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 لنفسي ايف ميدان البحث  التحليل البعدياسلوب 
 ) دراسة نظرية ( 

  الكعبيسيام مطشر ا.م.د.                                                     
 جامعة بغداد مديرة مركز دراسات المرأة/                                                 

 المستخمص
ان عمم النفس دراسات قد تكون ارتباطيو أو تجريبية كي يختبروا ينفذ المختصون في ميد  

فرضياتيم ، وىنالك أسموب آخر كي تختبر الفرضيات في عمم النفس وىو إن تستخدم مجموعة 
من اإلجراءات اإلحصائية لكي يتفحص الباحث بأسموب جديد البحوث ذات الصمة بالموضوع 

 (التحميل البعدي بـ )أسموبيسمى ىذا األسموب  ياوالتي كانت قد أجريت باألساس وأقرت نتائج
Meta- analysis technique  أو جمع النتائج عبر الدراسات أو التحميل ألبعدي ، ومن

خالل تطبيق ىذا األسموب ، فان نتائج دراسات عدة نفذت في أماكن مختمفة ومن قبل باحثين 
وعو المتنوعة والمتعددة إن يقيسوا مختمفين تجعل بإمكان المختصين في ميدان عمم النفس بفر 

  .وبدقة قوة وثبات أو اتساق تأثيرات معينة
ويقود التحميل البعديإلى انتقال أو تحول في التأكيد من التأكيد عمى الدراسات المنفردة إلى    

يـــد بداًل من التأكلحجم التأثير التأكيد عمى الدراســــات المتعددة ، فيو يؤكد عمى األىمية المحددة 
عمى الداللة اإلحصائية لمدراســـات المنفــــردة . وان ىذا التحـــول في التفكيـــر قد اصطمح عمى 

 Meta – analytic thinking)التفكير بالتحميل البعديأو التفكير التحميمي الماورائي )تسميتو بــــــ 
. 

كبيرة من نتائج الدراسات لمجموعة  Statistical analysisتحميل إحصائي ويعرف بانو :     
  Statistically combinesتجميع إحصائي . وىو المتعددة بغية الوصول إلى توحيد النتائج 

 لنتائج دراسات عدة تتناول فرضيات بحثية مشتركة . 
األسموب أوال في العموم الطبيعية والطبية تحديدًا ثم طبق في ميدان  اىذتطبيق  بدأ وقد     

في محاولة منو  1491قبل عالم اإلحصاء النفسي ) كارل بيرسون ( في البحث النفسي من 
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في الدراسات ذات العينات   Statistical powerلمتغمب عمى مشكمة تناقص القوة اإلحصائية 
  .الصغيرة الحجم 

( اإلحصائي المعاصر األول الذي أسس الستعمال التحميل البعدي،  Classوقد كان ) كالس   
قاموس أكسفورد فان  أشارمى انو الموجد المعاصر ليذا األسموب ، وحسبما عوىناك اتفاق 

من قبل العالم ) كالس  1421االستخدام األول لممصطمــــح بالمعنى اإلحصائي كان في 
Glass ) . 

إن اليدف العام اللتحميل البعدييو لتقييم حجم التأثير الحقيقي عمى العكس من حجم التأثير    
 شتق من دراسة منفردة تحت مجموعة منفردة محددة من االفتراضات والظروف . األصغر الذي ي

 ابرز فوائد ىذا االسموب ىي االتي :
 التعرف فيما إذا كانت النتائج أكثر تنوعًا مما كان متوقعًا من العينات المتنوعة .  .1

 عمى مجتمع الدراسات .   Generalizationالتعميم  .7

 .   between – study variationين الدراسات القدرة عمى ضبط التباين ما ب .3

 تضمين العوامل الوسيطة لتوضيح التباينات .  .1

لمقاالت المنشورة في كل سنة لمبحوث واالتعامل مع المعمومات الكمية والعدد الكمي  .5
 )بخصوص المتغير المدروس ( . 

ما تفعمو الدراســـــات انو يجمع دراسات عدة ولذلك يكون اقل تأثرًا بالنتائج المركزة مقارنة ب .1
 المنفـــردة . 

  .كانت ىناك تحيزات في النشر يتيح إمكانية التعرف عمى ما إذا .2

 ابرز نواحي العجز والقصور في اسموب التحميل البعدي :اما 
انو مصدرَا لمتحيز الذي ال يمكن السيطرة عميو فقد تضمن دراسات ضعيفة أو غير  .1

  .لنتائجدقيقة مما يؤدي إلى التأثير في ا
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. االعتماد عمى الدراسات المنشورة فقط ، لذا فان الدراسات غير المنشورة سوف تسقط  .7
 من الحسبان . 

إن التحميل البعديقد ينفذ أحيانا لتحقيق أىداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية مما . 3
 .ضممة قد يقود إلى إساءة استعمال ىذا األسموب ومن ثم الوصول إلى نتائج غير دقيقة وم

اخيرا : يوصي البحث الحالي اقسام عمم النفس في الجامعات العراقية والعربية ويقترح عمييا     
 االتي :

ضرورة تطبيق اسموب التحميل البعدي في دراسة العديد من الظواىر النفسية وعمى  .1
 مستوى رسائل الماجستير او اطاريح الدكتوراه .

