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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 . 

Keywords: Method; Psychological counseling; Experimental design; Quasi-experimental 
design; Group rotation. 
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 مقدمة
 إلى ذلك وأدى اإلرشادية، البرامج فعاليات في البحث نحو الدكتوراه، مستوى على الباحثين، من الكثير يندفع
 في االندفاع هذا مقابل وفي. فيه أنجز ما كثرة  بسبب الموضوع، هذا في بحوث مشاريع الجامعات، بعض رفض
 والتعليم  الجامعي قبل التعليم في الطالبي كاإلرشاد الميداني،/ يالعمل وىتالمس لىع اإرشاد يجد ال البحث، مجال

. وغيره  الخاصة االحتياجات ذوي مجال في واإلرشاد واألسري، والزواجي والمهني التعليمي واإلرشاد الجامعي،
 في  بحوثا أنجزوا نالذي بالطال أن الموضوع، هذا في الكتابة إلى دفعني ما وهذا أخرى، ناحية ومن ناحية، من هذا
 وقياس  الواحدة، العينة تصميم بأسلوب بحث، كمنهج التجريبي، المنهج استعملوا اإلرشاد، مجال في توراه،كالد

 هذا استعملت عليها، االطالع فرصة لي أتيحت التي البحوث، وكل. التابع للمتغير فقط بعدي أو بعدي،/ قبلي
 من  البحث عينات تعانيه مما خففت األنه هدافها،أ وحققت ةناجح يةاإلرشاد برامجها أن وبينت التصميم،

 وبلغة . سلوك تعديل أو ضبط، عوامل أو سمات أو قدرات تنمية في ساهمت أو ومنغصات، وضغوط اضطرابات
 . البعدي القياس ولصالح دائما إحصائيا دالة عليها للمحصا البيانات كانت الفارقية، اإلحصائية المعالجات
 سوف أنه يعتقدون الذي المنهج بهذا التباهي من نوع كأنه التجريبي، جهالمن اتبعوا أنهم ب ونثباحال حويصر

 .والمصداقية الثقة من جانبا اسةالدر على يضفي

 .البحث أسئلة
 :التالية األسئلة عن اإلجابة اسة،الدر هذه  في لواأح
 التجريبي؟ المنهج ما ـ 1
 ؟رشاديةاإل البرامج باحثو مارسه فوكي ـ 2
 ؟اإلرشادية للبحوث لمناسبةا مناهجال هي وما ـ 3

 في البحوث إنجاز تم  كيف ثم وشروطه، التجريبي، المنهج على الأو التعرف ينبغي األسئلة، هذه عن لإلجابة
 وعلى البديلة، التصميمات من عدد تقديم ثم الباحثون، ارتكبها التي واألخطاء المنهج، هذا وفق اإلرشاد برامج

 .هب القيام يستطيعون وما لبحوثهم، مالئما نهوير ما منها ايختارو نأ باحثينال

 ومتغيراته وشروطه خطواته، تعريفه،: التجريبي المنهج: الأو

 التجريبي المنهج( 1
 لو الواقع، في يحدث ما نفسه هو التجارب، في يحدث ما أن مفاده، اعتقاد على العلمي، البحث في التجريب يقوم 

 .التجارب في يحدث امك الواقع في فوالظرو لمالعوا طضب يتم 
 في الواقعة التغيرات مالحظة مع ما، لحدث المحددة  للشروط ومضبوط متعمد تغيير: "بأنه التجريب فيعرو
 (.131 .ص ،2007 محمود، شاكر جودت: عن نقال) "وتفسيرها الحدث ذات

 معالجات لىع يةئاعشو التجربة توحدا فيه كونت حثب: "بأنها الحقيقية، التجربة ،Tate, 1988 تيت ويعرف
 (.97 .ص ،1994 الحارثي، عجير بن زايد) "مختلفة تجريبية

 فيه  األفراد نعيي بحثي تصميم: "أنها على العشوائية، التجربةJudd (1986 ) جود و Kidder كيدر ويعرف
 وأ ضبط على قادرا كوني أن جربمال من ةالعشوائي التجربة وتتطلب". المستقل المتغير مستويات على عشوائيا
 في ببساطة يتحقق ما عادة، وهذا. العشوائي التعيين نظام  استخدام  خاللها من يمكن درجة إلى المستقل المتغير تغيير

 ينتهي وال يبدأ ال العلم إن. الحقيقية الحياة مواقف في العشوائية التجربة إجراء يمكن ولكن. المعملية المواقف
 بن زايد) األسئلة عن لإلجالة المتاحة األدوات أفضل ستخدم ت يثح افشتاك عملية هو اإنم. ئيةاالعشو ةبالتجرب
 (.98 -97 .صص ،1994 الحارثي، عجير

 المتغيرات هذه حذف أو معين، موقف في متغيرات عدة أو متغير أو عامل إحداث: بأنه كذلك، التجريب ويعرف
. اختبار إلى حاجة في فرضب تبدأ تجربةلاف. أخرى تغيرالمت أو ،رآخ تغيرلم يحدث ما معرفة بهدف بعضها، أو

 وبلغة. نتيجة يدعى الثاني والحدث سببا يدعى لواأل فالحدث. آخر حدث عنه ينتج ما حدثا أن هو الفروض، وأبسط
 أندرو، كم. ت يسفرانس: عن نقال) التابع المتغير الثاني والحدث المستقل، المتغير لواأل الحدث يدعى التجريب،

 (.37 .ص ،2002
 التجريبي المنهج خطوات( 2

 .التالية الخطوات يتبع أن الباحث، على ينبغي والتربوي، النفسي البحث في التجربة تنفيذ يتم  لكي
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 .وتحديدها المشكلة على التعرف. 1
 .عليها يترتب ما واستنباط الفروض صياغة. 2
 .مناسب تجريبي تصميم وضع. 3
 .التجربة تنفيذ. 4
 .وجوده  يفترض الذي لألثر متحيز غير تقدير أفضل إلى تؤدي ريقةبط رهاواختصا م خاال ناتالبيا م تنظي. 5
 (.133 .ص ،2007 محمود، شاكر جودت) البحث نتائج في الثقة مدى لتحديد مناسب داللة اختبار استعمال. 6

