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 مقدمة عن ورشة العمل

الهدف من هذا الحدث التدريبي للترجمة الخاصة باألبحاث الصحية هو تنمية مهاراتك في ترجمة البحوث لتعزيز القدرات من أجل الوقاية 

لم كيفية تحديد الفرص لتطبيق البحث على السياسات والبرامج من األمراض الحيوانية املصدر والكشف عنها واالستجابة لها. سوف تتع

تي للوقاية من األمراض الحيوانية والتحكم فيها ، وتقييم التحديات املحتملة والحلول املحتملة لترجمة األبحاث ، ووصف مسارات التواصل ال

بحاث املنشورة التي تجريها مؤسسات البحث املصرية تدعم ترجمة األبحاث. من خالل سلسلة من األنشطة التفاعلية ، ستقوم بتقييم األ 

البحث قدرة والتفكير في دور املؤسسات املصرية في ترجمة األبحاث ، وضمان صلة املواد التدريبية بعملك وتوفير أساس لك الستخدام 

املحلي على مواجهة تحديات األمراض الحيوانية املصدر بعد حدث التدريب.

التعليمية وأغراضهااألهداف 

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 ستعزز مهاراتك في ترجمة األبحاث والتواصل بين القطاعات:

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

وتحليلها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ ومكافحتها في مصر.

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

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

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

ارسات البيطرية في مصر.املحتملة لنتائج األبحاث على الصحة العامة والسياسة واملم

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

تحديات األمراض الحيوانية املصدر في عملك وبناء شبكة الترجمة البحثية املتخصصة في مجال الصحة.
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ن املتدربين الذين يمثلون قطاعات البحث والصحة العامة والصحة الحيوانية. يتضمن سوف تكمل هذه األنشطة مع مجموعة مختلطة م

كل نشاط مناقشات جماعية صغيرة ويتطلب من املشاركين من القطاعات املختلفة مشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم إلكمال النشاط ، مما 

للوقاية من األمراض الحيوانية املنشأ ومكافحتها ، والتي تشمل  الصحة الواحدة. وتركز األنشطة على قيمة نهج    خبراتهميتيح لك التعلم من 

التواصل والتعاون في قطاعات الصحة العامة والزراعة والبيئة لتحقيق نتائج صحية أفضل للبشر والحيوانات والبيئة. كما تؤكد أنشطة 

وفعالة  الصلةبيق تطبيقات بحثية قائمة على األدلة ذات التدريب على أهمية دمج وجهات نظر الباحثين وواضعي السياسات لتطوير وتط

 ومفيدة على املستوى املحلي. لدعم هذا النهج التعاوني لترجمة األبحاث ، ستوفر األنشطة فرًصا لك للتواصل مع زمالئك املشاركين من أجل

 تنمية شبكة ترجمة األبحاث الصحية الخاصة بك.

 إن نطاق هذا التدريب هو ترجمة نتائج البحوث التطبيقية  إلى التحديات على مستوى املجتمع في مجال الصحة العامة والحيوانية. وهذا

 يشمل الرصد الوباءي التي تتم كجزء من املشاريع البحثية أو أنشطة املراقبة الروتينية التي تجريها مؤسسات الصحة العامة والطب

  .البيطري 

املشاركين حزمة على عامة نظرة  

 :تتضمن حزمة املشارك هذه املعلومات وأوراق العمل التي ستحتاجها إلكمال جميع أنشطة التدريب ، بما في ذلك

 معلومات أساسية ، بما في ذلك مسرد للمصطلحات الرئيسية املتعلقة بترجمة البحوث و الصحة الواحدة وإطار عمل لترجمة (1

 البحوث الصحية التي توجه عمليات دراسة الحالة ؛

 أوصاف وتعليمات كل نشاط تدريبي ؛ (2

 أوراق عمل الستكمال األنشطة وتدوين املالحظات ؛ و (3

 .صفحات مالحظات فارغة لتدوين مالحظات إضافية طوال التدريب (4

ها تمارين دراسة الحالة )غير مدرجة قبل الحدث التدريبي املواد الست التي تستند إلي وراجعتباإلضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون قد استلمت 

 (.في هذه الحزمة
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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 مصطلح يتضمن إشراك :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.

كتشافات الجينوم البشري في الرعاية الصحيــــــــــة استمرارية بحوث الترجمة في الطب الجنيني: كيف يُمكننا الدمج المناسب ال  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
(، N. Amara(، و إن أمارا )R. Landryمقتبس من: سلسلة المعرفة القيمة: إطار مفاهيمي لترجمة المعرفة في مجال الصحة. أر الندري )  14

شرة منظمة الصحة (. نI. Gold(، و أي جولد )R. Shademani(، و أر شاديماني )A. Pablos-Mendesمندز )-و ايه بابلوز

 .597-602(: 8)84 2006العالمية. 
 .G(، و جي مارتوريال )S. Fredericksمقتبس من: استخدام ترجو المعرفة كإطار عمل لتصميم بروتوكول بحثي. إس فريدريكس )  15

Martorella( و سي كاتالو ،)C. Catallo .21. 2015(. المجلة الدولية لممارسة التمريض Suppl 2 :63-157
وقد تم تطوير أطر متعددة لتوجيه عملية البحث عن البحوث إلى الممارسة السريرية والتطور الطبي المضاد )أي ترجمة األبحاث من "مقاعد  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 

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

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

( 1السياسات تطبيقات نتائج البحث )الخطوة . يحدد الباحثون وصانعو 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.

. يقوم صناع القرار بتنفيذ ومراقبة وتقييم تطبيق البحث )الخطوة الرابعة(.الخطوة 5: قم بتطبيق نتائج البحث •

ملصدر ومكافحتها. ، دورة ترجمة األبحاث، يصف الخطوات التي ينطوي عليها تطبيق البحث على السياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من األمراض حيوانية ا1الشكل 

التظليل األزرق الفاتح 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 

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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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

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

 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 •

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

 وثقافات مجموعات أصحاب املصلحة املعنيين ، وعوامل أخرى.

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

)تطبيق نتائج  5اتح( يتم إجراؤها بشكل أساس ي من قبل الباحثين. الخطوة . الخطوة األولى )تصميم وتنفيذ البحث ، التظليل األزرق الف3

ي البحوث ، التظليل األزرق املتوسط( تتم في املقام األول من قبل صانعي السياسات. في املقابل ، فإن املدخالت املشتركة للباحثين وواضع

ق الداكن(. قد تشارك بعض املؤسسات وأصحاب املصلحة في أنشطة )التظليل األزر  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

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

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

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

  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

تجميع معارف وخبرات الباحثين وواضعي السياسات حول البحوث وأنظمة الصحة املحلية على  التكاملتشتمل العناصر ركيزة  •

 لتطبيق نتائج البحث بطريقة مالئمة وفعالة ومفيدة محليا.
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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.

 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

 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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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.

تحّدي األمراض إعادة تقييم 

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

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

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 ، احدةالو  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.

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

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

دورة ، ويعد االتصال عبر األعمدة ترجمة األبحاث إلى أحد التحديات الصحية أمر بالغ األهمية. يعتبر االتصال عبر القطاعات مهما خالل ال

التي تتطلب مدخالت مشتركة من الباحثين وصانعي السياسات. 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 

قطاعات الصحة البشرية . يتم تمثيل كل من 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 

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

 القطاعات ، في حين تمثل خطوط الدائرة املغلقة واجهات االتصال عبر الدعامة داخل كل قطاع.
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ورقة عمل املشاركين: تخطيط مسارات التواصل للترجمة البحثية للتصدي لتحديات الصحة الواحدة

الغرض

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

 املصدر أو اكتشافها أو االستجابة لها.

