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ة لألدبيات، وىحا السهجد قست بتجسيعو سفي الدظهر التالية سأذكخ مهجدًا بديظًا حهل مهضهع السخاجعة السشظ

 .بيحا السجالسخيعًا باالعتساد عمى بعض السرادر ليدتفيج مشو السيتسين 

، أكج الجكتهر جيسذ ليشج عمى أىسية إنتاج نظخة الثامن عذخفي القخن ف ،ليا تاريخ طهيل السشظسةالسخاجعات 
 وقام باحثهن آخخون . (C)نقص فيتامين نقجية كاممة وغيخ متحيدة لألدبيات السهجهدة حهل عالج االسقخبهط 

تتبع بعض السخاجعات السشذهرة في أوائل القخن العذخين والتي أجخيت في عجة مجاالت مثل الظب والدراعة ب
كتاًبا دراسًيا )طبيب اسكتمشجي( نذخ آرتذي كهكخين ( 2793في عام )و  والتعميم والعمهم االجتساعية. والفيدياء

بعشهان "الفعالية والكفاءة: تأمالت عذهائية في الخجمة الرحية". لفت كهكخين االنتباه إلى األىسية الحيهية لتجارب 
لك إلى زيادة التخكيد الجولي عمى الحاجة إلى تحدين التحكم العذهائية في تحجيج فعالية العالجات الرحية. أدى ذ

تم استخجام أسمهب السخاجعة السشظسة ، تجريجًياو تهليف البحهث من قبل صانعي الدياسات واألكاديسيين واألطباء. 
بحمهل و  خارج الخعاية الرحية كظخيقة لتمخيص البحهث الحالية بذكل شامل ومشيجي.ُأخخى مجاالت  ضسن

لعذخين، أصبح من الرعب جًجا عمى األطباء السذغهلين معخفة أفزل وأحجث دليل لتهجيو أواخخ القخن ا
 . لم تكن السذكمة فقط في الكم اليائل من األدبيات ولكن أيًزا الجهدة الستغيخة لمسخاجعة.اتالسسارس

-2771) (، مخحمة التخسيخ2797-2791ويسكن تقديم مخاحل تظهر السخاجعة السشظسة إلى: فتخة التأسيذ )
 صعهدًا. 3112(، مخحمة التشهيع بجءًا من 3111
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تدتخجم العجيج من السشظسات الظبية حهل العالم أسمهب السخاجعة السشظسة، ومن ىحه السشظسات السعيج الهطشي 
لمتسيد في الخعاية الرحية )نيذ، السسمكة الستحجة( ووكالة أبحاث الخعاية الرحية والجهدة )الهاليات الستحجة( 

(، وىي مجسهعة تزم أكثخ Cochraneومشظسة الرحة العالسية، ومن أبخز السشظسات أيزًا مؤسدة كهكخين )
( بمج حهل العالم، حيث يقهم 231في أكثخ من )( مداىم 61111مع أكثخ من )( متظهع 24111من )

عمسية الظبية مسا الستظهعهن الستخررهن في مجال الخعاية الرحية بالسخاجعة السشظسة لألبحاث والتجارب ال
ل من عسمية اتخاذ القخارات من قبل األخرائيين في مجال الظب باإلضافة إلى السخضى وصانعي الدياسات  ُيدي ِّ

( ويقع مقخىا في أكدفهرد، وقج قامت ىحه السؤسدة عام 2774الرحية، وقج تأسدت ىحه السؤسدة عام )
، حيث تعتسج لقخارات السشظسةتؤسذ م بيانات عمسية ( بتهقيع اتفاقية مع مشظسة الرحة العالسية لتقجي3122)

السؤسدة عمى مكتبة كهكخين التي تذسل مجسهعة من قهاعج البيانات في الظب والخعاية الرحية والتي تذسل 
 بجورىا السخاجعات السشيجية والتحميالت التمهية التي تمخص وتفدخ نتائج البحهث الظبية.

ت السشظسة في التعميم، العمهم الجشائية، العمهم االجتساعية، الخفاه االجتساعي، أيزًا يتم استخجام أسمهب السخاجعا
التشسية الجولية، العمهم االقترادية، العمهم البيئية، الرحة البيئية وعمم الدسهم: وىه فخع من فخوع عمم األحياء 

لكائشات الحية وخرهصًا اإلندان، والكيسياء والظب والريجلة، يختص بجراسة تأثيخ السهاد الكيسيائية عمى أجدام ا
حيث يقهم عمم الدسهم بجراسة اآلثار الجانبية لمسهاد الكيسيائية الدامة واألعخاض التي ُتحجثيا واآلليات التي سببت 
ىحه األعخاض وعالجيا وكيفية الكذف عن ىحه السهاد الدامة. والسخاجعات السشظسة ىي ابتكار حجيث ندبيًا في 

ة وعمم الدسهم، فاألطخ الكاممة االولى إلجخاء السخاجعات السشظسة ألدلة الرحة البيئية تم مجال الرحة البيئي
من قِّبل مكتب التقييم الرحي والتخجسة التابع لبخنامج عمم الدسهم األمخيكي، ثم ازدادت  3125إصجارىا عام 

ر عام لمسخاجعات اول معيوالحي تم فيو وضع أ 3131أعجاد السخجعات السشظسة مشح ذلك الحيث وصهاًل لعام 
 ية وعمم الدسهم.ئالسشظسة ضسن مجال الرحة البي
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(، DistillerSR( أداة ُتدتخجم لمسخاجعة السشظسة ومشيا: )26ذكخت إحجى الجراسات السشذهرة ) 3127وفي عام 

(Swift Active Screener( ،)Covidence( ،)Rayyan( ،)Sysrev.) 

شظسة تشظهي عمى مشيج صارم في تجسيع وتهليف األدبيات محل الجراسة، إال ومن الججيخ بحكخه أن السخاجعات الس
أنيا تهاجو من ناحية ُأخخى العجيج من القيهد والتي من أىسيا مهضهع التحيد الشاتج عن الحاتية لجى القائسين 

بًا ما تتظمب الكيام بالسخاجعة السشظسة، باإلضافة إلى مهضهع الرالحية الدمشية لمبيانات التي تم جسعيا والتي غال
 .الخعاية الرحيةمثل  لبعض التخررات بتحجيثيا بذكل مدتسخ

ًأخيرا ً

Hope for reviewers who know the field and/or method and provide valuable feedback 

which helps toًincrease the quality of your article in the revision rounds, so that it can 

finally get accepted for publication! 
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