتقديم

في مجموعتهم من خالل عملية تحديد وتحليل التطبيقات املحتملة لنتائج األبحاث في األدبيات املقدمة من خالل ورقة عمل املشارك لدراسة 

. ويشمل أسئلة املناقشة املرتبطة باألدلة OHRTاثل إلطار عمل حالة إنفلوانزا الطيور. تم تنظيم ورقة العمل الخاصة باملشاركين بشكل مم

من اإلطار. في بداية كل خطوة ، سيتاح للمشاركين الوقت لقراءة املالحظات املتعلقة  6و  4-2 للخطواتالبحثية والسياسة وأعمدة التكامل 

رو املجموعات الصغيرة بإجراء مناقشة حول  بجميع الدعامات لهذه الخطوة ، والنظر فيها وتدوينها على األسئلة. بعد ذلك ، سيقوم ميِسّ

. وهذا تدوين املالحظات وعدم االشتراك اإلجابات على جميع األسئلة قبل االنتقال إلى الخطوة التالية. أثناء املناقشة ، يجب على امليسرين

 يعني أن امليسرين ال ينبغي أن يقدموا إجابات محددة لألسئلة في ورقة العمل بل باألحرى يستمعون إلى مالحظات املشاركين ويدونونها حول 

أفكار موجزة تعكس تفكير املجموعة. بسبب مزيج الخبرة والتجربة في كل مجموعة صغيرة ، يجب أن يكون املشاركون قادرين على معالجة 

 تحفيزاملناقشةع أو كل األسئلة تقريًبا في ورقة العمل بشكل جماعي. إذا كان املشاركون يواجهون صعوبة في اإلجابة عن سؤال ، فيمكنك جمي

عن طريق طرح األسئلة الرئيسية الواردة في دليل امليّسر ، أدناه. ستشارك املجموعات النقاط البارزة واالستنتاجات من مناقشتهم عندما 

ملجموعة الكاملة في نهاية النشاط.تجتمع ا

 على وجه التحديد، بالنسبة لكل خطوة في إطار العمل، يجب على املدربين

 حول  أسئلة أي عن اإلجابة. الخطوة هذه في والتكامل والسياسة البحثية األدلة ركائز مكونات ومراجعة للخطوة موجز تقديم .1

 .الخطوة من الغرض

 في موجزة إجابات تسجيل املشاركين من الطلب. الخطوة في الثالثة بالركائز املرتبطة األسئلة لقراءة دقائق 10-5 املشاركين منح .2

 .املجموعة مناقشة أثناء إليها لإلشارة املتوفرة املساحة

 للمناقشة األفكار وتنظيم اإلجابات في بالتفكير والبدء املناقشة أسئلة على بالتعرف للمشاركين السماح إلى الوقت هذا يهدف •

 .الصغيرة الجماعية

 .هذه الحالة دراسة في املستخدمة املنشورات بجميع الصلة ذات اإلجابات في التفكير على املشاركين تشجيع •

 على يندرقا ايكونو أن لمتوقعا من ليس لكنو عليها، دلرا في تياحهمربا ون يشعر سئلةأ يةأ على إلجابةا ركينللمشا زيجو •

 .ألسئلةا جميع على إلجابةا

الحالة دراسة مجموعة مناقشات على عامة نظرة  

 الخطوة 1 :لم يتم تناولها في مناقشات املجموعة .في هذا النشاط ، يمثل األدب املقدم مخرجات الخطوة 1 من إطار واحد لترجمة •

.البحوث الصحية

   .الخطوات 2 - 4    :يناقش املشاركون  األسئلة املتعلقة باألدلة والسياسة والدمج في البرنامج قبل الشروع في الخطوة التالية •

 ، الخطوة 5 :لم يتم تناولها في مناقشات املجموعة .ينطوي  تنفيذ تطبيقات البحوث في مجال الصحة العامة ، أو الصحة الحيوانية•

 أو أنظمة الصحة البيئية على خطوات متعددة ، يقوم بها في املقام األول  صانعو السياسات ، والتي يتم تناولها في العديد من األطر

األخرى  لترجمة األبحاث (انظر امللحق  1

.الخطوة 6 :يناقش املشاركون  األسئلة املتعلقة باألدلة والسياسة والدمج •
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 ستناقش األسئلة أن لهم فأكد معينة، بركيزة املرتبطة األسئلة من مجموعة أو سؤال على لإلجابة املشاركين أحد كافح إذا •

 .متوقع غير أمر فردي بشكل األسئلة جميع على واإلجابة كمجموعة

 يبهمرتد على ًداعتماا تلسياساا أو البحثية األدلة بركائز لمرتبطةا ألسئلةا على إلجابةا في أكبر حتياربا املشاركون  يشعر قد •

 قد. لمتنوعةا ةلخبرا ذوي  املعنية األطراف من تخالاملد لطلب اإلندماج ركيزة سئلةأ تصميم تم وقد ،لمهنيةا تهماخبرو

  املشاركون  يركز أن تقترح
ً
 إلى االنتقال قبل( السياسة أو البحث) خبراتهم مع أفضل تتماش ى التي الركائز في األسئلة على أوال

.األخرى  الركائز في األسئلة في التفكير

 .ركيزة كل في األسئلة جميع تغطي الصغيرة املجموعات مناقشة على التدريب  .3

 مشاركة على بهدوء املشاركين دعوة من تأكد. كمجموعة إجاباتهم ومناقشة الفردية إجاباتهم مشاركة على املشاركين تشجيع •

 .أفكارهم

 مفيًدا مصدًرا ستكون  والتي ،(3 امللحق) املدربين عمل ورقة في الجماعية للمناقشة البارزة النقاط أو /و االستنتاجات تدوين •

.الحضور  جميع مع املناقشات وتلخيص الرئيسة النتائج ملشاركة

. 2ينبغي على املشاركين أن يفكروا ويناقشوا نتائج البحوث من واحدة أو أكثر من املنشورات املستخدمة في دراسة الحالة هذه في الخطوة 

األبحاث ، مما يمكن املشاركين من مناقشة التطبيقات ملجموعة متنوعة من السياسات توفر املنشورات املختارة أنواًعا مختلفة من نتائج 

يقات والبرامج للوقاية من فيروس إنفلونزا الطيور ومكافحته. في الخطوة الثالثة والرابعة ، يكون التركيز على واحد أو اثنين من أكثر التطب

، تحديد احتياجات  6مناقشة التطبيقات اإلضافية كما يسمح الوقت. الخطوة  الواعدة لضمان إكمال التمرين في الوقت املناسب. يمكن

البحث املستقبلية ، يمكن أن تكون مناقشة أوسع. ويمكن استنتاج نتائج البحوث التكميلية وبعض تطبيقات البحوث من خالل نتائج من 

بيق بحث واحد ، كما يسمح الوقت.أكثر من منشور واحد. يمكن أن تناقش املجموعات الصغيرة أيًضا أكثر من تط

:يلي بما النشاط لهذا الرئيس املدرب يقوم أن املتوقع من

 .واملنشورات للمرض التقديمية العروض وتقديم النشاط تقديم: النشاط بداية في •

 إعادة بمجرد الصغيرة، مجموعاتهم مناقشات من الصغيرة املجموعات ملدربي األفكار مشاركة عملية على التدريب: النشاط نهاية في •

.لالجتماع املشاركين جميع

 :يلي بما النشاط لهذا الصغيرة املجموعات مدربو يقوم أن املتوقع من

 والسياسات البحثية األدلة ركائز مكونات ذلك في بما الواحدة، الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار من 6و   2 – 4ات خطو  تقديم •

 .خطوة كل في والتكامل

 .ركيزة بكل املرتبطة األسئلة في والنظر مراجعتهم أثناء املشاركين من األسئلة على اإلجابة •

