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امللخص
تلقي هذه املقالة الضوء عىل بعض الفرائض الغائبة يف البحث الرتبوي ،ومن أمهها إمهال
جتسريا للفجوة البحثية وإضافة ملعارفنا يف موضوع ما من خالل تشكيل
البحث الرتكيبي الذي يمثل
ً
التعميامت ،وهي حماولة لإلسهام يف حل الرصاعات يف األدبيات ،وحتديد القضايا املركزية للبحث
املستقبيل .مع وضع فروق بني مصطلح البحث الرتكيبي واملصطلحات ذات العالقة ،وركزت املقالة
عىل تقسيم مراجعات األدبيات :السمة ،والفئات ،وتطور مفهوم البحث الرتكيبي ،ومراحله ،ومن ثم
خامتة تلخص ما تم عرضه.
الكلامت الداللية :البحث الرتكيبي ،مراجعة األدبيات ،املراجعة النظامية ،التحليل البعدي.
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Abstract
This article highlights some of the absent duties in educational research. The
most important of these is the neglect of the synthesis research, which represents a
bridging of the research gap and the addition of our knowledge on a subject by
creating generalizations and serious attempts to resolve conflicts in the literature. This
article attempts to distinguish between the term synthesis research and related terms.
The article focuses on the division of literature reviews: the Characteristic, categories,
and the evolution of the concept of structural research, its stages and Conclusion.
Key Words: Synthesis Research; Literature Review; Systematic Review and MetaAnalysis.
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مقدمة
منذ أن قررنا أن ندخل طريق العلم ،ونحن نعلم متا ًما أنه مسعى تعاوين ،وتراكمي .ومثلام
يبني الصانع املاهر املبنى بتطبيق الرسم اهلنديس باستخدام أدواته ،ورص قوالبه؛ فإن العلامء يسهمون
يف بناء رصح مشرتك شامخ اسمه املعرفة؛ فالعلامء املنظرون يزودوننا بالرسوم واملخططات ،ويقوم
الباحثون بتجميع البيانات التي متثل قوالب الطوب ،ثم يأيت علامء البحث الرتكيبي الذين يشبهون
بالضبط قوالب العامل وأدواته؛ حيث ينظمون قوالب الطوب بناء عىل خطة وضعت ،وأداة تنفذ.
يف هذه الورقة سيتم تناول املوضوع وفق الرتتيب التايل:
 )1تعريف البحث الرتكيبي
 )2تعريف مراجعة األدبيات وخصائصها
 )3نبذة تارخيية عن البحث الرتكيبي (التطورات املبكرة ،وازدهار البحث الرتكيبي)
 )4مراحل البحث الرتكيبي
 )5خامتة
وذلك كام ييل:
 .1تعريف البحث الرتكيبي
غال ًبا ما تستخدم مصطلحات البحث الرتكيبي  ،Research Synthesisومراجعة األدبيات
 ،Research Reviewواملراجعة النظامية  Systematic Reviewبالتبادل يف أدبيات العلوم اإلنسانية
واالجتامعية؛ عىل الرغم من أهنا تشري أحيانًا إىل معاين خمتلفة؛ فإنه ليس هناك اتفاق عام إذا كانت هذه
االختالفات ذات معنى ح ًقا .ومن ثم سنستخدم مصطلح البحث الرتكيبي يف هذه املقالة ،والسبب يف
اختيار هذا املصطلح بسيط؛ فباإلضافة إىل استخدامه يف سياق البحث الرتكيبي؛ فإن مصطلح البحث
أيضا لوصف أنشطة تقييم جودة البحث  .Quality of Researchعىل سبيل املثال؛
الرتكيبي يستخدم ً
يقوم حمرر املجلة العلمية بمراجعات بحثية لتقرير بحثي ما ليقرر ما إذا كان سيتم نرشه أم ال؛ وألن
البحث الرتكيبي غال ًبا ما يشمل هذا النوع التقييمي ملراجعة البحوث؛ فإن استخدام مصطلح البحث
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الرتكيبي جينبنا االرتباك .وغال ًبا ما يستخدم مصطلح املراجعة النظامية بشكل أقل يف سياق البحوث
التقويمية ،إال أنه مصطلح أقل شيوعًا لدى علامء االجتامع من العلامء الذين يعملون يف البحث
الرتكيبي.
وأبسط تعريف للبحث الرتكيبي؛ ذلك التعريف الذي قدمه كوبر وهيدجيز

& Cooper

 Hedgesبأنه" :اقرتان جمموعة معينة من خصائص مراجعة األدبيات" ( Cooper & Hedges, 2009,