أهداف التعلم 

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

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

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

 واالستجابة لها.

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

ملواجهة تحديات األمراض حيوانية املصدر.

نظرة عامة على النشاط

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

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

حث والصحة طوال دورة ترجمة والحيوانية والبيئية. يعد التواصل بين الركائز وبين القطاعات حول ممارسات واحتياجات أنظمة الب

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

حديد، االتصال الالزمة لدعم ترجمة األبحاث ملواجهة تحديات األمراض حيوانية املصدر في مصر. سيرشدك املدربون خالل عملية ت

وتخطيط، وتحليل مسارات التواصل بين املؤسسات املختلفة التي تشارك في ترجمة األبحاث لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض حيوانية 

 املصدر وكشفها واالستجابة لها.

توقعات املشاركين

 خالل هذا النشاط، من املتوقع أن يقوم املشاركون:

ببذل ما يستطيعون في قراءة األسئلة املرتبطة بكل خطوة  واالعتماد واإلجابة عليها. •

 باملساهمة بأجوبة مدروسة ومحترمة والرد على أفكار الزمالء خالل مناقشة املجموعة. •

o  كمل خبرات
ُ
ن تعلم املشاركين. وت

ّ
مك

ُ
يجلب كل مشارك وجهات نظر وخبرات فريدة حول البحث والسياسة التي تساعد وت

 الزمالء عمل املشاركين.

األسئلة في ورقة العمل، فاطلب من املدرب توضيح ذلك. إذا كانت لديك أسئلة حول الغرض من خطوة معينة أو معنى

 نظرة عامة على نشاط تخطيط مسارات االتصال

لتطوير قائمة توافقية من املؤسسات املشاركة في ترجمة البحوث : سيعمل املشاركون بشكل فردي وفي مجموعات صغيرة 1الجزء  •

ملرض معين.

: سيعمل املشاركون في مجموعاتهم الصغيرة على تطوير خريطة مسارات االتصال لسيناريو ترجمة بحث معين يشمل مرضهم 2الجزء  •

حاث.املختار، والنظر في التحديات والحلول املمكنة للتواصل املتبادل حول ترجمة األب

: سوف يجتمع املشاركون كمجموعة كاملة ملقارنة خرائط مسارات االتصال الخاصة بهم ونتائج املناقشة.3الجزء  •
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نشاط تخطيط مسارات االتصال

بداية النشاط

سيقوم امليسرون بتقديم النشاط وإظهار عملية رسم الخرائط األساسية.• 

الحيوانية.ينقسم املشاركون إلى مجموعات صغيرة ، تضم مشاركين من قطاعات البحث والصحة العامة والصحة • 

نشاط الجزء 1 :تطوير قائمة باملؤسسات املشاركة في ترجمة األبحاث

 : اختر املرض الخاص بك1الخطوة 

داء البروسيالتأو  (HPAIإنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض )ضمن مجموعتك، حدد مرًضا ملتابعته في هذا النشاط:  •

 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

 قم بإدراج أكبر عدد ممكن من املؤسسات/ اإلدارات )العامة وغير الربحية والخاصة( في قسم املالحظات أدناه. •

o  متعددة أو كليات داخل نفس املؤسسة. كن محدًدا بقدر ما تعتقد أنه ضروري يمكن أن تتضمن القائمة أقساًما

الجتذاب أصحاب املصلحة املعنيين.

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

 اكتب وصًفا موجًزا للمسؤولية أو األنشطة األساسية لكل مؤسسة مدرجة )عبارة أو جملة واحدة ، على سبيل املثال "إنتاج •

 ("اللقاحات الحيوانية

عندما يطلب منك مدربك ذلك، شارك أفكارك حول املؤسسات املشاركة في ترجمة األبحاث مع مجموعتك الصغيرة. سيقوم مدربك  •

بإنشاء قائمة مجموعات توافقية على ورقة كبيرة.
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األبحاث جمةتر في المشاركة اإلدارات /المؤسسات  

البحوث منتجي البحث مستخدمو   
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 : وصف دور كل مؤسسة أو إدارة معنية بعملية الترجمة البحثية في أنشطة الوقاية والكشف واالستجابة للمرض املختار.3الخطوة 

اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.مع مجموعتك الصغيرة، حدد ما إذا كانت مهمة كل مؤسسة/ إدارة تركز في املقام األول على صحة  •

o  سيقوم مدربك بما يلي:2في قائمة مجموعة املؤسسات التوافقية التي تم تطويرها في الخطوة ،

بعالمة )املربع(.  بصحة اإلنسانتمييز املؤسسات املعنية  ▪

بعالمة )الدائرة(.  بصحة الحيوانتمييز املؤسسات املعنية  ▪

بعالمة )املثلث(.  بالصحة البيئيةتمييز املؤسسات املعنية  ▪

 تمييز املؤسسات العاملة في أكثر من قطاع برموز متعددة. ▪

مع مجموعتك الصغيرة، حدد ما إذا كان النشاط األساس ي )األنشطة( للمؤسسة/ اإلدارة يتضمن أنشطة البحث أو السياسة )قد  •

 تنفيذ البرنامج أو مراقبة وتقييم األنشطة(. تتضمن أنشطة السياسة تطوير السياسة أو

o  سيقوم مدربك بما يلي:2في قائمة مجموعة املؤسسات التوافقية التي تم تطويرها في الخطوة ،

بعالمة )النجمة(. بالبحوثتمييز املؤسسات املعنية  ▪

بعالمة )شكل املعين(.  بالسياساتتمييز املؤسسات املعنية  ▪

 ة في البحث والسياسات بالعالمتين.تمييز املؤسسات املشارك ▪

سيتم تصوير ومشاركة قائمة املؤسسات املكتملة الخاصة بمجموعتك بعد هذا النشاط، لذلك لن تحتاج إلى نسخ قائمة املجموعة  •

في ورقة العمل الخاصة بك.
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: تطوير خريطة مسارات االتصال2نشاط الجزء 

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

لها واالستجابة ، عنها والكشف ، الحيوانية .

على ورقة كبيرة ، وذلك باستخدام الرموز  2سيقوم مسؤول التسهيل الخاص بك برسم مربع لكل مؤسسة مدرجة في الخطوة  •

مؤسسة وفًقا للقطاع والنشاط )انظر املثال في ورقة العمل أدناه(.املذكورة أعاله لتصنيف كل 

، وتحديد مسارات االتصال القائمة بين املؤسسات على الخريطة  3و  2النظر في األدوار املؤسسية التي نوقشت في الخطوة  •

الخاصة بك. النظر في االتصاالت التي تحدث طوال دورة ترجمة البحوث.