 البحث في العموم النفسية . ادخال ىذا االسموب ضمن مادة مناىج -7
Abstract 

     Performs specialists in the field of psychology studies may 
be a correlation or a trial to test the hypotheses, and there is 
another method to test hypotheses in psychology is that using 
a set of statistical procedures in order to examine the 
researcher a new way of research relevant and that had been 
conducted essentially acknowledged the results of this is called 
method (style beyond the analysis) Meta- analysis technique or 
the collection of results across studies or meta-analysis, and 
through the application of this method, the results of several 
studies carried out in different places and by different 
researchers to make specialists can in the field of psychology 
various and diverse branches that and accurately measure the 

strength and stability or consistency of certain effects. 
    Its leads beyond the analysis to move or shift in emphasis 
from the emphasis on the individual studies to emphasize the 
multiple studies, it emphasizes the importance of the specific 
size of the effect, rather than emphasize the statistical 
significance of the individual studies. And that this shift in 
thinking has been termed (including thinking behind the 
analysis or analytical thinking metaphysician (Meta - analytic 

thinking . (  
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   Its defined as: a statistical analysis for a wide range of results 
of multiple studies in order to reach the unification of the 
results. And Statistically combines the results of several studies 

on joint research hypotheses. 
     This method has been applied first began in the natural and 

medical sciences then applied specifically in the field of 
psychological research by a scientist Psychological Statistics 
(Karl Pearson) in 1904 in an attempt to overcome the problem 
of decreased statistical power Statistical power in samples of 

small-scale studies. 
   It was (Class Class) statistical contemporary first foundations 
for the use beyond the analysis, there is agreement that the 
contemporary Almond to this method, and as indicated by 
Oxford Dictionary, the use of the first term in a statistical sense 
was in 1976 by the scientific (Glass) 

     The overall objective beyond the analysis is to evaluate the 

size of the real impact on the contrary, the size of the smaller 
impact that is derived from a single study under a single 

specific set of assumptions and conditions. 
     This method that has been developed in a relatively recent 
time seemed increasingly used by repeating in psychology 

multiple branches. 
    The main benefits of this approach are the following: 
1- Identify whether the results were more diverse than expected 

from diverse samples. 
2- Circular Generalization studies on the community. 
3- The ability to adjust the contrast between the studies 

between - study variation. 
4- Include intermediate factors to explain the discrepancies. 
5- Dealing with college information and the total number of 
research articles published each year (regarding studied 

variable. 
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6- It gathers several studies therefore be less affected by the 

results of intensive compared to what you do individual studies. 
7- Makes it possible to identify whether there are biases in 

publishing. 
      The most prominent deficits and palaces in the method of 

Meta Analysis: 
1- it is a source of bias that can not be controlled studies has 
included weak or inaccurate, leading to influence the results 
2- Reliance on published studies only, so the unpublished 

studies will fall out of the account. 
3-The Beyond the analysis may sometimes be implemented to 
achieve economic, social or political goals, which may lead to 
abuse of this method and then access to the inaccurate and 
misleading results 
     Finally, current research recommends departments of 

psychology in the Iraqi and Arab universities following: 
1- Beyond the need to apply the style of analysis in the study of 
many psychological phenomena and on the level of master's or 

doctoral thesis. 
2- The introduction of this technique within the subject matter in 

psychological, educational, social science curriculum. 
 

 الفصل االول :التعريف بالبحث 
 البحث  واىميتو :اوال : مشكمة  

ينفذ المختصون في ميدان عمم النفس دراسات قد تكون وصفية او ارتباطية او تجريبية       
اسموب آخر كي تختبر الفرضيات في عمم النفس وىو ان وىنالك  ،كي يختبروا فرضياتيم 

تستخدم مجموعة من االجراءات االحصائية لكي يتفحص الباحث باسموب جديد البحوث ذات 
صمة بالموضوع والتي كانت قد اجريت باالساس واقرت نتائجيا ، ويسمى ىذا االسموب او ال

او جمع النتائج عبر  " Meta- analysis techniqueالتقنية بـ " اسموب التحميل البعدي
 (Brehm & Kassin & Fein , 2002الدراسات او اسموب ماوراء التحميل .) 
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ي جاء البحث الحالي وقدم االجابة عنيا_ من خالل وقد تحسست الباحثة المشكمة _الت   
مالحظة النتائج المتنوعة لمدراسات  المتعددة بخصوص المتغيرات نفسيا ، ومن خالل تطبيق 
ىذا االسموب ، فان نتائج دراسات عدة نفذت في اماكن مختمفة ومن قبل باحثين مختمفين تجعل 

متنوعة والمتعددة ان يقيسوا وبدقة قوة وثبات بامكان المختصين في ميدان عمم النفس بفروعو ال
او اتساق تأثيرات معينة ، مثاًل الدراسات التي نشرت والمتعمقة بتأثير الكحول في السموك 
العدواني قد تتعارض احيانًا فيما بينيا ، فينالك دراسات اشارت الى ان الكحول تعمل عمى زيادة 

الى انيا ال تؤدي الى ذلك . ومن خالل جمع  السموك العدواني في حين اشارت دراسات اخرى
البيانات من الدراسات كميا ذات العالقة بالموضوع ىذا ومن خالل تنفيذاسموب التحميل 
البعدييصبح بامكان الباحث ان يحدد االثر الدقيق لمكحول وقوة ىذا االثر وربما تحت اي 

سموب الذي طور في وقت حديث الظروف المحددة يحدث ىذا االثر باحتمال اكبر ، ان ىذا اال
 .نسبيًا بدا يستخدم بتكرار متزايد في عمم النفس بفروعو المتعددة اليوم

ومن ذلك كمو تبرز اىمية البحث الحالي وامكانية االفادة منو نظريا وتطبيقيا اذ البد من    
تغيرات  ومن اجراء دراسات وبحوث وفق ىذا االسموب لموقوف عمى التاثيرات النيائية الفعمية لمم

 ثم الوصول الى نتائج معممة حول ىذه التاثيرات عبر اوقات او اماكن معينة .
 