 التجريبي للمنهج األساسية المكونات أو الشروط( 3
. التجريبي الضبط: وهي تجربة، أي إجراء عند بنشاط ثاحالب امعه ليعم اسيةأس اتمكون أو طشرو ثةثال هناك
 .التابع المتغير على األثر تسجيل. التجريبية المعالجة

 التجريبي الضبط: لواأل األساسي الشرط ـ 1
 تقييم ستحيلي الضبط، عملية لإغفا تم فإذا. فيها رئيسي ومطلب البحث، في التجريبية الطريقة جوهر الضبط يعد

 إغفال أن كما. السببية حول باستنتاجات الخروج أو. فيه لُْبس   ال بشكل التابع، المتغير في تقلمسال متغيرال ثارآ
 ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) للتجربة الداخلي الصدق يهدم  التجريبي، الضبط

 (.335 .ص
 :راتيغبالمت نيتعلقا افتراضين على ،أساسا ،ةلتجريبيا العلوم وتستند

 يظهر اختالف أي فإن الموقفين، أحد من يحذف أو يضاف الذي المتغير عدا جانب كل في موقفان تكافأ إذا. 1
 ".الواحد المستقل المتغير قانون" باسم العبارة هذه  إلى ويشار. المتغير ذلك إلى يعزى أن يمكن الموقفين، بين

 متميزا يكون أن المستقل، المتغير عدا المتغيرات، من ألي ذرعتي أنه دتأكي كنيم أنه غير ن،موقفا فأاكيت لم إذا. 2
 أي فإن المستقل، المتغير عدا متميزة، متغيرات بين تكافؤ إقامة أمكن إذا أو البحث، محل الظاهرة  إحداث في

 متغيرلا إلى زىيع أن نيمك الموقفين، من أي ىلإ( ستقلم متغير) جديد متغير إدخال بعد الموقفين، بين يقع اختالف
 أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) "المتميز الواحد المتغير قانون" باسم  العبارة  هذه تدعى. الجديد

 (. 335 .ص ،2004 رازافيه،
. لبحثا في بعةاالت راتوالمتغي الدخيلة والمتغيرات المستقلة المتغيرات بتعيين التجريبي، الضبط عملية وتبدأ
 . البحث متغير أو التجريبي، المتغير كذلك، لمستقل،ا لمتغيرا ويدعى

 أثناء آخر، متغير على أثره يعرف أن الباحث يريد الذي المتغير هو التجريبي، البحث في المستقل، والمتغير
 (.308 .ص ،1995 العساف، حمد بن صالح) التابع المتغير يدعى التجربة،
 الوفاء ويتم. المتغيرات أثر فيه يدرس أن نكيم موقف إعداد في تجريبي، بحث يأ في ضبطلا هدف دويتحد
 اإلنسانية والعلوم  النفس علم  في منه أكثر الطبيعية العلوم في الواحد المستقل المتغير قانون في الضبط بشروط
 يكفي لذاو. فيه تتدخل التي راتيالمتغ نم العديد دائما فهناك البشر، على يجرى النفسي البحث ألن ونظرا. عامة
 مهارات على الطالب إرشاد في لطريقتين المختلفة اآلثار بحث فعند. المتميز الواحد المتغير قانون أو أدمب إتباع

 اإلرشاد طريقة في إال شيء كل في متطابقين األفراد من مجموعتين باختيار يقوم أن الباحث على ينبغي المذاكرة،
 فإنه مطلقة، بصورة  األفراد، من متطابقتين عتينومجم مجربال يجد أن يستحيل ألنه ونظرا. ة رالمذاك مهارات على
 يقع  الذي بالسلوك الصلة ذات األخرى بالمتغيرات يتعلق فيما اإلمكان، قدر متشابهتين، مجموعتين إلحضار يسعى
 الشعبة عن الرضاو اللغوية درةوالق عيةفوالدا ءكالذكا الدخيلة؛ المتغيرات وتدعى ،(المذاكرة  مهارات) اإلرشاد عليه

 بمهارات صلة لها تكون أن أبدا يحتمل ال التي أخرى متغيرات وتهمل. وغيرها التعليمي والمستوى دراسيةلا
 أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) الحذاء حجم رقم أو الشعر لون أو البدنية اللياقة مثل المذاكرة،
 .(336 .ص ،2004 رازافيه،

 يؤثر أن يحتمل ما وكل أنفسهم، والمجربين والمفحوصين راءاتجواإل يراتالمتغ ارب،التج في الضبط ويشمل
 .التجريبي المتغير أو المستقل، رالمتغي عدا ما التابع المتغير في

 ،عليهم بالمجر األفراد جعل التجريبي، الموقف من بإبعادها الدخيلة، المتغيرات لضبط الفنية الطرق ومن
 والبعض. مرتفعة بدرجة المتغيرات، بهذه  يتصف بعضهم  كان إذا أما. تالمتغيرا هذه  في ان،اإلمك بقدر ن،متماثلي
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 المذاكرة، مهارات تعلم على اإلرشاد طريقة تأثير تفسير يستطيع ال الباحث فإن. منخفضة بدرجة بها، يتصف اآلخر
 وآثار لقالمست غيرالمت آثار بين الفصل ليهع فيصعب ،أخرى ملعوا إلى أم وحدها اإلرشاد طريقة إلى تعود هل

 يتحقق للتجربة الداخلي الصدق ألن للتجربة، الداخلي بالصدق يضر وهذا. التابع المتغير على الدخيلة المتغيرات
 .جيدا ضبطا الدخيلة المتغيرات ضبط يتم  عندما

 ومن ،بينها القاتوالع لسلوكية،ا لظواهراب سابقةال خبرته خالل من الدخيلة المتغيرات على الباحث ويتعرف
 بالمعلومات يمد التابع، المتغير نفس لتواتن التي البحوث على الواسع االطالع أن كما. للمشكلة الدقيق التحليل لخال
 فهما رتيس التي المعلومات من مزيد عن يكشف باحث فكل. فيه تؤثر أنها آخرون باحثون وجد التي المتغيرات عن
 المتغيرات عن بمعلومات الباحث يمد مصدر أغنى السابقة الدراسات جنتائ وتعتبر. السلوكية هرواللظ مقعوأ سعأو