.)p.6
ومعظم التعريفات التي تناولت البحث الرتكيبي هلا هدف وتركيز أسايس" :البحث الرتكيبي
حياول دمج البحوث اإلمربيقية لغرض خلق التعميامت" ( .)Cooper & Hedges, 2009, p.6وهذا
أيضا البحث عن حدود هذه
التعريف ينطوي ضمنًا عىل فكرة أن البحث عن التعميامت يشمل ً
التعميامت.
دائام عىل النظريات ذات الصلة ،وحيلل بشكل ناقد البحوث التي يتم
ويرتكز البحث الرتكيبي ً
تغطيتها ملوضوع ما ،يف حماولة جادة حلل الرصاعات يف األدبيات ،وحماولة حتديد القضايا املركزية
للبحث املستقبيل.
ويف كثري من األحيان يتم استخدام مصطلح التحليل البعدي  Meta-Analysisكمرادف
للبحث الرتكيبي .وعىل أيه حال فإننا نتبنى مصطلح التحليل البعدي يف معناه األكثر دقة وأصالته
الذي قدمه جالس ( )Glass, 1976, p.3لوصف اإلجراءات الكمية التي قد يستخدمها علامء البحث
الرتكيبي لدمج نتائج الدراسات إحصائ ًيا .وصاغ جالس هذا املصطلح ليشري إىل "التحليل
اإلحصائي ملجموعة كبرية من نتائج حتليل الدراسات الفردية بغية دمج النتائج".
والباحث يرى أن البحث الرتكيبي أعم وأشمل من التحليل البعدي؛ فليس كل الدراسات
السابقة الفردية ختضع للتحليل البعدي أو تناسبه.
واملستقرئ ألدبيات البحث الرتكيبي يستخلص أن البحث الرتكيبي حياول تنظيم الدراسات
املكررة لنفس الظاهرة؛ فقد تنشأ الدراسات املتعددة عىل نفس املشكلة وتفرض هلا نفس الفروض بام
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يسمى بالتكرار Replication؛ ألن الباحثني قد يكون ينقصهم الوعي بام يفعله أقراهنم ،وألهنم قد
يتشككون يف نتائج األبحاث السابقة ،أو ألهنم يأملون يف توسيع النتائج السابقة ،وذلك بح ًثا عن
نادرا ما تكون
التعميم .وقد أظهرت اخلربة أنه حتى ولو ُبذل جهد كبري لتحقيق تكرار صارم؛ فإنه ً
نتائج الدراسات متطابقة أو متامثلة حتى ولو يف العلوم الفيزيائية (.)Hedges, 1987
والنتيجة املنطقية التي تصل بنا إىل أنه إذا كان من املتوقع أن تكون نتائج الدراسات املكررة
متشاهبة للغاية قد أظهرت تباينًا؛ فإن الدافعية العلمية ينبغي أن تفرس هذا التباين من خالل املزيد من
العمل النظامي.
 .2تعريف مراجعة األدبيات ،وخصائصها
ُتعرف قاعدة البيانات املرجعية  PsycINFOالتابعة للرابطة األمريكية يف علم النفس
 American Psychological Associationمراجعة األدبيات بأهنا :عملية إجراء مسحي للمواد
املنشورة مسب ًقا (.)http://gateway.uk.ovid.com
والشائع يف كل التعريفات املتعلقة بمراجعة األدبيات تقوم عىل فكرة أهنا "ال تستند يف املقام
األول عىل احلقائق والنتائج اجلديدة فحسب ،بل عىل املنشورات التي حتتوي عىل املعلومات األولية؛
حيث يتم استيعاهبا بعد ذلك ،وتصنيفها ،وتبسيطها ،وتركيبها" (.)Manten 1973, 75
تقسيام اقرتحه كوبر  Cooperملراجعة األدبيات؛ حيث تم تصنيف ست
ويعرض اجلدول ()1
ً
خصائص مميزة يستخدمها باحثو مراجعة األدبيات لوصف أعامهلم ( .)Cooper, 1988; 2003وقد تم
تطوير التقسيم وتم تطبيقه عىل مراجعات األدبيات يف مدى واسع من العلوم السلوكية واإلنسانية
والفيزيائية عىل حد سواء .وهذه اخلصائص الست والفئات التابعة هلا تسمح بمستوى ثري من التمييز
بني أعامل الرتكيب.
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) تقسيم مراجعات األدبيات1( جدول
الفئات

السمة

research ﬁndings النتائج البحثية

البؤرة أو مركز االهتامم

research methods الطرائق البحثية

Focus

theories النظريات
practices or applications املامرسات أو التطبيقات
integration الدمج

اهلدف

generalization التعميم

Goal

conﬂict resolution حل الرصاع
linguistic bridge-building بناء اجلرس اللغوي
criticism النقد
identiﬁcation of central issues حتديد القضايا املركزية
neutral representation التمثيل املحايد

