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44تقرير لجنة األدلة العلمية

األطر التي يتم فيها مصادفة األدلة العلمية في عملية صناعة القرار إجماًل 

تتم مصادفة األدلة العلمية مع صناعة القرار من خالل ثمانية أطر مختلفة. وقد تكون هذه األطر في ما بينها، على سبيل المثال، 
الّتقييم اّلذي يعرض تجربة السيطرة العشوائية  قد يضّم أيًضا أدلة علمية تعتمد على تحليل البيانات، وعلى اآلراء المتعلقة 
بالجودة، وعلى تحليل الفعالّية من حيث الّتكلفة. وبالمثل، قد تعتمد دراسة الحالة على األراء المتعلقة بالجودة في ما يتعّلق 

بالخبرات والتفضيالت من جهة، وعلى األدلة  العلمية الكمية المأخوذة من تحليل البيانات ومن النمذجة ومن التقييمات من جهة 
أخرى.

 لقد جمعنا عنصري تقييم التكنولوجيا وتحليل الفعالية من حيث التكلفة في خانة واحدة ألّنه غالًبا ما  يتم إجراؤهما للمنتدجات والخدمات نفسها. ومن خالل 
ا في تقييم التكنولوجيا في كّل الحالت تقريًبا. وإّننا ندرك أن منتجي بعض  مجموعات األدّلة نفسها، وألّن  تحليل الفعالية من حيث التكلفة يعتبر عنصًرا أساسيًّ
هذه األطر من األدلة  العلمية يركزون على العملية أكثر من األدّلة الناتجة منها، إل أن هذه األطر من األدلة العلمية ل تزال قابلة للمصادفة من قبل العديد من 

صناع القرار الذين لم يشاركوا في أي عملية ذات صلة.

إّن الّدراسات المشار إليها في عنوان هذا الفصل  )على سبيل المثال، التقييم، والّدراسة البحثية السلوكية، والدراسة المتعلقة 
بالجودة، وغيرها من أطر البحث “األولي”) يمكن أن توّلد  العديد من أطر األدلة العلمية هذه. كما أّن التوليفات في عنوان الفصل 

هي إحدى أطر األدلة العلمية بحّد ذاتها وتسّمى أحياًنا بالبحث الّثانوي. إّن المبادئ التوجيهية في عنوان الفصل هي أيًضا إحدى أطر 
األدلة العلمية، وقد يتضمن تقييم التكنولوجيا توصياٍت أيًضا كما  سنناقش في القسم .4.4

نحن نستخدم المصطلح “أدلة علمية” كاختصار ل”األدلة العلمية البحثية “، مع إدراكنا أنه ثمة العديد من أطر األدلة العلمية األخرى 
)على سبيل المثال األدلة العلمية اّلتي يستخلصها األفراد أنفسهم من تجاربهم الحّية واألدلة العلمية التي يتم النظر فيها في 

محكمة القانون العام) وهذه األدلة العلمية تشكل أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر في القرار. و سنعرف كل من هذه 
المصطلحات في القسم 4.2 ونبين كيف يرتبط كل من أطر األدلة العلمية بعملية صناعة القرار. كما سنبين في القسم 4.3 كيف 

ترتبط كل خطوة بعملية صناعة القرار. 

األراء المتعلقة بالجودة

  توليفة األدلة 

  تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من 
حيث التكلفة* 

  المبادئ التوجيهية

البحث السلوكي/التطبيقي

الّتقييم

الّنمذجة

تحليل البيانات

4.1

*
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تعريفات  األطر التي يتم فيها مصادفة األدلة العلمية إجماًل 

سنعرض أدناه تعريفات بسيطة لكل واحٍد من أطر األدلة العلمية. وقد تبنينا العديد من تعريفات اآلخرين بهدف  التمييز بشكل 
أوضح بين أطر األدلة العلمية الّثمانية مع تبيان الترابط فيما بينها أيضا في الوقت عينه. كما سنوضح كذلك كيف يرتبط كل من 

األطر العلمية بأٍي من الخطوات األربعة في عملية صناعة القرار 

هذا القسم والقسم القسم 4.3 الذي يبين كيف ترتبط كل خطوة في صناعة القرار بأطر األدلة العلمية، مًعا يبنيان على لئحة 
األسئلة المتعلقة في صناعة القرار التي تّم عرضها بدايًة في القسم 3.1.

 الخطوات حيث تضيف
الفعالية القصوى التعريفات أطر األدلة العلمية

التحليل المنهجي للبيانات األولية للتوصل إلى استنتاجات حول تلك 
المعلومات

  تحليل البيانات

استخدام المعادلت الرياضية لمحاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي 
)أي ما الذي قد يحدث إذا لم نتدخل) والخيارات )أي ماذا يحدث إذا 

تدخلنا) ضمن بيئة افتراضية

 النمذجة

القياس المنهجي لفاعلية تطبيق المبادرة )الرصد) ولتأثيراتها 
)التقييم) ألغراض التعلم وصناعة القرار 

 التقييم

دراسة المناهج لتعزيز الستيعاب المنهجي لالتجاهات الفعالة 
نحو الممارسات الروتينية على المستويات الشخصية والمهنية 

والتنظيمية والحكومية )البحث التطبيقي)
الستجواب المنهجي لما يقوم به الناس )المواطنون  والمهنيون)، 

والسبب الذي يدفعم للقيام بذلك، وماهية األمر الذي يمكن أن 
يحافظ على ما يقومون به أو يغيره ) البحث السلوكي) 

البحث السلوكي/
التطبيقي

1

1 2

3

4

4

4.2

 فهم المشكلة
 وأسبابها

 رصد تأثير التطبيق
والتقييم

 انتقاء خيار لمعالجة
المشكلة

 تحديد اعتبارات
 للتطبيق

12

43
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*تضيف الفعالية القصوى في هذه الخطوة، ولكن قد تضيف فعالية في خطوات أخرى

لحظ أنه يمكن استخدام الموجزات، والرسوم البيانية ،والملخصات بلغة مبسطة، والمستندات األخرى المستخرجة من أٍي من 
أطر األدلة العلمية أو أي مزيج منها، وذلك بهدف جمع معلومات أساسية  لصناع القرار مهما كان نوعهم. وإن “منتجات األدلة 

العلمية المستخرجة” هذه يمكن استخدامها في نشر المبادرات التي تستهدف صناع القرار هؤلء، وفي تطبيقها أيًضا، وهي 
تضيف قيمة في جميع الخطوات.

دراسة البيانات -)غير الرقمية إجماًل)  التي تم الحصول عليها من المقابالت، 
ومن مجموعات التركيز، ومن الستبيانات المفتوحة، ومن المالحظة 

المباشرة، ومن مالحظة المشاركين، ومن التسجيالت التي تم إجراؤها 
في سياقات طبيعية، ومن الوثائق، ومن أدوات بشرية الصنع - لفهم 

الطريقة التي ينظر فيها األفراد والجماعات إلى المشاكل وإلى الخيارات 
وإلى العتبارات التطبيقية )العوائق، والمسهالت، والستراتيجيات) وإلى 

المقاييس وكيف يختبرونها.

 األراء المتعلقة
بالجودة

العملية المنهجية  التي يتم من خاللها تحديد النتائج وانتقاؤها وتقييمها 
وتوليفها من جميع الدراسات التي تعالج  السؤال نفسه من أجل الوصول 

إلى فهم شامل لما هو معروف، بما فيه التغير الذي يمكن أن يحصل 
بحسب الجماعات )مثال ،المجتمعات العنصرية) وبحسب السياقات )مثال، 

األحياء ذات األوضاع القتصادية والجتماعية المتردية) 

 توليفة األدلة

تقييم جميع الجوانب ذات الصلة بـ “التكنولوجيا” )على سبيل المثال ، منتج 
أو خدمة) ، بما في ذلك السالمة والفعالية واآلثار القتصادية والجتماعية 
واألخالقية )تقييم التكنولوجيا) ، بالعتماد على توليفة األدلة العلمية التي 

غالبا ما تسهم في تقييم الفعالية 
مقارنة النتائج النسبية )الفعالية) بالعتماد على التكاليف المترتبة على خيارين 

أو أكثر، بالعتماد على توليفة األدلة العلمية من جديد، األمر الذي غالبا ما 
يسهم  في تقييم الفعالية

تقييم التكنولوجيا/
 تحليل الفعالية من

حيث التكلفة

عبارات مطورة بشكل منهجي توصي بمسار عمل معين،غالًبا للمواطنين 
والمهنيين  وأحياًنا للمنظمات والحكومات ، مع توليفة واحدة أو أكثر من 

األدلة العلمية التي تساهم في تقييم الفعالية والقيم والتفضيالت إضافة 
إلى عوامل أخرى 

المبادئ التوجيهية

1

1

2

2

2*

2*

3

3

3

4

4

4
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تطابق األسئلة المتعلقة بالقرار مع أطر األدلة العلمية 

أمثلة عن أطر أدلة علمية  مفيدة أسئلة ذات صلة الخطوات
تحليل البيانات المؤشرات - ما حجم المشكلة؟

تحليل البيانات )على سبيل المثال ، استخدام 
قواعد البيانات اإلدارية أو الستطالعات 

المجتمعية)

 المقارنات - هل المشكلة تزداد سوًءا أم أّن حجمها هنا يفوق
حجمها في أي مكان آخر؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز)

 اإلحاطة – كيف يصف مختلف األشخاص المشكلة وأسبابها
ويختبرونها؟

التقييم )على سبيل المثال  دراسات الفعالية 
كالتجارب العشوائية المضبوطة)

الفوائد – ما الفائدة التي قد ُتجنى منه؟

التقييم )مثال، دراسات قائمة على المالحظة) األضرار– ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

 تقييم التكنولوجيا/ تقييم الفعالية من حيث
التكلفة

الفعالية من حيث التكلفة – هل يحقق خيار واحد المزيد   
لمصلحة التوظيف نفسه؟

التقييم )مثال تقييم العملية التي تدرس 
الطريقة التي نجح بها الخيار وسبب نجاحه )

 تكييف المحتوى- هل يمكننا تكييف شيء نجح في مكان آخر
مع الستمرار في الحصول على الفوائد؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز لفهم ما هو مهم بالنسبة 

إلى المواطنين)

 آراء أصحاب المصلحة وخبراتهم - ما هي المجموعات التي
 تدعم ؟ وأي خيار تدعم؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز لفهم العوائق والمسهالت)

 العوائق والمسهالت - ما )ومن) الذي سيعترض طريقنا
 أو يساعدنا في الوصول إلى التأثيرات المرجوة وتحقيقها

ضمن األشخاص المعنيين؟
البحث السلوكي/التطبيقي

انظر أيًضا “انتقاء الخيار”

 فوائد استرايجيات التطبيق، واألضرار، والفعالية من حيث
 التكلفة، إلخ.– ما السترايجيات  التي يجب استخدامها

 للوصول إلى التأثيرات المرجوة وتحقيقها ضمن األشخاص
المعنيين؟

تحليل البيانات هل يصل الخيار الذي تم انتقاؤه إلى من يستفيد منه؟

التقييمات  هل يحقق الخيار الذي تم انتقاؤه التأثيرات المرجوة على
 نطاق كاف؟

بعد أن أظهرنا العالقات بين أطر األدلة العلمية 
والخطوات في عملية صناعة القرار في القسم 4.2، 

هنا سنوضح العالقات بين كل خطوة في عملية صناعة 
القرار وأطر األدلة العلمية مع األمثلة. 

إن توليفات األدلة العلمية يمكن أن تساعد في اإلجابة 
على جميع هذه األسئلة تقريبا من خالل تلخيص ما 
نعرفه وما ل نعرفه بناًء على جميع الدراسات التي 
تناولت سؤاًل مشابًها. إن توليفات األدلة العلمية 

هي في غاية األهمية للسؤال عن الفوائد واألضرار  
للخيارات واستراتيجيات التطبيق على حد سواء. 

سنوضح في القسم 4.4 لماذا تعتبر توليفات األدلة 
العلمية المكان األمثل للبدء عند اإلجابة على أنواع 

عديدة من األسئلة.

 فهم المشكلة
 وأسبابها

 رصد تأثير التطبيق
والتقييم

انتقاء خيار لمعالجة 
المشكلة

تحديد اعتبارات 
للتطبيق *

12

43

4.3

 فهم
 المشكلة
وأسبابها

 انتقاء خيار
لمعالجة

المشكل 

تحديد
 اعتبارات 
التطبيق

رصد
 التطبيق وتقييم 

 التأثيرات )ومن ثم
)التعلم والتحسين

1

2

3

4
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التفاعل بين األدلة العلمية المحلية واألدّلة العالمية 

يحتاج صناع القرار إلى كل من األدلة العلمية المحلية )على سبيل المثال ما تم الطالع عليه في بلدهم/محافظتهم أو مدينتهم) 
وتلك العالمية )على سبيل المثال ما تم الطالع  عليه حول العالم، وهذا يشمل كيفية اختالفه بحسب الجماعات والسياقات). 

ونعني ب”المحلي”  أي على المستوى الحكومي ومستوى البلديات والمحافظات، وهذه األدلة العلمية يمكن أن تأخذ أطًرا 
عديدة، بما فيها تحليل البيانات المحلي، والتقييم المحلي، والبحث التطبيقي المحلي. تأخذ األدلة العلمية العالمية إجماأًل شكل 

توليفة األدلة العلمية التي سنعود إليها أدناه. 

قد يستفيد صناع القرار من التوصيات التي تعتمد على األدلة  العلمية المحلية والعالمية. وهذه التوصيات تقدمها المبادئ 
التوجيهية بحسب تعريفها. و كما أشرنا في المقدمة، في أوقات األزمات، يجب أن نعتمد في البداية على التوجيهات الناشئة 

)ل نملك ما يكفي من المعلومات حتى اللحظة، لكن اغسل يديك جيًدا في الوقت الحاضر) ثم على التوجيهات البديلة )مثاًل 
لدينا اآلن دليل علمي يشير إلى أن األقنعة تخفف من انتقال العدوى).  في جميع األوقات، نحتاج أن نكون عرضة لما يسمي 

بال”ارتدادات”، وهذا يحدث عندما ُتظهر األدلة العلمية المتراكمة أن المقاربات التي اعُتقد أنها ذات فوائد تبّين أنها ل تعمل في 
الواقع، ولتسبب ضراًرا حتى. وقد تقدم تقييمات التكنولوجيا التوصيات، أو قد توفر نوًعا من أنواع دعم األدلة العلمية من خالل 

استكمال األدلة المتاحة مع تقييٍم للعوامل الجتماعية واألخالقية والقانونية التي قد تؤثر أيًضا على القرار المحلي. 

النمذجة هي أحد أطر األدلة العلمية  المحلية عموًما، إل أن بإمكانها  أن توفر طريقة لتوليف أفضل األدلة العلمية عالمًيا، كما 
هو الحال في المجالت التي تعد خطرة للغاية، كالعمل المناخي،تسديد نفقات األدوية، وسياسة القتصاد الكلي. كما يمكن أن 
توفر النمذجة أيًضا شكاًل من أشكال دعم األدلة العلمية، حيث يعمل مصممو النموذج بشكل فعال كنوع من أنواع وسطاء األدلة 

العلمية. هكذا كان الحال مع العديد من النماذج الخاصة بنطاق انتشار كوفيد-19 التي اعتمد عليها صناع السياسات الحكومية 
لتنبؤ التأثيرات المستقبلية المحتملة للخيارات )ومعظم الشكوك المترتبة عليها) كاإلقفال العام. وعندما تمت بشكل جيد، هذه 

النمذجة  التي استخدمت التقديرات المتعلقة بالتأثير، من خالل توليفات األدلة العلمية أو مع غيابها، عند استخدامها بالشكل 
الصحيح، تمكنت من استنباط رأي خبير بشكٍل منهجي.

يمكن اإلطالع على األدلة العلمية المحلية والعالمية أو استكمالها من خالل أنواع أخرى من التحليالت، كالسياسات واألنظمة 
والتحليل السياسي. سنناقش أنواع التحليالت هذه في القسم 5.4

4.4

أطر األدلة العلمية نقطة األفضلية

النمذجة تحليل البيانات

  توليفة األدلة

 تقييم
التكنولوجيا

 المبادئ
التوجيهية

 البحث
السلوكي/
التطبيقي

 األراء المتعلقة التقييم
بالجودة

 األدلة العلمية المحّلية
 )على المستوى

 الحكومي أوعلى
 مستوى البلديات

)والمحافظات

 األدلة العلمية
العالمية

التوصيات المحلية )على 
المستوى الحكومي أو 
على مستوى البلديات 
والمحافظات) أو الدعم 
المحلي لألدلة العلمية 

المستند إلى األدلة 
المحلية والعالمية
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تستخدم توليفة األدلة العلمية عملية منهجية شفافة لتحديد النتائج وانتقائها وتقييمها وتوليفها من جميع 
الدراسات التي تناولت السؤال نفسه.  و الهدف هو الوصول إلى فهم شامل لما هو معروف، وهذا 
يشمل كيفية اختالفه بحسب المجموعات )على سبيل المثال ، الفتيات والشابات) وبحسب السياقات 

)على سبيل المثال ، البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل). بالنسبة إلى األسئلة حول الخيارات، فإن جزًءا 
من ما هو معروف يمكن أن يكون  حول ما يصلح ولمن يصلح وفي أي يصلح سياقات.