 .التجربة في ضبطها يجب التي
 والتعلم  الذكاء درجات بين ضعيفة عالقة تابع، كمتغير الحركية الحسية المهارات في الباحثون وجد فمثال،
 والسرعة القوة: لمث. المهارات بهذه ترتبط التي ىاألخر لالعوام نم عدد لىع تعرفوا ولكنهم. الحركي الحسي
 اإلرادية الحركات في والتحكم  والتوازن والثبات الرجع وزمن الجسم وحجم الحركات ورشاقة التحمل وقوة  والدقة

 (.336. ص ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد)
 ويجد عليها، يتعرف أن بد الف التابع، المتغير في ثرتؤ أخرى غيراتمت كانت اإذ عما يكشف أن باحث أراد وإذا
 االندفاع الباحثون، فيها يقع التي األخطاء أكبر ومن. بحثه نتائج في تؤثر ال حتى ،(وتثبيتها عزلها) لضبطها طريقة
 .طهابض يجب يالت بالمتغيرات كافية معلومات لديهم تتوفر أن قبل تجريبي، تصميم  وضع إلى

 النفسية جاربالت في ضبطال .2
 من الباحث تمنع قد التي المتغيرات جميع ضبط هي النفس، علم في العلمية للتجارب مميزة ال جراءاتاإل أكثر نإ

 الموقف  من كل ضبط بونلمجرا الباحثون لوايح ولذا. التابع المتغير في المستقل المتغير تأثير إمكان اختبار
 .هنفس المجرب يروتأث حوصفالم ائصوخص التجريبي

 بيالتجري قفالمو ضبط .1
 يتعرف أن المجرب وعلى التابع، المتغير في تؤثر أن يمكن التي كثيرة، خبرات من التجريبي الموقف نيتكو
 الموقف في الخبرات لنفس المفحوصون يتعرض أن التجريبي، الضبط طرق أفضل وإحدى. جيدا ويضبطها عليها

 التي  المهام  للمفحوصين، تقدم التي اتالتعليم ربة،التج فيها تجرى التي األماكن لتجربة،ا جراءاتإ) التجريبي
 ويحدث". االنتباه  تركيز" عملية على التجربة تجرى لو فمثال،. موحدة  الخبرات تكون أن بمعنى(. وغيرها يؤدونها

 تعليماتال ويلقي سعة،وا قاعة يوف باح،الص في التجريبية المجموعة من المفحوصين بعض على التجربة تجرى أن
 المجموعة  نفس من اآلخر البعض على تجرى بينما. شفوية بطريقة التجربة في المهام  زنجوت خبرة، احبص باحث

. كتابية بطريقة التجربة في المهام وتنجز مبتدئ، باحث التعليمات ويلقي ضيقة، حجرة  وفي المساء، في التجريبية
 المتغير تأثير جبتح سوف تجريبي،ال الموقف في نالمفحوصو لها تعرض لتيا لخبراتا في الفروق هذه  فإن

 وشدة  كالضوضاء التجربة، إجراء أثناء فيزيقية ظروف هناك كانت إذا وكذلك،. التابع المتغير على المستقل
 فيدوف،اد. ل دالن) التجربة نتائج في تؤثر أن الطبيعي من الظروف هذه فإن وغيرها، التهوية ودرجة اإلضاءة

 .(382 .ص ،1984 ين،دال فان ديوبولد ؛81 -80 .صص ،1983

 المفحوصين خصائص ضبط .2
 متكافئين محفوصين إحضار الباحثون لوايح لذا. التجارب نتائج في مؤثرا عامال عليهم  المجرب صفات تعد
 عون بويت .المستقل المتغير رتأثي لىع تشوش أن يحتمل التي الهامة( المتغيرات) الخصائص جميع في اإلمكان بقدر
 البحث، عينة الختيار الشائعة اإلجراءات أحد وهو للعينة، العشوائي السحب. 1: انهم طرق؛ عدة  سعىالم هذا في
 احتمال  في يةوامتس فرصة منهم فرد لكل فيها يكون بطريقة المفحوصين اختيار يتم  حيث. التجريبي المنهج في

 المجموعة يف ألفرادا ونيك ثحي المطابقة، قةطري أو شوائي،الع عيينتال. 2. البحث في كمفحوص اختياره
( المتغيرات) الخصائص في ومتشابهين متكافئين التجريبية المجموعات في أو الضابطة والمجموعة التجريبية

 لتعلم  طريقتين بين المقارنة هو التجربة موضوع كان فلو. التابع المتغير على تؤثر أن المحتمل من التي الهامة
 خصائص في ومتشابهين متكافئين أطفاال يحضر أن مجربلا على غيينب فإنه االبتدائية، لةالمرح في حسابال
 المتغيرات، هذه ألن. اللغوية والقدرة والدافعية الحساب بتعلم  السابقة والخبرات والذكاء والعمر الجنس( متغيرات)
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 .ل لندا) خاصة صفةب الحساب تعلم يوف عامة، بصفة التعلم  ةعملي في تؤثر أنها السابقة البحوث نتائج من بينت
 (.81 .ص ،1983 فيدوف،دا

 المجرب تأثير ضبط .3
. المستقل المتغير أثر بذلك حاجبين ذلك، دوايتعم أن دون بحوثهم  نتائج على المجربون يؤثر األحيان، بعض في
 م،اهتماو مالحظة موضع هأن( عليه بجرالم) فردلا معرفة عن الناجم األثر الصدد، هذا في التأثيرات أشهر ومن
 المجموعة  وضع يتم  التجارب هذه  وفي(. األداء على االهتمام  أثر) ثورنواه بأثر يعرف ما وهذا .ذلك إلى هنتباهوا