املنظور

espousal of position منارصة القضية أو تبني املوقف

Perspective

exhaustive الشمولية

التغطية

exhaustive with selective citation شمولية ذات استشهاد انتقائي

Coverage

representative متثييل
central or pivotal مركزي أو حموري
historical تارخيي

التنظيم

conceptual مفهومي

Organization

methodological منهجي
specialized scholars باحثون متخصصون

اجلمهور

general scholars باحثون عموميون

Audience

practitioners or policy makers املامرسون أو صانعي السياسة
general public العوام

)Cooper, 1988(  كوبر:املصدر
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وتتعلق اخلاصية األوىل ملراجعة األدبيات ببؤرة اهتامم املراجعة Focus؛ حيث تركز أغلب
مراجعات األدبيات عىل واحدة من املجاالت األربعة التالية :نتائج الدراسات الفردية األولية؛
والطرائق املستخدمة يف إجراء البحوث؛ والنظريات التي هتدف إىل تفسري نفس الظواهر أو الظواهر
املرتبطة؛ واملامرسات أو الربامج أو املعاجلات التي استخدمت يف سياق تطبيقي.
أما اخلاصية الثانية ملراجعة األدبيات فتتعلق باهلدف Goal؛ فاألهداف ُتعنى بام يبغى معدو
تواترا للمراجعة هو دمج األدبيات السابقة التي ُيعتقد أهنا تتعلق
املراجعة حتقيقه .واهلدف األكثر
ً
بموضوع مشرتك.
ويشمل الدمج :تشكيل الصياغات العامة التي متيز مواقف متعددة معينة (للبحث ،أو
للطرائق ،أو للنظريات ،أو املامرسات)؛ وحل الرصاع بني النتائج ،واألفكار ،والبيانات املتعارضة
وذلك باقرتاح مفهوم جديد يفرس عدم االتساق ،أو جتسري الفجوة بني املفاهيم والنظريات بتخليق
إطار لغوي مشرتك جديد.
وثمة هدف آخر ملراجعات األدبيات يتعلق بالتحليل الناقد لألدبيات الراهنة؛ وهذا اهلدف -
خال ًفا للمراجعة التي تسعى إىل دمج األدبيات القائمة-ينطوي عىل التقييم الناقد الذي ال يلخص
وعوضا عن ذلك؛ فإن كل
بالرضورة االستنتاجات ،أو يقارن األعامل التي يغطيها بعضها البعض.
ً
عمل خيضع إىل معيار ما؛ هذا املعيار يف كثري من األحيان يشمل القضايا املرتبطة باجلودة املنهجية إذا
كانت الدراسات إمربيقية ،والرصامة املنطقية ،واكتامل أو اتساع الرشح إذا ما اشتملت عىل نظريات،
أو املقارنة مع معاجلة مثالية عندما يتضمن املامرسات ،والسياسات والتطبيقات.
أما اهلدف الثالث الذي ملراجعات األدبيات يتعلق بتحديد القضايا املركزية يف املجال ،وقد
تشمل هذه القضايا مسائل أثريت يف البحوث السابقة ،أو مسائل ينبغي أن تستثار يف البحوث
املستقبلية ،أو مسائل حول املشكالت املنهجية أو املشكالت يف املنطق والتعميم التي تعيق التقدم
داخل جمال املوضوع .وبطبيعة احلال قد يكون للمراجعات أكثر من أهداف متعددة؛ لذلك -عىل
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فحصا ناقدً ا للعمل الراهن بدون رؤية حتديد القضايا املركزية
سبيل املثال-من النادر أن نرى دجم ًا أو
ً
أيضا.
للمساعي املستقبلية ً
واخلاصية الثالثة التي متيز مراجعات األدبيات ،وهي :املنظور  Perspectiveوالتي ترتبط بام
إذا كان لدى املراجعني وجهة نظر أولية قد يكون هلا التأثري عىل مناقشة األدبيات .ويمكن تسمية طريف
النقيض عىل مدى متصل بام ييل :التمثيل املحايد  ،neutral representationومنارصة القضية أو تبني
املوقف .espousal of a position
ففيام قبل كان املراجعون حياولون تقديم كل احلجج أو األدلة سواء مع التفسريات املتنوعة
للمشكلة أو ضدها ،وهيدف العرض أن يكون متشا ًهبا قدر اإلمكان ألولئك التي قدمها مقدمو
احلجج واألدلة األصليني.
دورا ً
فاعال
وعىل النقيض ويف الطرف اآلخر من املنظور؛ فإن وجهات نظر املراجعني تلعب ً
يف كيفية تقديم املادة العلمية؛ فيجمع املراجعون األدبيات ويراكموها من أجل إظهار قيمة وجهة نظر
خاصة قد تم تبنيها من األصل ،وعندئذ يقوم املراجعون باستعراض احلجج واألدلة لكي تعرض
معارضتهم وخالفهم بطريقة أكثر إقناعًا.
وبطبيعة احلال؛ فإن املراجعني حياولون حتقيق احلياد التام الذي ُحيكم عليه بالفشل يف النهاية.
عالوة عىل ذلك ،فإن املراجعني الذين حياولون تقديم كل األوجه للحجة أو الدليل فإهنم ال يمنعون
أنفسهم من اختاذ موقف قوي يف النهاية قائم عىل األدلة الرتاكمية ،وباملثل فإن املراجعني يمكنهم أن
يكونوا منصفني وعادلني يف الوقت الذي يقدمون فيه ً
متعارضا أو آراء متصارعة وال يزالون
دليال
ً
يدافعون عن تفسريات معينة.
فيام يتعلق باملنظور؛ س ُيلحظ أن الكثري من املواد العلمية هتدف إىل مساعدة علامء البحث
الرتكيبي عىل إنتاج صياغات خاصة باألدلة احليادية يف املنظور؛ أي أقل عرضة لتأثري التحيز لوجهة
نظرهم الذاتية.
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و ُتعنى اخلاصية الرابعة بالتغطية  ،Coverageوهي حتاول اإلجابة عن السؤال التايل :إىل أي
مدى قام املراجعون بتضمني البحوث ذات الصلة يف بحثهم الرتكيبي.
ومن املمكن أن يتم التمييز بني أربعة أنواع للتغطية عىل األقل؛ النوع األول :التغطية الشاملة
Exhaustive؛ حيث يتم من خالهلا تضمني شامل لألدبيات ذات الصلة ،وهنا ُيبذل اجلهد كلية يف
إدراج األدبيات بأكملها ،وتكون االستخالصات واالستنتاجات عىل أساس هذه املعلومات الشاملة.
والنوع الثاين للتغطية ويطلق عليه التغطية الشاملة ذات استشهاد انتقائي

Exhaustive with

أيضا إىل استخالصات من األدبيات الكاملة ،ولكن عىل
 ،Selective Citationويستند هذا النوع ً
أعامل خمتارة وصفت بالفعل يف مراجعة األدبيات؛ حيث خيتار الباحثون عينة قصدية من األعامل
لالستشهاد هبا.
والنوع الثالث للتغطية ويسمى التغطية التمثيلية Representative؛ حيث ُيقدم بعض
ً
أعامال متثل العديد من األعامل األخرى يف املجال ً
متثيال متس ًعا؛ فهم يأملون وصف بعض
املراجعني
األمثلة التي تعد وصفية للعديد من األعامل األخرى ،ويناقشون من خالل هذا النوع اخلصائص التي
جعلتهم خيتارون األعامل األنموذجية للمجموعة األكرب.
أما يف النوع األخري للتغطية ويطلق عليه التغطية املركزية أو املحورية Central or Pivotal؛
ً
أعامال أصيلة بدرجة عالية عندما ظهرت وأثرت عىل نمو
فريكز املراجعون عىل األعامل التي تعد
اجلهود املستقبلية يف جمال املوضوع ،وقد يشمل ذلك املواد التي استهلت بداية خط البحث أو التفكري،
أو طرحت أسئلة جديدة ،أو قدمت طرائق جديدة ،أو أثارت ً
مهام.
نقاشا ً
أما اخلاصية اخلامسة ملراجعة األدبيات تتعلق بكيفية تنظيم  Organizationالبحث أو الورقة
البحثية .وهناك ثالثة أساليب لتنظيم الورقة البحثية؛ فقد ترتب املراجعات تارخي ًيا  Historicalحيث
تقدم املوضوعات يف ترتيب زمني بام ظهرت به يف األدبيات ،أو تنظم بشكل مفهومي Conceptual