 .األسئلة على للردود الصغيرة مجموعاتهم داخل املناقشة إدارة •

 جميع مناقشة من والتأكد النشاط، نهاية في الكاملة للمجموعة الرئيسة النتائج عن واإلبالغ املناقشات تلخص التي الردود تسجيل •

 .املخصص الوقت في الخطوات

املالطية الحمى حالة دراسة  

واإلعداد التخطيط

 .املناقشة أسئلة جميع على والتعرف النشاط استعراض •

 االستعداد على ملساعدتك املناقشة، ألسئلة إجابات على مالحظات دّون  أو فِكر. الحالة دراسة في املستخدمة املنشورات قراءة •

 .األسئلة حول  املناقشات على للتدريب

 لدمجوا لسياسةوا يةلبحثا األدلة بركائز لخاصةا تلبياناا صفو لكذ في بما ة،حدالوا الصحة أبحاث ترجمة عمل رطاإ جعةامر •

 .ةخطو لكل

املشاركين. يجب أن يقرأ قبل أسبوعين على األقل من موعد التدريب ، شارك املنشورات املستخدمة في دراسة الحالة هذه مع  •

 املشاركون هذه املنشورات بعناية قبل موعد التدريب.
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واإلعداد لها وتقديمها. واملنشورات رضللم یمیةدلتقا روضلعا جعةرام: طفق الرئيس املدرب •

 إلى حجم مجموعة التدريب ،  •
ً
التمرين في مجموعات صغيرة ما إذا كان إجراء التمرين في مجموعات صغيرة. إذا تم إجراء  حدداستنادا

 للمجموعات لضمان تمثيل جميع القطاعات والباحثين وصانعي السياسات في كل مجموعة. تعيين 
ً
، فكر في تعيين متدربين مسبقا

ر ثاٍن أو تعيين عضو مجموعة لتدوين مالحظات  واحد أو اثنين من امليسرين لكل مجموعة صغيرة. قد يكون من املفيد وجود ُمَيِسّ

ر اآلخر بقيادة التمرين.أثن يِسّ
ُ
اء قيام امل

النشاط بداية: 1 الجزء نشاط

ر الرئيس ي لهذا التمرين بتقديم الهدف  • وسيقوم امليِسّ

والغايات واألهداف التعليمية وشكل التمرين 

باستخدام شرائح دراسة الحالة كمرجع )الشرائح 

98 - 95.)

ر الرئيس ي مقدمة قصيرة عن داء • •  سيقدم امليِسّ

 البروسيالت في مصر ويقدم ملحات عامة عن

 منشورات األبحاث املختارة ، باستخدام شرائح

(.99 - 133)الشرائح  دراسة الحالة

سيقوم املدرب الرئيس ي بتوجيه املشاركين لالنقسام  •

إلى مجموعات صغيرة تم تعيينها مسبًقا لهذا التمرين 

)عند الضرورة(.

مذكورة أدناه. سيقود ميسرو املجموعات مجموعاتهم من خالل ورقة عمل املشارك. أسئلة املناقشة في ورقة عمل املشارك  •

أقسام املالحظات للميسرين الستخالص املالحظات املوجزة أثناء مناقشة املجموعة لكل خطوة. 3يتضمن التذييل 

الصغيرة املجموعات مناقشات: 2 الجزء نشاط

 دراسة خالل من مجموعاتهم املدربون  سيقود أعاله،" النشاط هذا على التدريب كيفية" قسم في املوضحة الخطوات باتباع •

 إرشادات توفر والتي الخطوات، بعض في املدرجة املالحظات إلى انتبه. أدناه املدرجة 6و   2 – 4 بالخطوات املرتبطة األسئلة ومناقشة

 .املحددة الخطوات بهذه املرتبطة األسئلة على التدريب لكيفية
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البحث لنتائج املحتملة التطبيقات حديدت   

ركيزة األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث الجديدة - 2الخطوة 

تحدد هذه الخطوة نتائج البحوث الجديدة في منشورات دراسة الحالة التي يمكن تطبيقها على تحديات األمراض الحيوانية املصدر. إرشاد 

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي النتائج الرئيسية للبحث؟ •

كيف تكون النتائج ذات صلة بسياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو االستجابة لها؟ •

:مالحظات

أثناء مقدمات كل منشور. يمكن للمشاركين مراجعة هذه األسئلة من ركيزة أدلة البحث على أسئلة تم تناولها  2تحتوي الخطوة  •

ومالحظة أي نتائج أو نتائج رئيسية إضافية للبحث لم يتم تحديدها في ملخص املنشور. خالل املناقشة الجماعية ، يمكنك 

املنشور. مراجعة اإلجابات بشكل موجز ومالحظة أي تداعيات يحددها املشاركون تختلف عن تلك الواردة في ملخص

قم بتوجيه املشاركين لتحديد نتائج األبحاث وآثارها على سياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و /  •

أو االستجابة لها.

والحيوانية في نهاية هذه الخطوة ، يجب أن تختار مجموعتك نتائج األبحاث الواعدة للتطبيق على سياسة الصحة العامة  •

، للمساعدة في تركيز هذه املناقشات. 2ملناقشتها خالل األسئلة املتعلقة بالسياسة والتكامل للخطوة 

ركيزة السياسات: التعرف على تحديات األمراض حيوانية املصدر - 2الخطوة 

ألبحاث في منشورات دراسة الحالة. إرشاد تحدد هذه الخطوة تحديات األمراض الحيوانية املصدر التي يمكن استنتاجها من خالل نتائج ا

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي السياسات والبرامج املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو االستجابة لها؟ •

سات والبرامج؟ما هي الثغرات في املعرفة التي تحد من تصميم أو تنفيذ أو فعالية هذه السيا •

ركيزة التكامل: تحديد التطبيق )التطبيقات( املحتملة لنتائج البحث - 2الخطوة 

تحدد هذه الخطوة تطبيقات نتائج البحوث في منشورات دراسة الحالة التي تتناول تحديات األمراض الحيوانية املصدر ذات األولوية. إرشاد 

التالية:املشاركين من خالل مناقشة األسئلة 

كيف يمكن استخدام نتائج األبحاث في السياسات أو البرامج الخاصة بالوقاية من األمراض الحيوانية املصدر والتحكم فيها و / أو  •

االستجابة لها؟ فكر في الطرق التي يمكن بها للبحوث تعزيز السياسات / البرامج القائمة أو املساعدة في تطوير سياسات / برامج 

جديدة.

ع االتصاالت: من يشارك في تبادل املعلومات واالتصاالت في تمرين ترجمة البحث هذا؟ كيف ينبغي إبالغ املعلومات بين موضو  •

أصحاب املصلحة هؤالء؟

2 
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مالحظات:

قد يكون تذكير املشاركين بتعريف "تطبيق البحث" في هذا النشاط مفيًدا أثناء هذه الخطوة. تطبيق البحث هو االستخدام  •

نتائج البحث لتعديل املوجود أو تطوير برامج أو سياسات أو ممارسات أو منتجات أو خدمات جديدة للوقاية من املقترح ل

األمراض الحيوانية املنشأ وكشفها واالستجابة لها.

ت ملناقشة أسئلة مؤشر ترابط االتصاالت ، قد يكون من املفيد للمشاركين الرجوع إلى مالحظاتهم من نشاط رسم خرائط مسارا •

االتصال.

تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد تطبيقين محتملين على األقل لنتائج األبحاث في املنشورات املختارة. •

في نهاية هذه الخطوة ، يجب على مجموعتك اختيار واحد أو اثنين من التطبيقات البحثية املحددة التي تعتبرها املجموعة واعدة ،  •

. مع مرور الوقت ، يمكنك مناقشة املزيد من البحوث األخرى 6و  4و  3تركيز عليها خالل الخطوات أو مثيرة لالهتمام ، أو مفيدة لل

.2التطبيقات التي نوقشت خالل الخطوة 
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التكيف مع السياق املحلي

الخطوة 3 - عمود األدلة البحثية: تقييم قيود البحث ونقاط القوة

ركين تحدد هذه الخطوة نقاط القوة والقيود ملنهجية البحث والنتائج في منشورات دراسة الحالة التي تؤثر على إمكاناته للتطبيق. إرشاد املشا

من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي نقاط القوة والقيود لنتائج البحث؟ •

o  النتائج على مواقع جغرافية مختلفة ، أو مجموعات بشرية أو حيوانية ، أو مسببات األمراض ، أو هل يمكن تعميم

سالالت مسببات األمراض؟

o هل ستظل النتائج ذات صلة بمرور الوقت؟

ما هي نتائج البحوث األخرى املتاحة التي تعزز نتائج البحث في املنشورات املختارة؟ •

األخرى التي قد تكون متاحة والتي تتناقض مع نتائج البحث في املنشورات املختارة؟ما هي نتائج البحوث  •

مالحظات:

. كما يسمح الوقت ، يمكنك 2ركز نقاشك األولي على نتائج البحث التي تدعم التطبيقات التي اختارتها املجموعة في نهاية الخطوة  •

منشورات دراسة الحالة.مناقشة نقاط القوة والقيود لنتائج البحث األخرى في 

تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد على األقل اثنين من قيود نتائج البحث في منشورات دراسة الحالة التي قد تؤثر على تطبيق  •

النتائج.

بعض األسئلة في هذه الخطوة تتطلب املزيد من البحوث. ألن املشاركين ليس لديهم الوقت للقيام بذلك خالل نشاط دراسة  •

حالة ، شجعهم على مناقشة أنواع الدراسات ونتائج البحوث التي قد يبحثون عنها لإلجابة على هذه األسئلة. يمكن للمشاركين ال

أيًضا مشاركة نتائج أبحاث محددة إذا كانوا على دراية بمجاالت الدراسة املشمولة في دراسة الحالة.

الخطوة 3 - ركن السياسات: تحديد العوامل على مستوى األنظمة التي تعرقل أو تدعم الترجمة

تحدد هذه الخطوة العوامل داخل األنظمة الصحية املحلية التي قد تعيق أو تدعم تطبيق نتائج البحث في منشورات دراسة الحالة لتحديات 

شاركين من خالل مناقشة األمراض الحيوانية املصدر. وتشمل هذه العوامل السياسات املحلية والبنية التحتية للنظم الصحية. إرشاد امل

:2كيفية تأثير بعض أو كل العوامل التالية على تنفيذ تطبيقات البحث املقترحة في الخطوة 

البنية التحتية وقدرة القوى العاملة: هل تتمتع النظم الصحية املحلية بالبنية التحتية املناسبة والقوى العاملة لتنفيذ تطبيق  •

البحث املقترح؟

التنفيذ: ما التمويل واملوارد األخرى الالزمة للتنفيذ املستدام للتطبيق املقترح؟موارد  •

املعرفة واملواقف واملمارسات: كيف تؤثر املعرفة واملواقف واملمارسات من املمولين واملنفذين على التطبيقات  السياسةصانع  •

املقترحة؟

واملواقف واملمارسات القائمة في املجتمع على تبني التطبيق املقترح؟اعتماد املجتمع: كيف تؤثر فجوات املعرفة  •

3 
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أو  اللقاحات املقترح )على سبيل املثال ، ممرات تراخيص بالبحثالعوامل التنظيمية: ما هي املسارات التنظيمية ذات الصلة  •

األدوية(؟ كيف يمكن للحاجة إلى املوافقات التنظيمية منع أو تأخير ترجمة البحث؟

تنسيق بين القطاعات: هل توجد اختالفات في الحوكمة أو البعثات أو السلطات أو املمارسات أو املواقف عبر القطاعات؟ كيف ال •

يمكن لهذه االختالفات أن تشكل تحديات أمام التنفيذ املنسق للسياسات والبرامج في الواجهة البينية بين اإلنسان والحيوان؟

مالحظات:

. كما يسمح الوقت ، يمكنك مناقشة عوامل 2األولي على التطبيقات البحثية التي اختارتها املجموعة في نهاية الخطوة ركز نقاشك  •

األنظمة الصحية التي تؤثر على تنفيذ تطبيقات البحث األخرى.

 ن العوامل املذكورة أعاله للعمل من خالل مناقشة هذه الخطوة في الوقت املناسب ، فكر في سؤال املشاركين في بداية املناقشة ع •

من املحتمل أن يكون لها األثر األكبر على طلبات البحث التي تتم مناقشتها ، وملاذا. يمكن لبقية املناقشة التركيز على هذه  التي

العوامل.

م الصحية على األقل والتي قد تمنع أو تقيد أو تؤخر ترج •
ُ
مة نتائج البحث تأكد من أن مجموعتك الصغيرة تحدد حالتين من الُنظ

في املنشورات املختارة.

الخطوة 3 - عمود التكامل: التكيف مع السياق املحلي

 تعمل هذه الخطوة على تنقيح تطبيق البحث املقترح على أساس املعرفة والخبرات في مجال البحث والسياسة من أجل االستفادة من

.العوامل التمكينية في النظم العلمية والصحية والحد من الحواجز

 كيف تضعف قيود البحث من تطبيقه على سياسات وبرامج الوقاية من األمراض الحيوانية املصدر أو التحكم فيها أو االستجابة •

لها؟

كيف يمكن لعوامل النظم الصحية منع أو قصر أو تأخير ترجمة نتائج البحث؟ •

كيف يمكن تكييف تطبيق البحث ملراعاة حدود نتائج البحث والتغلب على حواجز النظم الصحية املحلية أو التغلب عليها؟ •

 موضوع االتصاالت: ما هي التحديات الرئيسية للتواصل ثنائي االتجاه بين أصحاب املصلحة املشاركين في عملية ترجمة البحث •

 هذه؟ فكر في كيفية تأثير االختالفات في الحوكمة أو املهام أو السلطات أو املمارسات أو املواقف بين أصحاب املصلحة على

.االتصال

موضوع االتصاالت: ما هي بعض الحلول املحتملة للتغلب على تحديات التواصل ثنائي االتجاه؟ •
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تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية 

الخطوة 4 - عمود األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث األخرى ذات الصلة

:التالية األسئلة مناقشة خالل من املشاركين إرشاد. املقترح البحث تطبيق تفيد أن يمكن التي األخرى  البحث نتائج الخطوة هذه تحدد

 من الدراسات في النظر املقترح؟ البحث تطبيق في تساعد أن يمكن التي الدراسات أنواع أو األخرى  البحوث نتائج هي ما •

.القطاعات الصحة واحد أو األخرى  التخصصات

:مالحظات

ا غالًبا تتطلب الخطوة هذه في األسئلة •
ً
 ، الحالة دراسة نشاط خالل بذلك للقيام الوقت لديهم ليس املشاركين ألن. إضافًيا بحث

 أيًضا للمشاركين يمكن. األسئلة هذه على لإلجابة عنها يبحثون  قد التي البحوث ونتائج الدراسات أنواع مناقشة على شجعهم

.هذه الحالة دراسة في املشمولة الدراسة بمجاالت دراية على كانوا إذا محددة أبحاث نتائج مشاركة

الخطوة 4 - ركن السياسات - النظر في قيمة التطبيق في األقسام األخرى 

تقوم هذه الخطوة بتقييم مدى مالءمة وقيمة تطبيق البحث املقترح في القطاعات الصحية األخرى. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة 

األسئلة التالية:

قطاعات الصحة األخرى؟كيف يؤثر تطبيق البحث املقترح على  •

هل لدى القطاعات األخرى خبرة أو موارد يمكن استخدامها للمساعدة في تصميم أو تطبيق التطبيق املقترح؟ •

مالحظات:

نظًرا ألن كل سؤال من هذه األسئلة يركز على الواجهة بين اإلنسان والحيوان ، فقد يواجه املشاركون صعوبة في اإلجابة على  •

بأنفسهم. خالل املناقشة الجماعية الصغيرة ، ركز على أهمية تجميع املنظورات من قطاعات الصحة العامة والصحة األسئلة 

الحيوانية ملعالجة هذه األسئلة بالكامل.