يمكن لألدلة العلمية )على المستوى الحكومي أوعلى مستوى البلديات والمحافظات) أن تسلط الضوء 
على إمكانية وجود مشكلة محلية وعلى أسبابها، وعلى الجدوى المحلية وعلى مقبولية الخيار لمعالجة 

المشكلة، وعلى العوامل المحلية التي قد تعيق الطريق أو تساعد على الوصول إلى التأثيرات المرجوة 
وعلى تحقيقها ضمن األشخاص المعنيين. إن المقصود ب”محلي” سيختلف بالنسبة إلى صناع القرار– 

فقد يعني ألحدهم بلده؛ وقد يكون بالنسبة إلى آخر حّيه الحالي. سنتناول مسألة قابلية التطبيق المحلي 
لالدلة العلمية في القسم 4.5.

توفر توليفة األدلة العلمية أربعة مزايا إضافة إلى المقاربات األخرى التي توفرها لتلخيص أفضل األدلة العلمية عالمًيا، مثل خبير 
يجري مراجعة سردية غير رسمية لألدبيات العلمية.

إن أولى هذه المزايا يمكن أن تساعد  في معالجة ما يسمى أحياًنا بأزمة التكرار أو التكاثر في العلم - العديد من النتائج 
المأخوذة من دراسة واحدة ل يمكن تكرارها أو إعادة إنتاجها. هذه األزمة تم توثيقها في العديد من الحقول بدًءا من الطب )على 

سبيل المثال، هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين لعالج كوفيد-19) وصوًل إلى اإلقتصاد وعلم النفس. و األمر األكثر إثارة 
للقلق هو حقيقة أن النتائج غير القابلة للتكرار يتم الستشهاد بها أكثر من النتائج القابلة للتكرار، حتى بعد توثيق الفشل في 

عملية التكرار.)1(

إّن الستطالعات المستقبلية المتعلقة بمعالجة المشكلة المجتمعية  المسماة ب”التعقيد المتزاحم” لتغير المناخ،  والمستندة 
إلى النماذج، من خالل استخدام أطر متعددة من األدلة العلمية وبالعتماد على ممارسة المقارنة البينية الممكنة، تقوم بتوفير 

نموذج بديل عن توليفة األدلة  العلمية الموصوفة أعاله. ويمكن أن يكون العتماد على أفضل ما في المقاربتين طريقة مثمرة 
للمضي قدًما.)2(

األدلة العلمية العالمية

 األدلة العلمية المحّلية

 تقلل من احتمالية التعرض للتضليل من خالل ضمان شمول التأكد من أن جميع الدراسات ذات
الصلة قد تم تضمينها، ومن خالل إعطاء أهمية أكبر للدراسات عالية الجودة

تزيد الثقة فيما يمكن توقعه من خالل زيادة عدد المشاركين في الدراسة، والمشمولين في التحليل

 تسّهل تقييم ما تعنيه األدلة العالمية في سياق معين من خالل تقديم معلومات حول المشاركين
وحول السياقات التي تتم دراستها، وتبيان كيف اختلفت النتائج على نحٍو مثالي وفًقا لهذه العوامل

 تجعل من السهل الطعن في األدلة المتاحة من خالل ضمان أن كل شخص لديه حق الوصول إلى
.“البيانات” نفسها والتقارير الواضحة حول الطريقة التي تم فيها توليف البيانات
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التمييز بين األدلة العلمية عالية الجودة واألدلة منخفضة الجودة

ل تعتبر جميع األدلة العلمية عالية الجودة وموثوقة لصناعة القرارات. و تتوفر األدوات للعديد من أطر األدلة العلمية )لكن ل 
تتوفر لجميعها) للمساعدة على اتخاذ قرار بشأن إمكانية العتماد على األدلة العلمية )من دراسة واحدة أو مجموعة أدلة علمية). 

وكما سنوضح هنا، هذه األدوات تستخدم النتائج المسجلة أو الدرجات لمساعدة المستخدمين على فهم مدى إمكانية الوثوق 
باألدلة العلمية. إن العديد من الصحف  تطلب من المؤلفين اتباع معايير محددة في إعداد التقارير لتوليفات األدلة العلمية، مثل 

المعايير الموحدة إلعداد التقارير عن المحاكمات)CONSORT ) للتجارب العشوائية المضبوطة ، وعناصر إعداد التقارير المفضلة 
للمراجعات المنهجية والتحليالت الوصفية )PRISMA ) . إن معظم الصحف ل تطلب من المراجعين استخدام أدوات معينة لتقييم 

جودة الدراسات أو شدة تأثير التوصيات؛ وبالتالي، يعّد المنشور ضمن صحيفة خاضعة لمراجعة األقران بدياًل غير جيد من حيث 
الجودة. 

4.5

االستجابة المسألة

لقد تم تطوير أدوات تقييم الجودة )أو التقييم النقدي)  )مثأًل تجربة السيطرة العشوائية) من أجل تصاميم 	 
دراسات محددة )على سبيل المثال تجربة السيطرة العشوائية)، وفئات واسعة من تصاميم الدراسات )مثل 

الدراسة القائمة على المالحظة، والبحث النوعي، وتوليفة األدلة العلمية)، ومن أجل المبادئ التوجيهية 
–  انظر المرفق في نهاية الفصل )القسم 4.16)، ومن األمثلة على ذلك )RoB2 وROBINS-I و قائمة 

المراجعة الخاصة بJBI  وAMSTAR وأداة AGREE II الدولية لتقييم جودة المبادئ التوجيهية واإلبالغ عن 
تطبيقها).

 	 ،(ROBINS-I أو RoB2  قد ينتج عن األدوات قرار نهائي )على سبيل المثال، احتمال تحيز منخفض باستخدام
أو نتيجة يصنفها البعض ضمن نطاقات )مثاًل ذات الجودة العالية باستخدام AMSTAR)، أو مجموعة نتائج 

)على سبيل المثال، ستة مجالت باستخدام AGREE II)، أو مجموعة اعتبارات بمقدورها التزويد بتقييم 
)JBIموجز )على سبيل المثال، قائمة المراجعة الخاصة ب

تم تطوير أدوات تقييم الحتمية لمجموعات األدلة العلمية التي تتناول السؤال نفسه )مثال، تأثير التدخل 	 
على حصيلىة محددة، أو المعنى الذي يربطه المواطنون بظاهرة معينة) انظر القسم 4.16 للحصول على 

مثالين )نهج تصنيف التوصيات. وقياسها وتطويرها وتقييمها )GRADE)،  وأداة الثقة في األدلة المستمدة 
))GRADE CERQual ( من استعراضات البحوث النوعية

قد ينتج عن األدوات خالصة موجزة حول الثقة مفادها أن التأثير الواقعي مشابه للتأثير المقدر )على سبيل 	 
المثال، درجة عالية من الحتمية بحسبGRADE) أو أن الظاهرة المعنية ممثلة بشكٍل جيد بحسب نتيجة 

)GRADE CERQual   لدراسة نوعية )باستخدام
إن القرار النهائي حول حتمية التأثير المقدر هو أكثر فائدة من اختبار الدللة اإلحصائية الذي يوضح أن التدخل 	 

“يعمل” أو “ل يعمل” )والذي سيحدث بالصدفة مرة واحدة في كل 20 مرة إذا تم تحديد الدللة اإلحصائية 
على مستوى 0.05(

لقد تم تطوير أدوات تقييم شدة التأثير لتوصيات المبادئ التوجيهية )مثاًل، GRADE، باإلضافة إلى 	 
تصنيف الحتمية لمجموعة من األدلة العلمية كما تم توضيحه في األعلى) – انظر القسم 4.16 للحصول 

 على مثل 
قد ينتج عن األدوات تقييم موجز حول ما إذا كان صناع القرار سيختارون مواصلة التدخل )على سبيل 

المثال، تأثير شديد بحسب GRADE) أو ما إذا كان معظمهم سيحتاجون إلى الموازنة بحذر بين إيجابيات 
التدخل وسلبياته.

ل تتوفر أدوات مقبولة على نطاق واسع لتقييم حجم الثقة التي يمكن منحها ل:
 الخبير، بالرغم من أن أمثلة كمشروع التقييم الجيد تتوفر للتنبؤ )سنعود لرأي الخبير لحًقا في هذا  	

الفصل، وفي حالة رأي الخبير حول معلمات النموذج في القسم 4.16(
 النماذج المستخدمة في انتاج بعض أطر األدلة العلمية )سنتناول هذه المسألة في القسم 4.7 عند  	

الحديث عن نماذج تغير المناخ وكذلك في القسم 4.16(
 خوارزمية الذكاء اإلصطناعي المستخدمة في انتاج بعض أنواع األدلة العلمية، بالرغم من أنه بدأت  	

تظهر نماذج مثل نموذج اإلبالغ الشفاف عن التنبؤ متعدد المتغيرات للتخمين أو التشخيص الفردي 
TRIPOD (3(

 تختلف
 الدراسات )والمبادئ
 التوجيهية( من حيث
 الجودة ) أو الجدارة

)بالثقة

 تختلف مجموعات
 األدلة العلمية

 في حتميتها )أو
 الثقة التي يمكن

)وضعها فيها

 تختلف
 التوصيات في

شدة تأثيرها

يصعب تقييم 
بعض مصادر 
األدلة العلمية 
)أو المقاربات  

المستخدمة 
إلنتاجها(

يعد التمييز بين األدلة العلمية عالية الجودة واألدلة منخفضة الجودة أمًرا صعًبا، وعلى وجه الخصوص عندما تكون األدلة مضمنة 
في ألواح القيادة وفي النماذج وفي التنسيقات األخرى ، وعندما يكون ثمة تضارب في المصالح. سنعود لهذا األخير في 

األقسام 4.12 و4.14 و4.16. في حين أن التركيز في هذا التقرير ليس على التمييز بين البيانات األولية عالية الجودة والبيانات 
منخفضة الجودة، إل أن ذلك يمثل تحدًيأ أيًضا، وقد قامت منظمات كاليونيسيف بتطوير أطر عمل متعلقة بجودة البيانات 

 .(bit.ly/3DQQRRv(  للمساعدة في ذلك

http://bit.ly/3DQQRRv
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تقوم بعض “المحطات الواحدة” كاألنظمة الجتماعية لألدلة العلمية  وقائمة الجرد التابعة لشبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ 
القرارات )COVID-END) )تم توضيحها في القسم 4.6)، باستخدام بعض هذه األدوات بحيث يقوم صناع القرار ومن يدعمهم 
بالتركيز على توليفات األدلة العلمية عالية الجودة أو استيعاب فكرة استخدامهم ألفضل ما هو متاح من توليفات األدلة العلمية 

)إن لم تكن عالية الجودة).

تستلزم جائحة كوفيد-19 من صناع القرار اتخاذ قرارات صعبة في أطر زمنية قصيرة، بالعتماد على القليل من األدلة  في البداية 
، وغالًبا ما تكون غير مباشرة ، ثم مع مرور الوقت، بالعتماد على الدراسات ومجموعات األدلة والتوصيات التي تم تطويرها 

باستخدام عملية ممكنة. من أجل دعم صناعة القرار بشأن COVID-19 استناًدا إلى مجموعات األدلة العلمية )عوًضا عن الدراسات 
الفردية)، قامت شبكة COVID-END في قائمة الجرد الخاصة به ألفضل توليفات األدلة العلمية بتحديد التوليفات الحديثة )بناًء 
على تاريخ البحث عن األدلة العلمية)، وذات الجودة العالية )استناًدا إلى أداة AMSTAR) ، والتي قدمت تقييًما لمستوى حتمية 

 .(GRADE األدلة العلمية )استناًدا إلى أداة

كما أن األدلة العلمية ليست بأجمعها ذات جودة عالية، كذلك األدلة العلمية العالمية ليست بأجمعها قابلة للتطبيق في سياق 
معين. على سبيل المثال، فإن توليفة األدلة العلمية التي تحتوي على دراسات تم إجراؤها فقط في بالد ذات دخل مرتفع قد 

تكون إمكانية تطبيقها محدودة في بعض البالد ذات الدخل المنخفض. و قد تكمن اختالفات مهمة في الظروف األساسية، 
وفي الوقائع على األرض، وفي القيود، وفي السمات الهيكلية للنظام المحلي )على سبيل المثال ، النظام الصحي الوطني 

أو نظام التعليم اإلقليمي / أو الخاص بالولية). كما قد تقوم األداة الدراسية لفهم التنبؤات والتفضيالت لنتائج العالجات 
ومخاطرها )SUPPORT ) بمساعدة  على التفكير من خالل إمكانية التطبيق المحلي للنتائج, بالعتماد على توليفة معينة لألدلة 

العلمية  ومن خالل النظر في كيفية استخالص األفكار حتى عندما تكون النتائج غير قابلة للتطبيق أحياًنا.)4(

حظيت المنهجية البيازية باهتمام متزايد كطريقة مدروسة إلعادة رسم `الخرائط الذهنية ` الخاصة بنا حول التحديات وطرق معالجتها 
، ليس عن طريق استبدال كل ما اعتقدنا أننا نعرفه بمعلومات جديدة، ولكن عن طريق تعديل فهمنا إلى الدرجة المالئمة. 

وتعتمد الدرجة على حجم الثقة التي كانت لديك بمعرفتك المسبقة ) الحتمال “المسبق” لصحة أمر ما) ومقدار الثقة التي 
تضعها في المعرفة الجديدة. ويمكن منح ثقة أكبر للمعرفة الجديدة اذا نتجت عن توليفة أدلة  علمية عالية الجودة تشمل دراسات 

تم إجراؤها في سياقات شبيهة للسياق الخاص بك.

“
قادت المملكة المتحدة العمل على مدى سنوات عديدة لتشجيع توليف واستخدام األدلة العلمية - من أول تجربة السيطرة 

العشوائية لمنع داء السقربوط عند البحارة، إلى مراكز “وات ووركس” األكثر ابتكاًرا لتعزيز استخدام األدلة العلمية في 
مجموعة من مجالت السياسة . وكجزء من هذه الحركة القائمة على األدلة العلمية، قام المعهد الوطني لتفوق الصحة 

والرعاية )نيس) على مدى السنوات العشرين الماضية بتحويل استخدام األدلة العلمية في ممارسة الرعاية الصحية، فضاًل 
عن مبادرات الصحة العامة والرعاية الجتماعية األوسع نطاقًا. 

وقد عزز وباء كوفيد 19- بشكل كبير الحاجة إلى أدلة عالية الجودة لتوجيه السياسات والممارسات، كما أبرز النتائج السلبية 
لوسائط اإلعالم الجتماعية وما يرتبط بها من معلومات مضللة. وفي هذا السياق، يتسم عمل اللجنة الدولية المعنية باألدلة 
العلمية للتصدي للتحديات المجتمعية بأهمية كبيرة، وينبغي اعتباره قراءة أساسية لجميع واضعي السياسات في جميع أنحاء 

العالم.  

وسطاء المعرفة والمنتجون, جيليان لينج
 مديرة تنفيذية من ذوي الخبرة تقود وكالة لتقييم التكنولوجيا والمبادئ التوجيهية التي تدعم اتخاذ

قرارات الرعاية الصحية والجتماعية من قبل الحكومات ومقدمي الخدمات والمرضى
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التغطية، والجودة وحداثة توليفة األدلة العلمية 
إن المخزون العالمي لتوليفات األدلة العلمية يعاني من عدم اكتمال التغطية للموضوعات ذات األولوية، ومن اتساع نطاق 

الجودة )المتعلقة بالتوليفة)، ومن مشاكل في التجدد )المتعلق بالبحث عن الدراسات المحتملة التي سيتم تضمينها في 
التوليفة). ويتضح حجم المشكلة من خالل تحليل توليفات األدلة العلمية لثنين لثنين من أنظمة المحطة الواحدة، إذ يركز أحد 
النظامين على جميع أهداف التنمية المستدامة غير الصحية، أو األدلة العلمية لألنظمة الجتماعية )SDGs)، ويركز اآلخر على 

جميع الستجابات المحتملة لـ كوفيد-19 )قائمة الجرد التابعة لCOVID-END ألفضل توليفات األدلة وقاعدة البيانات األكبر التي 
من خاللها يتم إنشاء القائمة). 