حيث تظهر األعامل املتعلقة بنفس األفكار املجردة م ًعا ،أو تنظم حسب الناحية املنهجية
 Methodologicalحيث يتم جتميع األعامل التي استخدمت طرائق متشاهبة م ًعا.
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وتظهر اخلاصية السادسة ملراجعة األدبيات واملعنية باجلمهور  Audienceاملستهدف الذي
خيتلف من دراسة ألخرى .واملراجعات يمكن أن تكتب ملجموعة من الباحثني املتخصصني ،أو
الباحثني العموميني ،أو صانعي السياسات ،أو املامرسني أو عامة الناس .ويف الوقت الذي ينتقل فيه
املراجعون من مواجهة الباحثني املتخصصني إىل عموم الناس؛ فإهنم يستخدمون مصطلحات بسيطة
وتفاصيل أقل تقنية ،مع مزيد من االنتباه لتضمينات العمل الذي يتم تغطيته.
 .3نبذة تارخيية عن البحث الرتكيبي
.3.1التطورات املبكرة
ربام كان كينيث فيلدمان  Kenneth Feldmanأول من أشار ملفهوم البحث الرتكيبي يف عام
 1971حيث ذكر" :املراجعة النظامية ودجمها ...لألدبيات املعنية بموضوع ما وذلك باستخدام
جمموعة مميزة من طرائق وأساليب البحث" ( .)Feldman, 1971, 86وقد وصف أربع خطوات يف
عملية الرتكيب :عينة املوضوعات والدراسات ،وبناء خمطط الفهرسة والتشفري ،ودمج الدراسات،
وكتابة التقرير.
ويف العام ذاته قدم ريتشارد اليت  Richard Lightوبول سميث  Paul Smithما وصفاه
باملدخل العنقودي  Cluster Approachللبحث الرتكيبي ،وهيدف هذا املدخل إىل معاجلة بعض أوجه
القصور يف اسرتاتيجيات الدمج القائمة ،وقد زعام أنه إذا ما تم التعامل بشكل صحيح مع هذا
مصدرا ذا قيمة للمعلومات أكثر
املدخل؛ فإن التباين بني نتائج الدراسات ذات الصلة يمكن أن يكون
ً
من كونه مصدر إزعاج كام يظهر عند التعامل مع الطرائق الرتاكمية التقليدية (

Light & Smith,

.)1971
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وبعد مرور ثالث سنوات أثار توماس تافيجيا  Thomas Taveggiaقضية يف غاية األمهية
بقوله:
املبدأ املنهجي الذي أمهله [علامء البحث الرتكيبي]  ...هو
اعتبار أن نتائج البحث احتاملية .ما يوحي به هذا املبدأ هو أن نتائج
أي بحث فردي ال معنى هلا ،بل قد حتدث ببساطة عن طريق
أيضا أنه إذا تم إجراء عدد كبري -بام فيه
الصدفة .وهذا يرتتب عليه ً
الكفاية -من البحوث حول موضوع ما؛ فإن الصدفة وحدها تقودنا
إىل أن الدارسات ستوجد نتائج غري متجانسة أو متناقضة! وهكذا
متناقضا قد يكون ببساطة حول التفصيالت
فإن ما كان يبدو
ً
اإلجيابية والسلبية لتوزيع النتائج (.)1974, pp. 397-98
ووصف تافيجيا ست مشكالت عامة يف البحث الرتكيبي :اختيار البحوث ،واسرتجاع
وفهرسة وتشفري املعلومات من الدراسات ،وحتليل قابلية النتائج للمقارنة ،وتراكمية النتائج القابلة
للمقارنة ،وحتليل توزيعات النتائج ،وتقرير النتائج.
ثم ظهر مصطلح التحليل البعدي  Meta-Analysisالذي يعد من اإلرهاصات األوىل للبحث
الرتكيبي ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل جني جالس  Glass Geneعام  1976وما ترتب عليه من ظهور
مصطلح حجم التأثري ) ،Effect Size (ESبالرغم من إشارة أولكني ( )Olkin, 1990يف هذا الصدد
إىل أن أساليب تقدير أحجام التأثري موجودة منذ مطلع القرن.
عىل سبيل املثال أخذ بريسون  Pearsonمتوسط التقديرات من مخس عينات منفصلة
ملعامالت االرتباط بني التلقيح من احلمى املعدية ومعدل الوفيات ()Pearson, 1904؛ فقد استخدم
هذا املتوسط للتقدير األفضل لألثر النموذجي للتلقيح ،ومقارنة هذا األثر مع تلقيح أمراض أخرى.
مبكرا منهجية اجلمع بني التقديرات عرب الدراسات يف بحوث العلوم الفيزيائية (
كام ظهرت ً
 ،)1932ويف اإلحصاء (.)Cochran, 1954
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أيضا ،ويرجع تارخيها عىل األقل من
وطرائق مجع االحتامالت عرب الدراسات هلا تاريخ طويل ً
اإلجراءات التي اقرتحتها الطريقة اإلحصائية لـ "ليونارد تيبيت" )،Leonard Tippett (1931
والطرائق اإلحصائية لرونالد فيرش ) ،Ronald Fisher (1932وتعد طريقة فريدريك موستيلر
 Frederick Mostellerوروبرت بوش  Robert Bushلدمج االحتاملية األكثر شيوعًا والتي ُقدمت
يف الطبعة األوىل لكتاهبام بعنوان علم النفس االجتامعي عام ( ،)1954ومع ذلك فإن استخدام
نادرا حتى عام .1970
أساليب الرتكيب الكمي يف العلوم االجتامعية كان ً
ويف أواخر هذا العقد ،استحوذت العديد من تطبيقات أساليب التحليل البعدي عىل تفكري
العلامء السلوكيني :ففي علم النفس الكلينيكي قام كل من ماري سميث  Mary Smithوجني جالس
 Gene Glassبالتحليل البعدي لبحوث العالج النفيس ( ،)Smith & Glass, 1977ويف علم النفس
االجتامعي قام روبرت روزنتال  Robert Rosenthalودونالد روبني  Donald Rubinبدمج بحوث
األثر املتوقع بني األشخاص ( ،)Rosenthal & Rubin, 1977ويف الرتبية كان جتميع جالس وسميث
لألدبيات املعنية بحجم الفصل والتحصيل الدرايس (.)Smith & Glass, 1977
.3.2ازدهار البحث الرتكيبي
ظهرت ورقتان بحثيتان يف املجلة الشهرية  Review of Educational Researchيف باكورة
الثامنينيات من القرن املايض استخدمتا التحليل البعدي والرتكيب م ًعا كوجهة نظر بحثية .ففي الورقة
األوىل ا ُقرتحت ست مهام للرتكيب "متشاهبة لتلك التي أجريت خالل البحوث األولية" ( Jackson