 ،فقط التجريبية المجموعة أفراد إعالم  يتم  ولكن الفيزيقية، العمل ظروف نفس في التجريبية والمجموعة الضابطة
 أي. المجموعات لكل االهتمام  دارومق عنو فسن ثونالباح يعطي المشكلة، هذه  بولتجن. تجريبي بحث وضعم أنهم

 معين اتجاه إلى زاتهمحيت بحوثهم، نتائج على المجربين تأثيرات ومن. تجريبي بحث موضع أنهم  جميعا إعالمهم 
 يصدروا كأن رب،التجا إجراء ءأثنا كهموسل وانبج ببعض كذلك، المجربون ويؤثر. النتائج عليه تظهر أن يريدون
 تلميحات أو حركاتهم  أو أصواتهم، ونبرات وجوههم  تعبيرات طريق عن يؤثرون أو ما،تما حةواض رغي اتتعليم

. ل لندا) "المطلب خصائص" مصطلح المجرب، من تصدر التي التصرفات هذه على ويطلق. معينة وإيماءات
 (.84- 82 ،1983 دافيدوف،

 .النفسية اربالتج في غيراتالمت ضبط طرق ـ 3
 غيزيللي و Brown نوابر ويقترح. المتغيرات لضبط الطرق من عددا التجريبي حثالب منهج في حثونالبا عدأب

Ghiselli، هي كبرى، فئات ثالث إلى تصنيفها: 

 الفيزيقي التحكم . 1
 التأثير من الدرجة فسنل حوصينفالم ميعج تعرض يتم ( 1: أن أجل من الفيزيقي التحكم في رقط عدة تستعمل

 .التابع المتغير في( الدخيلة) التجريبية غير المستقلة متغيراتال أثيرت عزل ميت( 2. قلالمست للمتغير
 للصوت، عازلة حجرات بإعداد المجرب يقوم فقد: فيزيائية وسائل استعمال إلى لجوءال يتم ذلك، ولتحقيق

 غير تلمتغيراا عزلي كيل ن،ارالجد تلوين ونفس واالرتفاع، ةالمساح سفون هويةالت من الدرجة نفس فيها وتتوفر
 من  وجوده  يغير ال حتى. عليهم  المجرب لمالحظة واحد جانب من للرؤية نافذة  المجرب يستعمل وقد. لمرغوبةا

 اتممعلو هاخالل من ليقدم لمسية أو بصرية أو صوتية أجهزة  يستعمل وقد. التجربة أثناء فيه ويؤثر سلوكهم،
 ونوعها اإلضاءة  شدة درجة في كالتحكم  الضبط، ليةعم لتوفير: ةبائيكهر لئوسا يستعمل أن نيمك اكم. وصينللمفح
 المخ، من معينة أجزاء إتالف أو الجسم، من معينة غدد بنزع القيام  مثل: جراحية أساليب استعمال يمكن كما .ولونها
 في ين،مفحوصال ةتغذي يف التغيير مثل: صيدالنية أو ةئيغذا ئلاوس العمستا يمكن كما. السلوك في آثارها حدد لكي
 ،1984 دالين، فان ديوبولد) معينة هرمونات أو معينة، طبية عقاقير لونوايتن جعلهم  أو. الوقت وفي الكم فيو النوع
 (.308 .ص ،1995 العساف، حمد بن صالح ؛388. ص

 االنتقائي التحكم . 2
 ققيح فقد. المباشر يرغ تحكمبال اطهضب يمكن لكن باشر،الم الفيزيقي بالتحكم اضبطه كنيم ال متغيرات هناك
 مقدار لوايتن بحث في المثال؛ سبيل فعلى. التجربة في المستعملة المواد اختيار: طريق عن المتغيرات ضبط الباحث
 يؤثر قد نى،المع يمةدع مقاطع من قوائم  مثل عددية، أو لفظية مختلفة؛ أطوال ذات مواد لتذكر الضروري الوقت

 يجعل أن الباحث على ينبغي وهنا. مثال الصعوبة ملكعا لتعلم،ل الضروري تالوق في ادموال طول غير آخر يءش
 .الصعوبة عامل في يةوامتس والطويلة القصيرة المقاطع
 أي فةرمع باحثال أراد إذا فمثال،. المفحوصين اختيار طريقة المتغيرات، لضبط المباشر غير الطرق ومن

 جانب إلى معينة أحداث فهناك نفسية، شكلةم من للتخلص نفسيال ادرشإلا في أفضل" ص" وأ" س" طريقتينال
 أفراد كان فإذا. اإلرشاد محل النفسية المشكلة من التخلص عملية في تؤثر أن يمكن النفسي، اإلرشاد طريقتي
 كوني أال لتمالمح فمن ،"ص" ةالطريق أفراد من ادرشإلا على إقباال أكثر أو تعليما أعلى أو سنا أكبر" س" الطريقة

 على واإلقبال والتعليم السن عوامل تأثير من وللتخلص. فقط اإلرشاد طريقة هو سببه سيةالنف مشكلةال من لصهمخت
 .طريقة لكل زوج كل من فرد المجموعتين على عشوائيا يوزعون ثم المفحوصين، كل بين جواالتز يتم  اإلرشاد،
 والمستوى تاالتجاها لمث مرغوبة،لا غير يراتتغلما من الباحث خلصيت المفحوصين، اختيار ةوبطريق

 (.388 .ص ،1984 دالين، فان ديوبولد) وغيرها السابقة والخبرات والدين االقتصادي/ االجتماعي
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 اإلحصائي التحكم . 3
 ويمكن. نتقائياال للتحكم أو لفيزيقيا للتحكم المتغيرات خضوع يتيسر ال حينما اإلحصائي، التحكم استعمال يتم 

 تقدير في تستعمل حينما األخرى، الطرق تيسره  الذي الدقة من توىالمس نفس ئياإلحصا لضبطا ياتعمل حققت نأ
 أثر إحداث في متعددة  متغيرات فيها تساهم  قد التي المواقف في خاصة بصفة الطريقة هذه وتفيد. ما متغير أثر