ات التواصل الحالية مع مجموعتك الصغيرة. سيقوم مسؤول التسهيل الخاص بك برسم الروابط بين شارك أفكارك حول مسار  •

(.—والخطوط الصلبة ) →املؤسسات التي تتواصل حالًيا باستخدام أسهم ثنائية االتجاه 

بعة مع عملية تعيين سيتم تصوير الخريطة املكتملة الخاصة بمجموعتك ومشاركتها معك بعد هذا النشاط. يمكنك أيًضا املتا •

املجموعة وأخذ مالحظاتك الخاصة أو إنشاء خريطتك الخاصة في ورقة العمل أدناه.
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االتصال مسارات خريطة تطوير  

مثال:
 مختبرات وزارة الزراعة





النشاط مسارات تخطيط مسارات  

19 

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

ناه.أدلعمل اقة ور صفها في ت وو لمؤسسااالتجاه بين اثنائي ل محتملة لالتصال حلووألقل اعلى ت تحدياتحديد ثالثة  •

واألسئلة التالية: 4لتحديد التحديات والحلول املتعلقة باالتصال ، خذ في االعتبار الخريطة التي تم إنشاؤها في الخطوة  •

o ات:التحديات التي تواجه إنشاء خطوط اتصال جديدة بين املؤسس

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  مقابل غير الرسمية:التحديات املتعلقة باستخدام آليات االتصال الرسمية

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؟

لرسمية أو غير ما هي فوائد مسارات التواصل الرسمية مقابل غير الرسمية؟ هل مسارات االتصال 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

االتصال التي حددتها مجموعتك ملؤسسة معينة )أي كم عدد املؤسسات  اتمسار  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 سساؤملاا هبل صوالتي تتطرق 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؟

بمشاركة وإجابة إجاباتك على األسئلة أعاله مع مجموعتك الصغيرة.عندما يطلب منك مسؤول التسهيل الخاص بك ، قم  •

.الخطوة 6 :إضافة مسارات االتصال املطلوبة إلى خريطتك

مع مجموعتك الصغيرة ، حدد مسارات التواصل املفقودة التي تعتبر مهمة لترجمة البحوث إلى أنشطة الوقاية من األمراض  •

ة لها.الحيوانية ، والكشف عنها ، واالستجاب

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

طوط لخوا → لثنائیةا تاھالتجاا ذات مهألسدام اباستخل صواتتأن لتي ینبغي ت اسساؤلمن ابیط بم رواسربر لمیسوم اسیق •

(.- - -)عة طلمتقا

•
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المؤسسات بين المتبادل لالتصال المحتملة والحلول التحديات تحديد : . 

الممكنة الحلول  التحديات 
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: مقارنة النتائج3نشاط الجزء 

 : مقارنة النتائج7الخطوة 

إعادة االنضمام كمجموعة كبيرة ملشاركة ومقارنة قوائم املؤسسات وخرائط مسارات االتصاالت. عندما تقوم بعرض خرائط  •

 مسارات االتصال التي أنشأتها مجموعات صغيرة أخرى، فِكر في األسئلة التالية:

o  إذا اطلعت مجموعات أخرى في سيناريو مرض مختلف أو سيناريو ترجمة األبحاث، فكيف تكون خرائط مسارات

 االتصال الخاصة بها مماثلة أو مختلفة عن خرائطك؟

o ت االتصاالت التي لم تحددها مجموعتك؟هل حددت أي مجموعات األطراف املعنية أو مسارا

o كيف تتشابه التحديات والحلول املحتملة ملرض مختلف ؟

ستقوم كل مجموعة بمشاركة النقاط البارزة من مناقشات املجموعة إلغالق النشاط. •

يمكنك استخدام املساحة أدناه لتدوين املالحظات أثناء املناقشة املوجزة إذا كنت ترغب في ذلك. •

النتائج مقارنة  

مالحظات:
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ورقة عمل املشاركين: دراسة حالة إنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض

الغرض

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

 الصحة العامة والصحة الحيوانية.

أهداف التعلم

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

 حيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر.

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

 البيطرية.

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

 على الصحة العامة والسياسة البيطرية.

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

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

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

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

o .الهدف: تحديد ترجمة البحوث في سياق الصحة الواحدة

نظرة عامة على النشاط

سوف تستخدم ورقة العمل هذه لتحليل التطبيقات املحتملة لنتائج البحوث في األدبيات املقدمة للصحة العامة والسياسة واملمارسات 

البيطرية وتحديد استراتيجيات التواصل عبر القطاعات والعبور حول تطبيقات البحث. سيتم إجراء هذا النشاط في مجموعات مكونة من 

مناقشة حول هذه املواضيع.   ملجموعتك، وسيقود امليسر  خمسة إلى تسعة أشخاص

. ويشمل أسئلة للمناقشة مرتبطة باألدلة البحثية الصحة الواحدةإلطار  تم تنظيم ورقة العمل بطريقة مشابهة لترجمة البحوث الصحية

سات ، وهو محور التركيز الرئيس ي لهذا من اإلطار ألن دمج منظور البحث والسيا 6و  4و  3و  2والسياسات وأعمدة التكامل للخطوات 

لترجمة   مناسبتانمدرجتين في اإلطار ألنهما  5و  1النشاط ، أمر بالغ األهمية بشكل خاص لهذه الخطوات . على الرغم من أن الخطوتين 

األبحاث ، فلن تتم مناقشة أي من الخطوة.

ابع. في بداية كل خطوة ، سيتم منحك الوقت الكافي للقراءة ، وتدوين بالتت 6و  4و  3و  2سوف تقدم مجموعتك من خالل تقييم الخطوات 

املالحظات على الردود على األسئلة املرتبطة بأدلة البحث والسياسة وأعمدة التكامل لهذه الخطوة. ستناقش بعد ذلك اإلجابات على جميع 

ملالحظات في ورقة العمل هذه لتسجيل املالحظات من تقييمك األسئلة داخل مجموعتك قبل االنتقال إلى الخطوة التالية. استخدم أقسام ا

، ستلتقي مجموعات صغيرة لتبادل ومقارنة النتائج. 6الفردي ومناقشات املجموعة لكل خطوة. بعد الخطوة 
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توقعات املشاركين

 خالل هذا النشاط، من املتوقع أن يقوم املشاركون:

ببذل ما يستطيعون في قراءة األسئلة املتعلقة بركائز األدلة البحثية والسياسات والتكامل لكل خطوة ووضعها في االعتبار واإلجابة  •

عليها.

o  اإلجابة على كل سؤال. ستناقش جميع األسئلة كمجموعة.ال يتعين

o .ضع في اعتبارك أولويات األسئلة في ركائز األدلة البحثية أو السياسات بناًء على خلفيتك املهنية وخبرتك

 ساهم في إجابات وردود مدروسة ومحترمة أثناء املناقشة الجماعية. •

o ن املشاركين من التعلم؛ وتتكامل  يجلب كل مشارك وجهات نظر وخبرات فريدة حول البحث
ّ
مك

ُ
والسياسة التي تساعد وت

كل من خبراتك مع خبرات زمالئك. وبشكل جماعي، ستتمكن مجموعتك الصغيرة من تناول معظم األسئلة أو جميعها في 

 ورقة العمل.

توضيح ذلك. إذا كانت لديك أسئلة حول الغرض من الخطوة أو معنى األسئلة في ورقة العمل، فاطلب من مدربك

منشورات دراسة الحالة

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

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

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

، 1251-1259، 7. االنفلونزا والفيروسات التنفسية األخرى H5N1استكشاف عوامل الخطر لإلصابة البشرية بفيروس 

doi:10.1111/irv.12023 (2013). 