 .)1980, p.441وقد وصف جريج جاكسون  Gregg Jacksonالتحليل البعدي عىل أنه املساعد ملهمة
حتليل الدراسات األولية ،ولكنه شدد عىل حدوده ونقاط قوته.
وقدم هاريس كوبر  Harris Cooperمتشا ًهبا بني تركيب البحوث والبحوث األولية
نموذجا مكونًا من مخس مراحل للرتكيب كمرشوع
الستنتاجاهتا املنطقية ( .)Cooper, 1982فقد قدم
ً
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بحثي ،ويف كل مرحلة يصنف وينظم السؤال البحثي املطروح ،ووظيفته األولية يف الرتكيب ،والفروق
اإلجرائية التي تسبب تباينًا يف استخالصات الرتكيب.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كوبر قد طبق فكرة التهديدات للصدق االستداليل والذي قدمه
دونالد كامبل  Donald Campbellوجوليان ستانيل  Julian Stanleyلتقييم فائدة تصميامت البحوث
األولية إلجراء البحث الرتكيبي (.)In. Shadish, Cook & Campbell, 2002
وحدد كوبر عرشة هتديدات للصدق مرتبطة عىل وجه التحديد بإجراءات الرتكيب التي قد
تقوض الثقة يف نتائج البحث الرتكيبي ،وأن صدق أي تركيب خاص يمكن أن يتعرض للتهديد
بسبب أوجه القصور املتجانسة يف جمموعة الدراسات التي شكلت قاعدة بياناهتا.
ويف عام  1981قدم كل من :جني جالس  ،Gene Glassوباري ماكجاو ،Barry McGaw
وماري سميث  Mary Smithالتحليل البعدي كتطبيق جديد لتحليل التباين ،وإجراءات حتليل
االنحدار املتعدد بالتعامل مع أحجام التأثري كمتغري تابع.
ويف عام  1982قدم جون هنرت  ،John Hunterفرانك شميت  ،Frank Schmidtوجريج
جاكسون  Greg Jacksonإجراءات التحليل البعدي التي تركز عىل مقارنة التباين امللحوظة يف نتائج
الدراسة وتصحيح تقديرات حجم التأثري املالحظ وتباينها ملصادر معروفة لالنحياز (عىل سبيل املثال:
خطأ العينة ،وقيود املدى ،وعدم ثبات املقاييس).
ويف عام  1984قدم روزنتال  Rosenthalخالصة وافية ألساليب التحليل البعدي التي تم
تغطيتها بني املوضوعات األخرى ،ودمج مستويات الداللة ،وتقدير حجم التأثري ،وحتليل التباين يف
أحجام التأثري.
وال تستند إجراءات روزنتال الختبار متوسطات تباين أحجام التأثري عىل اإلحصائيات
االستداللية التقليدية ،ولكن عىل جمموعة جديدة من األساليب التي تشمل افرتاضات صممت
خصيصا لتحليل نواتج الدراسة.
ً
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وأخريا يف عام  1985وبنرش اإلجراءات اإلحصائية للتحليل البعدي؛ ساعد كل من هيدجز
ً
وأولكني Hedges & Olkinيف رفع الرتكيب الكمي لألبحاث إىل ختصص مستقل داخل العلوم
اإلحصائية.
وركز ريتشارد اليت  Richard Lightوديفيد بيلمر  David Pillemerعىل استخدام البحث
الرتكيبي للمساعدة يف اختاذ القرار يف جمال السياسة االجتامعية .وركز مدخلهام عىل أمهية ربط كل من
األرقام والرسد للتفسري الفعال وإيصال نتائج الرتكيب .وقد ظهر العديد من الكتب األخرى يف
موضوع التحليل البعدي أثناء الثامنينات وأوائل التسعينيات من القرن املايض ،وبعض منها تعاملت
مع املوضوع بشكل عام مثل( :

Cooper, 2009; Hunter & Schmidt, 2004; Lipsey & Wilson,

 ،) 2001; Wolf, 1986والبعض منها تعامل معها من منظور مفاهيم التصميم البحثي مثل ( Mullen,