توليفات األدلة العلمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

4131 هو عدد توليفات األدلة العلمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة – تم تحديدها على أنها خالصة المراجعات، 
والمراجعات المتعلقة بالتأثيرات، ومراجعات تتناول أسئلة أخرى– وقد تم إدراجها في األدلة العلمية لألنظمة الجتماعية  اعتباًرا 

من 12 أغسطس 2021:

كانت التغطية غير متساوية، حيث تم تناول سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة من خالل عدد صغير نسبًيا من 	 
توليفات األدلة العلمية )263 أو أقل) بالنسبة إلى عدد األسئلة التي يمكن طرحها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف التنمية 

المستدامة )2 - القضاء التام على الجوع ، و5 - المساواة بين الجنسين ، و6 - الماء النظيف والصرف الصحي، و7 - الطاقة 
النظيفة وميسورة التكلفة ، و13 - العمل ألجل المناخ، و14 - الحياة تحت سطح البحر، و15 - الحياة على البر)

كانت الجودة غير متكافئة ، حيث تم تناول سبعة أهداف للتنمية المستدامة من خالل مجموعة من توليفات األدلة العلمية 	 
التي كان نصفها على األقل منخفض الجودة )6 - الماء النظيف والصرف الصحي، - و7 الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة 
، و 9 - الصناعة والبتكار والبنى التحتية ، و12 - الستهالك واإلنتاج المسؤولن ، و13 - العمل ألجل المناخ، و14 - الحياة 

تحت سطح البحر ، و 15 - الحياة على البر)
 جميع أهداف التنمية المستدامة لديها متوسط سنوي للبحث األخير وهو منذ خمس أو ست سنوات )2016 أو 2017(	 
 ما بين واحدة من أصل 10 )%12( وواحدة من أصل 5 )%21( فقط من معظم توليفات األدلة العلمية المتعلقة بأهداف 	 

التنمية المستدامة تضمنت بالحد األدنى دراسة واحدة من بلد ذي دخل منخفض إلى متوسط، حتى مع نسبة أقل )3%) 
لواحد من أهداف التنمية المستدامة )9 - الصناعة والبتكار والبنى التحتية ).

إن عدد إن عدد توليفات األدلة وجودتها قد تم عرضهما في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة في الرسم البياني الشريطي 
أدناه.
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عدد التوليفات
مغطاة جزئيا*

المفتاح
جودة منخفضة%         

 جودة متوسطة %            
إلى مرتفعة

جودة مرتفعة % 

7. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

13 . العمل المناخي

2. القضاء التام على الجوع

6. مياه نظيفة ونظافة صحية

5. المساواة بين الجنسين

14 . الحياة تحت الماء

15 . الحياة في البّر

12 . اإلستهالك واإلنتاج المسؤولن

1. القضاء على الفقر

9. الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية

16 . السالم والعدل والمؤسسات القوية

8. العمل الالئق ونمو اإلقتصاد

10 . الحد من أوجه عدم المساواة

11 . مدن ومجتمعات محلية مستدامة

4. التعليم الجيد

3. الصحة الجيدة والرفاه*

17 . عقد الشراكات لتحديد األهداف
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ضع في اعتبارك ما يلي عند استخدام هذا الرسم البياني الشريطي:
إن مجموع األرقام يتجاوز العدد اإلجمالي من توليفات األدلة العلمية ألن توليفة واحدة قد تتناول أكثر من هدف من أهداف 	 

التنمية المستدامة
إن عدد توليفات األدلة العلمية التي تتناول:	 

 الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة هو  قليل جًدا، وهو ل يتضمن توليفات األدلة العلمية المتعلقة بالصحة  	
إّل إذا تناول أيًضا أيًضا هدًفا آخر من أهداف التنمية المستدامة)

 الهدف رقم 17من أهداف التنمية المستدامة يمثل تجاوًزا كبيًرا، حيث تتناول العديد من توليفات األدلة العلمية هدًفا  	
آخر من أهداف التنمية المستدامة كسؤال أساسي، وتتناول أيًضا الشراكات كسؤال ثانوي

 األهداف 7 و13 و14 و15 قد يكون أقل من قيمتها القعلية، إذ إن التركيز كان يتمحور مؤخًرا حول إدراجها في األدلة  	
العلمية لألنظمة الجتماعية

تم النتهاء من تقييمات الجودة لـ ٪85 من توليفات األدلة العلمية المشمولة في األدلة العلمية لألنظمة الجتماعية.	 

توليفات األدلة العلمية المتعلقة بكوفيد-19

من بين 4،256 من توليفات األدلة العلمية المتعلقة بـ كوفيد-19 والمدرجة ضمن قاعدة بيانات “كوفيد-19 الكاملة، و من 
بين562 من أفضل توليفات األدلة العلمية لقائمة الجرد التابعة لCOVID-END ، واعتباًرا من 1 أغسطس 2021:

 كانت التغطية غير متساوية، حيث تناولت237 توليفة فقط من توليفات األدلة العلمية الستجابات القتصادية والجتماعية 	 
ا من التوليفات مواضيع اإلدارة  لكوفيد-19 )تم إدراج 49 منها فقط ضمن قائمة الجرد)، بينما تناولتاألرقام المرتفعة جدًّ

السريرية )3128) ، وتدابير الصحة العامة )1148) ، و ترتيبات النظام الصحي )818(
 كانت الجودة غير متكافئة، إذ ما يقارب الربع من توليفات األدلة العلمية لكوفيد-19 )٪26)كان منخفض الجودة وأكثر من 	 

نصفها )٪56) كان متوسط الجودة
 ثالث فئات من أصل أربعة من فئات الستجابة  لـ كوفيد-19متوسط تاريخ بحثها األخير هو في غضون أربعة أشهر ونصف 	 

تاريخ إعالن منظمة الصحة العالمية )WHO) عن تفشي الجائحة )11 مارس 2020).

كان متوسط تاريخ البحث األكثر حداثة لإلدارة السريرية - بعد 12 شهًرا من إعالن الجائحة و 4.5 شهًرا قبل اكتمال التحليالت - 
مدفوًعا بالعدد الكبير من المقارنات بين العالجات الدوائية، وجميعها بنفس تاريخ البحث، على منصة COVID-NMA  لألدلة 
العلمية الحية. إن عدد توليفات األدلة العلمية وجودتها تم عرضهما لفئة واسعة من الستجابات المتعلقة بـ كوفيد-19 في 

الرسم البياني الشريطي أدناه.

المفتاح
جودة منخفضة%         

 جودة متوسطة %            
إلى مرتفعة

 جودة % 
مرتفعة

الستجابات 
القتصادية 
والجتماعية

ترتيبات النظام 
الصحي

تدابير الصحة 
العامة

الرعاية السريرية

قائمة الجرد

قائمة الجرد

قائمة الجرد

قائمة الجرد

قاعدة 
البيانات

قاعدة 
البيانات

قاعدة 
البيانات

قاعدة 
البيانات
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ضع في اعتبارك ما يلي عند استخدام هذا الرسم البياني الشريطي:
إن مجموع األرقام يتجاوز العدد اإلجمالي من توليفات األدلة العلمية ألن توليفة واحدة قد تتناول أكثر من فئة من فئات 	 

COVID-END مجال التصنيف
إن توليفات األدلة العلمية احتاجت ألن ُتصنف من حيث الجودة بمتوسطة أو مرتفعة كي يتم النظر في إدراجها ضمن قائمة 	 

COVID-END الجرد لتوليفات األدلة العلمية األفضل التابعة لـ

تعكس هذه النتائج أوجه قصور مماثلة في مخزون التقييمات )على وجه التحديد، التجارب العشوائية المضبوطة )، وفي توليفات 
األدلة العلمية، وفي خرائط األدلة العلمية المتاحة )للتقييمات وتوليفات األدلة العلمية) المتوفرة للتوصل إلى صناعة القرار 

بشأن:
التعلم، حيث %25 فقط من التجارب كان لديها أكثر من 1000 مشارك )و%12 فقط من التجارب التي تم إجراؤها في الفترة 	 

الواقعة بين 1980 و2016  كانت في آسيا، وافريقيا، وأميركا الوسطى والجنوبية))5(
الصحة، حيث %16 فقط من توليفات األدلة العلمية  تضمنت تقييًما للجودة في تحليالتها )بالرغم من أن %70 منها أجرت 	 

هذا التقييم) وبشكٍل أعم، كانت جودة إعداد التقارير متفاوتة جًدا)6(
التنمية المستدامة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث  عرضت أربع خرائط أو أقل لألدلة العلمية نتائج ذات 	 

صلة بثمانية من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في الفترة الواقعة بين 2010 و2017، وربع الخرائط  لم  يتناول 
اإلنصاف بأي شكٍل من األشكال. )7(

تم تأطير ممارسات الجرد األخرى لمخزون البيانات بطريقة أكثر إيجابية، مثل تلك التي تشير إلى أن 740 تجربة من التجارب 
العشوائية المضبوطة في العمل الجتماعي تثبت أن هذه المقاربة للتقييم ممكنة بالفعل في هذا المجال.)8(
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أدوات األدلة الحية

إن أربًعا من أطر األدلة العلمية التي يصادفها صناع القرار إجماًل تتوفر اآلن كبيانات أدلة حية، أي أنه يتم تحديثها بشكل دوري مع 
إضافة بيانات جديدة أو نشر دراسات جديدة. و العديد من بيانات األدلة الحية هذه بدأت كجزء من استجابة األدلة العلمية المتعلقة 

بكوفيد-19. والقليل منها يتوفر في قطاعاٍت غير القطاع الصحي. نقدم أمثلة على ذلك أدناه. 

العديد من صناع السياسات الحكومية وغيرهم من صناع القرارات توقعوا هذا التحديث المنتظم لكوفيد-19، ومن المرجح أن 
يبدؤوا بالتساؤل عن السبب الذي يحول دون الحتتفاظ بهذه المنتجات من أجل تحديات لتحديات مجتمعية أخرى ذات أولوية عالية, 

حيث ثمة الشكوك خطيرة، والحتمال كبير كبير لظهور أدلة علمية تعالج تلك الشكوك. من المرجح أن يسّهل الستخدام المتزايد 
للذكاء الصطناعي، من بين ابتكارات أخرى، على منتجي األدلة العلمية تلبية هذه التوقعات األكبر في المستقبل . في المقابل، 

سيحتاج منتجو األدلة العلمية إلى اتخاذ خطوات لضمان أل تؤدي هذه البتكارات عن غير قصد إلى استمرار وجود خطر التمييز 
أو ازدياده )على سبيل المثال، استخدام العرق أو المتغيرات المرتبطة بالعرق بطرق تضر بمجموعات معينة). كما سيحتاجون إلى 

دعم صناع القرار لتفسير النتائج واستخدامها بشكل مناسب، ل سيما عند إنشاء الستدللت السببية.

4.7

تقوم لوحة القيادة الخاصة بكوفيد-19 والتابعة لمنظمة الصحة العالمية بتوفير مجموعة من البيانات حول 	 
صرامة تدابير الصحة العامة التي يتم اتخاذها للتصدي لكوفيد-19، وتوفر تقارير المراقبة التابعة لوكالة األمن 
الصحي في بريطانيا )bit.ly/3DeaSlc) مجموعة من تحليالت البيانات حول كوفيد-19 في بريطانيا، كما توفر 

أداة تعقب الفرص القتصادية  مجموعة من تحليالت البيانات حول تأثيرات  كوفيد-19 على اآلفاق القتصادية 
للناس والشركات والمجتمعات في الوليات المتحدة

يوفر المتتبع األسبوعي للنشاط القتصادي لمنظمة التعاون القتصادي والتنمية )OECD) مجموعة من 	 
تحليالت البيانات حول النشاط القتصادي لمعظم دول منظمة التعاون القتصادي والتنمية ومجموعة الدول 

العشرين

يقدم المركز األوروبي لتوقع كوفيد-19 بشكٍل أسبوعي توقًعا للحالت والوفيات من أصل 100000 شخص– 	 
بشكٍل عام وبحسب الدولة – بالستناد إلى مجموعة من النماذج، بينما يقوم معهد القياسات الصحية والتقييم 

لتوقعات COVID-19 كل أسبوعين بتحديث نموذج للوفيات المتوقعة من COVID-19 ، سواء تلك التي تم 
اإلبالغ عنها على أنها COVID-19 أوتلك المنسوبة إلى COVID-19، والتي يمكن استخدامها لستكشاف 
مجموعة من السيناريوهات )على سبيل المثال ، حول استخدام القناع وامتصاص اللقاح) في بلدان محددة

يقدم الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقريًرا تقييمًيا كل خمس إلى سبع سنوات يعتمد على نمذجة 	 
تغير المناخ الذي يسببه اإلنسان وتأثيراته وخيارات الستجابة المحتملة، على الرغم من أن هذا يمثل بالضبط 

توليفة  للنتائج المستخلصة من النماذج )التي قد تكون أو ل تكون على قيد الحياة) من خالل عملية ممكنة 
 للمقارنات بين النماذج )التي يتم إجراؤها من قبل علماء مختلفين في حالة كل تقرير تقييمي - انظر 

bit.ly/3wKQy8D للحصول على مثال)

تقوم توليفة األدلة  العلمية الحية رقم 6 التابعة لشبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات بتوفير تحديثات 	 
كل أسبوعين حول فعالية لقاح COVID-19 ضد المتغيرات، وتقوم شبكة التحاليل البعدية الخاصة بكوفيد-19 

أسبوعًيا بتحديث توليفات األدلة العلمية حول جميع العالجات الدوائية لـ COVID-19 )والعالجات الوقائية 
واللقاحات التي تمت إضافتها أخيًرا) 

يتم تحديث مشروع الكربون العالمي سنوًيا، بالستناد إلى النمذجة، والدراسات التجريبية، وتقديرات المكونات 	 
الرئيسية الخمسة لميزانية الكربون العالمية )انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ وإعادة توزعها ضمن 

الغالف الجوي والمحيطات حية أو غير حية) وما يرتبط بها من الشكوك

أمثلة على أدوات األدلة الحية أطر األدلة العلمية

النمذجة

تحليل البيانات

توليفة األدلة

المبادئ التوجيهية
تقوم المبادئ التوجيهية الحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن العقاقير المستخدمة في عالج 	 

كوفيد-19 بتوفير تحديثات كل شهر إلى أربعة شهور حول العالجات الدوائية لـCOVID-19، وتقوم فرقة عمل 
األدلة السريرية الوطنية لكوفيد-19 بتحديث أسبوعي للمبادئ التوجيهية المستندة إلى األدلة العلمية فيما 

يخص كوفيد-19 من أجل تقديمها إلى األخصائيين الصحيين في أستراليا
تحافظ مؤسسة الوقف التربوي على المبادئ التوجيهية الحية للمدارس كجزء من مجموعة أدوات التعليم والتعلم، 	 

كتلك التي تتناول تدخالت المدرس المساعد  

http://bit.ly/3DeaSlc
http://bit.ly/3wKQy8D
http://bit.ly/3wKQy8D
http://bit.ly/3wKQy8D
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إن تحلياًل موضوعًيا لمناقشة قائمة تابعة COVID-ENDلـ سمح بتحديد وجهات نظر مختلفة حول:

إن مسائل كهذه من المرجح أن تكون محور نقاش حاد في السنوات القادمة. و يمكن العثور على تفاصيل إضافية حول األساس 
المنطقي لتوليفات األدلة العلمية الحية والمسائل التي تشارك في  الحفاظ عليها في مذكرة موجزة شارك في تأليفها أحد 

مفوضينا)9).

في القسم 4.13 ، سنصف بعض الخصائص الرئيسية لتوليفات األدلة العلمية الحية المزعوم أنها جزء من الستجابة لألدلة 
.COVID-19 العلمية المتعلقة بـ

ما ُيفهم من مصطلح توليفة األدلة العلمية “الحية” )على سبيل المثال ، هل يمكن التقاط طيف الحالة “الحية” بشكل أفضل باستخدام مقياس معين بدًل من 

التحديد بنعم / ل ، وهل يجب تحديد حد أدنى لتواتر التحديثات)

متى يجب أن يبدأ الشخص أو متى تصبح توليفة األدلة العلمية الموجودة أصاًل توليفة “حية” )على سبيل المثال، تتوافر أدلة علمية جديدة بسرعة ، ومن المرجح أن 

تعالج هذه األدلة المواضع الرئيسية للشكوك ضمن صناع القرار حول موضوع يحظى بأولوية عالية بالنسبة إليهم)

متى يمكن إيقاف التحديثات )على سبيل المثال، من غير المرجح أن تغير األدلة العلمية التفسيرات حول ما نعرفه، واألولوية الممنوحة للموضوع ُيستخف بها)

أين وكيف يمكن نشرها على أفضل وجه )على سبيل المثال ، هل يمكن أن تستوعب الصحف عملية سبق أن تم فيها تحديث التوليفة الخاضعة لمراجعة األقران 

بشكل منتظم دون حدوث تأخير بسبب مراجعة إضافية لألقران، وهل يمكن لصناع القرار العتماد على اللتزامات لتقديم التحديثات في أوقات محددة)

“ وأنا أعمل على التفاعل بين إطارين من أطر األدلة العلمية: 1) توليفات األدلة، التي تسعى إلى التعلم من الماضي 
والمستخدمة على نطاق واسع في قطاع الصحة ؛ 2) النمذجة التي تسعى للتنبؤ بالمستقبل ُتستخدم على نطاق واسع في 

مجال تغير المناخ. أؤيد بشدة على دعم التوصية-19 نحتاج إلى التعلم من مجموعات األدلة العلمية في القطاعات األخرى. 
 (IPCC( كما نالحظ في تلك التوصية، كانت مؤسسة كوكراين رائدًةً في العديد من األساليب لتجميع الدراسات حول ما يصلح

في مجال الصحة، بما في ذلك توليف األدلة الحية، وقد ابتكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من األساليب 
لنمذجة تغير المناخ الناتج عما يسببه اإلنسان على مدى فترات زمنية طويلة . بإمكان مؤسسة كوكراين والفريق الحكومي 

الدولي المعني بالتغّير المناخي التعلم من بعضهم البعض وباستطاعة اآلخرين التعلم منهم.