 (.308 ،1995 ساف،الع حمد بن صالح) اغالب جتماعيةاال لعلوما في حالال هو كما معين،
 التجارب في أساسية قاعدة التابع، المتغير على بمفرده أثره ودراسة فيه، والتغيير معين، متغير عزل نكا وقد
 دون يحول أن أو ليتجاه أن يستطيع ال فإنه معقدة، لمشكالت دراسته أثناء ذلك، فعل إذا الباحث أن إال. التقليدية
 المشكلة، هذه  على يتغلب ولكي. الطبيعية المواقف في بيالتجري لمتغيرا اعهم اعليتف يالت للمتغيرات ينالمتآ العمل
 األساليب يستعمل ثم التابع، المتغير على التأثير في معا عملها تباشر المستقلة المتغيرات من عددا يبحث أن يمكن

 الذكاء  من كال إنف ذلك، توضيحول. حدة  على راتالمتغي من احدو كل أثر ويقدر ليعز لكي ذلك، بعد اإلحصائية
 للتلميذ، الدراسي التحصيل على التأثير في واحد آن وفي معا تعمل مستقلة، كمتغيرات الدراسي، لرضاوا والدافعية
 خادعة، ونتك نتائجلا فإن ،فقط الدراسي والتحصيل الذكاء بين العالقة معرفة إلى الباحث توصل فإذا. تابع كمتغير

 المتغيرين؛ بعزل القيام من بد ال ولذلك. الدراسي والرضا افعيةالد من كل مع هعلفات من جزء وه الذكاء متغير ألن
 التقدير إعطاء وكذلك. الدراسي والتحصيل الذكاء بين الدقيقة العالقة تحديد يتيسر لكي الدراسي، والرضا الدافعية
 تابع تغيرالم في أثر من ي،اسالدر الرضاو الدافعية تقل،مس متغير كل هب يساهم الم سبيةالن لألهمية الصحيح

 (.388 .ص ،1984 دالين، فان ديوبولد) (الدراسي تحصيلال)

 التجريبية المعالجة: الثاني األساسي الشرط ـ 4
 وفي. ستقلالم تغيرمال نشيطوت تفعيل إلى المجرب، به يقوم له مخطط عمل وهو التجريبية، المعالجة مفهوم يشير

 :وهما التاليين اإلجراءين من حدبوا ةالتجريبي عالجةملا عملية تتم  ،والتربية النفس علم
 على تقوم تجربة وأبسط. ضابطة ومجموعات تجريبية مجموعات من تتكون معالجة مجموعات إقامة. 1

 م ث ضابطة، موعةومج يبيةرتج موعةمج ثم  البعدي،/ القبلي اإلجراء أساليب في تجريبية، واحدة  مجموعة
 تحظى التي المجموعة أنها على التجريبية عةالمجمو عريفات،الت هذه  وحددت .ةطضاب رىوأخ يةتجريب مجموعات
 يعين الضابطة، المجموعة واستعمال. المستقل للمتغير تتعرض ال الضابطة والمجموعة المستقل، للمتغير بتعرضها
 ةتجريبي مجموعة من أكثر لاستعما المجربون ويفضل. المعالجة يرلتأث يلةدالب راتالتفسي عدد تخفيض على الباحث

 كلها، المجموعات تكون أن وينبغي. ضابطة وأخرى تجريبية واحدة  مجموعة استعمال من أفضل نها،بي والمقارنة
 .التابع المتغير في تؤثر قد التي الدخيلة المتغيرات جميع في متكافئة وضابطة، تجريبية

 وتمثل. مختلفة كيفيات وأ ،تةواتفم كميات أو ياتمستو يف المستقل متغيرلل التجريبية لمجموعاتا تعرض. 2
 أو الضوضاء من لدرجات تعرض: )مثل الدرجة، أو الكم ففي. أكثر أو ثنينإ المستقل المتغير كيفيات أو مستويات
 وأساليب طرق) :مثل النوع، وأ فالكي يف ماأ. (يبالتدر أو اإلرشاد من تةوامتف لمقادير أو الحرارة  من لدرجات

 تعليمات، أو. معرفي/ سلوكي النفسي، العالج أو. مناقشة/ محاضرة  ريس،التد أو. مركزة  /ةموزع ،لتدريبا
 رازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) التجريبية المعالجة طبيعة إلى استنادا ،(منافسة/ محايدة 
 (.42 .ص ،1995 القرشي، الفتاح عبد الصبوة، نجيب مدحم ؛337 -336 .صص ،2004

 التابع المتغير على األثر تسجيل :لثالثا األساسي الشرط ـ 5
 ذلك تسجيل ويتم ؟ المستقل المتغير تأثير بفعل تابعال المتغير في تغير حدث هل. وهدفها التجربة نتيجة وهو

 الثقة رمشاع ارتفاع أو القلق، مشاعر كانخفاض ؛التجربة موضع األفراد سلوك في حدث الذي التغير خالل من
 جديدة  اتجاهات أو جديدة، معلومات اكتساب أو جديدة، مهارات تعلم  أو نجاز،اإل إلى دافعال في زيادة  أو ،فسبالن

 فيها تقارن كقياسات، كمية درجات شكل على التابع، المتغير في حدث الذي التغير تسجيل يكون ما وعادة. وغيره 
 تبين أن بد الو. تجريبية اتمجموع قياسات ارنتق أو. الضابطة المجموعة ياساتبق التجريبية المجموعة قياسات
 في االختالف إلى تعود التابع، المتغير في المجموعات أو المجموعتين بين الفرق أن المجرب،/ للباحث المقارنة
 .وحده المستقل للمتغير تعرضها

 وتصنيفها يبيالتجر سيفالن بحثال مناهج في المتغيرات( 4
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 النشاط ويهدف والظروف، األفراد ينب والتنوع ختالفاال وفق نسانيةإلا لعلوم ا في وثالبح تصميم  يجرى
 أن إلى" متغير" مصطلح ويشير. تغيرها وأسباب واألحداث، الظواهر تتغير كيف فهم  لةوامح إلى عموما، البحثي،
 اءة اإلض وكذلك ،آخر إلى فرد من توايتف فالطول ،تةوافمتو تلفةخم قيما يأخذ أي يتغير، ما حدثا أو ما ظاهرة 
 .التجارب في لهاواتن يتم التي المتغيرات من عدد يلي وفيما. والدافعية كاءوالذ لحرارةا ودرجة

