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لو أخبرناكم أن هناك طريقة أفضل من مجرد قلب العملة؟ماذا 

ث من عدة الذي يدفع الناس إلى إجراء الدراسات البحثية هو أنه يمكن الجمع بين البحالسبب 
.........تعلم دراسات ذات نتائج متضاربة التخاذ قرارات بشأن فعالية عالج او طريقة 

؟قرار إذا بحثنا في العديد من الدراساتاتخاذ كيف يمكن  

أو العكس عديد من الدراسات تقول 
؟؟؟إنه غير فعال؟

 
ً
في أو ما، نفس ي ملرضأو لعالج طبي دراسات توصلت مثال

.......مجال التدريس أن هناك طريقة تعلم ناجحة 
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التحليل البعدي



انواع الدراسات البحثية

 ت لكن أهمية تلك األدبيامعين، كمية األدبيات املتاحة حول موضوع في الهرم تقلمع تقدمك
.تزدادونوعيتها

 تهم يقلل من أعلى األدلة جودة على موضوع البحث ألن تصميم دراسالبعدي املنهجية والتحليل املراجعات
.ويقدم نتائج  أكثر موثوقيةالتحيز 

 البحثأعلى مستوى من األدلة لإلجابة على سؤال على من العثور نتمكن دائما ال قد.
 الهروب من الهرمإلى التفكير في نحتاج أفضل األدلة في غياب.



Meta-Analysisالبعدي  املقصود بالتحليل ما 

تنتاجات النهج الكمي للجمع بين نتائج البحوث السابقة بشكل منظم للوصول إلى اس
.حول مجموعة من تلك البحوث

األرقامالكمي    •
منهجيمنظم               •
بالفعل حول متغيرات مشتركةتم عمله ما البحوث السابقة    •
معرفة جديدةاالستنتاجات            •

بقة قد يتضمن تطبيق الطرق اإلحصائية على نتائج عدة دراسات ساتحليل إحصائي
افقة أو متضادة، بإجراء خطوة  لى ععلمي أسلوب بحث ضمن تحليل تالية تكون متو

لتحليل للتحاليسابقةتحليل ناتجة من عمليات بيانات 



تطور مفهوم التحليل البعدي

البعديالتحليلنشأ 
 
فييةاملوضوعغير التقليديةالطريقةعنالرض ىلعدمكنتيجةأساسا

.التجريبيةامليدانيةالدراساتومراجعةالنظري االستعراض

داخلحتيةالتللعالقةمختلفبتقدير تمدنادراسةكلأنهو البعديللتحليلاألساس ياالفتراض
نحصللتيامنوضوحاأكثر بصورةالعالقاتتمثيليمكنالدراسات،عبرالنتائجوبتجميع.العينة
.الفرديةالدراسةتقديراتمنعليها

لبحثاملشكلةجديدفهملتطوير ولكناملوجودة،املعرفةتلخيصمجردليسذلكمنالغرضإن
.املنطقيالتفكير باستخدام

 جالساإلحصائيالبعديالتحليلمصطلحقدممنأول(Glass, إحصائيةطريقةبهليصف(1976
"األثرحجم"بتعرفالتجريبيةالدراساتمنمجموعةنتائجلتحليل Effect Size

http://academiworld.org/blog-post_63/


التحليل البعديمنطق 

 الداللة اإلحصائية"اختبار تركز كثير من البحوث على" significance level  ،لتقرر القبول او الرفض للفرضية
(خطأ الفا)-أنه قد ال يوجدالرغم من على وجود تأثير خطأ من النوع األول 

 (خطأ بيتا)ي الثاناألخطاء هي أخطاء من النوع كما تعتمد الداللة االحصائية بشكل كبير على حجم العينة، ومعظم

ث في هذين إن االعتماد على الداللة اإلحصائية في اتخاذ القرار بقبول الفرضية الصفرية أو رفضها يوقع الباح
.النوعين من الخطأ

 حجم األثر"باستخدام" effect size الداللة "نقلل من نسيبة الخطأ أو عامل الصدفة، باالعتماد فقط على
"اإلحصائية



ملاذا التحليل البعدي

 الخطأ في املستوى الدراس ي الفرديبهامش للحد من املشاكل املرتبطة.

 هذه املشكلة؟ ما حجم 
 
.كثير من البحوثأقل ، كما هو الحال عادة في أو  n= 100إذا أخذنا عينة مثال

ا من : النتيجة عينة في كيف يمكننا حل هذه املشكلة؟ عن طريق زيادة حجم ال.... النوع الثاني أخطاء متكررة جد 
ا ما يتم إجراؤها)الدراسات الفردية  ( نادر 

 ا من مشكالت منهجية ، مثلالعشوائي، إلى الخطأ باإلضافة :تعاني الدراسات أيض 
.أدوات القياس-
.قضايا التصميم-
.العينةاختيار -

.مختلفةالدراسات ش يء آخر يجعل نتائج وأي 

.رها؟؟تفسيتصحيح هذه املشكالت أو على األقل التحليل البعدي على يعمل هنا يمكن أن 



يتم تطبيق التحليل البعدي؟متى 

 نظريةت ، وليس... وصفية-شبه تجريبية -مجموعات البحث تجريبية على التحليل البعدي ينطبق.