الخطوة 4 - عمود التكامل: تحسين الفوائد عبر قطاعات الصحة الواحدة

ده لجميع قطاعات الصحة الواحدة ، وذلك من خالل النظر في آثارها عبر تتكيف هذه الخطوة مع تطبيق البحث املقترح لتحسين فوائ

ودمج نتائج البحث ذات الصلة واملوارد من كل قطاع. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية: القطاعات

؟ الصحة الواحدةكيف يمكن تكييف تطبيق البحث املقترح من أجل تحسين فوائده عبر قطاعات  •

o كيف يمكن دمج نتائج البحوث من تخصصات أو قطاعات أخرى؟

o كيف يمكن استخدام املوارد من القطاعات األخرى؟

o كيف يمكن تعظيم املنافع املشتركة بين القطاعات؟

4 
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التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 البارزةركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية  - 6الخطوة 

 تحدد هذه الخطوة الفجوات العميقة في املعرفة العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ وكشفها واالستجابة لها. إرشاد

املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

ما هي نتائج األبحاث الجديدة التي يمكن أن: •

o التغلب على قيود نتائج البحث الحالية؟

o تعزيز قاعدة األدلة للسياسات والبرامج القائمة ملنع تهديدات األمراض الحيوانية املصدر ومكافحتها واالستجابة لها؟

o معالجة الثغرات املعلقة في املعرفة العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ ومكافحتها؟

مالحظات:

الحقيقي ، من املرجح أن يتم النظر في هذه الخطوة بعد تطبيق طلب البحث املقترح ، لذلك في سيناريو ترجمة البحث في العالم  •

تتوفر بعض املعلومات حول تأثيرات وفعالية التطبيق. للمناقشة ، شجع املشاركين على التفكير في الكيفية التي يتوقعون بها 

تغير االحتياجات البحثية استجابة لتلك التعزيزات.تطبيق البحث لتعزيز أنشطة الوقاية والكشف واالستجابة ، وكيف ست

ركيزة السياسات: إعادة تقييم تحديات األمراض حيوانية املصدر - 6الخطوة 

لتي تعيد هذه الخطوة تقييم التحديات التي تواجهها األمراض الحيوانية املنشأ ذات األولوية في ضوء قدرات الوقاية واالكتشاف واالستجابة ا

تعزيزها من خالل تطبيق البحث. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:تم 

ما هي الثغرات في املعرفة التي تحد من نجاح تطبيق البحث املقترح؟ •

ما هي التحديات البارزة في األمراض الحيوانية املصدر التي يمكن معالجتها بالنتائج البحثية الجديدة؟ •

ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية - 6الخطوة   

تقوم هذه الخطوة بتجميع املعلومات حول فجوات املعرفة العلمية والتحديات املميتة من األمراض الحيوانية املصدر لتحديد االحتياجات 

:البحثية وتحديد أولوياتها. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية

ما هي نتائج البحوث الجديدة التي يمكن أن تدعم أو تعزز تطبيق البحث املقترح أثناء االختبار امليداني أو بعده؟ •

ما هي أنواع املعلومات والبيانات واألبحاث التي يمكن أن تعالج التحديات املعلقة ملنع األمراض الحيوانية املصدر والكشف عنها  •

والتصدي لها؟

ما هي اآلليات املوجودة للحفاظ على التواصل حول نتائج البحوث واحتياجات النظم الصحية؟ موضوع االتصاالت: •

مالحظات:

6 
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في سيناريو ترجمة البحث في العالم الحقيقي ، من املرجح أن يتم النظر في هذه الخطوة بعد تطبيق طلب البحث املقترح ، بحيث  •

التطبيق. للمناقشة ، شجع املشاركين على التفكير في كيفية توقعهم للتطبيق تتوفر بعض املعلومات حول تأثيرات وفعالية 

)التطبيقات( الذي تمت مناقشته لتعزيز أنشطة الوقاية والكشف واالستجابة ، وكيف ستتغير احتياجات وأولويات البحث 

 والبرامج والسياسات استجابة لتلك التعزيزات.

 موضوع االتصاالت: اتصال ثنائي االتجاه حول نتائج البحث واحتياجاته

تسمح هذه الخطوة ملجموعتك بالتفكير في مزايا دمج وجهات نظر البحث والسياسات لتقييم فرص ترجمة األبحاث والتحديات الخاصة 

 باالتصاالت عبر األعمدة والحلول املحتملة. إرشاد املشاركين من خالل مناقشة األسئلة التالية:

 األولية على أسئلة عمود التكامل بعد مناقشة األسئلة مع زمالئك؟ ماذا؟هل تغيرت إجاباتك  •

 ما املعلومات الجديدة التي تعلمتها من زمالئك من مختلف القطاعات و / أو األركان؟ •

 هل واجهت أي تحديات في التواصل مع زمالئك في مجموعات صغيرة من قطاعات و / أو أعمدة مختلفة؟ •

 املحتملة للتغلب على هذه التحديات؟ ما هي بعض االستراتيجيات •

 مالحظة: يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تستكمل دراستي الحالة. يمكن مناقشة مجموعة األسئلة هذه في نهاية دراسة الحالة الثانية

 فقط ويجب أن تتضمن الدروس املستفادة من كلتا دراستا الحالة
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 النتائج مقارنة: 3الجزء  نشاط

 .ومقارنتها الترجمة بحوث مناقشة نتائج ملشاركة لقاءات عقد املشاركون  سيعاود

)امليسر أو املشارك( من كل مجموعة النتائج الرئيسية من مناقشات مجموعاتهم الصغيرة ، بما في يجب أن يشارك أحد املمثلين  •

 ذلك:

o أمثلة الترجمة البحثية ، والقيود على البحوث ، والحواجز التي تعترضها النظم الصحية في مجموعتها ؛ 

o  منظورات البحوث والسياسات عند تقييم نقاشات مثيرة لالهتمام حول الفوائد والتحديات والحلول املحتملة لدمج

 فرص الترجمة البحثية ؛ و

o  الصحة الواحدةنقاط مناقشة أخرى مثيرة للدهشة أو مثيرة لالهتمام حول ترجمة األبحاث. 