 ثانيا : اىداف البحث :
 ييدف البحث الحالي الى تحقيق االتي :

التعرف عمى اسموب التحميل البعدي من حيث المفيوم ، الجذور التاريخية ، الفوائد  -1
 المترتبة عمى تطبيقو .

 ات تطبيقو في العموم عموما والعموم النفسية عمى وجو الخصوص .التعرف عمى اجراء -7

عرض بعضا من نماذج االسموب مثل االنحدار البسيط ، التحميل البعدي ذي التاثيرات  -3
 الثابتة ، التحميل البعدي ذي التاثيرات العشوائية .

 التعرف عمى تطبيقات التحميل البعدي في العموم الحديثة . -1
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 واحي الضعف والقصور في ىذا االسموب .التعرف عمى ابرز ن -5

 ثالثا : حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي باالدبيات من نظريات ودراسات سابقة اجنبية تناولت الحديث عن 

 اسموب التحميل البعدي والتي تمكنت الباحثة من الحصول عمييا .
 رابعا : تحديد المصطمحات :

 حث الحالي ىو: ان المصطمح المركزي الذي يدور حولو الب
Meta- analysis technique  او  )اسموب التحميل البعدي(الذي يترجم عمى انو

وفيما ياتي عرضا لعدد من التعريفات التحميل البعدي. او  جمع النتائج عبر الدراسات
 الواردة بشاءنو :

ددة لمجموعة كبيرة من نتائج الدراسات المتع Statistical analysisىو تحميل احصائي _ 
 ( .   Egger & Smith , 1997 , p, 137بغية الوصول الى توحيد النتائج ) 

عمى جمع نتائج دراسات عدة  Meta – analysisاحصائيًا ، يعمل التحميل البعدي      
تتناول مجموعة من الفرضيات البحثية ذات العالقة وفي الصيغة االيسر فان ىذا اعتياديًا يتحدد 

 التأثير وبيذا يستخرج معدل يكون نتيجة اللتحميل البعدي. بالقياس العام لحجم 
وىنا ربما يرتبط المعدل باحجام العينات ضمن الدراسات المنفردة وبعموم اكبر فان ىناك       

اختالفات اخرى بين الدراسات التي تحتاج الى ان تستخدم التحميل البعدي، اال ان اليدف العام 
م التأثير الحقيقي عمى العكس من حجم التأثير االصغر الذي يشتق اللتحميل البعدييو لتقييم حج

 من دراسة منفردة تحت مجموعة منفردة محددة من االفتراضات والظروف . 
ان التحميل البعدي ىو في الغالب ، لكن ليس دائمًا ، مكونًا ميمًا من اجراء اعادة النظر       

ر التحميل البعدي الى االساليب ويشي Systematic review procedureالمنتظمة 
االحصائية لألدلة المجتمعة ويترك النواحي االخرى لفرضيات البحث او الفرضيات التي اثبتت 

 ) مثل جمع المعمومات من الدراسات الكمية لمسياق االكثر عمومية العادة النظر المنتظمة 
Wikipedia , the free encyclopedia )  

لنتائج   Statistically combinesلبعدي ايضًا بانو تجميع احصائي _  ويعرف التحميل ا    
 دراسات عدة تتناول فرضيات بحثية مشتركة . 
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ويظير ان ىنالك مقارنة بين الدراسات المنفردة وبين التحميل البعدي يمكن من خالل       
المنفردة عمى  االطالع عمييا رسم صورة محددة اكثر عن التحميل البعدي، فكما تعمل الدراسات

تمخيص البيانات المجموعة من مشاركين عدة من اجل االجابة عن سؤال بحثي محدد ) اي ان 
كل مشترك ىو نقطة بيانات منفصمة في التحميل ( ، فان التحميل البعدي يمخص البيانـــات من 

بيانـــات  الدراســـات المنفردة التي تيتم بسؤال بحثي محدد ) وىنا تكون كل دراســة ىي نقطة
 ( .   Hunter & Frank& 1990منفصمـــة في التحميــل ( )

 
 الفصل الثاني : الخمفية النظرية  

 نظرة تاريخية :   -

 Karlكان قد نفذ من قبل العالم ) كارل بيرسون  متحميل البعديلتطبيق  أولان       
Pearson   االحصائية  ، في محاولة منو لمتغمب عمى مشكمة تناقص القوة 1491( في

Statistical power   في الدراسات ذات العينات الصغيرة الحجم ، اذ ان تحميل النتائج من
 , Keith , 2007مجموعة من الدراسات يمكن ان يسمح بتحقيق تحميل لمبيانات بدقة اكبر ) 

p.579  . ) 
ميًا والمتعمقة ومن ناحية ثانية ، فان اول تحميل البعدي لكل التجارب المتطابقة مفيو       

بقضية بحثية محددة والذي نفذ من قبل باحثين مستقمين ، قد حدد عمى انو كتاب " االدراك 
لمجموعة من عمماء النفس في جامعة  1419الحسي المتطرف بعد ستين سنة " في عام 

Duke   ( وىمJ. c. Pratt   برات ( و ) راينJ.B. Rhine   ( ومساعدييم )Bosch , 
2004 , p.1  (وقد ضم ىذا الكتاب اعادة نظر بــــــــ ، )تقريرًا حول تجارب االدراك  115 )

 .  1434ولحد عام  1337الحسي المتطرف والمنشورة من عام 
وعمى الرغم من ان التحميل البعدي قد استعمل بشكل واسع في الطب اال ان التحميل       