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

وديناميكياتها  H5N1( مراقبة إنفلونزا الطيور .Jobre, Y.M(، وجوبر واي م ).Lubroth, J(، ولوبروث ج ).Fasina, F.Oوفاسينا ف و )

، 805-814، 64في الدواجن في أسواق الطيور الحية ، مصر. األمراض العابرة للحدود والناشئة 

doi:10.1111/tbed.12440(2017) 

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

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

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

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

doi:10.1093/infdis/jiu529 (2015)

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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البحث لنتائج المحتملة التطبيقات تحديد  

ركيزة األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث الجديدة - 2الخطوة 

ة تحدد هذه الخطوة نتائج البحوث الجديدة من النشرات العلمية التي يمكن تطبيقها على تحديات األمراض حيوانية املصدر. إنتبه إلى األسئل

 التالية:

 ما هي النتائج الرئيسية للبحث؟ •

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

2 

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

املنشورات املختارة. ضع في اعتبارك تحدد هذه الخطوة تحديات األمراض حيوانية املصدر التي يمكن استنتاجها من خالل نتائج البحوث في 

 األسئلة التالية:

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

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

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

الية:تحدد هذه الخطوة تطبيقات نتائج البحوث املتاحة التي تعالج تحديات األمراض حيوانية املصدر ذات األولوية. ضع في اعتبارك األسئلة الت

 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

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

 أصحاب املصلحة هؤالء؟

مالحظات:



حالة دراسة الحالة دراسة  HPAI المحلي السياق مع التكيف   

27 

مالحظات:

التكيف مع السياق املحلي 

البحثية: تقييم قيود البحث ونقاط القوةعمود األدلة  - 3الخطوة   

سئلة تحدد هذه الخطوة نقاط القوة والقيود ملنهجية البحث والنتائج في منشورات دراسة الحالة التي تؤثر على إمكاناته للتطبيق. النظر في األ 

التالية:

ما هي نقاط القوة والقيود لنتائج البحث؟ •

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

سالالت مسببات األمراض؟

o هل ستظل النتائج ذات صلة بمرور الوقت؟

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

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

3 
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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

 األمراض الحيوانية املصدر. وتشمل هذه العوامل السياسات املحلية والبنية التحتية للنظم الصحية والثقافة. النظر في كيفية تأثير بعض

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

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

البحث املقترح؟

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

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

املقترحة؟

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

أو  اللقاحات صاملقترح )على سبيل املثال ، ممرات تراخي 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  •

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

مالحظات:
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الخطوة 3 - عمود التكامل: التكيف مع السياق املحلي

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

التمكينية في النظم العلمية والصحية والحد من الحواجز. النظر في األسئلة التالية:

 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؟ •

مالحظات:
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مالحظات:

تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية

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

تحدد هذه الخطوة نتائج البحث األخرى التي يمكن أن تخبر تطبيق البحث املقترح. النظر في السؤال التالي:

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

التخصصات األخرى أو واحد الصحة القطاعات.

4 
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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. النظر في األسئلة التالية:

يؤثر تطبيق البحث املقترح على قطاعات الصحة األخرى؟كيف  •

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

مالحظات:



حالة دراسة الحالة دراسة  HPAI الصحية القطاعات عبر الفوائد تحسين  

32 

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

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

القطاعية ودمج نتائج البحث ذات الصلة واملوارد من كل قطاع صحة واحد. النظر في األسئلة التالية:

؟ 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؟

مالحظات:
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التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 ركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية البارزة - 6الخطوة 

املتعلقة بالوقاية من األمراض حيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها. ضع في اعتبارك تحدد هذه الخطوة الثغرات العميقة في املعرفة العلمية 

 األسئلة التالية:

ما هي نتائج األبحاث الجديدة التي يمكن أن:

التغلب على قيود نتائج البحث الحالية؟ •

صدر ومكافحتها واالستجابة لها؟تعزيز قاعدة األدلة للسياسات والبرامج القائمة ملنع تهديدات األمراض الحيوانية امل •

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

6 

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

تعيد هذه الخطوة تقييم تحديات األمراض حيوانية املصدر ذات األولوية في ضوء قدرات الوقاية والكشف واالستجابة التي تم تعزيزها من 

 خالل تطبيق البحث. ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

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

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

مالحظات:
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ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية - 6الخطوة 

 تقوم هذه الخطوة بتجميع املعلومات حول ثغرات املعرفة العلمية والتحديات البارزة لألمراض حيوانية املصدر لتحديد االحتياجات البحثية

 وترتيبها حسب األولويات، ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

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

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

واالستجابة لها؟

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

مالحظات:
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موضوع االتصاالت: اتصال ثنائي االتجاه حول نتائج البحث واحتياجاته

ضمن مجموعتك ، تأمل في فوائد دمج منظورات البحوث والسياسات لتقييم فرص الترجمة البحثية ، والتحديات التي تواجه االتصاالت بين 

التالية:األعمدة ، والحلول املحتملة. النظر في األسئلة 

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

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

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

ما هي بعض االستراتيجيات املحتملة للتغلب على هذه التحديات؟ •

دقائق للنظر في األسئلة بشكل فردي ، ثم سوف تناقش  10إلى  5تدوين مالحظاتك على إجاباتك في قسم املالحظات أدناه. سيكون لديك من 

إجاباتك في مجموعتك.

مالحظات:
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مقارنة النتائج
قم بإعادة التقديم ملشاركة نتائج بحثك البحثي ومقارنتها. ستشارك كل مجموعة النتائج الرئيسية من مناقشات مجموعتها ، بما في ذلك:

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

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

الترجمة البحثية ؛ و

.الصحة الواحدةنقاط مناقشة أخرى مثيرة للدهشة أو مثيرة لالهتمام حول ترجمة األبحاث  •
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املالطيةورقة عمل املشاركين: دراسة حالة الحمى 

الغرض

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

 الحيوانية.

أهداف التعلم

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

 حيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر.

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

 البيطرية.

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

 على الصحة العامة والسياسة البيطرية.

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

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

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

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

o لبحوث في سياق الصحة الواحدة.الهدف: تحديد ترجمة ا

نظرة عامة على النشاط

سوف تستخدم ورقة العمل هذه لتحليل التطبيقات املحتملة لنتائج البحوث في األدبيات املقدمة للصحة العامة والسياسة واملمارسات 

البيطرية وتحديد استراتيجيات التواصل عبر القطاعات والعبور حول تطبيقات البحث. سيتم إجراء هذا النشاط في مجموعات مكونة من 

مناقشة حول هذه املواضيع.   ملجموعتك، وسيقود امليسر  خمسة إلى تسعة أشخاص

. ويشمل أسئلة للمناقشة مرتبطة باألدلة البحثية الصحة الواحدةإلطار  تم تنظيم ورقة العمل بطريقة مشابهة لترجمة البحوث الصحية

سات ، وهو محور التركيز الرئيس ي لهذا من اإلطار ألن دمج منظور البحث والسيا 6و  4و  3و  2والسياسات وأعمدة التكامل للخطوات 

لترجمة   مناسبتانمدرجتين في اإلطار ألنهما  5و  1النشاط ، أمر بالغ األهمية بشكل خاص لهذه الخطوات . على الرغم من أن الخطوتين 

األبحاث ، فلن تتم مناقشة أي من الخطوة.

ابع. في بداية كل خطوة ، سيتم منحك الوقت الكافي للقراءة ، وتدوين بالتت 6و  4و  3و  2سوف تقدم مجموعتك من خالل تقييم الخطوات 

املالحظات على الردود على األسئلة املرتبطة بأدلة البحث والسياسة وأعمدة التكامل لهذه الخطوة. ستناقش بعد ذلك اإلجابات على جميع 

ملالحظات في ورقة العمل هذه لتسجيل املالحظات من تقييمك األسئلة داخل مجموعتك قبل االنتقال إلى الخطوة التالية. استخدم أقسام ا

، ستلتقي مجموعات صغيرة لتبادل ومقارنة النتائج. 6الفردي ومناقشات املجموعة لكل خطوة. بعد الخطوة 
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توقعات املشاركين

 خالل هذا النشاط، من املتوقع أن يقوم املشاركون:

ببذل ما يستطيعون في قراءة األسئلة املتعلقة بركائز األدلة البحثية والسياسات والتكامل لكل خطوة ووضعها في االعتبار واإلجابة  •

عليها.

o  ناقش جميع األسئلة كمجموعة.ال يتعين
ُ
اإلجابة على كل سؤال. ست

o .ضع في اعتبارك أولويات األسئلة في ركائز األدلة البحثية أو السياسات بناًء على خلفيتك املهنية وخبرتك

 ساهم في إجابات وردود مدروسة ومحترمة أثناء املناقشة الجماعية. •

o ن املشاركين من التعلم؛ وتتكامل يجلب كل مشارك وجهات نظر وخبرات فريدة حول البح
ّ
مك

ُ
ث والسياسة التي تساعد وت

كل من خبراتك مع خبرات زمالئك. وبشكل جماعي، ستتمكن مجموعتك الصغيرة من تناول معظم األسئلة أو جميعها في 

 ورقة العمل.

