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 ملخص
/ العلّي  والمنهج ييبجرالت وشبه ريبيالتج المنهج :في  لةثمتالم ارنة،المق يسفالن ثحالب جهانم نع  ا رضع دراسةال لتواتن

 قياس . ريبيةالتج المعالجة ،يالتجريب الضبط: في تتمثل التي وشروطه  التجريبي، جللمنه بالتفصيل عرضت أن بعدو الفارقي،
 عن  لككذ وتحدثت عة،التاب تغيراتالمو  ةيل خدال تاريالمتغو ، قلةستالم تغيراتالم في  تتمثل التي ومتغيراته التابع، متغيرال

 في  البحث بها تم  التي للطرق انتقادات وقدمت .للتجربة والخارجي  ليالداخ  لصدقا وعوامل تجريبي،لا جنهالم خطوات
 ،ةيالتجريب تماميلتصا  من عة مجمو اإلرشادي النفس علم  في  للباحثين قدمت ثم الدكتوراه، بحوث في  رشادية، اإل البرامج

 المجموعة  وإلى للعينات، العشوائي التوزيع إلى تفتقد ت،ماتصمي ثالثة وهي المبدئية، أو عيفةضلا صميماتتبال اهتبدأ
 تدوير وتصميمات العاملية، والتصميمات ريبية،التج شبه تصميماتوال الحقيقية، التجريبية التصميمات قدمت ثم الضابطة،

 ة التجريبي تماميللتص بالنسبة. توضيحية لو اوجد لةثمأ يمتقد مع هااتقيتطب قرط بينةم ،نيةزمال السالسلو المجموعات،
 افيه بما وضابطة، تجريبية مجموعات على العينات توزيع في بالعشوائية تتميز تصميمات، خمسة دراسة ال قدمت يةالحقيق

 ة طبسي ميماتتص سة ارالد تمدق ية،لماالع تمايللتصم ةوبالنسب .مجموعات وأربع مجموعات ثالث ذي سولومون تصميمي
 تصميم يمين؛تصم الدراسة  قدمت جريبية،الت شبه يماتللتصم النسبةوب ، 2 × 3×  2: مثل ةمركب وتصميمات 2×  2

 المجموعة  ذي  الزمنية السالسل تصميمات قدمت ثم. تالمجموعا  تدوير موتصمي العشوائية، غير  الضابطة  المجموعة
 بالغبإ جارب، تلا اءإجر  عند ثورن، واه أثر ضبط ةأهمي ىل إ األخير يف  ةاس ردال تهبنو ابطة،ضلا  عةجموالم وذي الواحدة

 .علمية تجربة محل بأنها والضابطة، التجريبية المجموعات، كل
 .المجموعات تدوير ؛تجريبي شبه تصميم ؛يبيتجر متصمي ؛النفسي شاداإلر منهج،: المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The study reviewed the comparative psychological research methods, namely: the 

experimental and quasi-experimental method and the causal/differential method, and after 
detailing the experimental method, and its conditions, which are: Experimental settings, 
experimental treatment, measuring the dependent variable, and its variables, which are 
independent variables, extraneous variables and dependent variables. It is also concerned 
about the steps of the experimental method, and the factors of internal and external validity 
of the experiment. It criticized the methods used in research in counseling programs in PhD 
thesis. It presented to researchers in counseling psychology a set of experimental designs, 
starting with weak or initial designs, which consisted in three designs, that lack the random 
distribution of samples, and the control group. Then it presented the real experimental 
designs, semi-experimental designs, factorial designs, Rotation design and time series, 
showing their application methods and providing examples and illustrative tables. For real 
experimental designs, this study presented five designs, which are random in the distribution 
of samples in experimental and control groups, including the two Solomon designs which 
include three and four groups. Concerning factorial designs, the study presented simple 
designs 2 × 2 and composite designs such as 2  ×3  ×2 . For quasi-experimental designs, the 
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study presented two designs; a non-randomized control group design, and a group rotation 
design. After that, we introduced the time series of one group and of a control group. Finally, 
we highlithed the importance of Hawthorne effect control when conducting experiments by 
informing experimental and control groups that they were the subject of a scientific 
experiment . 
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