مع مشاركة ممثلي املجموعات األخرى في نتائج مناقشات مجموعاتهم الصغيرة ، فكر في كيفية توافق نتائج مجموعات أخرى مع  •

 اجات مجموعتك أو اختالفها.استنت

 ينبغي على أحد امليسرين تدوين املالحظات أثناء املناقشة املوجزة ، والتي يمكن مشاركتها مع املشاركين بعد التدريب. •
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 عملك في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار  استخدام: املدرب إرشادات

 النشاط مقدمة

 الغرض

 أجل من األبحاث ترجمة لدعم الخاص عملهم في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار استخدام للمشاركين يمكن كيف الستكشاف

 .بهم خاصة الواحدة للصحة مهنية شبكة وبناء املصدر حيوانية األمراض تحديات مكافحة

 النشاط على عامة نظرة

 حول  األبحاث ترجمة لتعزيز الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار استخدام يمكنهم كيف املشاركون  يستكشف سوف النشاط، هذا في

 عمل ورقة املشاركون  سيكمل. املهنية مسؤولياتهم من كجزء لها واالستجابة عنها والكشف املصدر حيوانية األمراض من الوقاية أنشطة

 شبكة تقييم خالل من إلرشادهم العمل، إطار عليها يرتكز التي االتصاالت، ومفاهيم األبحاث، وترجمة الواحدة، الصحة مفاهيم تستخدم

 بإمكانهم كان إذا فيما املشاركون  سينظر. بعملهم املرتبطة البحثية الترجمة فرص وتحديد بهم، الخاصة الواحدة الصحة أبحاث ترجمة

 :طريق عن األبحاث ترجمة في املشاركة

 مؤسستهم؛ في البحوث ترجمة في دورهم تقييم •

 و بعملهم؛ الصلة ذات البحثية الترجمة فرص تحديد •

 .األبحاث ترجمة دعم يمكنها التي بهم الخاصة الواحدة الصحة شبكة في التواصل مسارات تقييم •

 األسئلة جميع على املشاركون  سيجيب. املوضوعات هذه من موضوع كل حول  األسئلة من سلسلة باألنشطة الخاصة العمل ورقة تتضمن

 سيتم. العمل ورشة في زمالئهم من اإلضافية واألفكار التعليقات لتلقي صغيرة مجموعة داخل األسئلة لبعض إجابات ويناقشون  مستقل بشكل

 :يلي ما بعمل املشاركين قيام بعد النشاط هذا

 لتحديات األبحاث ترجمة لدعم املؤسسات بين االتصاالت مسارات وتحليل لتحديد االتصاالت مسارات خرائط تخطيط نشاط •

 و الواحدة، الصحة تحيات عن

 لنتائج املحتملة التطبيقات وتقييم لتحديد الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار تطبيق يشمالن الحالة لدراسة تمرينان •

 .املنشورة املطبوعات في البحوث

 تحديات ملكافحة األبحاث ترجمة في دوًرا تلعب التي واملؤسسات املعنية األطراف بأنواع معرفتهم املشاركون  طور  األنشطة، هذه خالل من

 اإلجابة عند. األبحاث ترجمة فرص وتحليل لتحديد الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار استخدام في املهارات وتطوير الواحدة الصحة

 تخطيط نشاط من املستفادة والدروس الحالية وخبراتهم معارفهم من املشاركون  يستفيد أن ينبغي النشاط، هذا في العمل ورقة أسئلة على

 .الحالة دراسة وتمارين االتصاالت مسارات

 سياق في األبحاث ترجمة ملفهوم املشاركين فهم تعميق إلى عملهم في البحثية الترجمة لفرص النقدي بالتقييم الخاص التمرين هذا سيؤدي

 األمراض لتحديات األبحاث تطبيق تدعم التي االتصاالت مسارات وتوصيف وتقييم تحديد في املشاركين مهارات سيعزز  كما. الواحدة الصحة

 مهارات والقطاعات الركائز عبر واحتياجاته البحث نتائج بين التواصل ممارسة في املشاركين فرص ستعزز  ذلك، إلى باإلضافة. املصدر حيوانية

 في األبحاث ترجمة تعزيز لكيفية أولية عمل خطة بوضع املشاركون  سيقوم النشاط، نهاية في. األبحاث ترجمة حول  التواصل في املشاركين

 .عملهم

 املخرجات

 مشارك، كل طورها التي املهنية مسؤولياتهم من كجزء الواحدة الصحة تحديات مكافحة أجل من البحوث ترجمة لتعزيز أولية عمل خطة

 .بعملهم الصلة ذات البحوث ترجمة فرص الستكشاف اتخاذها يمكن التي امللموسة اإلجراءات من العديد تصف والتي
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 الالزمة املواد

 سطح الشريحة ، والذي يتضمن شرائح لعرض النشاط استخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة في عملك •

o  141 - 148الرجوع إلى الشرائح 

 (املشاركين حزمة في متضمنة مشارك، لكل واحدة عمل ورقة) املشارك عمل ورقة •

 للمشاركين الكتابة أدوات •

 النشاط الستكمال الالزم الوقت

 دقيقة 30ساعة و  1-ساعة  1 •

 النشاط هذا على التدريب كيفية

 املدرب سيقدم. التالية الخطوات باتباع املدربون  سيقوم ،"عملك في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار استخدام" نشاط على للتدريب

 تضم أن يجب. النشاط عمل ورقة خالل من للعمل أشخاص 4 إلى 3 من صغيرة مجموعات إلى املشاركون  ينقسم ثم. وهيكله النشاط أهداف

 وجهات مساهمة لضمان الحيوان صحة وسياسة العامة الصحة وسياسة بالبحوث املتعلقة الخبرات ذوي  املشاركينمن  عدد مجموعة كل

 في املدربون  يساعد بينما بها، الخاصة العمل ورقة خالل من صغيرة مجموعة كل ستعمل. الصغيرة املجموعات مناقشات في املتنوعة النظر

 .النشاط حول  للمشارك أسئلة أي على واإلجابة النشاط توقيت إدارة

 باستخدام مستقل، بشكل( األبحاث ترجمة في دورك تقييم) 1 الخطوة في األسئلة على مشارك كل يجيب سوف العمل، أوراق من االنتهاء عند

 اختيار املشاركين على ينبغي حيث ،(عملك في البحثية الترجمة فرص تحديد) 2 الخطوة في املشاركون  يشرع ثم. املقدمة املالحظات أقسام

 مشارك كل سيعمل. املهنية ومسؤولياتهم خبراتهم إلى استناًدا السياسات صناع نحو املوجهة أو الباحثين نحو املوجهة األسئلة على اإلجابة

 مجموعة كل ضمن. املقدمة املالحظات أقسام باستخدام( الفردي التقييم) 2 الخطوة من 1 الجزء في األسئلة على لإلجابة مستقل بشكل

. إضافية أفكاًرا ويقدمون  البعض، بعضهم إجابات على تعليقاتهم ويقدمون  األول، الجزء أسئلة على إجاباتهم املشاركون  سيشارك صغيرة،

 على ويجب التعليقات، مناقشة من كجزء( الصغيرة املجموعات مناقشة) 2 الخطوة من 2 الجزء في الواردة األسئلة تناول  يتم أن يجب

 مسارات تقييم) 3 الخطوة إلى املشاركون  ينتقل ثم. املقدمة املالحظات قسم في الصغيرة املجموعات مناقشات من املالحظات تدوين املشاركين

(. الصغيرة املجموعات بمناقشات متبوًعا الفردي التقييم) 2 للخطوة مماثل شكل لها والتي ،(بك الخاصة الواحدة الصحة شبكات في االتصال

 الصحة تحديات مكافحة أجل من األبحاث ترجمة لتعزيز أولية عمل خطة لوضع مستقل بشكل املشاركون  سيعمل ،3 الخطوة من االنتهاء بعد

 الخطط بتصوير سيقومون  الذين املدربين، مع عملهم خطط مشاركة املشاركين على ينبغي النشاط، نهاية في. 4 الخطوة في عملهم فيالواحدة 

 الواعدة الفرص وتحديد املشاركين، تعلم تقييم في للمساعدة الخطط مراجعة املدربون  يستطيع التدريبي، الحدث بعد. املشاركين إلى وإعادتها

 الترجمة فرص لدعم اتخاذها يمكن التي امللموسة الخطوات عن واإلبالغ إندونيسيا، في الواحدة الصحة لتحديات للتصدي البحثية للترجمة