، وفي عقد السبعينيات قدمـت تقنيات  1455البعدي لممعالجات الطبية لم ينشر اال في عام 
و )شمدت  (Geneva . Classتحميمية اكثر دقة في البحث التربوي بدءًا باعمــــال ) كالس 

Frankel. Schmidt)  ىنتر ( وJohn . Hunter   ( وقد كان ) كالسClass  االحصائي )
اسع عمى انو الموجد المعاصر االول الذي اسس الستعمال التحميل البعدي، وقد ادرك بشكل و 
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 Oxford Englishالمعاصر ليذا االسموب ، وحسبما يشير قاموس اكسفورد االنكميزي 
Dictionary   من  1421فان االستخدام االول لممصطمــــح بالمعنى االحصائي كان في عام

 ( .   Glass  ( )Oxford English Dictionary , 2008قبل العالم ) كالس 
التي تحيط التحميل البعدي كانت قد قدمت  Statistical theoryاالحصائية  ان النظرية      

( ، ) اولكن   Copper( ، ) كوبر  Hedges( ) ىيجز   Rajuفي اعمال العمماء ) راجي 
Elkin  ىنتر( ، )Hunter   كوىين ( ، )Cohen   جالمـارس ( ، )Chalmers  ( ، )
 , Schmidt   ( )Oxford English Dictionary( ، ) شمدت   Rosenthalروزنثال 
2008   . ) 

 فوائد اسموب التحميل البعدي: 
 يمكن اجماليا باالتي :  ىناك جممة من الفوائد التي يحققيا التحميل البعدي

 التعرف فيما اذا كانت النتائج اكثر تنوعًا مما كان متوقعًا من العينات المتنوعة .  .1
 ل الكمية وتأثيرات الحجم في الدراسات ذات العالقة . االختبار االحصائي المتنوع لمعوام .7
 عمى مجتمع الدراسات .   Generalizationالتعميم  .3
 .   between – study variationالقدرة عمى ضبط التباين ما بين الدراسات  .1
 تضمين العوامل الوسيطة لتوضيح التباينات .  .5
 .  قوة احصائية عالية عمى ضبط التأثيرات لعوامل محددة .1
التعامل مع المعمومات الكمية والعدد الكمي لممقاالت المنشورة في كل سنة ) بخصوص  .2

 المتغير المدروس ( . 
انو يجمع دراسات عدة ولذلك يكون اقل تأثرًا بالنتائج المركزة مقارنة بما تفعمو الدراســـــات  .3

 المنفـــردة . 
 Publication  (cooperالنشر  يتيح امكانية التعرف عمى ما اذاكانت ىناك تحيزات في .4

& Hedges , 1994 , p.25   . ) 
 ويعمل التحميل البعدي عمى االجابة عن اسئمة ثالثة عامة ىي : 

، ان اليدف المركزي لمتحميل البعدي ىو الختبار   Central tendency. النزعة المركزية 1
ويعمل الميل المركزي او   yمتغير يؤثر في ال  xالعالقة بين متغيرين مثاًل ما اذا كان المتغير 
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عبر التحميل االحصائي  yيؤثر في المتغير  xالنزعة المركزية عمى تحديد ما اذا كان المتغير
لمستويات الداللة وحجم التأثير ، ومستويات الثقة ، فمن خالل ذلك يمكن ان يجاب عما اذا 

 ة ىذا التأثير ؟ ىو تأثير دال وما مدى قو  yفي المتغير  Xكان تأثير المتغير 
، ىنالك دائمًا درجة من التباين بين نتائج الدراسات المنفردة التي تدخل  Variability. التباين 7

ضمن التحميل البعدي. السؤال ىو ما اذا كانت درجة التباين ىي تختمف بداللة عما ىو متوقع 
 انو يكون عائدًا لتأثير الصدفة وحدىا . 

ن كان ىنالك تباينًا ، يجري البحث عن متغيرات وسيطة تشرح ، ا  Prediction. التنبؤ3
يختمف مع وجود  yعمى المتغير   xوتفسر ىذا التباين ، وبكممات اخرى ، ىل ان تأثيرالمتغير 

 ( .  Robert , 1979 , p. 638المتغيرات الوسيطة ام ال ؟ ) 
 :   Steps in Meta- analysisخطوات التحميل البعدي

الذي ينوي القيام بيذا االسموب لألجابة عن التساؤالت التي قد طرحيا او باحث عمى ال      
  -الختبار الفرضيات التي وضعيا ان يقوم اواًل بخطوات عدة تتمثل باآلتي :

 .  Problemتحديد المشكمة  .1
 البحث في االدبيات .  .7
 النحواآلتي : اختيار الدراسات التي سوف يتم تضمينيا ) وفق معيار محدد سمفًا ( وعمى  .3
 استنادًا الى المعيار الكمي ومتطمبات العشوائية .  . أ

اختيار دراسات محددة في موضوع محدد بشكل جيد ، مثاًل انواع العالجات المستعممة في  . ب
 عالج سرطان الثدي . 