منتجو األدّلة, جان مينكس
 عالم مؤثر في المقاربات  اإلبتكارية لتوليف األدلة والمشورة في مجال السياسات المحلية

والتقييمات العلمية الدولية بشأن تغير المناخ واإلستدامة
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يقدم العديد من األفراد والجماعات ما يسمونه باألدلة العلمية لمواجهة التحديات المجتمعية. إن أفضل األدلة العلمية المنتجة 
سياق وطني معين )أو دون الوطني) – كاألدلة العلمية على المستوى الحكومي )أو على مستوى البلديات والمحافظات) 

المستمدة من أفضل الدراسات المتاحة )أي ما تم تعلمه في هذا السياق)، واألدلة  العلمية العالمية المستمدة من أفضل 
توليفات األدلة العلمية المتاحة )على سبيل المثال، ما تم تعلمه من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك كيفية اختالفه بحسب 

المجموعات والسياقات)– ل بّد من تمييزها عن “األمور األخرى” التي يتم عرضها أحياًنا كأدلة علمية، مثل دراسة واحدة، أو رأي  
خبير، أو فريق من الخبراء، أو مجموعة اهتمامات بحثية ، أو حكاية “متنّكرة في شكل دراسة حالة”، أو ورقة بيضاء، أو تدقيق 

أصحاب الختصاص. إن كالًّ من هذه األمور األخرى يحمل معه خطورة معينة )العمود 2 أدناه). في الوقت عينه، ثمة طرق تسمح 
بتحقيق قيمة أكبر من خالل هذه األمور )العمودين 3 و4 أدناه).

نحن ل نعتبر هنا أن “األمور األخرى” هي بعيدة عن تلك التي يتم تقديمها إجماًل كأدلة علمية بحثية، كتجارب الناس الحية )التي 
سنناقشها في القسم 2.3 في سياق التدخالت المصممة بشكل مشترك) أو طرق المعرفة األصلية )التي سنناقشها في 

القسم 4.10 كجزء من مناقشة أوسع حول الشعوب األصلية). 

 أفضل األدلة العلمية مقابل البيانات األخرى )وكيفية تحقيق اإلستفادة
 القصوى من البيانات

 نحن نستخدم مصطلح “hubcap chasing” )أي الكالب تنبح بشكل متكرر وتطارد السيارات( كاستعارة تعني المشاركة والتعليق على كل دراسة جديدة 
تجذب انتباه الفرد.

 www.nature.com/articles/nm0310-248b
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2013.5

مثل هذه التحديات أطلق عليها اسم “الفريق األحمر” في الجيش.  

*

**
***
****

4.8

...أو األفضل من ذلك... ...إًذا ... ...ما يحمل معه خطورة...  إذا تم تقديمها
...مع

أضف الدراسة إلى توليفة األدلة 
العلمية”الحية” حيث يمكن فهمها 
جنًبا إلى جنب مع الدراسات األخرى 

التي تتناول نفس السؤال )أو 
اعتبرها إحدى أنواع األدلة العلمية 
العديدة على المستوى الحكومي 

أو على مستوى البلديات 
والمحافظات التي يجب وضعها 
جنًبا إلى جنب مع أفضل األدلة 

العلمية العالمية)

اطلب تقييًما نقدًيا للدراسة 
باستخدام معايير جودة مقبولة 
على نطاق واسع )لفهم مخاطر 
التحيز) واستوعب الفكرة القائلة 

بأّن يمكن العثور على نتيجة ذات 
دللة إحصائية )عند مستوى 0.05) 

بالصدفة في واحدة من أصل20 
دراسة

“مالحقة إطار السيارة”*، أو إيالء 
اهتمام لكل دراسة يتم الترويج لها 
بشكٍل فعال من قبل المؤلفين أو 

مكتب العالقات اإلعالمية أو غيرهم 
)كما حدث في الدراسة عالية الخطورة 

للتحيز حول الهيدروكسي كلوروكين 
والتي تمت مناقشتها في القسم 

3.7،  والدراسة التي تم سحبها اآلن 
** حول ارتباط اللقاحات بالتوحد)

 دراسة واحدة(بما في
 )ذلك

المسودات 

قم بإشراك الخبير في العمل 
من خالل ما تعنيه توليفات األدلة 

العلمية المحددة لختصاص 
معين، أو في تحدي طرق التفكير 
باستخدام أطر مختلفة من األدلة 
العلمية**** )أو اسأل الخبير عن 

الدليل الذي يقنعه بأنه مخطئ)

اطلب من الخبير مشاركة األدلة 
العلمية )توليفات األدلة العلمية 

المثالية)  والتي يستند إليها 
الرأي، وكذلك المناهج المستخدمة 

لتحديدها وتقييمها وانتقائها 
وتوليفها

صناعة القرار القائمة على الشهرة 
)بدًل من الستناد إلى األدلة العلمية) 
أو خطورة توجيه الهتمام إلى أولئك 

الذين يملكون القدرة على إثارة النتباه 
إلى أبعد الحدود بحكم المثابرة أو 

السمعة أو عوامل أخرى ) كما حدث 
في المشاهد التلفزيونية المتعلقة 

 Scared Straight“ ببرنامج منع الجرائم
“، والتي حظيت بمشاهدات واسعة، 

حتى بعد أن وجدت توليفات األدلة 
العلمية*** أدلة على حدوث ضرر ولم 

تجد أدلة على وجود فائدة)

رأي الخبير

أضف خبراء المناهج إلى الفريق 
)أو األمانة العامة)، وعمم مسبًقا 

أفضل األدلة العلمية المحلية 
)على المستوى الحكومي أو على 

مستوى البلديات والمحافظات) 
واألدلة العالمية, وادعم المشاورة 

الممكنة، ووضح أي التوصيات 
تعتمد على قوة األدلة العلمية 

اطلب من أعضاء الفريق مشاركة 
األدلة العلمية )توليفات األدلة 

العلمية المثالية) التي تستند إليها 
مدخالتهم وتوصياتهم، وكذلك 
المناهج المستخدمة لتحديدها 
ولتقييمها ولنتقائها ولتوليفها

GOBSATT  منهجية فريق الخبراء

http://www.nature.com/articles/nm0310-248b
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2013.5
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 اسأل أو ابحث عن أية أدلة  دعم
علمية متاحة أو خطٍط إلنتاجها

“التفكير الجماعي”، أو األشخاص 
الذين يملكون عدة اختصاصات 

ويعتمدون على أشخاٍص يملكون 
اختصاًصا واحًدا ممن يرغبون في 

مشاركة تجاربهم وابتكاراتهم، لكن لم 
موها بعد يقيِّ

تدقيق أصحاب االختصاص

 شجعهم على بناء طلباتهم
 بالستناد إلى توليفات أدلة  علمية

عالية الجودة

 اسأل المجموعات عن سبب
 إيالئهم أهمية لقيمهم

 ولتفضيالتهم أكثر من المواطنين
الذين نقوم بخدمتهم

 ظهور الباحثين الذين يدعون إلى اتخاذ
 إجراءات بناًء على قيمهم الشخصية

وتفضيالتهم أو اهتماماتهم المهنية

 المجموعة ذات
 االهتمامات البحثية

*****

 اسأل الكاتب عن المعايير التي تم
 استخدامها لتحديد الحالة، وماهية

 المزيج المستخدم من مقاربات
 جمع البيانات، وماهية المقاربات

 التحليلية وغيرها من المقاربات
التي تم استخدامها لضمان الدقة

 التجارب القصصية التي يطلق عليها
 اسم يلمح إلى مقاربة شديدة الدقة

تدعمها

 ”دراسة حالة“

 اطلب من أعضاء الفريق مشاركة
 األدلة العلمية )توليفات األدلة

 العلمية المثالية) التي تستند إليها
 مدخالتهم وتوصياتهم، وكذلك
 المناهج المستخدمة لتحديدها

وتقييمها وانتقائها وتوليفها

 أخذ التأكيد الضمني أو الصريح في
 ظاهره على استخدام األدلة العلمية

 في الوصول إلى بيان تفضيالت
 السياسة

ورقة بيضاء

. . . . . .

 الحظ أن مجموعات المصالح المجتمعية قد تستدعي أيًضا أدلة علمية في الدعوة إلى اتخاذ إجراء بناًء على قيمها وتفضيالتها ، وفي هذه الحالة قد 
تكون نفس االستجابة كما في العمود 4 مناسبة.

*****
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اآلثار المحتملة لكيفية 
انتاج األدلة العلمية وإيصالها أمثلة عن السياقات

إيالء اهتمام أكبر لما تتم دراسته )وما لم تتم 
دراسته(، ومن يقوم بدراسته )على سبيل 
المثال، فرق البحث المكونة من أشخاص 
تم اختيارهم من سياقات مختلفة(، وكيف 
تتم دراسته )على سبيل المثال ، من خالل 
مقاربات أكثر تشاركية قائمة على أسس 
أخالقية وتهدف نحو العدالة(، ولماذا يتم 
دراسته )على سبيل المثال ، لتحديد نقاط 

القوة التي يمكن البناء عليها(

إيالء مزيد من االهتمام لكيفية تصوير 
األدلة العلمية في وسائل اإلعالم المختلفة 

واالستفادة من هذه األفكار في السعي 
لتوقع كيفية استجابة المجموعات لهذه األدلة 

التي قد تتناولهم أو تكون لصالحهم، أو 
لفهم سبب استجابتهم بالطريقة التي هم 

عليها

السياقات التي تحدد كيفية عرض األدلة العلمية 

يمكن للسياقات التاريخية والجتماعية والثقافية أن تقوم بتشكيل الطريقة التي يتم النظر فيها إلى األدلة العلمية من قبل 
 G in( الذي قدمناه في القسم 1.7) ومن قبل النساء ، PROGRESS-Plus في R( المجتمعات العنصرية, على سبيل المثال

PROGRESS-Plus) ، من بين آخرين. ترتبط بعض السياقات ارتباًطا مباشًرا بالجهود السابقة لنتاج األدلة العلمية، بينما تتعلق 
سياقات أخرى بالجهود السابقة لتصوير مجموعات معينة على أنها “مختلفة”،وقد يتبين بعد ذلك أن هذه المجموعات تشك في 
أي دليل ُيزعم أنه لصالحها أو يتعلق فيها. ل بّد من فهم هذه السياقات إذا كنا سننتج األدلة العلمية وننقلها بالطرق التي سيتم 

العمل وفًقا لها.)10; 11) 

بالعودة إلى السياقات في القسم 4.10،  التي يمكن أن تحدد كيفية عرض األدلة المرتبطة بالسكان األصليين إضافة إلى 
حقوقهم المختلفة وطرق المعرفة الخاصة بهم. يمكن للسياق أيًضا أن يقوم يحّدد ما إذا كانت المعلومات الخاطئة ستنتشر أم 

ل، وبأي طريقة ستنتشر، وهذا هو محور التركيز في القسم 4.11 

4.9

 ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالجهود السابقة إلنتاج األدلة العلمية في الوليات
المتحدة

 تتعلق بالجهود السابقة لتصوير مجموعات معينة على أنها “مختلفة” في
البلدان التي أقامت فيها حديًثا

تم منع العالج الفعال عن الرجال السود المصابين بمرض الزهري للتمكن من مراقبة 
)bit.ly/3DeaH9x(تطور مرض الزهري غير المعالج

إن تجارب عالج أمراض القلب لم تشمل النساء، ومع ذلك فقد تم افتراض أن النتائج 
)bit.ly/3olxgTH(تنطبق عليهن

  تم إجراء الختبارات المعيارية للطالب بطرق تضر بالطالب ذوي البشرة الملونة، ل سيما
)bit.ly/3wDICGk( الذين ينتمون إلى عائالت ذات دخل منخفض 

تم استخدام التصويرات الكاذبة للمهاجرين الصينيين على أنهم قذرون ومرضى لتبرير 
)bit.ly/3qzeJFV( التطبيق الصارم للتعليمات الصحية في مجتمعهم في سان فرانسيسكو

ظهرت رسائل ضمنية عن السود في بريطانيا في عهد تاتشر على أنهم مصدر”خارجي” 
لمشاكل البالد، وذلك من خالل  الكتب واألفالم، وقد سلمت بعض الجماهير بصحتها 

)bit.ly/3naBa2n(

صورت التغطية اإلعالمية مجموعات سكانية معينة مثل المهاجرين المسلمين إلى أوروبا 
والمحتجزين العراقيين بعد الغزو األمريكي للعراق على أنهم “هالكون” أصاًل )بسبب 

)bit.ly/3wGrKyE( البطالة والمجاعة والسجن) ول يستحقون الحماية المجتمعية

http://bit.ly/3DeaH9x
http://bit.ly/3olxgTH
http://bit.ly/3wDICGk
http://bit.ly/3qzeJFV
http://bit.ly/3naBa2n
http://bit.ly/3wGrKyE
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حقوق السكان األصليين وسبل المعرفة
في سياق التحول نحو العتراف بشكٍل أوسع بحقوق الشعوب األصلية وضمانها، يتجه العديد من صناع السياسات الحكومية 

والباحثون وغيرهم نحو تقبل فكرة  أن السكان األصليين يجب أن يتحكموا في عمليات جمع البيانات، كما يجب أن يمتلكوا األدلة 
العلمية ويتحكموا في كيفية استخدامها. بناًء على مبادئ بيانات األمم األولى الخاصة بالملكية والتحكم والوصول والحيازة )تسمى 

أحياًنا مبادئ OCAP) ، طورت المجموعة الدولية المعنية بسيادة البيانات الخاصة بالسكان األصليين مبادئ CARE إلدارة البيانات 
األصلية )وCARE هو اختصار للمنفعة الجماعية وسلطة السيطرة والمسؤولية واألخالق). تم تصميم هذه المبادئ لتكمل المبادئ 

التوجيهية FAIR إلدارة البيانات العلمية واإلشراف )وFAIR هو اختصار لما يمكن العثور عليه، والوصول إليه، ويقبل التشغيل 
البيني، والتشغيل البيني ، و إعادة الستخدام). الهدف هو أن يكون المشرف على بيانات السكان األصليين والمستخدم لها 
هما”FAIR” و “CARE”. كما يجب أن ُتفهم هذه الحقوق المتعلقة باألدلة العلمية على أنها جزء من مجموعة أوسع بكثير من 

الحقوق المنصوص عليها في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليين.

إن سبل المعرفة الخاصة بالسكان األصليين هو مصطلح يعكس التنوع والتعقيد في مقاربات التعلم والتعليم المتعلقة بالسكان 
األصليين. هذا التنوع نشأ لدى العديد من الشعوب أو الدول األصلية التي طورت أساليبها الخاصة في المعرفة، وكذلك األساليب 
التي نشأت على مدى قرون قبل بدء استعمار أراضيها، وفي الوقت الذي تال ذلك. أما التعقيد فقد نشأ من عدة عوامل بما فيها 

مصادر المعرفة العديدة. و في حين أنه تتوفر قواسم مشتركة بين أشكال المعرفة لدى السكان األصليين )على سبيل المثال ، 
نظرة شاملة لألفراد على أنهم مترابطون مع الناس من حولهم ومع األرض) ، فمن األفضل عدم التعميم أبًدا. تم تطوير الجدول 

هنا بتوجيه من المفوض دانيال إيبيري ألفيس دا سيلفا )من شعب مبيا غواراني)، الذي تظهر سيرته الذاتية في الملحق 8.2 ، 
كنقطة بداية إلجراء المناقشات حول سبل المعرفة الخاصة بالسكان األصليين. ينبغي دائًما أن يقود السكان األصليون مزيًدا من 

المناقشات، كما كان الحال في هذا الموضوع.