مدربك توضيح ذلك.إذا كانت لديك أسئلة حول الغرض من الخطوة أو معنى األسئلة في ورقة العمل، فاطلب من 

منشورات دراسة الحالة

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

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

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

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

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

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

J.ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة كفــ ـــ ـــ ـــ ـــــي محافظـــ ـــ ــــرة فـ ـــ ـــــات املجتــ ـــ ـــ ـــــالت للحيوانــ ـــ ــ( داء البروسيــــ ـــ ـــــرـــر الشيــ ـــ ـــ ـــ ــــل، مصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا النيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي دلتـــ ـــخ فـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــرض : انتشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــار مــ ـــ ـــ ـــ

ـــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراض استوائيــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل. امـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي مهَم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  حيوانـ ـــ ـــ  e944, doi:10.1371/journal.pntd.0000944(2011)، 5مهملــ

(، ورويسلر ي .Neubauer, H(، ونيوبير ه ).Elschner, M. C(، والشنر  م ك ).Melzer, F(، وميلزر ف ).Wareth, Gواريث ج ) .3

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

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

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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البحث ئجلنتا المحتملة التطبيقات تحديد  

ركيزة األدلة البحثية: تحديد نتائج البحوث الجديدة - 2الخطوة 

ة تحدد هذه الخطوة نتائج البحوث الجديدة من النشرات العلمية التي يمكن تطبيقها على تحديات األمراض حيوانية املصدر. إنتبه إلى األسئل

 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:

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

استنتاجها من خالل نتائج البحوث في املنشورات املختارة. ضع في اعتبارك تحدد هذه الخطوة تحديات األمراض حيوانية املصدر التي يمكن 

 األسئلة التالية:

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

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

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

الية:تحدد هذه الخطوة تطبيقات نتائج البحوث املتاحة التي تعالج تحديات األمراض حيوانية املصدر ذات األولوية. ضع في اعتبارك األسئلة الت

 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

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

 أصحاب املصلحة هؤالء؟

مالحظات:
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مالحظات:

التكيف مع السياق املحلي 

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

منشورات دراسة الحالة التي تؤثر على إمكاناته للتطبيق. النظر في األسئلة تحدد هذه الخطوة نقاط القوة والقيود ملنهجية البحث والنتائج في 

التالية:

ما هي نقاط القوة والقيود لنتائج البحث؟ •

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

سالالت مسببات األمراض؟

o ئج ذات صلة بمرور الوقت؟هل ستظل النتا

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

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

3 
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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

 األمراض الحيوانية املصدر. وتشمل هذه العوامل السياسات املحلية والبنية التحتية للنظم الصحية والثقافة. النظر في كيفية تأثير بعض

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

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

البحث املقترح؟

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

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

املقترحة؟

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

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:
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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. النظر في األسئلة التالية:

 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؟ •

مالحظات:
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مالحظات:

تحسين الفوائد عبر القطاعات الصحية

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

التالي:تحدد هذه الخطوة نتائج البحث األخرى التي يمكن أن تخبر تطبيق البحث املقترح. النظر في السؤال 

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

التخصصات األخرى أو واحد الصحة القطاعات.

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

الخطوة بتقييم مدى مالءمة وقيمة تطبيق البحث املقترح في القطاعات الصحية األخرى. النظر في األسئلة التالية:تقوم هذه 

كيف يؤثر تطبيق البحث املقترح على قطاعات الصحة األخرى؟ •

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

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

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

واحد. النظر في األسئلة التالية:القطاعية ودمج نتائج البحث ذات الصلة واملوارد من كل قطاع صحة 

؟ 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  القطاعات؟كيف يمكن تعظيم املنافع املشتركة بين

مالحظات:
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التحديد املشترك الحتياجات األبحاث املستقبلية

 ركيزة األدلة البحثية: تحديد األسئلة العلمية البارزة - 6الخطوة 

عتبارك تحدد هذه الخطوة الثغرات العميقة في املعرفة العلمية املتعلقة بالوقاية من األمراض حيوانية املصدر وكشفها واالستجابة لها. ضع في ا

 األسئلة التالية:

ما هي نتائج األبحاث الجديدة التي يمكن أن:

التغلب على قيود نتائج البحث الحالية؟ •

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

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

6 

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

تعيد هذه الخطوة تقييم تحديات األمراض حيوانية املصدر ذات األولوية في ضوء قدرات الوقاية والكشف واالستجابة التي تم تعزيزها من 

 التالية:خالل تطبيق البحث. ضع في اعتبارك األسئلة 

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؟ •

مالحظات:
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ركيزة التكامل: التحديد املشترك لالحتياجات البحثية املستقبلية - 6الخطوة 

 تقوم هذه الخطوة بتجميع املعلومات حول ثغرات املعرفة العلمية والتحديات البارزة لألمراض حيوانية املصدر لتحديد االحتياجات البحثية

 وترتيبها حسب األولويات، ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

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

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

واالستجابة لها؟

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

مالحظات:
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موضوع االتصاالت: اتصال ثنائي االتجاه حول نتائج البحث واحتياجاته

ضمن مجموعتك ، تأمل في فوائد دمج منظورات البحوث والسياسات لتقييم فرص الترجمة البحثية ، والتحديات التي تواجه االتصاالت بين 

األعمدة ، والحلول املحتملة. النظر في األسئلة التالية:

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

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

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

ما هي بعض االستراتيجيات املحتملة للتغلب على هذه التحديات؟ •

دقائق للنظر في األسئلة بشكل فردي ، ثم سوف تناقش  10إلى  5تدوين مالحظاتك على إجاباتك في قسم املالحظات أدناه. سيكون لديك من 

إجاباتك في مجموعتك.

مالحظات:
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مقارنة النتائج
في ذلك:قم بإعادة التقديم ملشاركة نتائج بحثك البحثي ومقارنتها. ستشارك كل مجموعة النتائج الرئيسية من مناقشات مجموعتها ، بما 

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

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

الترجمة البحثية ؛ و

.الصحة الواحدةنقاط مناقشة أخرى مثيرة للدهشة أو مثيرة لالهتمام حول ترجمة األبحاث  •
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الصحة الواحدة في عملكورقة عمل املشاركين: استخدام إطار عمل ترجمة بحوث 

الغرض

الستكشاف كيفية استخدام إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة في عملك الخاص لتعزيز ترجمة األبحاث ملعالجة تحديات األمراض 

 حيوانية املصدر وبناء شبكة الصحة الواحدة املهنية الخاصة بك.