 عن مستقال ويكون. التابع المتغير في أثره  معرفة إلى الباحث يسعى الذي المتغير هو. المستقل المتغير ـ 1
 في  أو الشدة  في أو الكم في تة،وامتف ياتمك في ينللمفحوص يقدمه بحيث حث،البا فيه تحكموي. فراداأل صائصخ

 .الزمنية المدة 

 األثر ذلك قياس خالل من. فيه المستقل المتغير أثر معرفة إلى الباحث يسعى الذي المتغير هو. التابع المتغير ـ 2
 .موضوعيا

 المتغير يحدثه يالذ ثراأل في ريغي قد التجربة، في الباحث جهأدر إذا ،الذي يرالمتغ هو. المعدل المتغير ـ 3
 أدخلنا إذا تتغير قد النتيجة هذه  ولكن. معينة نتيجة له تكون ،األداء في الدافعية أثر مثال،. التابع غيرالمت في المستقل
 .صعوبته درجة أو العمل نوع أو الجنس، أو العمر متغير

 حتى بة،التجر من( عزله) إبعاده  على عملوي الباحث، يطرة س تحت يقع لذيا لمتغيرا هو. بطالضا المتغير ـ 4
 .التجربة في الخطأ مصادر من يقلل

 ال الوقت نفس وفي التجربة، تصميم  ضمن الباحث يريده ال الذي المتغير هو. العارض أو الدخيل المتغير ـ 5
 هذه  وفي. قلالمست المتغير ىعل يؤثر أي ث،البح ائجتن على ريؤث ولكنه. إبعاده يستطيع وال سيطرته، تحت يقع
 .ص ،1995 الشربيني، زكرياء) وتفسيرها النتائج مناقشة عند االعتبار بعين هيأخذ أن الباحث، على ينبغي الة،حال

 (.41 -40 .صص ،1995 القرشي، الفتاح عبد الصبوة، نجيب محمد ؛24

 التجريبية المقارنة( 5
 عن ةالفرضي وتعبر. معين تأثير لها كونسي ةالتجريبي جةالمعال بأن نبؤات تعد التي يةتجريب ةيضبفر ربةالتج تبدأ

 التجريبية  المعالجة مجموعات أن أي. إدخالها سيتم  التي التغيرات عن الناجمة االستنتاجات مثل التوقعات
 جمع بهدف وتنفيذها ربةللتج طيطخالت يتمو. التجريبية المعالجة تأثير بسبب تختلف سوف الالمعالجة، ومجموعات

" التجريبية المجموعة" األفراد من لمجموعتين حاجة هناك تجربة، ألبسط وبالنسبة. ةفرضيبال القةع لها التي األدلة
 تتعرض) خاصة بمعالجة تحظى التي المجموعة بأنها التجريبية المجموعة وتعرف". الضابطة المجموعة" و

 استعمال  إن. (تقلالمس غيرللمت تتعرض ال) معالجة بأية الضابطة موعةالمج حظىت ال نمابي(. المستقل للمتغير
 التدريس أدى إذا مثال،. المعالجة لتأثير البديلة التفسيرات من عدد تخفيض على الباحث يعين ضابطة،ال المجموعة
 ذه به تدرس لم رىأخ جموعةمب قارنةم التالميذ من مجموعة لدى جيدة  نتائج إلى الجغرافيا لمادة  االستقراء بطريقة

 تشيزر لوسي آري، دونالد) مقبوال يكون تدريسال في ستقراءاال طريقة يربتأث يجةالنت هذه تفسير فإن الطريقة،
 (.337 .ص ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس،
 فيه متت الذي الموقف هو والتربية، النفس علم في التجريبية المقارنات في المألوف الموقف فإن كل، وعلى

 في  التجارب أغلب وتدرس". رنةالمقا موعاتمج" ه هذ عىوتد مختلفة، جاتبمعال تحظى وعاتمجم بين قارنةالم
 عدم  مقابل واحدة معالجة نتائج بين الفرق من بدال المعالجات من أكثر أو اثنين نتائج في والتربية، النفس علم

 ب،الحسا مادة يف التحصيل في ينمجموعت بين نةالمقار تمت إذا ،منه فائدة ال األمر يبدو فمثال،. كليا المعالجة
 المقارنة تتم  أن ذلك، من واألفضل. طريقة بأية تدريسها يتم لم واألخرى تقرائية،االس لطريقةبا تدريسها تم  ماإحداه
 عاتومجم بين المقارنة وتفيد(. ب) بطريقة تدريسها تم  واألخرى( أ) بطريقة تدريسها تم  إحداهما مجموعتين بين

 لم  ومجوعات يبيةتجر معالجاتل تعرضت عاتمجمو قارنةبم الحال هو لمامث مختلفة، يبيةتجر بمعالجات حظيت
. بديلة تجريبية معالجة بأية تحظ لم  التي المجموعة إلى" الضابطة المجموعة" مصطلح ويشير. لذلك تتعرض

 تعرضت موعةمج فمقارنة. يوالتربو يالنفس يالعلم البحث في جدا مهم تصميم  المجموعات، بين والمقارنات
 تعرضت مجموعات أو مكافئة، مجموعة أو ،تجريبية لجةلمعا تتعرض لم اتمجموع مع تجريبية لجةلمعا
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 جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) ثقة محل نتائج على الحصول الممكن من تجعل بديلة، تجريبية لمعالجات
 (.338 -337 .صص ،2004 رازافيه، أصغار
 المتغيرات جميع في كافئةمت لضابطةوا يبيةالتجر تاالمجموع تكون نأ يجب لتجريبية،ا ةالمقارن يةعمل احنجلو
 .المستقل للمتغير تعرضها في فقط وتختلف التابع، المتغير على تؤثر أن يحتمل التي