4.10

التفاصيل النطاقات
تنبثق المعرفة من عالقات الفرد مع العالم، والتي لها بعد مادي وُبعد روحي ل ينفصالن	 
تشمل مصادر المعرفة النباتات والحيوانات وباقي البشر  وعناصر األرض )مثل الجبال واألنهار)، 	 

باإلضافة إلى األحالم واألرواح وغيرها من مظاهر العالم الروحي 
عالم المياه، على سبيل المثال، يشمل البحيرات واألنهار واألرواح التي تسكنها أيًضا. وبصورة أعم ، 	 

فإن المنطقة الطبيعية التي ولدت فيها ثقافة السكان األصليين وتطورت على مدى قرون، يسكنها 
العديد من “األشياء” التي تمتلك روًحا، مما يجعلها “كائنات” )وهذا يجعل الترحيل القسري مدمًرا 

بشكل بارز)
يمكن ان تمثل البيئة الطبيعية حافًزا أو مصدر إلهام للبعد الروحي ما يساعد في تشكيل مسار العمل 	 

)على سبيل المثال، يمكن أن تسمح مشاهدة تدفق النهر لمقاربة ما بمعالجة مسألة  معينة للمشاهد)
يتحقق التعلم من خالل العمل جنًبا إلى جنب مع شخص يمتلك المعرفة بـ “السر” المتعلق بكيفية 	 

العمل

إن معرفة السكان األصليين شاملة ومرتبطة بتاريخ كل شعب وثقافته وإقليمه )على سبيل المثال، 	 
قصص إبداعاتهم وكيفية ارتباطهم بـ “الكائنات” األخرى)

تتجلى “المعرفة” في الخبرات أو “الوجود” بالنسبة إلى األفراد )على سبيل المثال، طقوس إذن 	 
المرور هي عمليات “يعيش” فيها األفراد تجربة اكتشاف طبيعة األشياء)

تتم مشاركة المعرفة داخل الشعوب األصلية وعبرها ومع اآلخرين، ويتم صقلها مع مرور الوقت )على 	 
سبيل المثال، يتم صنع الزورق بشكل مختلف اليوم عما كان عليه قبل قرنين من الزمن)

يمكن اكتساب المعرفة من خالل استخدام حواس المرء )بالمعنى التقليدي للحواس الجسدية، ولكن 	 
أيًضا من خالل المالبس والوجبات الغذائية والرسومات واألغاني) ومن خالل التحدث )ما يمكن قوله) 

والتأمل )ما ل يمكن قوله) 

 مصادر سبل
 المعرفة الخاصة

 بالسكان
األصليين

 خصائص
 سبل المعرفة

 الخاصة بالسكان
األصليين

https://fnigc.ca/ocap-training/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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يتم النظر إلى الفئات بشكل مختلف من قبل األفراد المختلفين ومن قبل مختلف الشعوب 	 
األصلية فيما يتعلق بثقافتهم أو تاريخهم أو اإلقليم الذي ينتمون إليه )على سبيل المثال ، يمكن 

تصنيف النبات بطريقة ما من قبل أحد السكان األصليين بناًء على استخدامه في الشفاء ، ومن 
قبل اآلخر بناًء على ارتباطه بـ الموت)

يمكن أن تتغير الفئات مع مرور الوقت )على سبيل المثال ، كانت بعض النباتات ذات يوم بشًرا) 	 
ويتم فهمها من حيث “روحها” الجوهرية

يمكن نقل المعرفة الخاصة بالسكان األصليين شفهًيا )الكلمات المنطوقة وكذلك الترديد 	 
واإليماءات والصمت)،وعبر فكرة الوجود )التعلم من خالل العمل وكذلك التأمل) ، و من خالل 

“ذاكرة األشياء” )التاريخ السردي)
قد يجمع راوي القصة بين ذاكرة األشياء واإلنشاد لتقديم الترنيمة الصحيحة - من بين المئات 	   o

- للمناسبة المالئمة وفي الوقت المناسب
يحمي أصحاب المعرفة معرفتهم ويشاركونها في منطقة معينة )على سبيل المثال ، القيمة 	 

الطبية لنبات محلي) ويفعلون ذلك بطريقة تؤكد على الغرض المشترك )الذي يتجاوز المكسب 
الفردي) والغرض الخيري )الذي يتجاوز السلطة أو الهيمنة) والغرض األخالقي )الذي يتجاوز احتكار 

المعرفة)
قد يأتي التعلم أيًضا من “الموجودات” في الغابة )على سبيل المثال الحيوانات واألنهار)	 

لكل جماعة من السكان األصليين نظرتهم الخاصة للعالم، في حين يتشارك السكان األصليون وجهات 	 
النظر العالمية التي  تجمع بينهم

يمكن نسيان وجهات النظر العالمية ومسحها وإنكارها واستعارتها، وكذلك يمكن في سبيل الصمود 	 
الثقافي للشعوب األصلية اليوم

إن وجهات النظر العالمية وسبل المعرفة متشابكة في جوهرها؛ ويفسر السكان األصليون 	 
“عوالمهم” من خالل األشكال المتنوعة لالطالع والمعرفة

تكمن المعرفة الخاصة بكل شعب في إقليمه الطبيعي والروحي، وغالًبا ما يتم أخذ هذه المعرفة 	 
من الشعوب األصلية دون إقرارهم بذلك

ل بد للعلماء أن يتعلموا كيفية التعرف على المعرفة الخاصة بالسكان األصليين والتعايش معها 	 
واحترامها بكل تعقيداتها وتنوعها

يتعين على صناع السياسات الحكومية وغيرهم من صناع القرار العتراف بإساءة استخدام العلم 	 
أحياًنا للنهوض بالنتهاكات التي تستهدف أراضي السكان األصليين، بما في ذلك القضاء على 

الغابات واألنشطة األخرى التي تهدد مستقبل الشعوب األصلية

 العالقات بين سبل
 المعرفة الخاصة

 بالسكان األصليين
 وسبل المعرفة

العلمية

 العالقات بين سبل
 المعرفة الخاصة

 بالسكان األصليين
 ووجهات نظرهم

العالمية

 كيف يتم نقل
 سبل المعرفة

 الخاصة بالسكان
األصليين

 كيف يتم تصنيف
 “األشياء” بحسب

 سبل المعرفة
 الخاصة ابلسكان

األصليين
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المعلومات الخاطئة  والوباء المعلوماتي 
المعلومات الخاطئة هي معلومات مغلوطة  يتم نشرها، بغض النظر عن توفر النية بالتضليل. أما التضليل فهو النشر المتعمد 

لمعلومات خاطئة. على سبيل المثال، قد ينخرط خصم سياسي أو حكومة أجنبية في حملة تضليل لتحقيق هدف معين، مثل 
منفعة انتخابية أو تقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية وفي وسائل اإلعالم المستقلة وفي المعرفة العلمية. وقد 

تسعى الجماعات المنظمة إلى تحقيق أهداف أخرى، مثل كسب المال أو تطوير أيديولوجية معينة. وألن النية هي من األمور 
التي يصعب إثباتها، نستخدم مصطلح التضليل هنا. وفي حين أن المعلومات الخاطئة كانت ترافقنا منذ قرون، إل أن اإلنترنت 

قد غّير نطاقها ودوافعها وعواقبها، فضاًل عن الستجابات المحتملة لها. 

خالل جائحة كورونا، بدأ الناس باستخدام مصطلح “الوباء المعلوماتي”  لضبط التوازي بين النتشار السريع للفيروس والنتشار 
السريع للمعلومات الخاطئة حول كل من كوفيد-19 والتدابير المتخذة للوقاية منه وللتحكم فيه وللتخفيف من آثاره القتصادية 

والجتماعية. وبالنسبة إلى الجهود الحالية المرتبطة بالمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، فقد تم إعادة توجيهها في أغلب األحيان 
نحو لقاحات كوفيد-19 بمجرد أن أصبحت متوفرة، وتم إطالق العديد من الجهود الجديدة لمكافحة اللقاحات.

 (ITU( في عام 2020 ، نشرت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة - التي يرعاها التحاد الدولي لالتصالت
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو) - تقريًرا حول محاربة المعلومات الرقمية الخاطئة مع احترام حرية 

التعبير.)12) 

ويصف التقرير خمس مراحل في دورة تطور المعلومات الخاطئة:

ويميز التقرير المعلومات الخاطئة عن المحاكاة الساخرة والهجاء، حيث يمكن لكليهما تضليل من ل يملك القدرة على تحديدهما، 
وعلى محاربة المعلومات الخاطئة من خالل تسليط الضوء على عناصرها السخيفة. 

4.11

)المحرضون والمستفيدون ، حيث تثار األسئلة حول الداوفع )واألهداف كما هو موضح أعاله(

العمالء، حيث تثار األسئلة حول التقنيات، مثل الروبوتات والحسابات أو الهويات المزيفة

الرسائل، حيث ُتطرح األسئلة حول التنسيقات، نذكر ثالثة من بين أكثر التنسيقات شيوًعا:

الدعاءات والروايات العاطفية، التي غالًبا ما تمزج بين اللغة العاطفية، واألكاذيب أو المعلومات غير الكاملة، واآلراء 	 
الشخصية، وعناصر الحقيقة

الصور ومقاطع الفيديو المفبركة أو التي تم تجريدها من سياقها أو تم تغييرها عن طريق الحتيال، فضاًل عن الصوت 	 
المصطنع

المواقع اللكترونية الملفقة ومجموعات البيانات الملوثة	 

الوسطاء، حيث تثار األسئلة حول المنصات )على سبيل المثال ، الويب المظلم، ووسائل التواصل الجتماعي، والرسائل، 
ووسائل اإلعالم اإلخبارية) وحول ميزات المنصة التي يتم استغاللها )مثل الخوارزميات ونماذج األعمال)

األهداف والمفسرون، حيث تظهر أسئلة حول الجهة المتأثرة )على سبيل المثال ، األفراد مثل المواطنين والعلماء والصحفيين؛ 
والمنظمات مثل مراكز البحوث ووكالت األنباء؛ والمجتمعات مثل مجتمعات أصحاب البشرة السوداء والشعوب األصلية؛ 

واألنظمة مثل العمليات النتخابية) وحول كيفية تفاعلها )على سبيل المثال، التجاهل أو المشاركة لفضح المعلومات الخاطئة)
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كما يقدم تقرير لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة ردوًدا محتملة على المعلومات الخاطئة, ويشير إلى أمثلة 
حول التقاطعات مع حقوق حرية التعبير. ويشير تقرير اليونسكو إلى التكامل المحتمل لهذه الستجابات، وإلى الحاجة إلى ضمان 

النتظام ألي ردود مستخدمة.

تتضمن تجريم افتعال المعلومات الخاطئة، وتوجيه 	 
شركات التصال عبر اإلنترنت لحذف المحتوى، وتقديم 

دعم مادي لمصادر المعلومات الموثوقة
ويمكن إساءة استخدامها إلضعاف الصحافة 	 

المشروعة ولنتهاك حقوق حرية التعبير

تدرس المحرضين، ودرجة النتشار، ووسيلة النشر، 	 
واألموال ذات الصلة، والمجتمعات المتأثرة 

تشمل وحدات متخصصة لتطوير روايات معاكسة 	 
لتحدي المعلومات الخاطئة، وتعبئة المجتمعات عبر 

اإلنترنت  كي تنشر أدلة علمية عالية الجودة

حمالت لمحاربة المعلومات المغلوطة

تتضمن اإلدانات العلنية لفتعال المعلومات 	 
الخاطئة والتوصيات لمعالجتها، غالًبا من قبل القادة 

السياسيين والمجتمعيين

استجابة معيارية

تشمل حظر اإلعالنات ومنع محتوى معين من التداول 	 
)على سبيل المثال، محتوى كوفيد-19) وُنهج أخرى 

إلزالة الحوافز المتعلقة بالمعلومات الخاطئة

استجابة اقتصادية

السياسة التشريعية وغيرها

  استجابة استقصائية
 )يمكن أن تبلغ عن الستجابات التشريعية وغيرها(

تتضمن توجيه المستخدمين إلى مصادر األدلة 	 
الرسمية الموثوقة ، ويمكن استخدامها من 

خالل وسائل اإلعالم اإلخبارية ووسائل التواصل 
الجتماعي ومنصات المراسلة والبحث

ويمكن إساءة استخدامها كشكل من أشكال الرقابة 	 
الخاصة

تغطي طيًفا يمتد من التعلم البشري إلى التعلم 	 
اآللي وغيرها من مناهج الذكاء الصطناعي، من 

أجل تحديد المعلومات الخاطئة، وتوفير سياق 
إضافي لها، والحد من انتشارها

يمكن ألتمتة عمليات الستئناف أن تنتهك حقوق 	 
حرية التعبير

استجابة تنظيمية

استجابة تقنية خوارزمية

يشمل مراقبة المعلومات الخاطئة وكشفها )على 	 
سبيل المثال، الدعاءات المزيفة) والتحقق من صحة 

الدعاءات الجديدة
إن الحكم على المهنيين المدربين الذين توظفهم 	 

المنظمات المستقلة، حتى عندما تساعدهم 
األتمت، يمكن أن يخفف من مخاطر التعدي على 

حقوق حرية التعبير

الرصد والتحقق

تتضمن أدوات التحقق من المحتوى ، ومؤشرات 	 
محتوى الويب، والعالمات )التي تشير إلى مصادر 

أدلة موثوقة)، وتصنيف مصداقية موقع الويب

تصنيف المصداقية

يتضمن تطوير المعرفة اإلعالمية والمعلوماتية 	 
للمواطنين )على سبيل المثال ، التفكير النقدي 

ومهارات التحقق الرقمي)، باإلضافة إلى المعرفة 
المعلوماتية للصحفيين

استجابة تعليمية
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ل يتطرق التقرير إلى األدلة العلمية التي تدعم هذه الستجابات بالرغم من توفر العديد من توليفات األدلة العلمية. على سبيل 
المثال، وجدت توليفة بتاريخ أقدم، وذات جودة متوسطة )تصنيف 7/11 بحسب  AMSTAR  وتاريخ البحث يعود لعام 2017) أن 
تصحيح المعلومات الخاطئة )أي نوع الستجابة 1) له تأثير معتدل على اليمان بهذه المعلومات )مع إحداث تأثيرات من الناحية 

الصحية أكثر من التسويق أو السياسة)، وأن النتقادات تعتبر أكثر فاعلية من التحذيرات المسبقة، وأن الدعوة إلى الترابط هي 
أكثر فعالية من التحقق والدعوة إلى المصداقية.)13) إن هدفنا هنا ليس تقديم الحالة المعرفية الحالية حول هذه الستجابات، أو 
استكشاف سيكولوجية المعلومات الخاطئة التي قد تدعمها، إنما اإلشارة إلى أن توليفات األدلة العلمية المتعلقة بالستجابات 

للمعلومات الخاطئة متوفرة، وأنه ثمة  حاجة إلى توليفات األدلة العلمية الحية. يمكن أن توفر هذه التوليفات فهًما متطوًرا 
لما هو معروف، بما في ذلك الختالف الذي يمكن أن يظهر بحسب المجموعات )على سبيل المثال، بين أولئك األكثر عرضة 

لتصديق المعلومات الخاطئة أو لديهم أنظمة معتقدات معينة) وفهًما متطوًرا للسياقات )على سبيل المثال، المجتمعات 
المستقطبة). 

كما ناقشنا في المقدمة، إذا استطعنا الستمرار في بناء القدرات والفرص والدوافع لستخدام األدلة  العلمية )في هذه 
الحالة لمعالجة المعلومات الخاطئة حول التحديات المجتمعية)، بينما أيًضا نمارس الحكم، والتواضع، والتعاطف، فإن هذا  المزج 
سيخدمنا بشكٍل جيد. حتى عندما نتمكن من العتماد على كل من الختبارات الدقيقة وأنظمة التصحيح الذاتي الموثوقة التي 
تعمل في قطاع الصحة  إجماًل، سيبقى بإمكاننا تقديم ما هو أفضل. وكما يشير روس دوثات في مذكراته حول التعايش مع 

مرض ليم، نحتاج إلى المزيد من األشخاص والمؤسسات ممن يمتلك تلك النظرة العالمية التي: 1) “تقبل اإلنجازات األساسية 
للعلم الحديث ، وتتعامل مع مصادر المعلومات الشعبوية على األقل بعين الشك كما تتعامل مع مصادر المؤسسة وترفض 
النصياع األعمى لها, ؛ و 2) “تدرك أن مؤسستنا فشلت في شتى أنواع الطرق، وأنه ثمة مجموعة واسعة من الخبرات التي 
تتناسب مع الخطوط األكاديمية البيروقراطية الحالية ...”)14)لقد استفاد معظمنا بشكل كبير من مجالت تجمع بين الختبارات 
الدقيقة وأنظمة التصحيح الذاتي الموثوقة إلى حد ما، مثل الطب. لكن البعض - مثل روس دوثات - لم يفعل بالقول. ويشير 

إلى ذلك، “أنا أكثر انفتاًحا على الكون مما كنت عليه قبل سبع سنوات، وأكثر شًكا في أي شيء يدعي ارتداء وشاح اإلجماع. 
إل أنني أحاول أل أترك هذا المزيج من النفتاح والتشكيك يتحول إلى شكٍل خارجي من التفكير الجماعي الذي  يتصف بالقلق 

 (14(.“
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قبل بدء جائحة كورونا، وثقت مجموعة من الباحثين نقاط الضعف في نظام البحوث الصحية، ودعت إلى تجديد النظام، بما في 
ذلك الهياكل )على سبيل المثال ، التعاون العالمي مثل مؤسسة كوكراين) والحوافز التي تدعمه )على سبياللمثال، المتعلقة 

بالجامعات والممولين والصحف)  ، من أجل تلبية احتياجات صناع القرار بشكل أفضل.)17-15)وقد كانوا مهتمين في المقام 
األول بثالثة أطر من األدلة العلمية التي يواجهها صناع القرار  إجماأًل، وهي البحث األولي )وبالتحديد التقييم، وعلى وجه 
الخصوص التجارب العشوائية المضبوطة)، وتوليفات األدلة العلمية، والمبادئ التوجيهية )وبدرجة أقل تقييم التكنولوجيا). 