 .هذه البحثية

 .خطوة لكل املخصص والوقت النشاط لهيكل تلخيص التالي الجدول  في
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عملك في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار  استخدام نشاط على عامة نظرة  

الخطوة رقم الشكل )بالدقائق( الوقت   

الترجمة عن البحث في دورك تقييم: 1 الخطوة فردي تقييم 5 – 10  

(1)الجزء  فردي تقييم 5 – 10  
عملك في األبحاث ترجمة فرص تحديد: 2 الخطوة  

(2)الجزء  الصغيرة املجموعات مناقشات 15 – 20  

فردي تقييم 5 – 10  الصحة شبكات في االتصال مساراتتقييم  :3 الخطوة 

بك الخاصة الواحدة (2)الجزء  الصغيرة املجموعات مناقشات 15 – 20   

فردي تقييم 15 – 20  
 األبحاث ترجمة لتعزيز أولية عمل خطةوضع  :4 الخطوة

الواحدة الصحة لتحديات للتصدي  

 :يلي بما النشاط لهذا املدربون  يقوم أن املتوقع من

 ؛(فقط واحد مدرب) النشاط بداية في املشاركين، من األسئلة على واإلجابة النشاط وهيكل أهداف تقديم •

 النشاط؛ أثناء املساعدة تطلب التي الصغيرة للمجموعات الدعم تقديم •

 املخصص؛ الوقت خالل الخطوات جميع مناقشة لضمان النشاط أثناء الوقت إدارة •

 و النشاط؛ نهاية في املشاركين من األولية العمل خطط وتصوير جمع •

 .ذلك في الرغبة حالة في التدريبي، الحدث بعد العمل خطط في النتائج وتحليل تجميع •

 عملك في الواحدة الصحة أبحاث ترجمة عمل إطار  نشاط استخدام

 واإلعداد التخطيط

 راجع النشاط وتعّرف على جميع األسئلة وأسئلة ورقة العمل. •

 ، الذي يوجه العديد من مكونات أسئلة ورقة العمل. OHRTقم بمراجعة إطار عمل  •

أشخاص ملناقشات املجموعات الصغيرة.  4إلى  3حدد ما إذا كنت ستقوم بتخصيص املشاركين مسبًقا في مجموعات مكونة من  •

ن عن إذا سمحت للمشاركين بتشكيل مجموعاتهم الخاصة ، فكر في وضع استراتيجية لضمان أن تضم كل مجموعة صغيرة ممثلي

 قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية.

  النشاط بداية

ر الرئيس ي النشاط ، باستخدام مجموعة شرائح النشاط كمرجع )العروض التقديمية  •  (:141 - 148سيقدم امليِسّ

o  وصف أهداف ومخرجات النشاط

 (.142 - 143)العروض التقديمية 

o  قدم بنية النشاط مع مالحظة كيف

سيتقدم املشاركون من خالل ورقة العمل 

الخاصة باملشاركين ، عندما يعمل 

املشاركون بشكل مستقل أو في مجموعات 

صغيرة ، وسيشرح امليسرون متى يجب 

على املشاركين االنتقال إلى الخطوة التالية 

 (.144 - 148)العروض من 

 ملشاركين.أجب عن أي أسئلة متبقية من ا •
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 أشخاص. 4إلى  3توجيه املشاركين إلى اقتحام مجموعات صغيرة من  •

 النشاط أثناء

 لكل خطوة في النشاط ، يجب على امليسرين: •

o ( 144 - 148العروض من تقديم كل توقيت وتنسيق لكل خطوة ، باستخدام مجموعة شرائح النشاط كمرجع.) 

o  3و  2وعندما يتقدم املشاركون إلى الخطوة التالية في النشاط. في الخطوتين أعلن عندما تبقى خمس دقائق من الوقت 

 ، ينبغي اإلعالن عن وقت التقييم الفردي ومكونات مناقشة املجموعات الصغيرة في الخطوة ومراقبتها بشكل منفصل.

o .تعميم الغرفة وتقديم دعم إضافي لألفراد أو املجموعات الصغيرة الذين لديهم أسئلة 

 ، اطلبوا من املشاركين خططهم التمهيدية ، وصّوروا الخطط ، وأعدهم إلى املشاركين. 4ا يكمل املشاركون الخطوة عندم •
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: معلومات إضافية حول أطر عمل ترجمة البحوث1الملحق   

( املستخدم في هذه املواد التدريبية لتوجيه تطبيق البحوث التطبيقية ونتائج OHRTم تطوير إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة )

والحيوان والبيئة. ويركز إطار العمل على تصميم تطبيقات البحث ذات املراقبة إلى التحديات على مستوى املجتمع في الواجهة البينية لإلنسان 

ة. الصلة واملفيدة والفعالة محلًيا من خالل دمج وجهات النظر من الباحثين وصانعي السياسات في قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئي

بيقات البحثية في إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة لم يتم تغطية التفاصيل حول املفاهيم والخطوات التشغيلية لتنفيذ التط

(OHRT.) 

ركز على الجوانب املختلفة للترجمة البحثية أكثر من إطار عمل ترجمة بحوث الصحة 
ُ
تم تطوير العديد من أطر عمل ترجمة البحوث التي ت

"، مثل تطبيق البحث على تطوير ختبرات إلى خدمة املرض ىامل( أطر العمل التي تركز على ترجمة أبحاث "من 1(، بما في ذلك: )OHRTالواحدة )

( أطر العمل التي توضح املفاهيم والخطوات التي ينطوي عليها تنفيذ تطبيقات البحث، 2اإلجراءات املضادة للممارسة العالجية أو الطبية، )

ركز على تنفيذ أ3مثل التنفيذ والتقييم والرصد، و )
ُ
طر العمل التشغيلية التي ت

ُ
ساليب الصحة الواحدة. يصف الجدول التالي ويقدم مراجع ( أ

 ألطر العمل املختارة األخرى التي قد تكون بمثابة مراجع مفيدة في عملك.

 امليزات الرئيسة إلطار العمل عنوان إطار العمل

 أطر العمالملتعلقة باالستمرارية في بحوث الترجمة 

(T Model) 17،18 

 أطر املفاهيم •

تنظيم ترجمة البحوث إلى أربع مراحل: االكتشاف، واملبادئ  •

التوجيهية للممارسات الصحية القائمة على األدلة، والتغيرات 

 في املمارسة الصحية، والتأثير الكلي على النتائج الصحية.

الغالب على الظروف العالجية ومفهوم "من التركيز في  •

 املختبرات إلى خدمة املرض ى"

ا أو تدخل  •
ً
حالة االستخدام: استخدام دواء تم تطويره حديث

 طبي في العيادة بعد إجراء اختبار ما قبل العالج

 19،20إطار املعرفة إلى العمل

 اإلطار املفاهيمي •

يقوم منتجو محاذاة خلق املعرفة "مصرف املعرفة" وفيها  •

املعرفة بتوليد وتوليف معارف جديدة في األدوات/ املنتجات 

ودورة عمل تشمل الخطوات التي ينطوي عليها تنفيذ أدوات 

 املعرفة

                                                      
ونيكول دويلنج (، Yoon(، ويون ).Paula W(، وبوال و )Marta Gwinn(، ومارتا جوين )Khoury(، وخوري )Muin Jموين ج )  17

(Nicole Dowling( وسينثيا أ ،)Cynthia A.( ومور ،)Moore( وليندا برادلي ،)Linda Bradley( )2007 استمرارية بحوث )

الترجمة في الطب الجيني: كيف يمكننا تسريع التكامل المناسب الكتشافات الجينوم البشري في الرعاية الصحية والوقاية من األمراض؟ علم 

 674-655: 9ي الطب. الوراثة ف
(، David Chambers(، وديفيد تشامبرز )Cynthia Vinson(، وسينثيا فينسون )Glasgow(، وجالسجو ).Russell Eروسيل إي )  18