 ج. التقرير ما اذا كانت الدراسات غير المنشورة متضمنة بغية التغمب عمى تحيزات النشر . 
 فيما اذا كانت المتغيرات المستقمة او المقاييس المختصرة مسموحًا بيا .  . التقرير1
 ( .   Norman , 1999 , p. 334. اختيار االنموذج المالئم ) 5

ومع وجــــــــود االالف من الدراســـــــات التي استعمـــــــمت التحميل البعديوالتي نفــــــذت في كل       
ــــن عمم النفس خـــــالل العقـــــود االخيـــــــــرة الماضيـــــــــة ، فان ىنـــــــاك عدد متزايـــــد مجــــــاالت او مياديـ

لمحــــــديث عن ىذا   Software programsمن المقـــــــاالت والكتـــــب والبرامج االلكترونيـــــــــــة 
 ( .  Psychics , A Collaborative psychology wikiالموضــــــــوع ) 
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ان تنفيذ التحميل البعدي ىو اسيل مما يبدو عميو . وفي الوقت الذي توجد فيو العديد من       
الكتب التي تصف كل ما يمزم لتنفيذ التحميل البعدي، فان التحميل البعدياساسًا ىو عممية مباشرة 

مل عمى ادخال لجمع مجموعة من الدراسات التي تركز عمى موضوع واحد مشترك ثم تع
معمومات احصائية في التصميم االلكتروني لتنفيذ التحميل البعدي، ويعمل ىذا التصميم عمى 
تحديد معدل او حجم التأثير من مجموعة من الدراسات فضاًل عن انو يحمل تأثير المتغيرات 

 الوسيطة وفيما اذا كان ىناك شيء ما ييتم بو الباحث وييتم بتفحص تأثيره . 
 مى العموم خمس خطوات منفصمة لتنفيذ التحميل البعدي وىي : وىناك ع

   Define your hypothesisحدد فرضياتك  .1
ينبغي اواًل عمى الباحث ان يجد تحديدًا جيدًا وبعبارة واضحة ودقيقة لمفرضية التي ييتم بيا  

كان الباحث وبكممات اخرى يحدد العالقة بين المتغيرات التي يجري اختبارىا ، ولذلك يكون بام
 ان يحدد وبدقة كبيرة المعايير الداخمية والخارجية عند تحديد الدراسات المحتممة . 

   Locate the studiesاجمع دراساتك  .7
ان التحميل البعدييو معياري عندما يمخص بشكل مالئم االدبيات الموجودة ولذلك فان البحث  

 الصمة بالموضوع . في االدبيات يكون حاسمًا لمتعرف عمى الدراسات ذات 
  Input dataادخل بياناتك  .3
وىو جمع النتائج المستحصمة من الراسات االولية ، وادخاليا في جداول احصائية ، مع االشارة  

الى انو ليس كل دراسة تعمل عمى تزويد الباحث بمعمومات احصائية كافية بغية احتساب 
 احصاء حجم التأثير المطموب معرفتو . 

  Calculate effect sizesأثير احسب حجم الت
احسب التأثير الكمي من خالل تطبيق االحصاءات المالئمة ثم احسب النزعة المركزيــــــة ) اي 

 حجم تأثير المتوسط ومستويــــات الثقة والتبـاين ( . 
  Analyze variablesحمل المتغيرات  .1

في حال ان وجد تباينًا ، فقد يرغب الباحث بتحميل المتغيرات الوسيطة من خالل ترميز كل    
متغير في البيانات وتحميل ما اذا كانت اختالفات المتوسطات تعمل عمى الوصول لمتعرف عمى 

 ( .   Norman , 1999 , p.321التباين في حجم التأثير ) 
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 ي؟ التحميل البعد الخطوات االحصائية لتنفيذ
ىناك خطوات رئيسة يتم من خالليا تنفيذ التحميل البعدي يمكن اجماليا اختصارًا بالنحو    

 االتي : 
اختر االسموب االحصائي المناسب الذي تحتاجو وعمومًا ىناك ثالثة اساليب احصائية  .1

يختار مختمفة لتنفيذ التحميل البعدي) سيشار الييا الحقًا ( ، لذا ينبغي عمى الباحث اواًل ان 
 االسموب الذي يعتقد انو يالئم احتياجاتو . 

اختر دليل حجم التأثير الذي ترغب بحسابو ، ان ادلة حجم التأثير الشائعة االستعمال  .7
  -عمومًا تندرج في مجموعتين ىما :

 .  r r familyمجموعة 
 لتأثير الحجوم .   d d familyمجموعة 
 الى اخرى احصائيًا فقد نتساءل عن الفرق بينيما :  ( يمكن ان تتحول من واحدة r  ( )dوألن ) 

 .   r  the r familyأ. مجموعة 
.... الخ  Qكل انواع معامالت االرتباط ) االرتباط االعتيادي ، ارتباط فاي   rتتضمن مجموعة 

 . 
 .   d the  d familyب. مجموعة 

، اي ان ىذه   Standardized differencesالفروق المعيارية   dتتضمن مجموعة 
المجموعة تستعمل عندما تعمل الدراسات عمى تضمين التقارير االولية اللتحميل البعديفي تحميل 

 , Norman) بين المجموعات  t-tests، وفي مقارنات االختبارات التائية  Anovaالتباين 
1999 , p.335 )  

  Software. اختر البرنامج االحصائي 3
اما ان يستعمل برنامج محدد مصمم لتنفيذ التحميل البعدياو ان  وىناك خياران اساسيان ، 

 ، اذن كيف يتم االختيار ؟  SASاو  SPSSتستعمل برامج احصائية معيارية مثل 
 Statistical( برامج احصائية  5تشير االدبيات ذات الصمة بيذا الموضوع الى ان ىناك )  

programs  : ىي 
  SAS and SPSSأ. 
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ال اي من ىذين البرنامجين الحصول عمى صفحات منفصمة لحساب حجم التأثير يمكن باستعم 
 ومن ثم ينفذ التحميل البعديبعد ان نحصل عمى تأثير الحجم وداللتو من الصفحات المنفصمة . 