وفي حين أن بعض نقاط الضعف أصبحت أكثر وضوًحا من خالل الستجابة لألدلة العلمية الخاصة بـكوفيد-19، فإن الستجابة 
للوباء ولدت أيًضا أمثلة بارزة للجهود المبذولة من أجل معالجة العديد من نقاط الضعف. وعلى الرغم من أن الباحثين كانوا 
يركزون في األصل على التحديات الصحية وعلى أطر منتقاة من األدلة العلمية، فإن العديد من األفكار تنطبق أيًضا على 

التحديات المجتمعية األخرى وعلى أطر أخرى من األدلة العلمية. ومع ذلك، يجب إجراء تمرين مماثل للتحديات المجتمعية وأطر 
األدلة  العلمية التي تختلف تماًما عن تلك الموضحة هنا. على سبيل المثال، ساعدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ )IPCC) بشكل كبير في التنسيق العالمي في مجال تركيزها، وفي تحفيز مقاربات جديدة للنمذجة على مدى آفاق زمنية 
طويلة. في المقابل، قد تستفيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أيًضا من استكمال هذه األساليب بتقييمات 

لحقة لخيارات الستجابة لتغير المناخ. 

مواطن الضعف  في أنظمة البحوث الصحية  4.12

أمثلة على المبذولة لمعالجة نقاط الضعف من خالل 
االستجابة لألدلة  العلمية الخاصة بكوفيد-19

أمثلة على نقاط الضعف التي أصبحت أكثر وضوًحا من 
خالل االستجابة لألدلة  العلمية الخاصة بكوفيد-19

نقاط الضعف السابقة- 19 في 
نظام البحوث الصحية

قامت شبكة COVID-END بإشراك 55 من توليفات األدلة 	 
العلمية  األساسية، ومجموعات تطوير المبادئ التوجيهية 

وتقييم التكنولوجيا، باإلضافة إلى المواطنين الشركاء 
ووسطاء األدلة العلمية، في الجهود المبذولة للحد من التكرار 

وتعزيز التنسيق
شجع PROSPERO أولئك الذين يسجلون بروتوكوًل لتوليف 	 

األدلة العلمية الخاصة بكوفيد-19 على البحث عن بروتوكولت 
مسجلة أصاًل واختيار موضوع جديد إذا كان من المحتمل 

حدوث تكرار)على الرغم من أن 138 فريًقا شرعوا في موضوع 
تم تسجيله أصاًل بواسطة واحد من بين 57 فريًقا آخر، بما 

في ذلك 14 تناولوا موضوًعا يتعلق بهيدروكسي كلوروكين 
)tocilizumabوسبعة تناولوا موضوًعا يتعلق ب

شارك GloPID-R )التعاون العالمي في مجال البحوث 	 
المتعلقة بالتأهب لمواجهة األمراض المعدية) منظمات 

تمويل األبحاث الرائدة في عملية تنسيق تمويلها السريع 
للبحوث األولية حول كوفيد-19

لم تتم معالجة العديد من الموضوعات التي أعطيت أولوية 	 
 COVID-END من قبل لوحة مسح األفق العالمية التابعة لـ

ضمن توليفة واحدة أو أكثر من “أفضل” توليفات األدلة 
العلمية

إشارة إلى نسبة ضوضاء منخفضة: ما يقارب 11000 من 	 
توليفات األدلة العلمية المتعلقة بكوفيد-19 كانت قابلة 

لالختزال إلى ما يقارب 600 توليفة من التوليفات `األفضل` 
ضمن قائمة المراجعة التابعة لCOVID-END )اعتباًرا من 7 
نوفمبر 2021) بناًء على أربعة معايير: معالجة سؤال فريد 

وثيق الصلة بالقرار، وحداثة البحث عن األدلة العلمية، وجودة 
GRADE التوليف، وتوافر ملف تعريف لألدلة  العلمية عبر

عدم وجود تنسيق عالمي لمجموعات 
األدلة العلمية، حيث يتصدى كل منها 
بشكل مثالي لتحٍد ذي أولوية عالمية 
باستخدام أساليب منهجية وشفافة 
ومجموعة كاملة من مصادر البيانات 

)على سبيل المثال ، سجالت 
الدراسة والهيئات التنظيمية وقواعد 

البيانات اإلدارية(

حافظت أربع من مجموعات األدلة العلمية على التحليالت 	 
البعدية الحية ذات الجودة العالية المتعلقة بجميع العالجات 
COVID-(  الدوائية ، مع  تحديث أسبوعي واحد وداعم عبر

 GRADE لتقييم مخاطر التحيز وتقييم الحتمية من خالل (NMA

٪13 فقط من األدلة العلمية المتعلقة بكوفيد-19 ،التي تم 	 
تحديدها بشكل ذاتي على أنها توليفة لألدلة العلمية الحية 

)مقابل ٪52 في قائمة المراجعة الخاصة بCOVID-END حيث 
كانت الحالة “الحية” معياًرا مستخدًما لتحديد توليفات األدلة  
العلمية”األفضل”) وأكثر من ثلثيها  تناول اإلدارة السريرية 

)بدًل من تدابير الصحة العامة، وترتيبات النظام الصحي، 
والستجابات القتصادية والجتماعية)

٪21 فقط من توليفات األدلة العلمية الحية المتعلقة 	 
بكوفيد-19 كان لها تحديث واحد )بعد النشر األول)، و ٪8 لديها 

تحديثان، و ٪13 لديها تحديثان أو أكثر ، في حين كان معدل 
الوقت بين عمليات البحث عن التوليفات مع التحديثات 49 

يوًما، أما المتوسط فكان 31 يوًما
تناولت العديد من توليفات األدلة العلمية المتعلقة 	 

بكوفيد-19 العالجات الدوائية الفردية، لذلك انتقلت قائمة 
المراجعة الخاصة ب COVID-END إلى العتماد بشكل 

أساسي على COVID-NMA وعلى اآلخرين الذين يبحثون 
في جميع العالجات الدوائية )وإلى تضمين توليفات الدراسات 

التنبئية فقط، التي تشمل جميع عوامل التنبؤ المتاحة)

عدم تركيز مجموعات األدلة العلمية 
على االحتفاظ بتوليفات األدلة 

العلمية الحية التي من شأنها دراسة  
جميع التدخالت التي تعالج تحدًيا ذا 
أولوية )على سبيل المثال ، التحليل 
البعدي للشبكة بداًل من المقارنات 

الزوجية فقط(
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أجرى فريق COVID-END مراجعة منهجية إلستكمال تقييم 	 
السببية المتعلق بانخفاض عدد الصفيحات التخثرية والمرتبط 

بشكٍل مؤقت بإعطاء اللقاح

إّن الدراسات والتوليفات الموجودة في ذلك الوقت جعلت 	 
من الصعب فهم ما يجب إعداده من التقارير حول جلطات الدم 

التي يتعرض لها متلقو اللقاح الذين تم اختيارهم 

عدم تركيز مجموعات األدلة العلمية 
على تحديد األضرار الناشئة عن 
التدخالت وكذلك الفوائد )وهذا 

يشمل على وجٍه أعم مجموعًة أوسع 
من تصاميم الدراسة وأنواع البيانات(

قام مسرع المعرفة المتعلق بكوفيد-19 بتطوير  األساليب 	 
الالزمة لمشاركة التعابير المحسوبة لألدلة العلمية واإلرشادات 
عبر المنصات، وقامت Vivli بتوسيع منصتها للسماح بمشاركة 

بيانات التجارب المتعلقة بكوفيد-19. 

وثقت العديد من التقارير عدم مشاركة بيانات األفراد 	 
المشاركين )على سبيل المثال، وجدت مراجعة واحدة لـ 140 

دراسة في وقت مبكر من الجائحة أن البيانات تمت مشاركتها 
 (bit.ly/31WQUxM بالعتماد على دراسة واحدة فقط – انظر

 عدم مشاركة بيانات األفراد
 المشاركين واستخدامها لدراسة
 كيفية اختالف النتائج بحسب نوع
 المشارك أو المكان  والزمان أو

 عوامل أخرى، وبالتالي كيفية إضفاء
 الطابع الشخصي على التدخالت أو
 كيفية وضعها في سياقها بشكل

أفضل
تضمنت فرقة عمل األدلة السريرية الوطنية لـ كوفيد-19 في 	 

مبادئها التوجيهية الحية العديد من المختصين في مجال 
الصحة )والجمعيات الخاصة بهم)  وكذلك المرضى، وعملت  

بالشراكة مع مجموعات األدلة العلمية التي تحافظ على 
التحليالت البعدية للشبكة الحية

شاركت العديد من المجموعات في النمذجة للمساعدة في 	 
النتقاء من بين الخيارات المتاحة )مثل خيار القفال العام) بناًء 
على األدلة العلمية المتاحة ورأي الخبراء ، وفي بعض الحالت 

بالعتماد على الذي يوفره صناع القرار
أعدت العديد من المجموعات توليفات سريعة مالئمة للسياق 	 

بناًء على طلب صناع القرار )مع شركاء من المواطنين في حالة 
)COVID-END العديد من التوليفات السريعة التابعة ل

تحدثت العديد من التقارير حول مشاركة المواطنين في أبحاث 	 
كوفيد-19 التي كانت أقل من مشاركتهم في أنواع أخرى من 

األبحاث قبل الوباء، وكذلك حول الملخصات بلغة مبسطة 
لتوليفات األدلة العلمية التي لم تكن متاحة في وقت مبكر 

)bit.ly/3kwCHhr ،من الوباء )على سبيل المثال

 عدم تضمين مجموعات األدلة
 العلمية لممثلين من جميع

 المجموعات ذات الصلة من األدلة
 العلمية )على سبيل المثال ،

 الباحثون الذين يجرون دراسات أولية
 مثل التجارب، وصانعو توليفات

 األدلة  العلمية، ومطورو المبادئ
 التوجيهية( ،ومن جميع األنواع ذات
 الصلة من صناع القرار، وكذلك من

 األنواع ذات الصلة من وسطاء األدلة
العلمية

سمحت منصة L * VE )نظرة عامة حية على األدلة العلمية) 	 
باستخدام التعلم اآللي لالحتفاظ بمستودع للدراسات األولية 

وتوليفات األدلة العلمية، واستخدم مركز EPPI التعلم اآللي 
لالحتفاظ بخريطة لألدلة  العلمية الحية

تم تحميل أكثر من 18000 دراسة على خادم  واحد فقط قبل 	 
الطباعة )medRxiv) بحلول يوليو 2021 ، مما أدى إلى اختصار 

الوقت المطلوب قبل النشر بشكل كبير )مع وجود أضرار غير 
مؤكدة بسبب عدم القيام بالمراجعة من قبل األقران)

إن العديد من الحالت التي استخدمت مقاربات التعلم اآللي 	 
في الستجابات المتعلقة بكوفيد19 تم تحديدها ضمن 

 مراجعة نطاق متوسطة الجودة لـ 183 تقريًرا 
)bit.ly/3D7bTeV) ، ولكن لم يتم استخدامها على نطاق 

واسع في وقت مبكر من الوباء

عدم استخدام مجموعات األدلة 
العلمية لسلسلة من المقاربات 
الجديدة بهدف تحسين الكفاءة 

وااللتزام بالوقت بالوقت في عملها 
)على سبيل المثال، التعلم اآللي 

ومساهمات التعهيد الجماعي 
لعملها(

قامت كل من RECOVERY (recoverytrial.net) وتجربة 	 
التضامن للعالجات المتعلقة بكوفيد-19 والتابعة لمنظمة 

الصحة العالمية بتوفير منصات للتجارب فائقة السرعة وعالية 
الجودة والقائمة على بلدان متعددة وذلك للعالجات الدوائية 

المتعلقة بكوفيد-19
سمحت تببيهات األدلة العلمية المتعلقة بكوفيد-19 بتحديد 	 

الدراسات األولية ذات الجودة العالية

التقارير البحثية الكاملة التي يمكن تقييمها بشكل نقدي	 
أشارت العديد من التقارير إلى أن الدراسات األولية تبين أنها 	 

تنطوي على مخاطر متوسطة إلى عالية من النحياز)على 
سبيل المثال ، ٪81 من المقالت الـ 713 بما في ذلك بيانات 

المريض األصلية والمأخوذة من مجموعة من 10516 مقالة 
حول كوفيد-19 - انظر bit.ly/3Hil90X) وأنه تم سحبها بسبب 

سوء اإلدارة العلمي
أعدت شبكة COVID-END  تقارير حول افتقار توليفات األدلة 	 

العلمية إلى الرواج )٪91 منها في قاعدة البيانات الكاملة، 
و%61 في قائمة الجرد لتوليفات األدلة العلمية “األفضل” ، 
استندت  إلى عمليات البحث المنجزة قبل أكثر من 180 يوًما) 
، وحول جودتها المتوسطة أو المنخفضة ) ٪75 و ٪55 ، على 

التوالي)، وحول عدم وجود ملف تعريف لألدلة العلمية )٪81 و 
٪42 ، على التوالي) ، باإلضافة إلى أرجحية أن تكون التوليفات 

السريعة منخفضة الجودة أكثر من التوليفات الكاملة )43٪ 
مقارنة بـ 13٪(

عدم اإلبالغ عن الثغرات في 
الدراسات األولية وعن جودتها 

وشفافيتها )وهذا يشمل تضارب 
المصالح( كجزء من حلقة التغذية 

الراجعة التي تهدف إلى دعم التعلم 
والتحسينات - لمزيد من التفاصيل، 
انظر المربع 1 في هذه الورقة:)17(

http://bit.ly/31WQUxM
http://bit.ly/3kwCHhr
http://bit.ly/3D7bTeV
http://bit.ly/3HiI90X
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مواطن الضعف في الكثير من أنظمة دعم األدلة
العلمية المتعلقة بكوفيد 19 

اعتبرت جائحة COVID-19 أزمة عالمية اتسمت بالحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة من قبل السلطات الحكومية رفيعة المستوى 
على عدة “موجات” ، واتسمت كذلك بعدم الحتمية إلى حد بعيد وبالعتماد على أدلة علمية  سريعة التطور )وغالًبا ما تكون غير 
مباشرة). وقد في العديد من الختصاصات أن األدلة العلمية قد أّدت خالل جائحة كورونا دوًرا أكثر وضوحا في صنع السياسات 

الحكومية  مما كانت عليه منذ عقود عديدة. ومع ذلك، انتشرت المعلومات الخاطئة، وصارع المواطنون  وغيرهم من أصحاب 
المصالح من أجل فهم سبب تغير األدلة العلمية مع مرور الوقت. إن “البيانات األخرى” غير األدلة العلمية األفضل اتسمت غالًبا 

بوضوح أكثر من األدلة العلمية األفضل، وكذلك اتسمت  بعض أطر األدلة العلمية بوضوح أكثر من غيرها. لقد تناولنا المعلومات 
الخاطئة في القسم 4.11 وقدمنا سياًقا إضافًيا للمصطلحات المستخدمة هنا في األقسام 4.8 )“البيانات األخرى” غير األدلة 

العلمية األفضل) و 4.2 )أطر األدلة العلمية ) و 4.5 )تمييز األدلة العلمية عالية الجودة من األدلة منخفضة الجودة).

“البيانات األخرى” غير األدلة العلمية األفضل هي التي تمت مواجهتها من قبل صناع القرار إجماًل

* كما أشرنا في القسم 4.8  نحن نستخدم مصطلح “hubcap chasing” )أي الكالب تنبح بشكل متكرر على السيارات وتطاردها) كاستعارة تعني المشاركة 
والتعليق على كل دراسة جديدة تجذب انتباه الفرد.