نظرة عامة على النشاط

لتقييم كيف يمكنك استخدام إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة لتعزيز ترجمة البحوث من أجل سوف تستخدم ورقة العمل هذه 

أنشطة الوقاية من األمراض حيوانية املصدر والكشف عنها واالستجابة لها كجزء من مسؤولياتك املهنية. تستخدم ورقة العمل مفهوم الصحة 

ي يستند إليها إطار العمل إلرشادك من خالل تقييم شبكات ترجمة أبحاث الصحة الواحدة الواحدة، وترجمة األبحاث، ومفاهيم االتصاالت الت

وتحديد فرص ترجمة األبحاث املتعلقة بعملك. سوف تفكر فيما إذا كنت تستطيع أن تشارك في ترجمة األبحاث من خالل عملك وكيف 

 ستشارك من خالل:

 تقييم دورك في ترجمة البحوث في مؤسستك؛ •

 الترجمة البحثية ذات الصلة بعملك؛ و تحديد فرص •

تقييم مسارات االتصال في شبكة الصحة الواحدة لديك التي يمكن أن تدعم ترجمة األبحاث. •

باستخدام ورقة العمل هذه، ستعمل من خالل سلسلة من األسئلة حول كل موضوع من هذه املوضوعات. سوف تناقش إجاباتك على بعض 

ة لتلقي التعليقات واألفكار اإلضافية من زمالئك في ورشة العمل الذين يمثلون القطاعات والركائز األخرى. من هذه األسئلة في مجموعة صغير 

صل خالل توفير فرصة لك ملمارسة التواصل بين نتائج البحث واحتياجاته عبر الركائز والقطاعات، فإن هذه املناقشات ستعزز مهاراتك في التوا

ة النشاط، ستقوم بتجميع نتائج التقييمات الفردية الخاصة بك ومناقشات املجموعات الصغيرة لوضع خطة حول ترجمة األبحاث. في نهاي

عمل أولية لكيفية تعزيز ترجمة البحث في عملك الخاص. طوال النشاط، يجب أن تستفيد من املعرفة والخبرة الحالية والدروس املستفادة 

 في مناقشات دراسة الحالة.

املخرجات

لتعزيز ترجمة األبحاث للتصدي لتحديات الصحة الواحدة كجزء من مسؤولياتك املهنية، والتي تصف العديد من اإلجراءات  أولية خطة عمل

 امللموسة التي يمكنك اتخاذها الستكشاف فرص ترجمة األبحاث ذات الصلة بعملك.

 توقعات املشاركين

خالل هذا النشاط، من املتوقع أن تقوم:

تستطيع في قراءة األسئلة املرتبطة بكل خطوة  واالعتماد واإلجابة عليها في هذا النشاط.ببذل ما  •

 باملساهمة بأجوبة مدروسة ومحترمة والرد على أفكار الزمالء خالل مناقشات مجموعتك. •

o  شركاء مشاركة خبراتك في دعم فهم مجموعتك لفرص وتحديات الترجمة البحثية. وعلى العكس من ذلك، قد يتمكن

نشاطك من مشاركة رؤى حول األبحاث أو السياسات أو البرامج املتعلقة باألمراض حيوانية املصدر التي تساعدك على 

تقييمك.

في حزمة املشارك الخاصة بك ملهام مجموعتك الصغيرة. إذا كانت لديك أسئلة حول الغرض من الخطوة أو معنى األسئلة في  1راجع امللحق 

ب من املدرب التوضيح.ورقة العمل، فاطل
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 : تقييم دورك في ترجمة األبحاث1الخطوة 

 الشكل: التقييم الفردي

دقائق لإلجابة عن األسئلة أدناه لتقييم دورك في ترجمة األبحاث في مؤسستك. قد تشارك بالفعل في بعض األنشطة املوضحة  10سيتم منحك 

مشاركتك في ترجمة األبحاث. ستساعدك األسئلة التالية في تحديد أنشطة الترجمة في دورة بحوث الترجمة وقد تكون لديك فرص لزيادة 

 البحثية التي يمكن أن تكون جزًءا من مسؤولياتك املهنية أو تكون جزًءا منها بالفعل.

 صف دورك الحالي ومسؤولياتك المتعلقة بترجمة أبحاث الصحة الواحدة في مؤسستك.

 لقة باألمراض حيوانية املصدر في مصر؟ما هي مجاالتك ومسؤولياتك املتع •

 ما هي جوانب تلك املسؤوليات املرتبطة بالترجمة البحثية في تحديات الصحة الواحدة؟ •

 

شارك، أو يشارك ز •
ُ
 راض حيوانية املصدر؟ألماألبحاث ملواجهة تحديات اجمة رفي تؤك في املؤسسة، مالھل ت

 املهنية، هل لديك فرص لتوسيع دورك في ترجمة البحوث في مؤسستك؟بالنظر إلى مسؤولياتك  •

  

 مالحظات:

 مالحظات:
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ما هي املجموعات البحثية األخرى أو اإلدارات أو فروع مؤسستك التي يمكنك العمل معها لتحديد وتقييم ودعم فرص الترجمة  •

 البحثية؟

o ن لتي یمکاإلضافیة ت أو األبحاث البیانام اتقیید ویدلی تحعدك تساعرى أن خت أعاولمجمن یمکل، ھل لمثال اعلی سبی

؟ أو تحديد وتقييم العوامل اإلضافية على مستوى األنظمة التي تؤثر على ترجمة لبحثیةر فرًصا للترجمة افوتأن 

األبحاث؟

: تحديد فرص ترجمة األبحاث في عملك2الخطوة 

املجموعات الصغيرةالشكل: التقييم الفردي وتتبعه مناقشات 

في هذه الخطوة، سوف تقوم بتطبيق مفاهيم من إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة لتحديد فرص الترجمة البحثية في عملك وممارسة 

ياسات، التواصل حول نتائج األبحاث، وتطبيقاتها، واحتياجاتها عبر الركائز والقطاعات. يمكنك اإلجابة عن األسئلة للباحثين أو صناع الس

اعتماًدا على خبراتك ومسؤولياتك املهنية. قد يرغب املشاركون الذين يديرون أو ينفذون أو بشكل أخر يشاركون في األبحاث التطبيقية أو 

برامج املراقبة لألمراض حيوانية املصدر أن يجيبوا على أسئلة الباحثين. وقد يرغب املشاركون املعنيين بتطوير وتنفيذ و/ أو تقييم سياسات و 

 الوقاية من األمراض حيوانية املصدر والسيطرة عليها في اإلجابة على األسئلة املطروحة على صانعي السياسات. ُيمكن للمشاركين املعنيين

 بأنشطة البحث والسياسة اختيار مجموعة من األسئلة.

لك باستخدام قسم املالحظات املقدم )العمود األيسر(. (، وذ1دقائق لإلجابة على األسئلة في التقييم الفردي أدناه )الجزء  10سيتم منحك 

 15، 2بعد ذلك، ستناقش إجاباتك على أسئلة التقييم الفردية مع مجموعتك الصغيرة، باستخدام األسئلة املقدمة لتوجيه املناقشة )الجزء 

م بتجميع املالحظات من تلك املناقشة في قسم املالحظات املقدمة )العمود األي
ُ
 من(.دقيقة(. ق

مالحظات:
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صف الدراسات البحثية السابقة أو الحالية حول األمراض حيوانية المصدر في مؤسستك، والتي يُمكن  |الباحثون 

 تطبيقها على تحديات األمراض حيوانية المصدر.
 أو الدراسات التي أجراها باحثون آخرون في 

ً
 مؤسستك.في هذه الخطوة، ُيمكنك تقييم الدراسات التي شاركت فيها مباشرة

  

مناقشة املجموعات الصغيرة – 2الجزء  التقييم الفردي – 1الجزء    

 هل تعالج أفكارك في الترجمة البحثية فجوات مهمة في •

 السياسات والبرامج القائمة ملكافحة األمراض حيوانية

 املصدر والسيطرة عليها؟ ملا و ملا ال؟

 ما هي بعض التحديات املحتملة لفرص ترجمة األبحاث هذه؟ •

 ،ما هي األنشطة األخرى  للوقاية من األمراض حيوانية املصدر •

 أو الكشف عنها، أو االستجابة لها، والتي ُيمكن إملامها

 بنتائج البحث هذه؟

صف النتائج )أو النتائج املتوقعة( من الدراسات التي اخترتها.  •

ة ما هي اآلثار املترتبة على نتائج الوقاية من األمراض حيواني

 املصدر ومكافحتها؟

كيف ُيمكن تطبيق هذه النتائج لتعزيز أنشطة الوقاية من  •

 األمراض حيوانية املصدر والكشف عنها واالستجابة لها؟

 ما هي التحديات التي قد تواجهها عند استكشاف وتطوير •

 فرصة ترجمة األبحاث هذه؟

 املالحظات: املالحظات:
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التحديات ذات األولوية للوقاية من األمراض حيوانية املصدر ومكافحتها ضمن مجاالت مسؤولية مؤسستك صناع السياسة | صف 

 والتي ُيمكن تحقيقها عن طريق األبحاث.