  MIX – 2 9 0ب. 
 0وقد اضيف برنامج  Excelوىو برنامج احصائي لتنفيذ التحميل البعدي ضمن نظام االكسل  
9 2 – MIX  وبما يسمح بتنفيذ التحميل البعديفي اطار برنامج   2010،  2007لنسخ اكسل

 المعروف .  Excelاكسل 
وىو  1441(   Schwarz، الذي طور من قبل ) سوارسنر   Meta- analysisج. برنامج 

 يضم االساليب االحصائية الثالثة التي اشير الييا اعاله . 
 ( بفروق عن البرنامج السابق .  Kennyمن قبل ) ، طور  Meta – analysisد. برنامج 

( عمى انو صفحة الكترونية Lyons، طور من قبل ) Meta- analysis Calculatorىـ. 
 ( .  Norman, 1999 , p.335تستند الى تطبيق التحميل البعديبصفحات منفصمة ومفصمة )

 نماذج التحميل البعدي:  
يمكن تمييزىا في االدبيات  Modelsمن النماذج  عمى العموم ، ىناك ثالثة انواع      

  -المختصة بالتحميل البعدي ىي :
 .  Simple regressionأ. االنحدار البسيط 

 . Fixed effect meta – regressionب. ما وراء االنحدار ذي التأثير الثابت 
 .  Random effect meta – regressionج. ما وراء االنحدار ذي التأثيرات العشوائية 

  -وفيما يأتي وصفُا ميسرًا لكل منيا :
 أ. االنحدار البسيط 

  -يمكن ان يتحدد ىذا االنموذج احصائيًا بالمعادلة اآلتية : 
Yj=0 +j X 1j+2X2j+---- X  

 تأثير الحجم في الدراسة .  Yjاذ يشير 
0 and  j  ىما التأثير الكمي المقدر لمحجم ، المتغيراتXi   (k ----1  =1  الخصائص )

 المختمفة المحددة لمدراسة 
 ب. تحميل االنحدار ذي التأثير الثابت 
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Fixed – effect meta- regression  
لكن  Withinان انموذج ما وراء االنحدار ذي التأثير الثابت يسمح لمتباين ضمن الدراسة       

أثير حجم ثابت متوقع الدراسات بسبب ان كل الدراسات ليا ت  betweenليس التباين بين 
  -ويمكن ان يحدد االنموذج اصائيًا بالمعادلة االتية : –ومتطابق 

Yj = 0 + 1 X Ij + 2 X2j + ----- hj  
ان ما وراء االنحدار ذي التأثير الثابت يتجاىل التباين بين الدراسة وكنتيجة لذلك فأن       

ىل التباين بين الدراسة ، واالكثر من ذلك فان التقديرات البارامترية تكون متحيزة ان لم يتم تجا
 التعميمات لممجتمع تكون غير ممكنة . 

 ج. ما وراء االنحدار ذي التأثيرات العشوائية 
Random - effect meta- regression 

ىو متغير عشوائي يتبع  N ( O, Oiيقوم ىذا االسموب عمى افتراض ان التباين في )       
 ىو يأخذ االنموذج االحصائي اآلتي : توزيعًا محددًا ، و 

Yj =0 + 1 X ij +2 X2j + ----- h + j    
 (Hunter & Schmidt , 1990 ,p .215  ) 

 التطبيقات في العموم الحديثة :  
ان التحميل البعدي االحصائي الحديث يعني اكثر من مجرد جمع حجوم التأثير لمجموعة       

اره ان كانت نتائج الدراسات تظير الكثير من التباين مقارنة من الدراسات . اذ يمكن اختب
بالتباين المتوقع بسبب اساليب المعاينة لممشتركين المختمفين . وان كان االمر كذلك ، فان 
خصائص الدراسة مثل اداة القياس المستعممة ، عينة المجتمع ، او نواحي التصميم كميا ترّمز ) 

( ، ان ىذه الخصائص تستعمل بعذ ذلك كونيا متغيرات تنبىء  اي تأخذ رموزًا معينة ومحددة
بتحميل التباين في تأثير الحجوم . وان ىناك بعض نواحي العجز والقصور المتعمقة باسموب 
البحث في الدراسات يمكن ان تصحح احصائيًا ، مثاًل يمكن ان يصحح تأثير الحجوم او 

 & Northgateيد في مديات الدرجات ) االرتباطات الناشئة عن اخطاء القياس او التق
Onghena , 2007 , p.170  . ) 
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 Singleوينبغي االشارة الى انو يمكن تنفيذ التحميل البعديباستعمال تصميم احادي االفراد       
– Subject  design  او تصاميم البحث الجمعيةgroup research designs   وتنبع

في المجتمعات الصغيرة قد نفذت باستعمال تصاميم بحث  اىمية ذلك من ان الكثير من البحوث
احادية االفراد ، عمى انو البد من االشارة الى ان ىناك نواحي عجز ينبغي ان تؤخذ بنظر 

 االعتبار بالنسبة لمتقنيات المالئمة اللتحميل البعديفيما يختص بالبحث االحادي االفراد 
(Northgate & Onghena , 2007 , p.170)   

ويقود التحميل البعدي الى انتقال او تحول في التأكيد من التأكيد عمى الدراسات المنفردة       
الى التأكيد عمى الدراســــات المتعددة ، فيو يؤكد عمى االىميــة المحددة لتأثير الحجم بداًل من 

ـول في التفكيـــر قد اصطمح التأكيـــد عمى الداللة االحصائية لمدراســـات المنفــــردة . وان ىذا التحــ
 Meta – analyticعمى تسميتو بــــــ " التفكير بالتحميل البعدي او التفكير التحميمي الما ورائي 

thinking  " 
وتجمع النتائج من الدراسات باساليب مختمفة ، احد ىذه االساليب التي ستعمل غالبًا في       

لصحية يطمق عميو اسم اسموب التباين العكسي التحميل البعدي في ميدان بحوث الرعاية ا
inverse variance method  . 