4.13

خطورة مبدأ أن “العجلة الصارة تحصل على 

الشحم” إل إذا ُطلب من الخبراء مشاركة 

توليفات األدلة العلمية التي تم تقييمها بحسب 

الجودة والتي استند إليها رأيهم، أو التركيز 

على ما تعنيهتوليفات األدلة العلمية المحددة 

لختصاص معين

 رأي الخبراء

دراسة واحدة
 غالًبا ما تكون قبل

الطباعة

خطورة”مطاردة إطار السيارة” * ما لم يتم 

تقييم جودة كل دراسة وإما اعتبارها أدلة علمية 

محلية )على المستوى الحكومي أو على 

مستوى البلديات والمحافظات) أو وضعها في 

سياق توليفة أدلة علمية حية )عالمية) 

 فريق
 الخبراء

خطورة المقاربة السطحية GOBSATT، إل إذا 

ُطلب من أعضاء الفريق مشاركة أدلتهم العلمية 

)كما هو مبين أعاله) أو تم دعمهم من خالل 

عملية ممكنة لتطوير المبادئ التوجيهية

 تدقيق
 أصحاب

االختصاص

خطورة ”التفكير الجماعي” إل إذا ُطلب من 

أصحاب الختصاص مشاركة أدلتها العلمية 

الداعمة أو الخطط التي تعمل على انتاج هذه 

األدلة

 األدلة
 العلمية
األفضل

في سياق معين على المستوى الحكومي )أو 

على مستوى البلديات والمحافظات) : األدلة 

العلمية على المستوى الحكومي )أو على 

مستوى البلديات والمحافظات) المستمدة من 

أفضل الدراسات المتاحة )أي ما تم تعلمه في 

هذا السياق) واألدلة العلمية العالمية المستمدة 

من أفضل توليفات األدلة العلمية المتاحة )أي ، 

ما تم تعلمه من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

كيفية اختالفه بحسب المجموعات والسياقات)

 األدلة العلمية
األفضل

دراسة واحدة

 رأي الخبراء

 فريق الخبراء

مسح لمجال العمل
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 COVID-19 يمكن للقادة في أي سلطة قضائية استخدام تقرير لجنة األدلة العلمية لتنظيم جوانب استجابة األدلة  العلمية لـ
التي سارت على ما يرام وتوسيعها لتتجاوز موضوع الصحة، ولمعالجة الجوانب العديدة التي لم تسر على ما يرام.وفي سياق 

تنظيم ما األمور التي سارت بشكل جيد, سيحتاج هؤلء القادة إلى النتقال من التركيز في حقبة COVID-19 على السرعة وعلى 
أكبر قدر ممكن من الجودة )“سريعة ونظيفة بما فيه الكفاية”) إلى التركيز على تحقيق التوازن بين السرعة والجودة )على سبيل 
المثال، انتظار دليل يوشك على الظهور) ، والستدامة )على سبيل المثال ، ساعات العمل العادية وغيرها من األعمال التي لم 

يتم تعليقها).

أطر األدلة العلمية التي تمت مواجهتها إجماًل من قبل صناع القرار حول كوفيد-19

خطورة “مطاردة إطار السيارة” مع تحليل 
البيانات )كما هو الحال مع كل دراسة 

مستقلة)، بينما خطورة أقل مع التحليل 
الوصفي

خطورة “الحتمية الزائفة” بالنظر إلى عدم 
وجود أدوات لتقييم جودة النماذج المتاحة 

)بما في ذلك األدلة المستخدمة كمدخالت 
نموذجية)

خطورة “مطاردة إطار السيارة” )كما هو 
الحال مع كل دراسة مستقلة)

تحليل 
البيانات

النمذجة

التقييم

 مطورة(
 باستخدام

)عملية ممكنة

 مطورة(
 باستخدام

)عملية ممكنة

تحليل البيانات

النمذجة

التقييم

توليفة األدلة 
العلمية 

تقييم التكنولوجيا

المبادئ 
التوجيهية 

البحث السلوكي/
التطبيقي

األراء المتعلقة 
بالجودة
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األدلة العلمية هي أمر يمكن لصناع القرار استخدامه، في 
حين أن البحث هو أمر يقوم به الباحثون. عندما يطرح صناع 

القرار سؤاًل، ل سيما صناع السياسات الحكومية والقادة 
التنظيميون، فإنهم بحاجة إلى الدعم في الوقت المناسب 
في استخدام األدلة العلمية الموجودة بالفعل. يحتاج صناع 

القرار، ول سيما المهنّيون والمواطنون، إلى الدعم لتطبيق 
التغييرات التي تحتاجها األدلة العلمية الممكنة. وفي الوقت 
نفسه، يحتاج الباحثون إلى تمكينهم لبتكار منتجات وخدمات 
جديدة، وتطوير طرق جديدة للتفكير، وانتقاد الوضع الراهن. 
كما يحتاجون أيًضا إلى تشجيعهم على النخراط بشكل أكثر 

فاعلية مع صناع القرار لضمان المالءمة وقابلية التطبيق، 
وعلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية لجعل عمليات 

البحث أكثر كفاءة، ولتطوير اإلبالغ عن النتائج التي توصلوا 
إليها بشكل أكثر شفافية وبدون `` التدوير ‘’، وعلى إنشاء 

نسخ من األدلة التي يقدمونها والتي يمكن الوصول إليها 
وفهمها وجعلها قابلة للتطبيق من قبل صناع القرار. يمكن 
بعد ذلك رفع األدلة العلمية الناشئة من أبحاثهم “الجاهزة 

للعرض التقديمي” إلى أنظمة دعم األدلة  العلمية وأنظمة 
تطبيق األدلة. 

كل بلٍد لديه بنية أساسية وطنية تتضمن العديد من الهياكل والعمليات المتعلقة باألدلة. العلمية وضمن هذه البنية األساسية 
الوطنية، نميز بين نظام دعم األدلة العلمية، ونظام تطبيق األدلة, ونظام البحث. إن إيالء قدر أكبر من الهتمام لنظام دعم األدلة 

العلمية، والهتمام المستمر بنظام تطبيق األدلة، سيكونان المفتاح للجهود المستقبلية لستخدام األدلة العلمية في معالجة 
التحديات المجتمعية. 

  نظام دعم
األدلة

عامل
تمكين 

مكّمل

نظام تطبيق 
األدلة*

نظام
البحث

الجهة المكملة الجهة الممكنة

مستكملة بواسطة:	 
المبادرات المتعلقة 	 

باستشراف المستقبل 
لتوقع الحاجات 

المستقبلة المرتبطة  
باألدلة العلمية

مراكز البتكار التي من 	 
شأنها ابتكار منتجات 

وخدمات جديدة، 
وتقييمها، وضبط 
مقياس تلك التي 

يمكن أن تضيف قيمة 
من خالل األسواق أو 

المقتنيات العامة

ممكن بواسطة:	 
وسطاء المعرفة 	 

المحليين
المنافع العامة 	 

العالمية المرتبطة 
باألدلة العلمية )على 

سبيل المثال، المعايير 
العالمية والمنشورات 

المتاحة للجميع 
المتعلقة بتوليفات 
األدلة العلمية) من 

مؤسستي كوكراين، 
وكامبل وغيرهما

المساعدة التقنية 	 
من األمم المتحدة 

وغيرها من المنظمات 
المتعددة األطراف، 

بما في ذلك المكاتب 
القطرية واإلقليمية 

والعالمية

وهو قائم على فهم السياق على المستوى الحكومي )أو على مستوى 
البلديات والمحافظات) )بما في ذلك القيود الزمنية)، يعمل على الطلب، 
ويرتكز على وضع األدلة العلمية في سياق قرار معين بطريقة تراعي مبدأ 

اإلنصاف

أمثلة حول البنى األساسية 
مكتب تنسيق دعم األدلة العلمية )لجميع الجهات الحكومية، مع أو بدون 	 

مكاتب إضافية في اإلدارات أو الوزارات الرئيسية)
وحدات األدلة العلمية ذات الخبرة في كلٍّ من أطر األدلة العلمية الثمانية 	 

)على سبيل المثال، وحدة الرؤى السلوكية)
عمليات استخالص الحتياجات المتعلقة باألدلة العلمية وتحديد أولوياتها 	 

، والعثور على األدلة التي تلبي هذه الحتياجات وتجميعها ضمن قيود 
زمنية محددة )وبناء أدلة علمية إضافية كجزء من التقييمات المتواصلة) 
، وبناء القدرة على استخدام األدلة  العلمية )على سبيل المثال، ورش 

العمل والكتيبات المتعلقة باستخدام األدلة العلمية)، والحث على 
استخدام األدلة العلمية )على سبيل المثال ، قائمة المراجعة المتعلقة 
بالتقديمات في مجلس الوزراء)، وتوثيق استخدام األدلة العلمية )على 

سبيل المثال ، مقاييس استخدام األدلة العلمية)

في حين أن هذه البنية األساسية هي أكثر صلة بصناع السياسات الحكومية 
وقادة المنظمات الكبيرة جًدا، يمكن تصميم أنواع مماثلة من البنية 

األساسية لقادة المنظمات األصغر وكذلك المهنيين والمواطنين

ألدلة
م ا

ظام دع
ن

خصائص البنية األساسية الوطنية المثلى لألدلة العلمية 4.14
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الجهة المكملة الجهة الممكنة

مستكمل بواسطة:
صناع السياسات 

الحكومية والقيادات 
التنظيمية من خالل 

استخدام الدوات المتاحة 
لدعم التطبيق )على 

سبيل المثال ، إضافة 
المنتجات والخدمات 

الموصى بها إلى رزمة 
الفوائد، وتفويض اإلبالغ 

العام عن مؤشر يشير 
إلى مدى اللتزام بإجراء 

معين موصى به) 

ممّكن بواسطة:
أشياء مماثلة لما ورد 

أعاله

وهو قائم على فهم العمليات المرتبطة باألدلة العلمية، ويعمل من 
خالل مزيج من اعتبارات العرض والطلب، ويرتكز على دورات توليف األدلة 

العلمية، وتطوير التوصيات، وإذاعتها إلى صناع القرار لدعم تطبيقها 
بشكٍل فعال، وتقييم تأثيراتها، ودمج الدروس المستفادة في الدورة 

التالية)18(

أمثلة حول البنى األساسية
توليفة األدلة العلمية ووحدات المبادئ التوجيهية	 
وحدات تطبيق األدلة العلمية لتحديد أولويات ما يجب تطبيقه، وتحديد 	 

عوائق ومسهالت التطبيق، وتصميم الستراتيجيات التي تتعامل مع 
العوائق تزيد من فاعلية المسهالت

عمليات لبناء األدلة العلمية ضمن تدفقات العمل الحالية )على سبيل 	 
المثال، سجالت العمالء اإللكترونية ، وأنظمة دعم القرار الرقمية، 

وبوابات الويب، ومبادرات تحسين الجودة) ومشاركة األدلة عبرها

في حين أن هذه البنية األساسية هي أكثر صلة بالمهنيين والمواطنين،  
يمكن تصميم أنواع مماثلة من البنية األساسية لصناع السياسات 

الحكومية والقيادات التنظيمية

مستكملة بواسطة:
صناع السياسات 

الحكومية والقيادات 
التنظيمية من خالل 

استخدام الروافع 
المتاحة لمكافأة أنشطة 

معينة )على سبيل 
المثال، ممارسة تقييم 
المؤسسات مثل إطار 

التميز البحثي في 
المملكة المتحدة) 

ممكن بواسطة:
المنافع العامة العالمية 

ذات الصلة بالبحوث 
)على سبيل المثال 

، مبادرات العلوم 
المفتوحة)

وهو قائم على فهم جوانب النضباط ومناهج البحث، ويعمل من خالل 
اعتبارات متعلقة بالعرض مثل الفضول، ويرتكز على إجراء البحوث التي 
قد تهدف أو ل تهدف إلى المساهمة في بناء األدلة العلمية التي يتم 

اعتمادها في أنظمة دعم األدلة العلمية وأنظمة تطبيق األدلة)19(

أمثلة حول البنى األساسية
أقسام ووحدات الجامعة	 
عمليات لمكافأة األنشطة )على سبيل المثال، المنح والمنشورات التي 	 

خضعت لمراجعة األقران)، والتي يمكن توسيعها لتشمل األنشطة ذات 
األرجحية األكثر لتحقيق التأثيرات )على سبيل المثال، المشاركة مع صناع 

القرار والستجابة لهم)

هذه البنية األساسية هي أكثر صلة بالباحثين

ث
ظام البح

 ن
ألدلة

ق ا
طبي

ظام ت
 *ن

* نستخدم مصطلح نظام تطبيق األدلة لتمييزه عن نظام دعماألدلة. إّن بعض التوصيفات الحديثة لما نعنيه بنظام تطبيق األدلة قد أطلقت على هذا النظام اسم 
نظام األدلة اإليكولوجي.)18)لقد تجنبنا هذا المصطلح ألنه يربك أولئك الذين اعتادوا على المعنى الحرفي للنظام اإليكولوجي, وألن التركيز فيه ل يصّب على 

التطبيق  كما هو الحال في هذا النظام. وإذا أردنا استخدام مصطلح نظام األدلة اإليكولوجي، فمن األرجح أن نطبقه على مزيج بين نظام دعم األدلة ونظام 
تطبيق األدلة. 

بالستناد إلى الصف األول أعاله، فإن نظام دعم األدلة العلمية يتمتع بشكل مثالي بالميزات التالية:
يدعم صناعة القرار بواسطة صناع السياسات الحكومية، باإلضافة إلى القيادات التنظيمية، والمهنيين والمواطنين، من خالل أفضل األدلة 	 

العلمية وبطرق:
 مبلغ عنها من خالل فهٍم جّيد لسياقها - بما في ذلك مكان وكيفية صناعة القرارات، والقيود الزمنية التي تتم صناعة القرارات ضمنها، 	 

وترتيبات النظام الحالية التي تحدد ما إذا كانت المنتجات والخدمات المناسبة تصل إلى أولئك الذين يحتاجون إليها - وكذلك قدراتها 
وفرصها ودوافعها لستخدام األدلة العلمية في صناعة القرار

مستجيبة لحاجاتهم المرتبطة بالقرارات، والقيود الزمنيةـ والتفضيالت المتعلقة بالمنتج، وتنسيقات العملية	 
 عاكسة لاللتزام من خالل مطابقة أفضل األدلة العلمية مع السؤال المطروح، والعمل من خالل ما يعنيه الدليل العلمي  لقرار معين )أي 	 

وضع الدليل في سياقه)، وهذا يشمل كيفية اختالف ذلك بحسب المجموعات والسياقات )أي  تقديم عدسة اإلنصاف لألدلة  العلمية 
ولطريقة النظر إليها) 

منقولة مع المحافظة على حسن التقدير والتواضع والتعاطف ومع إيالء الهتمام المناسب لتحديد التضارب في المصالح وإلدارته	 
ممكنة بطرق منهجية وشفافة من قبل كل من هم داخل الحكومة، ومن خالل الشراكات اإلستراتيجية مع وسطاء األدلة العلمية والمنتجين 	 

خارج الحكومة، مثل وسطاء األدلة المحليين والمزودين بالسلع العامة العالمية وبالمساعدة التقنية
مستكملة من قبل أولئك العاملين في جزأين مما تطلق عليه األمم المتحدة اسم “خماسية التغيير” ، أي الستشراف الستراتيجي 	 

للمستقبل والبتكار. )20(
األجزاء الثالثة األخرى من خماسية التغيير - تحليالت البيانات ، والبحث البحث السلوكي/التطبيقي، والتقييم )“األداء وتوجيه النتائج”) - تم 	 

تقديمها في أطر األدلة العلمية الثمانية . 
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اختارت بعض الحكومات إصدار تشريعات تضفي الطابع الرسمي على الجوانب الخاصة بنظام دعم األدلة العلمية. وفي الوليات 
المتحدة، قامت اللجنة الحزبية المشتركة بشأن صنع السياسات المستندة إلى األدلة العلمية)21)بوضع توصيات  أكسبت معنًى 

لقانون البيانات. وقد ساعدت مذكرات المتابعة من الرئيس ومكتب الميزانية في الكونجرس في دعم تطبيق القانون. تشترك 
هذه الجهود مع جهود لجنة األدلة العلمية في التركيز على جميع أنواع التحديات المجتمعية، ولكنها تختلف في تركيزها على نوع 
واحد فقط من صناع القرار )صناع السياسات الحكومية ، في هذه الحالة في الحكومة الفيدرالية األمريكية)، وعلى شكلين فقط 

من األدلة العلمية ) تحليل البيانات وتقييمها)، وعلى بناء أدلة جديدة, ولم تركز على تحقيق الستخدام األفضل لمخزون األدلة 
الموجودة )مثل توليفات األدلة العلمية). واختارت بعض أجزاء منظومة األمم المتحدة إصدار قرارات بشأن تعزيز أنظمة دعم 

األدلة العلمية. وبالنسبة إلى منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، فقد أصدرت اللجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية مثل 
هذا القرار للقطاع الصحي.)22(
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تقارير اللجنة الدولية وفق نوع الدليل العلمي

من بين 70 تقريًرا للجنة العالمية، والتي ُنشرت منذ يناير 2016 ، 
في وصف مفوضيها ، تقرير واحد فقط قام بتحديد الخبرة في 
واحد من أطر األدلة العلمية الثمانية التي يواجهها صناع القرار 

إجماًل. 