( Christine Hunter(، وكريستين هانتر )Kaplan(، وكابالن ).Robert M(، وروبرت م )Khoury(، وخوري ).Muin Jوموين ج )

-1274(: 7) 102وطنية للنهج الصحية لعلوم النشر والتطبيق: االتجاهات الحالية والمستقبلية. آم جيه الصحة العامة. ( المعاهد ال2012)

1281. 
(، وشارون Harrison(، وهاريسون ).Margaret B(، ومارجريت ب )Jo Logan(، وجو لوجان )Graham(، وجراهام )Ian Dايان د )  19

 Nicole(، ونيكول روبنسون )Wenda Caswell(، وويندا كاسويل )Jacqueline Tetroe) (، وجاكولين تيترو.Sharon Eإي )

Robinson( )2006 فقدت في ترجمة المعرفة: حان وقت الخريطة؟ )J Contin Educ Health Prof 24-13(: 1) 26؛. 
( kate Gerrish( )2014وكيت جيريش )(، Irene IIot(، وايرين يوت )Andrew Booth(، واندرو بوث )Becky Fieldبيكي فيلد )  20

 .9:172استخدام إطار عمل المعرفة في الممارسة: تحليل االقتباس والمراجعة المنهجية. علوم التنفيذ 
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ذات الصلة على نطاق واسع لسيناريوهات تنطوي على  •

 استخدام املعرفة في السياسة واملمارسة

أجل  حالة االستخدام: تطوير ابتكارات مدفوعة بالعلم من •

 مكافحة اعتالل الصحة النفاسية والفترة املحيطة بالوالدة

(CDC( إطار املعرفة إلى العمل )K2A)21،22 

إطار مفاهيمي مقتبس من إطار "املعرفة إلى العمل" للتركيز  •

 على تنفيذ األدلة البحثية في ممارسة الصحة العامة

والترجمة، يقسم ترجمة البحوث إلى ثالث مراحل: البحوث،  •

 وإضفاء الطابع املؤسس ي

يحدد نقاط القرار، والتفاعالت، والهياكل الداعمة لتحريك  •

االكتشافات البحثية من خالل تجارب الفعالية ودراسات 

 الفعالية والنشر واملمارسة وإضفاء الطابع املؤسس ي

حالة االستخدام: استخدام اكتشاف البحوث لتحقيق تطوير  •

عامة التي تستهدف أمراض القلب وتنفيذ برامج الصحة ال

 املزمنة.

تحفيز العمل على تنفيذ البحوث في الخدمات الصحية 

(PARiHS)23،24 

 اإلطار املفاهيمي •

تنظيم ترجمة البحوث إلى ثالث مراحل: األدلة؛ والتي تركز على  •

تقييم طبيعة وقوة األدلة للتنفيذ، والسياق؛ الذي يركز على 

اإلعداد الذي تحدث فيه التغيرات التي تحركها فهم البيئة أو 

األدلة في املمارسة العالجية، والتيسير، الذي يركز على 

استراتيجيات ترجمة املعرفة لتمكين املواقف والعادات 

 واملمارسات التي تدعم الترجمة.

حاالت االستخدام: استخدام األدلة البحثية في تحسين جودة  •

 عادة التأهيل.الرعاية العالجية في مرفق إ

 

 

 

 

 

 

                                                      
حول  NCCDPHP(، نيابة عن مجموعة عمل Lesesne C(، وليسيسن ك )Brady TJ(، وبرادلي ت ج )Wilson KMويلسون ك م )  21

 .A46(: 2) 8؛  2011رجمة في الصحة العامة: إطار المعرفة والعمل. المرض المزمن السابق الترجمة. إطار تنظيمي للت

http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/mar/10_0012.htm 2018سبتمبر  12. تم الدخول عليه في 
جيه التخطيط. أتالنتا، جورجيا: مراكز (: أسئلة لتوK2Aمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها. تطبيق إطار المعرفة إلى العمل )  22

متاح على  PDF. 2014السيطرة على األمراض والوقاية منها، قسم الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة؛ 

https://www.cdc.gov/chronicdisease/pdf/K2A-Framework-6-2015.pdf 
( تمكين Brendan McCormack( )1998(، وبرندان ماكورماك )arveyGill H(، وجيل هارفي )Alison Kitsonاليسون كيتسون )  23

 158-149: 7تنفيذ الممارسة القائمة على األدلة: إطار مفاهيمي. الجودة في الرعاية الصحية 
ماستر. )تم لتطبيق البحث إلى الممارسة. هاملتون، في: جامعة ماك PARIHS(. إطار 2011المركز الوطني المتعاون لألساليب واألدوات )  24

 http://www.nccmt.ca/resources/search/85( تم استرجاعه من 2017سبتمبر  18التحديث في 
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المدربين: تخطيط مسارات االتصال للترجمة البحثية للتصدي : ورقة عمل 2الملحق 

 لتحديات الصحة الواحدة

 والنتائج البارزة النقاط لتدوين هذه العمل ورقة استخدم. االتصاالت مسارات تخطيط نشاط أثناء املالحظات تدوين إلى املستند هذا يهدف

 مناقشات نتائج مشاركة عند مفيد مرجع بمثابة املالحظات هذه ستكون . املناقشة أسئلة خالل من الصغيرة مجموعتك تقدمت كلما

 .النشاط بعد للمشاركين تقديمها وسيتم أكبر جمهور  مع الصغيرة املجموعات

 .املؤسسات بين املتبادل لالتصال املحتملة والحلول  التحديات تحديد: 5 الخطوة

الممكنة الحلول  التحديات 
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 مالحظات إضافية:

 

 

 : مقارنة النتائج7الخطوة 

 مالحظات املقارنة:
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 (HPAIورقة عمل املدربين: دراسة حالة إنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض ) :3امللحق 

مناقشات املجموعات الصغيرة لدراسة حالة إنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض  أثناء املالحظات استخدامه لتدوين إلى املستند هذا يهدف 

(HPAI) .هذه ستكون . املناقشة أسئلة خالل من الصغيرة مجموعتك تقدمت كلما والنتائج البارزة النقاط لتدوين هذه العمل ورقة استخدم 

 .أكبر جمهور  مع الصغيرة املجموعات مناقشات نتائج مشاركة عند مفيد مرجع بمثابة املالحظات

 البحث لنتائج املحتملة التطبيقات تحديد

 الجديدة البحوث نتائج تحديد: البحثية األدلة كيزةر

   

2 

 ملخص املناقشة:
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 املصدر حيوانية األمراض تحديات تحديد: السياسات ركيزة

 

  
 ملخص املناقشة:
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 البحث لنتائج املحتملة( التطبيقات) التطبيق تحديد: التكامل ركيزة

 .املختارة املنشورات في األبحاث لنتائج األقل على محتملين تطبيقين تحدد الصغيرة مجموعتك أن من تأكد

 

 
 ملخص املناقشة:
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  التكيف مع السياق املحلي

 عمود األدلة البحثية: تقييم قيود البحث ونقاط القوة
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 ملخص املناقشة:
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 ركن السياسات: تحديد العوامل على مستوى األنظمة التي تعرقل أو تدعم الترجمة

 

 

 

 

 

 

  

 ملخص املناقشة:
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 عمود التكامل: التكيف مع السياق املحلي 
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 تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية

 عمود األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث األخرى ذات الصلة

 

  
 ملخص املناقشة:
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 ركن السياسات - النظر في قيمة التطبيق في األقسام األخرى  
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 عمود التكامل: تحسين الفوائد عبر قطاعات صحية واحدة 
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 التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 ذات الصلة ركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية البارزة 

 