ان معدل درجات حجم التأثير عبر كل الدراسات يحسب عمى انو المتوسط المحسوب       
Mean   وبذلك تكون االوزان متساوية لكل التباين العكسي لكل تقديرات التأثيرات في ىذه

 الدراسات . 
والدراسات ذات التباين العشوائي االقل تعطي اوزانًا اكبر مقارنة بالدراسات  ان الدراسات االكبر

 ( .  Noortgate & Onghena , 2007 , p.170االصغر )
 نواحي الضعف والقصور في التحميل البعدي: 

ان التحميل البعديال يمكن ان يتبع قواعد العموم الرصينة فيو مجرد تفحص احصائي       
Statistical examination   . لدراسات عممية وليس دراسة عممية حقيقية بذاتيا 

ويرى البعض ان من مصادرضعف ىذا االسموب ىو انو مصدرًا لمتحيز الذي ال يمكن    
( فان التحميل البعديالجيد   Robert slaveالسيطرة عميو ، ووفقًا لما جاء بو ) روبرت سالفن 

ًا ستنتج احصاءات غير دقيقة ، وىو يرى ضرورة ان لمدراسات ذات التصميم غير الدقيق قطع
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تكون الدراسات السميمة من ناحية االجراءات والطرق التي اتبعت في تنفيذىا 
Methodologically   ىي التي ينبغي ان تدخل او تضمن في التحميل البعدي، وىذا تمرين

 .  best evidence meta- analysisاطمق عميو اسم التحميل البعديافضل دليل 
في حين ان باحثين أخرين مختصين بتطبيق التحميل البعديقد يضمنون دراسات ضعيفة       

ويضيفون مستوى تنبؤي لمتغير الدراسة والذي يعكس النوعية االجرائية لمدراسات التي اختبرت 
 تأثير نوعية الدراسة في حجم التأثير . 

افضل اسموب يقمل التباين في عينة الدراسة  ( ان  Classمن ناحية ثانية ، يرى ) كالس       
يعمل عمى ادماج اكبر نسبة ممكنة وان معيار االختيار في االجراء ىذا ينتج ذاتية غير مرغوب 

 فييا تعمل عمى التقميل من قيمة وغرض ىذا االسموب . 
ورة ومن مصادر الضعف االخرى ليذا االسموب ىو االعتماد الكبير عمى الدراسات المنش      

Published Studies  والذي قد يعمل عمى اظيار نتائج مبالغ فييا ، كما انو من الصعب ان
تنشر دراسات ال تظير نتائج دالة . وبالنسبة ألي مجال بحث معين ، ال يتمكن احدنا من 

 , Robert) معرفة كم او عدد الدراسات التي نفذت اال انيا لم تنشر ولذا فان النتائج تستثنى  
1979 , p.638)   

وتنتج ىذه المشكمة في توزيع تأثير الحجوم المتحيزة او التي اقتطعت بشكل نيائي ، وىذا       
ينتج نسبة تحيز خطيرة وفييا تكون داللة الدراسات المنشورة قد حدث فييا مبالغة في التقويم . 

ت فقط ، فان ىذا يعني ( اختبارا 19( اختبارًا وقد استحصمت نتائج )  59مثاًل لو كان ىنالك ) 
% ( التي لم تخضع 39% فقط دالة كما تبدو ، وقد استثنيت الـ ) 79ان النتيجة الحقيقية ىي 

لمنشر او انيا اىممت من قبل الناشر عمى انيا دراسات غير ميمة . ان ىذا ينبغي األخذ بو 
 ( . Hunter & Frank , 1990بشكل جدي عند تفسير نتائج التحميل البعدي) 

( من ان  Simpsonمن مصادر الضعف االخرى ىو ما طرحو العالم ) سمبسون       
دراستان صغيرتان قد تصبان باتجاه واحد ، في حين ان الدراسة التي تجمعيما تشير الى اتجاه 
معاكس ، اذ  ان ترميز التأثير يكون ذاتيًا ، فالقرار بضم او رفض دراسة معينة ىو قرار ذاتي ، 

وتباين الوسط المعياري  Correlationن مختمفين لقياس التأثير ىما االرتباط وىناك اسموبي
Standardized mean difference  
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ان تفسير حجم التأثير ال يحدد ما اذا كان االسموب االحصائي ىو االكثر دقة في جمع       
 النوع العشوائي او انو من Fixedالنتائج وفيما اذا كان انموذج التأثير ىو من النوع الثابت 

Random  وفي البحوث الطبية ، فان المخاطرة الكامنة في كل مجموعة مدروسة ليا اىمية ،
 خاصة ، وال توجد طريقة مقبولة عالميًا لتقدير ىذه المخاطرة . 

 agenda- drivenومن المخاطر االخرى ايضًا ىو التحيز المشتق من جدول االعمال       
bias حية القصور االكثر قوة واساءة استعمال التحميل البعديالذي يحدث ، ان الضعف او نا

غالبًا عندما يكون لدى الشخص او االشخاص الذين ينفذون التحميل البعدياجندات اقتصادية او 
اجتماعية او سياسية فيؤالء االشخاص الين ينفذون مثل ىذه االجندات قد يكون لدييم احتمال 

حميل البعديالناجم عن التحيز الشخصي ، مثاًل ، الباحثين المفضمين اكبر ان يسيئوا استعمال الت
قد يتم اراجيم في حين غير المفضمين سوف يتم تجاىميم او يصنفوا عمى انيم ليسوا اىاًل لمثقة 
، فضاًل عن احتمالية ان يكون الباحثين المفضمين ىم انفسيم يكونون متحيزين او انيم يدفعون 

اىدافيم االقتصادية او االجتماعية او السياسية باساليب مثل اختيار مجاميع النتائج باتجاه يدعم 
 بيانات مفضمة وصغيرة او عدم تضمين مجاميع بيانات غير مفضمة باحجام كبيرة . 