 ،)1989والبعض منها ارتبط بالربامج احلاسوبية املعينة مثل ( ،)Johnson 1993والبعض تطلع إىل
مستقبل البحث الرتكيبي كمسعى علمي مثل ()Wachter & Straf ,1990; Cook et al., 1992
وقد ظهرت الطبعة األوىل من كتاب البحث الرتكيبي يف عام  ،1994ويف عام  2006قدم
مارك بيتكريو  Mark Petticrewوهيلني روبرتس  Helen Robertsموجزً ا لـ "التاريخ غري النظامي
للمراجعات النظامية" والذي يشمل مناقشة للمحاوالت املبكرة لتقييم جودة الدراسات والنتائج
التي تم تركيبها .وقد فعل أولكني  Olkinاألمر ذاته للتحليل البعدي عام  ،1990ثم تم نرش آالف
البحوث الرتكيبية منذ النسخة األوىل للكتاب عام .1994
ويف العقدين املاضيني انترش البحث الرتكيبي من علم النفس والرتبية إىل العديد من
التخصصات وأكثرها استخدا ًما العلوم الطبية (.)Chalmers, Hedges & Cooper, 2002
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 .4مراحل البحث الرتكيبي
يعرض جدول ( )2نموذج كوبر املنقح ( )Cooper, 2007ملخطط مراحل البحث الرتكيبي
تنظيام مفهوم ًيا هلذه املقالة كام ييل:
الذي نتخذه
ً
جدول ( )2نموذج كوبر املنقح ملخطط مراحل البحث الرتكيبي
خصائص املرحلة
االختالف اإلجرائي

املرحلة

السؤال البحثي

الوظيفة األساسية

حتديد املشكلة

ما األدلة البحثية ذات الصلة

حتديد املتغريات والعالقات

االختالف

باملشكلة أو الفرض يف البحث

املستهدفة بحيث يمكن متييز

املفاهيمي وتفصيل التعاريف

الرتكيبي؟

الدراسات ذات الصلة وغري

قد يؤدي إىل اختالفات يف

ذات الصلة.

عمليات البحث التي تعترب

يف

االتساع

ذات صلة و/أو يتم اختبارها
كمؤثرات متوسطة.

مجع األدلة البحثية

ما اإلجراءات التي ينبغي

حتديد املصادر (مثل قواعد

االختالف يف مصادر البحث

استخدامها إلجراء البحوث

البيانات

املرجعية

وإجراءات االستخراج قد

ذات الصلة؟

واملجالت) ،واملصطلحات

يؤدي إىل اختالفات منهجية

عن

يف البحث املسرتجع وما هو

املستخدمة

للبحث

البحوث

ذات

الصلة

معروف عن كل دراسة.

واستخالص املعلومات من
التقارير.
تقييم التوافق بني

ما الذي تم اسرتجاعه من

حتديد وتطبيق معايري للتوافق

االختالف يف معايري القرارات

وتنفيذ

البحوث ينبغي أن يدرج أو

املنفصلة من نتائج البحوث

املتعلقة بإدراج الدراسة يمكن

الدراسات

يستثنى من الرتكيب بناء عىل

غري املتناسبة.

أن يؤدي إىل اختالفات نظامية

واالستنتاجات

مدى مالءمة طرائق دراسة

لتحديد أي من الدراسات

التجميعية املرغوبة

مسألة الرتكيب أو املشكالت

ستظل يف الرتكيب.

الطرائق

يف تنفيذ البحوث؟
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خصائص املرحلة
املرحلة

السؤال البحثي

الوظيفة األساسية

االختالف اإلجرائي

حتليل (دمج) األدلة

ما اإلجراءات التي ينبغي

حتديد وتطبيق إجراءات

االختالف يف اإلجراءات

الدراسات

استخدامها لتلخيص ودمج

اجلمع بني النتائج عرب

املستخدمة

نتائج

نتائج البحوث؟

الدراسات واختبار الفروق

الدراسات الفردية يمكن أن

يف النتائج بني الدراسات.

يؤدي إىل اختالفات يف النتائج

من
الفردية

لتحليل

الرتاكمية
األدلة

تفسري
الرتاكمية

ما االستنتاجات التي يمكن
استخالصها

عن

احلالة

الرتاكمية لألدلة البحثية؟

البحثية

االختالف يف معايري وضع

تلخيص

األدلة

الرتاكمية فيام يتعلق بقوهتا،

العالمات عىل أهنا مهمة

وعموميتها ،والقيود.

واهتامم بتفاصيل الدراسات
قد يؤدي إىل اختالفات يف
تفسري النتائج.

تقديم

أساليب

الرتكيب والنتائج

ما املعلومات التي ينبغي

حتديد

املبادئ

االختالف يف إعداد التقارير

إدراجها يف تقرير الرتكيب؟

التوجيهية التحريرية واحلكم

يؤدي إىل وضع ثقة القراء أكثر

لتحديد جوانب الطرائق

أو أقل يف نتائج الرتكيب

التقرير

ويؤثر عىل قدرة اآلخرين عىل

والنتائج

وتطبيق

القراء

الرتكيبي حتتاج إىل معرفته.

تكرار النتائج.