 ؟اإلرشادية البرامج في البحوث جازإن تم كيف: ثانيا
 النفسي، اإلرشاد مجال يف الباحثون أخذ هل نتساءل، ي،التجريب جالمنه نع المعلومات هذه  عرض وبعد
 ؟بحوثهم تصميمات في التجريبي لبحثل ثةالثال سيةاألسا ناتبالمكو

 التجريبي للضبط بالنسبة( 1

 بلق له وجود ال أنه صحيح. المستقل المتغير وهو إنجازه، يتم  الذي اإلرشادي البرنامج إن :المستقل المتغير ـ 1
 وتفعيله  فيه التحكم ميت هل كنول شيطه،وتن عيلهبتف الباحث يقوم و المفحوصين، ئصخصا من خاصية وليس بة،رالتج

 في المفحوصين، وأحد المرشد بين يحدث ما فإن فردية، اإلرشادية الجلسات كانت إذا ألنه ؟ تامة بدرجة وتنشيطه
 ألن. لتجريبيةا المجموعة فسن من رينخآ حوصينمف مع األخرى الجلسات في يحدث ما هو ليس الجلسات، أحد
. التجربة تنفيذ خالل أي مختلفة، فتجعلها اإلرشادية، الجلسات أثناء لتتدخ لتيا لعواملوا لظروفا من العديد ناكه

 اإلرشادي، للعمل واستعداده  مزاجه، صفاء مدى حيث من نفسه، بالمرشد يتعلق بعضها والعوامل الظروف وهذه 
 لمح ضطرابباال افهاتص درجة حيث من مسترشد،بال يتعلق ما هاومن. ينجزه  ماوفي اءتهفك في تهوثق وخبرته،

 العملية نحو واتجاهه اإلرشادية، الجلسات حضور في وانضباطه بالمسترشد، ثقته ومدى اإلرشادية، ةالعملي
 مما  ضعيف، لتجريبي،ا المنهج في أساسي مكون وهو المستقل، المتغير في الباحث تحكم أن يتبين وهنا. اإلرشادية

 .للتجربة يالداخل الصدق دميه

 له تعرض الذي اإلرشادي البرنامج أن يجزم  أن الباحث يستطيع ال ضبطها، يتم  م ل إذا .دخيلةال تغيراالمت ـ 2
(. اإلرشادي البرنامج أجله من أنشئ الذي السلوك) التابع المتغير على األثر له كان الذي فقط هو المفحوصون،

 أن عليه ين،المتمدرس من موعةمج لدى ناالمتحا قلق اعرمش خفض بغرض دياإرشا برنامجا يعد الذي فالباحث
 والدافعية، كالذكاء، االمتحانات، في األداءب عالقة لها أن تبين التي المتغيرات في جدا متجانسين مفحوصين يختار

 للعام  لمعيدينا للمتمدرسين بالنسبة) المتحانا بموضوع السابقة والمعرفة االمتحان، أسئلة صعوبة/ وسهولة
 مشاعر خفض إلى أدى الذي هو وحده اإلرشادي البرنامج أن من تأكدام يكون نأ يمكنه ال وإال وغيرها،( لدراسيا

 . االمتحان قلق
 الصدق يهدم  أن شأنه من وهذا. بها اهتمام  لهم  يكن ولم  الدخيلة، المتغيرات يضبطوا لم الباحثين أن المؤكد، ومن

 .لتجربةل لداخليا

 التجريبية للمعالجة لنسبةبا( 2
 التصميمات أضعف من وهو التابع، للمتغير بعدي/ قبلي والقياس الواحدة، يبيةالتجر العينة ميمتص تعمالاس تم 

 .تةوامتف بكميات المستقل المتغير تقديم  كذلك، يتم ولم الضابطة، المجموعة تستعمل ولم. التجريبية

 

 ونالمفحوص( 3
 بالباحثين وااتصل قد كانوا هل حبهم؟س تم كيف اإلرشادي، تدخلال حاالتهم  تدعتاس الذين وصينمفحلل بةسبالن
 وعادة  أشخاص، من طلبوا الذين هم الباحثين أن أم  ؟ منها يعانون نغصاتم أو مشكالت بسبب إرشادهم  منهم  وطلبوا

 علمي، حدود في هإن ؟ إرشاد إلى حاجة في تمشكال كأصحاب يتطوعوا أن األسوياء، الجامعة طالب من يكونون ما
 مصحات على يترددون الذين من كانوا أن يحدث ولم. السوي م العا صلاأل بين من ادة،ع فحوصينالم اختيار يتم 

(. التشخيص وليس) المستعملة القياس أداة على درجاتهم ترتفع الذين من اختيارهم يتم  كما. إرشادية أو نفسية
 اعتباره  م فيت ان،االمتح ققل تقيس أداة  على الفرد درجة ترتفع أن ييكف هل تساءل،ن وهنا. ةالواحد للمرة  وتستعمل
 جعلت ،سوية عينات لكونها أم  ؟اإلرشادية حاجاتها هي ما وية،س العينات كانت وإذا ؟إرشاد إلى حاجة في شخصا
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 لدينا تتوفر ال مي،عل حدود يف نه،أل ؟ مصدرها فما سوية، غير عينات كانت وإذا ؟ناجحة كلها اإلرشاد برامج
 العينات تسحب حتى غيره، أو األسرة  أو العمل أو ربيةالت مجال في سواء دانيا،مي رشاداإل تتولى عيادات أو مراكز
 بسبب نفسية خدمات طلبوا أن يحدث لم الذين الجامعة، طالب من كانت ما كثيرا المستعملة، فالعينات. منها

 .سواءلا فيهم يفترض اليبالتو ا،له اتعرضو حياتية صعوبات

 رشاداإل ضوعمو السلوك تشخيص( 4
 على المستعملة األدوات تتوفر هل ؟ لتعديله اإلرشادي البرنامج أجله من أنشئ الذي وك،السل تشخيص تم فكي
 الذي جتمعالم على التقنين معايير لها واستخرجت ؟جيدة سيكومترية بشروط تتميز بحيث التشخيص أدوات شروط