مناقشة املجموعات الصغيرة – 2الجزء  التقييم الفردي – 1الجزء    

 ما أنواع الدراسات التي يمكن إجراؤها لتحقيق نتائج البحث •

 هذه؟ ما هي بعض التحديات املحتملة املرتبطة بهذه األنواع

من الدراسات؟

 ما هي نتائج البحوث األخرى  ذات الصلة بالثغرات ذات •

األولوية املحددة؟

ما هي الثغرات ذات األولوية في السياسات أو البرامج القائمة  •

التي تستهدف األمراض حيوانية املصدر ضمن مجاالت 

تحقيقها من خالل البحث؟ مسؤولية مؤسستك والتي يمكن

ما هي البيانات واملعلومات ونتائج البحوث املطلوبة ملعالجة  •

الثغرات ذات األولوية في السياسات أو البرامج القائمة 

للوقاية من األمراض حيوانية املصدر ومكافحتها؟ كيف ُيمكن 

لألبحاث معالجة الثغرات؟

استكشاف وتطوير ما هي التحديات التي قد تواجهها عند  •

فرص ترجمة األبحاث هذه؟

املالحظات: املالحظات: 
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 : تقييم مسارات االتصال في شبكة الصحة الواحدة لديك3الخطوة 

 الشكل: التقييم الفردي ومناقشات املجموعات الصغيرة

السياسات في قطاعات الصحة البشرية والحيوانية يركز إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة على األدوار التعاونية للباحثين وواضعي 

ية والبيئية من أجل تطوير تطبيقات األبحاث التي تواجه التحديات املهمة في األمراض حيوانية املصدر. أجب عن األسئلة التالية لتقييم كيف

 املتاحة لتنمية شبكتك. دعم شبكات االتصال الخاصة بك لترجمة األبحاث ملواجهة تحديات الصحة الواحدة وتحديد الفرص

(، وذلك باستخدام قسم املالحظات املقدم )العمود األيسر(. 1دقائق لإلجابة على األسئلة في التقييم الفردي أدناه )الجزء  10سيتم منحك 

 15،  2قشة )الجزء بعد ذلك، ستناقش إجاباتك على أسئلة التقييم الفردية مع مجموعتك الصغيرة، باستخدام األسئلة املقدمة لتوجيه املنا

دقيقة(. قم بتدوين املالحظات من تلك املناقشة في قسم املالحظات املقدمة )العمود األيمن(. تتضمن هذه الخطوة مجموعتين من األسئلة، 

سسات املشاركة تركز مجموعة واحدة على طرق الوصول إلى املعلومات حول ترجمة األبحاث، واملجموعة الثانية تركز على األطراف املعنية واملؤ 

في التواصل حول ترجمة األبحاث. أجب وناقش املجموعتين من األسئلة خالل فترات التقييم الفردي ومناقشة املجموعات الصغيرة، على 

 التوالي.

 الوصول إلى املعلومات -أ

  

التقييم الفردي – 1الجزء  مناقشة املجموعات الصغيرة – 2الجزء    

 كيف يمكن ألعضاء مجموعتك الوصول  إلى معلومات حول  •

 البحوث التطبيقية و/ أو احتياجات األنظمة الصحية التي

  يمكن تحقيقها عن طريق البحث؟

 هل لدى أعضاء مجموعتك توصيات بشأن املوارد أو •

 الطرق  التي يمكن أن تساعدك على التغلب على تحديات

 الوصول  إلى املعلومات؟

الوصول إلى معلومات حول البحوث التطبيقية كيف يمكنك  •

التي يمكن أن تساعد في الوقاية من األمراض حيوانية املصدر 

وأنشطة مكافحتها؟ كيف يمكنك الوصول إلى املعلومات حول 

احتياجات األنظمة الصحية التي يمكن تحقيقها عن طريق 

البحث؟ فِكر في طرق للوصول إلى املعلومات املنشورة وطرق 

 ول إلى هذه املعلومات مباشرة من خبراء املوضوع.الوص

هل تواجه تحديات في الوصول إلى هذه املعلومات؟ ما هي بعض  •

 الحلول املحتملة؟

 املالحظات: املالحظات:
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األطراف املعنية واملؤسسات -ب

مناقشة املجموعات الصغيرة – 2الجزء  التقييم الفردي – 1الجزء    

 هل يستطيع أعضاء مجموعتك تحديد األطراف املعنية أو •

 املؤسسات األخرى  ذات الصلة بفرص الترجمة البحثية التي

حددتها في الخطوة 2؟

 هل لدى أعضاء مجموعتك توصيات حول  كيفية تعزيزك• •

 لعالقات موجودة أو بناء عالقات جديدة بين القطاعات وبين

الركائز لدعم فرص ترجمة األبحاث هذه؟

تك التواصل مع األطراف املعنية اآلخرين كيف يمكن ملؤسس •

؟ هل 2حول فرص الترجمة البحثية التي حددتها في الخطوة 

هناك قادة داخل مؤسستك يمكنهم دعم فرص ترجمة 

األبحاث هذه؟

ما هي املؤسسات واألطراف املعنية اآلخرين ذوي الصلة بفرص  •

من هذا النشاط؟ 2الترجمة البحثية التي حددتها في الخطوة 

هل أنت أو مؤسستك لديكما عالقات حالية مع هؤالء  •

األطراف املعنية/ املؤسسات؟ إذا لم يكن األمر كذلك، كيف 

؟يمكنك إقامة عالقات

املالحظات: :املالحظات   
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 : وضع خطة العمل األولية لدعم ترجمة األبحاث ملواجهة تحديات الصحة الواحدة4الخطوة 

من هذا النشاط واالستفادة من الدروس  3إلى  1دقائق لتجميع أفكارك من الخطوات  10في الخطوة األخيرة من هذا النشاط، سيتم منحك 

لدعم ترجمة األبحاث ملواجهة تحديات  خطة عمل تمهيديةاملستفادة في تمارين دراسة الحالة ونشاط تخطيط مسارات االتصال لتطوير 

أعاله )بما في ذلك مالحظات من عناصر خطوات التقييم  3إلى  1لك. استناًدا إلى مالحظاتك الواردة في الخطوات من الصحة الواحدة في عم

الفردي ومناقشات املجموعات الصغيرة(، أجب عن األسئلة التالية لوضع قائمة من إجراءات الترجمة البحثية واحتياجات املعلومات 

لب اإلجابة على هذه األسئلة تقييم وتجميع وترتيب إجاباتك لألسئلة التي تم تناولها في الخطوات من الستكشافها بعد ورشة العمل هذه. تتط

 من هذا النشاط. 3إلى  1

 خطة العمل لدعم ترجمة األبحاث لمواجهة تحديات الصحة الواحدة

مؤسستك، بشكل فردي أو بالتعاون مع زمالئك في . حدد طريقتين على األقل ُيمكنك أن تلعب فيهما دوًرا في ترجمة األبحاث في 1