ولو ان التحميل البعدي قد نفذ بجيد فردي او بجيد مؤسساتي ومع وجود التحيز او التحديد 
فانيا ينبغي ان تعامل عمى ان فييا نسبة شك عالية ال يستيان المسبق لنتائج مرغوب فييا وبيا 

بيا ، ومن منظور تكاممي فان عمى الباحثين الذين لدييم تحيزات ان يتجنبوا التحميل البعدي او 
 ان يستعمموا اساليب او صيغ بحث مستقمة اكثر او ان فييا القميل من سوء الفيم واالستعمال 

(Simon & Stuart , 1991 , p. 1127)   
 

 الفصل الثالث: عرض النتائج ومناقشتيا 
التحميل  اسموب يمكن اجمال وتمخيص ابرز ما جاء في ىذا البحث حول اوال :      

  -بالنقاط الرئيسة اآلتية :  Meta- analysis techniqueالبعدي
 . انو عبارة عن مجموعة من االجراءات االحصائية . 1
حوث المتعمقة بموضوع محدد او فرضية محددة والتي كانت . يطبق لفحص مجموعة من الب7

 قد اجريت واقرت نتائجيا . 
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 . من اسماؤه االخرى ىو ماوراء التحميل او جمع النتائج عبر الدراسات . 3
. بدا ىذا االسموب اواًل في العموم الصرفة والعموم الطبيعية والطبية تحديدًا ثم طبق في ميدان 1

، اال ان االستخدام  1491عالم االحصاء النفسي ) كارل بيرسون ( في  البحث النفسي من قبل
كان  –وحسبما اشار الى ذلك قاموس اكسفورد االنكميزي  –االول لممصطمح بالمعنى االحصائي 

 ( .  Glassمن قبل العالم ) كالس  1421في عام 
من دراسات منفردة ،  . انو يحقق جممة من الفوائد العممية تختص بامكانية التعميم لمنتائج5

وضبط العوامل الوسيطة التي تؤثر والقدرة عمى ضبط التباينات فيما بين الدراسات المختمفة ، 
وانو يوفر قوة احصائية عالية لضبط التأثيرات لعوامل محددة وانو يتيح امكانية التعرف عمى ما 

 اذا كانت ىنالك تحيزات في النشر . 
الجابة عن اسئمة ثالث مركزية تختص بالنزعة المركزية ، . يعمل التحميل البعدي عمى ا1

 والتباين والتنبؤ . 
ىناك خطوات عدة عمى الباحث ان يقوم بيا فيما لو قرر اعتماد اسموب التحميل البعدي  .2

تحديد المشكمة والبحث في االدبيات واختيار الدراسات التي سوف  -الختبار فرضياتو منيا :
 ثم اختيار االنموذج االحصائي المالئم . تضمن في التحميل ومن 

. عمى العمـــوم ،  ىنــــــاك ثالث نماذج يمكن تمييزىا في االدبيـــــات المختصــــة بالتحميل البعدي 3
ىي : االنحدار البسيط ، ما وراء االنحدار ذي التأثير الثابت ، ما وراء االنحدار ذي التأثيرات 

 العشوائية . 
 ذ التحميل البعدي باستعمال تصميم احادي االفراد او تصاميم البحث الجمعية . . يمكن ان ينف4

. ان ابرز ما يحققو التحميل البعدي ىو انو يتيح امكانية التحول واالنتقال من التأكيد عمى 19
 الدراسات المنفردة الى التأكيد عمى الدراسات المتعددة . 

لقصور التي تكتنف تطبيق ىذا االسموب منيا . ىناك مجموعة من نواحي العجز والضعف وا11
انو مصدرَا لمتحيز الذي ال يمكن السيطرة عميو فقد تضمن دراسات ضعيفة او غير دقيقة مما 

 يؤدي الى التأثير في النتائج . 
. ومن مصادر العجز االخرى ىو ان ىذا االسموب ينتج ذاتية غير مرغوب فييا تقمل من 17

  قيمة وغرض ىذا االسموب .
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. ومن المصادر االخرى ىو االعتماد عمى الدراسات المنشورة فقط ، لذا فان الدراسات غير 13
 المنشورة سوف تسقط من الحسبان . 

. ان التحميل البعدي قد ينفذ احيانًا لتحقيق اىداف اقتصادية او اجتماعية او سياسية مما قد 11
 الى نتائج غير دقيقة ومضممة . يقود الى اساءة استعمال ىذا االسموب ومن ثم الوصول 

 . ان التحميل البعدي اما ان ينفذ بجيد فردي او بجيد مؤسساتي . 15
 

 ثانيا : التوصيات والمقترحات :
  بناءا عمى ماجاء في البحث الحالي :

يوصي البحث الحالي اقسام العموم النفسية واقسام العموم التربوية واالجتماعية  في الجامعات  .1
العربية بضرورة اعتماد اسموب التحميل البعدي ضمن مادة مناىج البحث التي العراقية و 

 تدرس لمطمبة وعمى مستوى الدراسات االولية والعميا .

ضرورة تطبيق اسموب التحميل البعدي في دراسة العديد من الظواىر يقترح البحث الحالي  .2
 .و اطاريح الدكتوراهالنفسية والتربوية واالجتماعية وعمى مستوى رسائل الماجستير ا
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