.4.1حتديد املشكلة:
يتقيد حتديد املشكلة يف البحث الرتكيبي بعامل رئيس :تواجد البحث األويل يف املوضوع قبل
إجراء الرتكيب؛ أي كم عدد البحوث؟ فإذا كان السؤال البحثي مهم ،سيكون من املثري لالهتامم أن
نعرف كم عدد البحوث التي أجريت بشأن املشكلة.
ً
شموال عن سؤال " كم عدد البحوث" ختتلف تب ًعا لعدد خصائص املشكلة.
واإلجابة األكثر
ومع ذلك فالكل يتساوى؛ ويبدو أن املوضوعات الواسعة مفهوم ًيا تستفيد فقط من البحث الرتكيبي
بعد تراكم عدد أكرب من الدراسات وأكثر تنوعًا من الدراسات ذات املوضوعات الضيقة ،وباملثل يبدو
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كبريا نسب ًيا قبل استخالص
أن األدبيات التي حتتوي عىل أنواع خمتلفة من العمليات تتطلب عد ًدا ً
استنتاجات ثابتة نسب ًيا من خالل البحث الرتكيبي.
ويف هناية املطاف فإن احلكم ال يكون عىل ما إذا كان الرتكيب بحاجة إىل معايري عددية فحسب
بل رؤى جديدة يمكن أن جيلبها الرتكيب إىل املجال.
ويف الواقع؛ فإنه عىل الرغم من أن التحليل البعدي ال جيرى بدون بيانات؛ فإن العديد من
علامء االجتامع يرون القيمة يف الرتكيبات التي تشري إىل الفجوات املهمة يف معارفنا ،وعند القيام به
بشكل صحيح؛ فإنه جيب أن يبدأ من خالل مراحل البحث الرتكيبي بام يف ذلك صياغة املشكلة
وحتديدها بعناية ،والبحث الشامل لألدبيات.
وبمجرد أن جتمع أدبيات كافية بشأن مشكلة ما؛ تصبح احلاجة إلجراء البحث الرتكيبي
ظاهرة وواضحة .واملشكالت التي تقيد الباحثني يف البحوث األولية -عينات صغرية ومتجانسة،
وحمدودية الوقت واملال لتحويل ُبنى االهتامم إىل عمليات -قد تكون أقل حدة بالنسبة للباحثني يف
البحوث الرتكيبية ،ويمكنهم االستفادة من التنوع يف الطرائق التي حدثت بشكل طبيعي عرب
الدراسات األولية.
وعدم جتانس الطرائق عرب الدراسات قد يسمح باختبارات الفروض النظرية املعنية
أيضا أن تستخلص
بمتوسطات العالقات التي ال يمكن اختبارها يف أية دراسة فردية أولية ،ويمكن ً
االستنتاجات املتعلقة باملجتمع والصدق اإليكولوجي للعالقات الذي مل يتم تغطيتها يف البحوث
األولية.
.4.2بحث األدبيات:
يعد بحث األدبيات كأحد مراحل البحث الرتكيبي األكثر اختال ًفا عن البحوث األولية؛ عىل
الرغم من أن جتميع األدبيات عن الدراسات ذات الصلة ال خيتلف عن جتميع عينة البيانات األولية.
واهلدف من بحث األدبيات كجزء من الرتكيب هو حماولة التغطية الشاملة ،والتي ينبغي أن
تشمل كل البحوث التي أجريت عىل املوضوع املستهدف؛ ففي دراسة كوبر ( )Cooper, 1987وجد
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أن نصف املراجعني الذين شملهم االستطالع زعموا أهنم أجروا بحوثهم بغرض حتديد كل أو أكثر
األدبيات ذات الصلة ،وذكر أن ثالثة أرباعهم تقري ًبا مل يتوقفوا عن البحث حتى شعروا أهنم حققوا
هدفهم ،وأن ال ُثلث توقف عن بحثهم حينام شعروا أن فهمهم واستنتاجاهتم حول املوضوع لن يتأثر
السدس توقف عن البحث عندما أصبح االسرتجاع صع ًبا بشكل غري مقبول.
بمواد إضافية ،وأن ُ
وعىل النقيض من أطر العينة املحددة نسب ًيا املتاحة للباحثني األساسيني (االبتدائيني)؛ فإن
بحث األدبيات يواجه حقيقة أن أي مصدر وحيد للتقارير األولية سيؤدي هبم إىل جتزئة الدراسات
ذات الصلة ،وقد تكون جتزئة متحيزة؛ فعىل سبيل املثال من بني املصادر األكثر مساواة لألدبيات هي
قواعد بيانات للمراجع ،مثل ،PsycINFO, ERIC, Medline :ومع ذلك فهذه النظم الواسعة وغري
التقييمية تستثني الكثري من األدبيات غري املنشورة.
وعىل العكس من ذلك فإن أسلوب البحث يف األدبيات األقل إنصا ًفا يشمل الوصول إىل
الزمالء املقربني والباحثني اآلخرين ذوي االهتامم النشط بمجال املوضوع .وعىل الرغم من التحيزات
الواضحة؛ فإنه ال يوجد مصدر أفضل لألعامل احلديثة وغري املنشورة.
هذه املشكالت ُتلمح بأن البحث الرتكيبي جيب أن يؤسس قنوات متعددة للوصول لألدبيات
وكيف تكمل القنوات التي خيتاروهنا بعضها البعض.
.4.3تقويم البيانات:
بمجرد أن جيمع الباحثون يف البحث الرتكيبي األدبيات ذات الصلة؛ جيب عليهم أن
يستخرجوا من كل وثيقة تلك املعلومات التي ستساعد يف اإلجابة عن األسئلة التي دفعت البحث يف
اختبارا قو ًيا
هذا املجال لتشفري البيانات وتقييمها .واملشكالت التي تواجه تشفري البيانات تقدم
ً
لكفاءة باحثي الرتكيب ،وتفكريهم ،وإبداعاهتم ،ومن ثم فإن احللول التي تم العثور عليها هلذه
املشكالت سيكون هلا تأثري كبري عىل إسهام الرتكيب.
وتثري دراسات التشفري ً
كبريا ومسائل عميقة مثل :كيف تعامل الباحثون يف البحث
نقاشا ً
الرتكيبي مع متثيل االختالفات يف تصميم وتنفيذ الدراسات األولية؟ ماذا نقصد باجلودة يف تقييم
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طرائق البحث؟ هل ينبغي أن تكون الدراسات موزونة بشكل خمتلف إذا اختلفت يف اجلودة؟ هل
ينبغي استبعاد الدراسات إذا كانت حتتوي عىل عيوب كثرية جدً ا؟ كيف يمكن تقدير جودة الدراسات
املوصوفة يف التقارير البحثية غري املكتملة؟
وما وراء أحكام اجلودة؛ يتخذ باحثو البحث الرتكيبي قرارات بشأن فئات املتغريات التي من
املحتمل االهتامم هبا ،ويمكن أن ترتبط بمتغريات تتنبأ بالنواتج ،واملتوسطات املحتملة لألثر،
والفروق يف كيفية تصور النتائج (ومن ثم تقاس).
وإذا اختار علامء البحث الرتكيبي عدم تشفري سمة معينة للدراسات؛ فإهنا عندئذ ال ينظر هلا
يف حتليل النتائج .ومن الصعب وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن املعلومات التي ينبغي استخالصها
فضال عن تلك التي تكون جمردة جدً اً ،
من تقارير البحوث األوليةً ،
وبدال من ذلك فإن االجتاه يأيت من
القضايا التي تنشأ يف أدبيات معينة ،متزاوجة برؤى علامء البحث الرتكيبي وأفكارهم الشخصية.
.4.4حتليل البيانات:
كام كشفنا يف تاريخ موجز للبحوث الرتكيبية؛ كان حتليل نتائج البحوث املرتاكمة ً
جماال
ً
منفصال للتخصص ضمن علم اإلحصاء .وقبل ثالثة عقود ،فإن احلركة الفعلية لدمج البحوث عادة
ما تنطوي عىل عمليات بدهيية جتري داخل رؤوس علامء البحث الرتكيبي.