  
 ملخص املناقشة:
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حالة دراسة الحالة دراسة  HPAI                           المستقبلية األبحاث الحتياجات المشترك التحديد  
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 ركيزة السياسات: إعادة تقييم تحديات األمراض حيوانية املصدر 

 

  

 املناقشة:ملخص 
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 ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية 

 

  

 ملخص املناقشة:

 



المالطية الحمى حالة دراسة البحث لنتائج المحتملة التطبيقات تحديد                                       

73 

 ورقة عمل املدربين: دراسة حالة الحمى املالطية :4امللحق 

 هذه العمل ورقة استخدم. الحمى املالطية حالة لدراسة الصغيرة املجموعات مناقشات أثناء املالحظات تدوين إلى املستند هذا يهدف 

 عند مفيد مرجع بمثابة املالحظات هذه ستكون . املناقشة أسئلة خالل من الصغيرة مجموعتك تقدمت كلما والنتائج البارزة النقاط لتسجيل

 ..أكبر جمهور  مع الصغيرة املجموعات مناقشات نتائج مشاركة

 البحث لنتائج املحتملة التطبيقات تحديد

 الجديدة البحوث نتائج تحديد: البحثية األدلة كيزةر
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 ملخص املناقشة:
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 املصدر حيوانية األمراض تحديات تحديد: السياسات ركيزة

 

  
 ملخص املناقشة:

 



المالطية الحمى حالة دراسة البحث لنتائج المحتملة التطبيقات تحديد                                       
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 البحث لنتائج املحتملة( التطبيقات) التطبيق تحديد: التكامل ركيزة

 .املختارة املنشورات في األبحاث لنتائج األقل على محتملين تطبيقين تحدد الصغيرة مجموعتك أن من تأكد
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  التكيف مع السياق املحلي

 عمود األدلة البحثية: تقييم قيود البحث ونقاط القوة
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 ملخص املناقشة:

 



المالطية الحمى حالة دراسة المحلي السياق مع التكيف                                       
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 ركن السياسات: تحديد العوامل على مستوى األنظمة التي تعرقل أو تدعم الترجمة

 

 

 

 

 

 

  

 ملخص املناقشة:



المالطية الحمى حالة دراسة المحلي السياق مع التكيف                                       
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 عمود التكامل: التكيف مع السياق املحلي 
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المالطية الحمى حالة دراسة المستقبلية األبحاث الحتياجات المشترك التحديد       
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 تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية

 عمود األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث األخرى ذات الصلة

 

  
 ملخص املناقشة:
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المالطية الحمى حالة دراسة الصحية القطاعات عبر الفوائد تحسين    
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 ركن السياسات - النظر في قيمة التطبيق في األقسام األخرى  

 

 

  

 ملخص املناقشة:
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 عمود التكامل: تحسين الفوائد عبر قطاعات صحية واحدة 
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 التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 ذات الصلة ركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية البارزة 

 

  
 ملخص املناقشة:
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المالطية الحمى حالة دراسة المستقبلية األبحاث الحتياجات المشترك التحديد       
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 تحديات األمراض حيوانية املصدرركيزة السياسات: إعادة تقييم  
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 ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية 
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التدريب مواد تكييف :5 امللحق  
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 امللحق 5: تكييف مواد التدريب

 تكييف نشاط رسم خرائط مسارات االتصال

إن "توجيهات توجيه االتصاالت من أجل الترجمة البحثية ملواجهة تحديات صحية واحدة" وأوراق العمل وأوراق العمل الواردة في هذه 

أو داء البروسيالت( ، ولكن يمكن تكييف النشاط للتركيز على األمراض الناشئة عن  HPAIالحزمة تركز على أحد أمراض دراسة الحالة )

األمراض الحيوانية املنشأ بشكل عام ، أو مرض آخر من األمراض الحيوانية املصدر. يمكنك تعيين مرض للمشاركين أو السماح لهم 

يقوم املشاركون بإدراج املؤسسات املشاركة في األبحاث ، والوقاية ، باالختيار من قائمة األمراض ذات الصلة. باستخدام نفس التعليمات ، س

أو جهود املكافحة من أجل األمراض الناشئة عن األمراض الحيوانية املنشأ بشكل عام أو أي مرض حيواني آخر مثير لالهتمام ، ورسم 

 خريطة ملسارات االتصال بين تلك املؤسسات.

 تكييف تمارين دراسة الحالة

ويشمل كل منها ثالثة منشورات من مؤسسات البحث  الحمى املالطيةو  HPAIمارين دراسة الحالة املدرجة في حزمة التدريب هذه على وتركز ت

املصرية للتقييم خالل التمرين. وقد تم اختيار هذه املنشورات على أساس جودة البحث ، وأهميته للتحديات الرئيسية التي تواجه مكافحة 

عالية اإلمراض والوقاية من داء البروسيالت ، واستخدام نهج الصحة الواحدة. ويمكن تكييف دراسات الحالة إلدراج  إنفلونزا الطيور 

منشورات أخرى عن فيروس إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض أو داء البروسيالت أو معالجة أمراض حيوانية مختلفة. إذا كنت ترغب في 

داء البروسيالت ، فيجب تقييم املنشور باستخدام معايير االختيار املوضحة أعاله. تعمل تمارين  أو HPAIاستبدال أو إضافة منشور عن 

دراسة الحالة بشكل أفضل مع املنشورات عالية الجودة التي تتعلق بالسياق املحلي ولها تطبيقات محتملة لقطاعات الصحة املتعددة 

تقديمي مختصر حول الدراسة ، بما في ذلك نظرة عامة على املنهجية والنتائج  املتعددة. باإلضافة إلى ذلك ، قد ترغب في إعداد عرض

في الرئيسية واالستنتاج ، على غرار العروض الواردة في هذه الحزمة التدريبية للمنشورات التي تم اختيارها مسبقا. سيتم تقديم هذا العرض 

 دراية بالدراسة. بداية ممارسة دراسة الحالة للتأكد من أن جميع املشاركين على

إذا كنت ترغب في تكييف ممارسة دراسة الحالة ملرض حيواني مختلف ، فيجب عليك اختيار مجموعة جديدة من املنشورات لتكون بمثابة 

أساس ملناقشة الحالة. تعمل ممارسة دراسة الحالة بشكل أفضل مع منشورين إلى أربعة منشورات ، بما في ذلك املنشورات ذات نتائج 

ضها البعض ويمكن دمجها في نفس السياسات والبرامج املماثلة للوقاية من األمراض ومكافحتها. اعتماًدا على تجربة البحث التي تتعلق ببع

مجموعة التدريب الخاصة بك ، قد يكون من املفيد تقديم مقدمة عن املرض الذي ينطوي على حيواني املنشأ ذي األهمية عند بدء دراسة 

كين لديهم فهم كاف لبيولوجيا املرض والتحديات امليدانية للمشاركة في ترجمة األبحاث نقاش. تحتوي الحالة للتأكد من أن جميع املشار 

، والتي تتضمن معلومات عن  الحمى املالطيةو  HPAIشريحة( على  12إلى  10حزمة التدريب الحالية على عروض تمهيدية قصيرة )من 

املرض في مصر ، واستراتيجيات الوقاية والسيطرة على املرض. يمكن تطوير عروض املمرض ، مظاهر املرض في البشر والحيوانات ، حالة 

أو داء البروسيالت أو التركيز على مرض  HPAIمماثلة ألمراض الحيوانات األخرى ذات األهمية. عند استبدال أو إضافة منشورات عن 

تقديم إجابات عينة محددة أو مطالبات لكي يقوم امليسرون حيواني مختلف ، ستبقى أسئلة مناقشة حالة الدراسة كما هي. قد ترغب في 

 باستخدامها عند توجيه املناقشة.
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