 اإلمكانقدر الدراسات السابقة شاملة أن تكون يجب.

 (.دد،فترة زمنية، عينة معينة، متغير مح)البحث في جميع الدراسات قدر االمكان حسب مؤشر معين.

 دراسات غير منشورةممكن تضمين  .

 مفهوم األثر الثابت واألثر العشوائي(...... تفاح وبرتقال: مصطلح ) تنوع في الدراسات.

 ب األرجحية ، ، معامالت االرتباط ، نسأحجام األثر : مثل)إحصائي قابل للمقارنة تقديم النتائج في شكل
).....



خطوات التحليل البعدي

قواعد البياناتفي البحث 
تحليل بعدي؟الدراسات مؤهلة للحصول على هل 

تجاهل النعم

البياناتاستخرج 

ثسؤال البحتحديد املوضوع وصياغة 
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قبول 

:تحليل البيانات ببرامج احصائية مثل
SPSS , SAS , STATA , R,----

األثر حجم األثر لكل دراسة ثم ايجاد متوسط حجم وإيجاد اإلحصائيةأو باستخدام املعادالت 
(مقياس مشترك)
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حجم التأثيرمستويات 

.هناك العديد من املستويات لحجم التأثير نستطيع من خاللها الحكم على حجم الفروق

نوع القياس

مستويات حجم التأثير

األثرحساب حجم 
كبيرمتوسطصغير
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حساب حجم االثر

https://www.youtube.com/watch?v=tTgouKMz-eI

https://www.youtube.com/watch?v=UVK1P7HthzU

https://www.uccs.edu/lbecker/

https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html

https://www.youtube.com/watch?v=tTgouKMz-eI
https://www.youtube.com/watch?v=UVK1P7HthzU
https://www.uccs.edu/lbecker/
https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html


نقاط القوة والضعف للتحليل البعدي

األبحاث؟يخبرنا هذا النوع من ماذا 

 موضوعيةاستعراض األدبيات والدراسات بطريقة أكثر  .

 في أدبيات األبحاث العلميةفّعالة لتحديد الثغرات تكون استراتيجية أن يمكن.

توفر وسيلة ملراجعة األبحاث املنشورة حول موضوع معين على مدى فترة طويلة، ومن مصادر متنوعة.

 مع بعضها البعضغير مرتبطة على أحجام العينة الصغيرة في الدراسات الفردية التي ربما تكون للتغلب.

 أفراد املجتمعأكبر من النتائج لعدد تعميم يمكن.

 تحسين الدقة و لحجم االثراإلحصائّية القوة أن يزيد يمكن.

 مستقبليةلدراسات تسليط الضوء على املشاكل البحثية جديدة أو فرضيات توليد.



نقاط القوة والضعف للتحليل البعدي

األبحاث؟ال يخبرنا عنه هذا النوع من ما 

 مناسبة للتحليليمكن أن يسفر حجم العينة الكبير عن نتائج موثوقة، ولكنها ليست بالضرورة.

 قياس كيف تم غياب االتساق فيما يتعلق بمراجعة األوراق البحثية املنشورة، فعلى سبيل املثال، الطرائق املستخدمة و
.العملية أكثر صعوبةفي عينة من الدراسات التي تقوم بتحليلها يمكن أن يجعل النتائج 

 ةدقيقالتحيز مما قد يدرج دراسات غير مصممة بشكل جيد وبالتالي سيعطينا إحصاءات غير بمصادر يتأثر قد.

 للجهد والوقتأن تكون عملية مراجعة وتوليف دراسات متعددة مستهلكة يمكن.



للنظرنقاط 

كما قد التحليل البعدي 
 
...ولكن يبدو، ليس سهال

 البحثبها تفكيرنا حول طريقة غيرت.

 (.يةاألدبواملراجعات مقابل الدراسات الفردية )الدراسات املمكنة أكثر التقديرات دقة ملعلمات يقدم

مراجعة أدبية إحصائية لحجم التأثير من كل دراسة إلنتاج املتوسط املرجح.

استخدام كية، ومعظم كما في الدراسات التربوية والسلو الطبيعية لديها تباين في نتائج الدراسة العلوم : ملعلوماتك
.املتباينةمع نتائج الدراسة البعدي تتعامل أشكال التحليل 



شكرا لحضوركم

اقتراحات؟.. تعليقات .. أسئلة 