وقد جعل التحليل البعدي هذه العمليات عامة وقائمة عىل افرتاضات إحصائية رصحية
ومشرتكة (ومع ذلك استوفيت هذه االفرتاضات بشكل جيد) .ونحن لن نقبل صدق استنتاج
الباحث األسايس إذا كانت جسدت فقط باجلملة التالية" :نظرت إىل درجات املجموعتني التجريبية
والضابطة وأعتقد أن درجات املجموعة التجريبية أفصل" .ونحن نطالب نوعًا من االختبار
اإلحصائي (عىل سبيل املثال ،اختبار "ت") لدعم هذا الزعم .وباملثل ،مل نعد نقبل "لقد درست نتائج
الدراسة وأعتقد أن املعاجلة فعالة" كمربر كاف إلبرام بحث تركيبي.

وهذه املرحلة تغطي مكونات الرتكيب التي تتعامل مع جتميع نتائج الدراسات ،من حيث
اإلجراءات القائمة عىل رؤية نواتج الدراسات الثنائية ،سواء كانت داعمة أم داحضة للفرض ،أو
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الطرائق املختلفة لتقدير حجم التأثري والذي يعرفه كوهني بأنه "الدرجة التي تتواجد فيها الظاهرة يف
املجتمع ،أو الدرجة التي هبا يكون الفرض الصفري خطأ" ()Cohen , 1988, pp.9-10
وقد تتأثر تقديرات حجم التأثري بالعوامل التي ختفف من حجمها ،وقد تشمل -عىل سبيل
املثال-عدم املوثوقية يف أدوات القياس أو القيود يف مدى القيم يف عينة املوضوع.
.4.4تفسري النتائج:
يبدأ تفسري نتائج الدراسة الرتاكمية بتقدير أحجام التأثري ،ومتوسطاهتا ،والبحث عن
متوسطات التباين .ومع ذلك ،جيب أن يتبع ذلك إجراءات تساعد باحثي البحوث الرتكيبية عىل
تفسري نتائجهم بشكل صحيح .ويتطلب التفسري السليم لنتائج الرتكيب البحثي استخدا ًما دقي ًقا
للصياغات الترصحيية املتعلقة باملزاعم اخلاصة باألدلة.
.4.4العرض العام:
بجانب العرض الرسدي لنتائج البحث الرتكيبي؛ يتواجد كذلك العرض البرصي الذي
يشمل :الرسوم البيانية واجلداول؛ لتلخيص األرقام يف التحليل البعدي.
خامتة
كل بحث علمي يبدأ بمراجعة تقارير الدراسات السابقة املرتبطة باملوضوع املستهدف،
وبدون هذه اخلطوة ال يمكننا التوقع بأن هذا البحث سيسهم بشكل ما أو بآخر يف رسم الصورة
التكاملية واملتسعة للعامل ،ولن ُحيرز التقدم الذي ينبغي أن يقام عىل أكتاف اآلخرين ،إضافة إىل ذلك؛
فإن البحث العلمي الذي يقام بمعزل عن اآلخرين حمكوم عليه بالفشل ،وربام كان تكرار لألخطاء
التي وقع فيها الباحثون السابقون.
وبالتشابه مع جتميع البيانات األولية؛ فإن الباحثني يعوزهم التوجيه لكيفية إجراء البحث
الرتكيبي حول موضوع ما؛ فهم جيمعون املعلومات من التقارير البحثية ،ويقيمون جودة البحث،
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ً
شامال ومرتاب ًطا لنتائج هذا الرتكيب
تقريرا
ويدجمون النتائج ،ويفرسون النتائج الرتاكمية ،ويقدمون
ً
الذي يمثل اإلضافة املعرفية أو جتسري للفجوة البحثية.
وقد اكتسب البحث الرتكيبي ً
قبوال واس ًعا وبشكل رسيع يف أوساط املؤسسات البحثية
العاملية السيام الرتبية والعلوم الطبية الساعية للتقدم ،وتطور البحث الرتكيبي بشكل كبري خالل
السنوات القليلة املاضية وما صاحب ذلك من تطوير وحتسينات يف األساليب التي يتم هبا الرتكيب
سواء األساليب التكنولوجية يف البحث عن األدبيات ،أم األساليب اإلحصائية التي كانت متثل عامد
التحليل البعدي.
وقدمت هذه املقالة اخلطوات واملراحل األساسية يف تنفيذ البحث الرتكيبي؛ بغية استخدامها
من قبل باحثي الرتبية وعلم النفس واالجتامع الذين ليس لدهيم ألفة بالبحث الرتكيبي ،بالرغم من
امتالكهم الدراية الكافية للطرائق البحثية األساسية ،وهذا يقودهم إىل نقاش بنّاء حول القضايا التي مل
نستطع حسمها بعد ،والوصول بمعارف أكثر موثوقية تصلح كأساس للبحوث املستقبلية يف هذا
املجال.
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