(.1مؤسستك )مخرجات الخطوة   

 

(. وحدد على األقل اثنين من األطراف املعنية أو 2. حدد فرصة ترجمة أبحاث واحدة على األقل في مؤسستك )مخرجات خطوة 2

(.3املؤسسات التي تلعب دوًرا في فرصة ترجمة البحوث هذه )مخرجات الخطوة   
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. حدد إجراءين يمكنك اتخاذهما الستكشاف فرص ترجمة األبحاث هذه )على سبيل املثال، البحث اإلضافي، التواصل مع األطراف 3

 املعنية(.
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 : معلومات إضافية حول أطر عمل ترجمة البحوث1امللحق 

( املستخدم في هذه املواد التدريبية لتوجيه تطبيق البحوث التطبيقية ونتائج OHRTم تطوير إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة )

املجتمع في الواجهة البينية لإلنسان والحيوان والبيئة. ويركز إطار العمل على تصميم تطبيقات البحث ذات املراقبة إلى التحديات على مستوى 

ة. الصلة واملفيدة والفعالة محلًيا من خالل دمج وجهات النظر من الباحثين وصانعي السياسات في قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئي

اهيم والخطوات التشغيلية لتنفيذ التطبيقات البحثية في إطار عمل ترجمة بحوث الصحة الواحدة لم يتم تغطية التفاصيل حول املف

(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 املختبرات إلى خدمة املرض ىل التي تركز على ترجمة أبحاث "من ( أطر العم1(، بما في ذلك: )OHRTالواحدة )

( أطر العمل التي توضح املفاهيم والخطوات التي ينطوي عليها تنفيذ تطبيقات البحث، 2اإلجراءات املضادة للممارسة العالجية أو الطبية، )

طر الع3مثل التنفيذ والتقييم والرصد، و )
ُ
ركز على تنفيذ أساليب الصحة الواحدة. يصف الجدول التالي ويقدم مراجع ( أ

ُ
مل التشغيلية التي ت

 ألطر العمل املختارة األخرى التي قد تكون بمثابة مراجع مفيدة في عملك.

 الميزات الرئيسة إلطار العمل عنوان إطار العمل

 أطر العماللمتعلقة باالستمرارية في بحوث الترجمة 

(T Model) 17،18 

 أطر المفاهيم •

تنظيم ترجمة البحوث إلى أربع مراحل: االكتشاف،  •

والمبادئ التوجيهية للممارسات الصحية القائمة على 

األدلة، والتغيرات في الممارسة الصحية، والتأثير 

 الكلي على النتائج الصحية.

الغالب على الظروف العالجية ومفهوم التركيز في  •

 "من المختبرات إلى خدمة المرضى"
حالة االستخدام: استخدام دواء تم تطويره حديثًا أو  •

 تدخل طبي في العيادة بعد إجراء اختبار ما قبل العالج

 19،20إطار المعرفة إلى العمل

 اإلطار المفاهيمي •

يقوم محاذاة خلق المعرفة "مصرف المعرفة" وفيها  •

منتجو المعرفة بتوليد وتوليف معارف جديدة في 

األدوات/ المنتجات ودورة عمل تشمل الخطوات التي 

 ينطوي عليها تنفيذ أدوات المعرفة

ذات الصلة على نطاق واسع لسيناريوهات تنطوي  •

 على استخدام المعرفة في السياسة والممارسة
 حالة االستخدام: تطوير ابتكارات مدفوعة بالعلم من •

أجل مكافحة اعتالل الصحة النفاسية والفترة المحيطة 

 بالوالدة

                                                      
(، 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 )

رعاية الصحية والوقاية من األمراض؟ علم الترجمة في الطب الجيني: كيف يمكننا تسريع التكامل المناسب الكتشافات الجينوم البشري في ال

 674-655: 9الوراثة في الطب. 
(، David Chambers(، وديفيد تشامبرز )Cynthia Vinson(، وسينثيا فينسون )Glasgow(، وجالسجو ).Russell Eروسيل إي )  18

( Christine Hunterستين هانتر )(، وكريKaplan(، وكابالن ).Robert M(، وروبرت م )Khoury(، وخوري ).Muin Jوموين ج )

-1274(: 7) 102( المعاهد الوطنية للنهج الصحية لعلوم النشر والتطبيق: االتجاهات الحالية والمستقبلية. آم جيه الصحة العامة. 2012)

1281. 
(، وشارون arrisonH(، 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( )2014(، وكيت جيريش )Irene IIot(، وايرين يوت )Andrew Boothواندرو بوث )(، Becky Fieldبيكي فيلد )  20

 .9:172استخدام إطار عمل المعرفة في الممارسة: تحليل االقتباس والمراجعة المنهجية. علوم التنفيذ 
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(CDC( إطار المعرفة إلى العمل )K2A)21،22

إطار مفاهيمي مقتبس من إطار "المعرفة إلى العمل"  •

للتركيز على تنفيذ األدلة البحثية في ممارسة الصحة 

العامة

يقسم ترجمة البحوث إلى ثالث مراحل: البحوث،  •

والترجمة، وإضفاء الطابع المؤسسي

يحدد نقاط القرار، والتفاعالت، والهياكل الداعمة  •

لتحريك االكتشافات البحثية من خالل تجارب الفعالية 

ودراسات الفعالية والنشر والممارسة وإضفاء الطابع 

المؤسسي

حالة االستخدام: استخدام اكتشاف البحوث لتحقيق  •

عامة التي تستهدف تطوير وتنفيذ برامج الصحة ال

أمراض القلب المزمنة.

تحفيز العمل على تنفيذ البحوث في الخدمات الصحية 

(PARiHS)23،24

اإلطار المفاهيمي •

تنظيم ترجمة البحوث إلى ثالث مراحل: األدلة؛ والتي  •

تركز على تقييم طبيعة وقوة األدلة للتنفيذ، والسياق؛ 

اإلعداد الذي تحدث فيه الذي يركز على فهم البيئة أو 

التغيرات التي تحركها األدلة في الممارسة العالجية، 

والتيسير، الذي يركز على استراتيجيات ترجمة 

المعرفة لتمكين المواقف والعادات والممارسات التي 

تدعم الترجمة.

حاالت االستخدام: استخدام األدلة البحثية في تحسين  •

عادة التأهيل.جودة الرعاية العالجية في مرفق إ

حول  NCCDPHPة عن مجموعة عمل (، نيابLesesne C(، وليسيسن ك )Brady TJ(، وبرادلي ت ج )Wilson KMويلسون ك م )  21

 .A46(: 2) 8؛  2011الترجمة. إطار تنظيمي للترجمة في الصحة العامة: إطار المعرفة والعمل. المرض المزمن السابق 

http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/mar/10_0012.htm 2018سبتمبر  12. تم الدخول عليه في 
(: أسئلة لتوجيه التخطيط. أتالنتا، جورجيا: مراكز K2Aمنها. تطبيق إطار المعرفة إلى العمل ) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية  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 )Gill Harvey(، وجيل هارفي )Alison Kitsonاليسون كيتسون )  23

158-149: 7تنفيذ الممارسة القائمة على األدلة: إطار مفاهيمي. الجودة في الرعاية الصحية 
لتطبيق البحث إلى الممارسة. هاملتون، في: جامعة ماكماستر. )تم  HSPARI(. إطار 2011المركز الوطني المتعاون لألساليب واألدوات )  24

http://www.nccmt.ca/resources/search/85( تم استرجاعه من 2017سبتمبر  18التحديث في 
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