عندما ذكرت تقارير اللجنة بوضوح في القسم المتعلق بالمناهج 
أنها اعتمدت على واحد من أطر األدلة العلمية هذه في عملها 
الخاص، كانت النمذجة هي األكثر تواتًرا )في 13 تقرير)، وتلتها 

توليفات األدلة العلمية )في 6 تقارير)، ومن ثم تقييم التكنولوجيا/
تحليل الفعالية من حيث التكلفة )في 5 تقارير).  وخالل استكمال 
هذا التحليل ألقسام المناهج، وجد تحليل لقوائم المراجع ما يلي:

64 تقريًرا من أصل 70 كان لديها قائمة مراجع	 
32 تقريًرا فقط من هذه التقارير الـ 64 تضمنت استشهاًدا واحًدا 	 

على األقل لتوليفة أدلة علمية
٪3 فقط من الستشهادات )526 من 17605) تبين أنها  	 

توليفات أدلة علمية بالستناد إلى عناوينها 
إن معدل الستشهادات بتوليفات األدلة العلمية كان 8.2 	 

استشهاًدا والمتوسط كان استشهاًدا واحًدا في كل تقرير. 
قمنا أيًضا بتحليل قائمة الستشهادات  لتقرير التنمية المستدامة 

العالمية 2019 ، والتي أعدتها مجموعة مستقلة من العلماء 

4.15

المعينين من قبل األمين العام لألمم المتحدة ، ووفًقا لذلك ، قد 
يتوقع المرء أن تمثل قيمة خارجية إيجابية)23)في المقابل، في 
هذا التقرير، %1.8 فقط من الستشهادات )17 من 941) تبين 

أنها  توليفات أدلة علمية بالستناد إلى عناوينها. عند الستشهاد 
بتوليفات األدلة العلمية ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت 

جودة البحث وحداثته لهما دور في انتقائه. على سبيل المثال ، 
تناولت ثالثة من توليفات األدلة العلمية التي تم الستشهاد 

بها موضوًعا محدًدا بشأن توظيف العاملين الصحيين والحتفاظ 
بهم ، ومع ذلك ثمة المئات من التوليفات المتاحة حول هذا 

الموضوع من خالل أدلة النظم الصحية. نحن نركز على توليفات 
األدلة العلمية ألنها - كما نالحظ في القسم 4.2 - تستخدم 

عملية منهجية لتحديد النتائج وانتقائها وتقييمها وتوليفها من 
جميع الدراسات التي تناولت نفس السؤال للوصول إلى فهم 

شامل لما هو معروف ، بما في ذلك كيفية اختالف ذلك بحسب 
المجموعات والسياقات.

واحد من التقارير على األكثر جعل إحدى أطر األدلة العلمية محور 
تركيز واضح لتوصياته. وبالعودة إلى القسم 7.1، فإن العديد 

من التقارير قدمت توصيات عامة حول جمع البيانات ومشاركتها، 
لكنها لم تقدم توصيات محددة حول تسخير تحليالت البيانات لدعم 

صناعة القرار. 

عدد تقارير اللجنة أطر األدلة العلمية
1 	 تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة  أسس لوصف خبرة أعضاء اللجنة )ل

0)تشمل السير الذاتية الخاصة بهم 	 جميع أطر األدلة العلمية األخرى
69 	 غير مذكورة بوضوح
13 	 النمذجة  مصدر الدليل العلمي الذي اسُتنند

6إليه 	 توليفة األدلة
5 	 تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة
3 	 تحليل البيانات
2 	 التقييم
2 	 المبادئ التوجيهية
1 	 البحث السلوكي/التطبيقي
1 	 األراء المتعلقة بالجودة

49 	 غير مذكورة بوضوح
1 	 النمذجة محور تركيز التوصيات
1 	 التقييم
1 	 األراء المتعلقة بالجودة
1 	تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة
1 	 المبادئ التوجيهية
0 	 جميع أطر األدلة العلمية األخرى
66 	 غير مذكورة بوضوح
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أمثلة عن أدوات تقييم الجودة  إطار األدلة
العلمية

أنواع األدلة العلمية التي تتوفر لها أدوات تقييم الجودة
)ROBINS-I (riskofbias.info للدراسات القائمة على المالحظة ، مثل تلك التي تدرس الرتباطات بين عوامل معينة )بما 

في ذلك التدخالت) ونتائج معينة، حيث ثمة خطر في النحياز من:
الخلط )حيث تختلف العالقة الملحوظة بين العامل والنتيجة عن العالقة الحقيقية بسبب واحد أو أكثر من العوامل 	 

اإلضافية التي لم يتم أخذها بعين العتبار)
انتقاء المشاركين في الدراسة	 
تصنيف التدخل )التدخالت)	 
النحراف عن التدخالت المقصوة	 
البيانات المفقودة	 
قياس النتائج	 
انتقاء النتيجة المعلن عنها	 

تحليل البيانات

خطر النحياز)RoB( 2 (Riskofbias.info) فيما يتعلق بالتجارب العشوائية المضبوطة، حيث يكون خطر الخلط أقل ، ولكن 
يكون ثمة خطر في النحياز )وإن كان أقل) لبعض من المصادر  نفسها الواردة  أعاله: 

عملية التوزيع العشوائي	 
النحراف عن التدخالت المقصوة	 
البيانات )النتائج) المفقودة	 
قياس النتائج	 
انتقاء النتيجة المعلن عنها	 

التقييم

انظر إلى الصفوف األخرى إليجاد األنواع ذات الصلة من الدراسات أو التوليفات   البحث
السلوكي/التطبيق

قائمة مراجعة حول التقييم النقدي للبحث النوعي التابعة لمعهد bit.ly/3ILsib1( JBI( ، حيث تدخل دائرة الهتمام اعتبارات 
مختلفة جًدا، مثل:

التطابق بين منهجية البحث وسؤاله، وطرق جمع البيانات ، وتمثيل البيانات وتحليلها ، وتفسير النتائج ، وكذلك بين المنظور 	 
الفلسفي المعلن والمنهجية

النعكاسية من جانب الباحث ، مثل التصريحات التي تحدد موقع الباحث ثقافيًا ونظريًا ، وتعالج تأثير الباحث على البحث 	 
والعكس صحيح.

تمثيل المشاركين في الدراسة ومن يمثلهم	 
تدفق الستنتاجات من تحليل وتفسير البيانات	 

البحث النوعي

انظر أعاله لمعرفة األنواع ذات الصلة من الدراسات التي تم أخذها في العتبار في توليفة األدلة العلمية  توليفة األدلة
أداة  A MeaSurement  لقياس المراجعات المنهجية )AMSTAR ؛ amstar.ca) المتعلقة بجودة توليف األدلة العلمية، العلمية

حيث يمكن أن ينشأ خطر التحيز من خالل:
تحديد جميع الدراسات ذات الصلة المحتملة من خالل بحث شامل لكل من األدب المنشور والرمادي وبدون قيود لغوية 	 
اختيار جميع الدراسات التي تتناول سؤال البحث باستخدام معايير واضحة حول تصميمات الدراسة وحول المشاركين ، 	 

والتدخالت\العوامل ، والمقارنات والنتائج ، مع تطبيق المعايير من قبل اثنين من المراجعين على األقل
تقييم جودة البيانات واستخراجها من جميع الدراسات المشمولة	 
توليفة النتائج من جميع الدراسات المشمولة	 

لحظ أنه ثمة نسختين من AMSTAR: 1) النسخة األصلية التي يمكن تطبيقها عبر جميع أنواع التوليفات، وإن كان يستلزم 
ذلك إزالة بعض المعايير من كل من البسط والمقام ؛ 2) نسخة ثانية من AMSTAR تكون أكثر صلة بشكل خاص بتوليفات 

التجارب العشوائية المضبوطة

نهج تصنيف التوصيات. وقياسها وتطويرها وتقييمها )GRADE؛ bit.ly/3C9pMrx) لحتمية األدلة العلمية لنتائج التدخل، 
وقد بين األتي:

تم تصنيف  مستوى الحتمية بالنخفاض  بسبب خطر النحياز)مع  وجود أدلة علمية من التجارب العشوائية المضبوطة 	 
تبدأ عند مستوًى مرتفع من الحتمية، وأدلة من الدراسات القائمة على المالحظة التي تبدأ بجودة منخفضة ثم يتم 
تعديلها بناًء على RoB2 أو ROBINS-I) ، وعدم الدقة )على سبيل المثال ، دراسة واحدة أو دراستان فقط) ، وعدم 

التساق )على سبيل المثال ، دراستان تظهران نتائج مختلفة تماًما) ، والمراوغة )على سبيل المثال ، التدابير البديلة 
المستخدمة أو اإلعدادات غير النمطية التي تمت دراستها) ، والنحياز في النشر )وهو أكثر شيوًعا في الدراسات 

القائمة على المالحظة بسبب نقص سجالت الدراسة أو في دراسات الصناعة الممولة بسبب الحافز التجاري لنشر 
الدراسات اإليجابية)

تم تصنيف مستوى الحتمية بالرتفاع فيما يتعلق بحجم التأثير الكبير، وتدرج الستجابة للجرعة ، وكذلك الحال عندما 	 
يقلص كل الخلط المتبقي حجم التأثير

مرفق مع قسم  4.5 - أمثلة عن أدوات تقييم الجودة 4.16

http://riskofbias.info/
http://riskofbias.info/
http://bit.ly/31Lsib1
http://amstar.ca/
http://bit.ly/3C9pMrx
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)GRADE CERQual (cerqual.org لحتمية األدلة العلمية فيما يتعلق بالتمثيل النوعي لظاهرة ذات أهمية ، وقد بينت اآلتي:
تم تصنيف مستوى الحتمية بالنخفاض بسبب المخاوف بشأن القيود المنهجية )ألن المشكالت في طريقة تصميم الدراسات 	 

أو اإلعالن عنها تم تحديدها باستخدام أداة تقييم نقدي مثل JBI المبينة أعاله) ، والمالءمة )ألن السياق الذي أجريت فيه 
الدراسات األولية يختلف اختالًفا جوهرًيا عن سياق السؤال التوليفي) ، والتماسك )ألن بعض البيانات غامضة أو تتعارض مع 

نتائج الدراسات ) ، والكفاية )ألن البيانات ليست غنية بما يكفي أو صادرة عن عدد قليل من الدراسات أو المشاركين فقط)

قائمة المراجعة المتعلقة بالشبكة الدولية لوكالت تقييم التكنولوجيا الصحية )INAHTA( (bit.ly/2YJVMVK) لجودة تقييمات 
التكنولوجيا ، مع سؤالين من أصل 14 سؤاًل يتناولن مقاربات توليف األدلة العلمية )مع عالمات مماثلة لـ AMSTAR) وسؤال 

آخر يتناول ما إذا كان التقييم قد تم وضعه في سياقه من خالل تحليل مصاحب لفعالية التكلفة )مع بيانات تقدير التكلفة 
المحلية - بمعنى على المستوى الحكومي أو على مستوى البلديات والمحافظات ) ، ومراعاة للمضامين القانونية واألخالقية 

والجتماعية المحلية

 تقييم
التكنولوجيا/

 تحليل الفعالية
من حيث التكلفة

قائمة المراجعة Drummond لتحليالت فعالية التكلفة )bit.ly/3FbnB8R) ، وللتقييمات القتصادية بشكل أعم، مع أسئلة حول 
تصميم الدراسة ، وجمع البيانات ، وتحليل النتائج وتفسيرها

قائمة المراجعة فيليبس لتحليالت فعالية التكلفة التي تتضمن مكون النمذجة التحليلية للقرار )bit.ly/3FcWBGc) مع أسئلة 
حول هيكل النموذج )على سبيل المثال ، األساس المنطقي الواضح والفتراضات المبررة واألفق الزمني المناسب) ، والبيانات 

المستخدمة )على سبيل المثال ، الحتمالت األساسية من الدراسات القائمة على المالحظة ، وتأثيرات العالج من التجارب 
العشوائية المضبوطة ، وقياس ألربعة أنواع من  الشكوك، بعبارة أخرى، هيكلية النموذج ، والخطوات المنهجية المتبعة ، وعدم 

التجانس في المجتمع المدروس ، والمتغيرات المستخدمة) ، والتساق )داخلًيا وخارجًيا) - تتوفر أيًضا أداة TRUST التكميلية 
)bit.ly/3quFSKp(لقياس مستوى الشكوك في نماذج تحليل القرار

أداة bit.ly/30qyFAb( AGREE II) لقياس تطوير المبادئ التوجيهية واإلعالن عنها وتقييمها)أو تقدير الجودة) ، والتي تستخدم 23 
عنصًرا تم تجميعها في ستة مجالت ، يتم تسجيل نتائج كل منها بشكل مستقل:

النطاق والغرض الموصوفان	 
مشاركة أصحاب المصلحة )مواطنون\مرضى ومهنيون)	 
دقة التطوير )مع توليفات األدلة العلمية المستخدمة كمدخالت ، وعملية ممكنة لتطوير التوصيات ، والتوصيات المرتبطة 	 

باألدلة العلمية الداعمة)
وضوح العرض التقديمي	 
قابلية التطبيق	 
استقاللية التحرير )فيما يتعلق بتضارب المصالح بين الجهة الممولة وأعضاء الفريق) 	 

 المبادئ
التوجيهية

مجموعة عمل GRADE، وهي مجموعة مختصة بتصنيف وتقييم وتطوير التوصيات )bit.ly/3C9pMrx) لتقييم قوة 
التوصيات، والتي تستخدم أربع اعتبارات أساسية:

التوازن بين النتائج المرغوبة وغير المرغوبة )المقايضات) ، مع األخذ في العتبار أفضل التقديرات لحجم التأثيرات على 	 
النتائج المرغوبة وغير المرغوبة، وأهمية تلك النتائج )القيم النموذجية المقدرة والتفضيالت)

الثقة في حجم التقديرات المتعلقة بتأثيرات التدخالت على النتائج المهمة )انظر GRADE في صف سابق)	 
الثقة في القيم والتفضيالت والتنوع في استخدامها للموارد	 

أطر األدلة العلمية التي ال تتوفر لها بعد أدوات تقييم الجودة
ل تتوفر أداة مقبولة على نطاق واسع حتى اآلن لمعظم أنواع النماذج ، ومع ذلك ، هناك بعض األسئلة العامة التي يمكن 

طرحها حول النماذج )مثل تلك المدرجة كجزء من قائمة المراجعة Philips أعاله) ، مثل:
هيكل النموذج )على سبيل المثال ، األساس المنطقي الواضح والفتراضات المبررة واألفق الزمني المناسب)	 
البيانات المستخدمة ) على سبيل المثال الحتمالت األساسية من الدراسات القائمة على المالحظة ، وتأثيرات التدخل من 	 

مجموعة من المصادر * ، والقياس ألربعة أنواع من الشكوك، بعبارة أخرى، هيكلية النموذج ، والخطوات المنهجية المتبعة ، 
وعدم التجانس في المجتمع المدروس ، والمتغيرات المستخدمة)

التساق )داخلًيا وخارجًيا)	 
توافر البرنامج أو األداة بحيث يمكن تقييمها من قبل اآلخرين	 

* إن أحد التحديات مع COVID-19 كان الصعوبة اللوجستية أو األخالقية لتصميمات الدراسة المستخدمة إجماًل للتقاط 
تأثيرات التدخل ، مثل التجارب العشوائية المضبوطة، و\أو استغرقت وقتًا إلكمالها ، لذلك كان لبد من استخدام تصميمات 

دراسة أخرى والتماس رأي الخبراء )وثمة مقاربات تمكن من القيام بذلك بطريقة منهجية وشفافة، مثل
انظر

النمذجة

المقاربات المستخدمة مع أنواع محددة من األدلة العلمية التي لم تتوفر لها بعد أدوات لتقييم الجودة
ل تتوفر أداة مقبولة على نطاق واسع حتى اآلن  الذكاء

االصطناعي

SHELF bit.ly/30nteC4

http://cerqual.org/
http://bit.ly/2YJVMVK
http://bit.ly/3FbnB8R
http://bit.ly/3FcWBGc
http://bit.ly/3quFSKp
http://bit.ly/30qyFAb
http://bit.ly/3C9pMrx
http://bit.ly/30nteC4
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