 تشخيص ائلوس ستعمالا من بد ال أم ،واحدة رةلمو واحدة، بأداة التشخيص يكفي هلو ؟اإلرشاد نةعي نهم تبسح
 في  عادة تستعمل ال بأدوات التشخيص تم وربما ؟ مرة من أكثر تشخيص أداة لاستعما أو كالمقابلة، أخرى،

 .لالكتئاب بيك آرون قائمة مثل التشخيص،

 ادشواإلر صالتشخي على التدريب( 5
 على بونمدر رشاد،واإل شخيصالت واومارس ة،دياإلرشا البرامج حول بحوثا نجزواأ الذي نباحثوال هل

 إن . الحياة  مجاالت بتعدد متعددة اإلرشاد مجاالت وأن خاصة ؟وفنياته اإلرشاد على ومدربون وأساليبه، التشخيص
 عم التوافق أجل نم يعد الذي مجالبرنا ريغ سرية،أ مشكالت مع التوافق أجل من يعد الذي اإلرشادي البرنامج
 .اإلرشاد لبرامج علمية فيةخل تؤسس يالت ظرياتالن لككذ عددتتو .مهنية مشكالت

 ثورنواه أثر( 6
 ؟بحوثهم  نتائج في تأثيره  حجب على فعملوا ،ثورنواه أثر اإلرشاد في الباحثون أدرك وهل

 شادراإل حوثلب المناسبة المناهج إليكم ومبدئيا،: ثالثا
 للمتغير البعدي ياسوالق قبليال القياس بين قالفر يأ ة،المقارن على ديةاإلرشا البرامج حول لبحوثا دتاعتم
 تتعرف التي أي الفارقية، البحوث في مناهج ثالثة وهناك. والضابطة التجريبية المجموعات بين الفرق أو. التابع
 شبه( 2. ريبيالتج المنهج( 1 :هي ينات،الع بين أو تاقياسال بين الفروق مالحظة خالل من البحث نتيجة على
 .المقارن/ العلي جالمنه (3. بيريتجال

 تقديم ينبغي الثالثة، المناهج بين وللفرق. التجريبي المنهج عن الحديث تم  الورقة، هذه  من السابق، العرض وفي
 :هال وفق تجرى لبحوث أمثلة

 التجريبي المنهج( 1
 .أمثلة

 .االنتباه زتركي على الضوضاء أثر ـ 1
 .سيدراال التحصيل على التعزيز أثر ـ 2
 .المشكالت حل في التفكير على وترالت أثر ـ 3

 لتجريبيا شبه المنهج( 2
 :أمثلة

 .الدراسي التحصيل على المذاكرة  ساعات عدد أثر ـ 1
 .العصبية اإلثارة  استجابة على الكافيين أثر ـ 2
 .األبناء لدى العدواني السلوك ىعل سرةاأل أفراد عدد أثر ـ 3

 المقارن/ ِعل ِيال نهجالم( 3
 .أمثلة

 .مقارن بحث: اإلنجاز إلى الدافع في سينلجنا نبي الفرق ـ 1
 .مقارن بحث: لديهم  االجتماعي والنمو األطفال برياض االلتحاق ـ 2
 .مقارن بحث: الذات وتقدير التعليم سنوات عدد ـ 3
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 .مقارن بحث: األطفال لدى اعيماالجت ووالنم تم الي ـ 4
 :يلي افيم ليتمث ثة،الثال المناهج ينب الفرق أن نالحظ

 خاصية أي عن منفصل غير أو ومنفصل البحث، أو التجربة إجراء قبل المستقل المتغير وجود عدم  أو وجود. 1
 .العينات خصائص من

 وكذلك التجربة، أثناء وتنشيطه وتفعيله المستقل المتغير في التحكم  على قدرته عدم  أو الباحث قدرة  مدى. 2
 .الدخيلة المتغيرات ضبط

 لتجريبيا منهجال في -1
 التجربة، أثناء بتنشيطه فيقوم  التوتر، أو التعزيز أو الضوضاء وهو المستقل، المتغير في التحكم  الباحث تطيعسي
. تةوامتف بكميات لمفحوصينل ويقدمه. المفحوصين خصائص عن ومنفصال التجربة، إجراء قبل منعدما كان وقد

 المتغيرات) األخرى راتالمتغي في بهينمتشا المفحوصين من جموعةم بإعداد التجريبي الضبط عملية وتجرى
 ففي(. المشكالت حل سلوك أو الدراسي التحصيل أو االنتباه) التابع المتغير في تؤثر أن طبيعتها من التي( الدخيلة
 ضع ي جموعات؛م ثالث إلى ائياعشو المفحوصين ثالباح يقسم  ه،االنتبا زتركي لىع الضوضاء أثر حول البحث

 المجموعة ويضع الضوضاء، متوسطة حجرة في الثانية المجموعة ويضع الضوضاء، شديدة حجرة في ىلواأل
. المطلوبة الضوضاء مستويات إلعداد الصوت بمهندس يستعين أن ويستطيع. الضوضاء ضعيفة حجرة  في األخيرة 

 يختبر ذلك وبعد. قيقةد 20 مدته ما، وضوعم حول قصيرا، مافيل الوقت، نفس في الثالثة، تللمجموعا يقدم ثم
 .االنتباه  تركيز وهو التابع، المتغير في بينها يقارن ثم . الفيلم  في شاهدوه ما إلى انتباههم  مدى في الثالثة اتالمجموع

 التجريبي شبه المنهج في -2
 .اليوم  في دروسهم  ذالتالمي فيها كريذا التي لساعاتا عدد وهو قل،المست يرغالمت في جزئيا الباحث يتحكم 
 دور إن. المفحوصون يمارسه كسلوك التجربة إجراء قبل موجود إنه كليا، لباحثا يحدثه ال تقلالمس فالمتغير
 وعة المجم ونكفت. يهملد المستقل المتغير وجود كميات وفق مجموعات في المفحوصين توزيع في يتمثل هنا الباحث

 4 ـ 2 بين كرونيذا الذين من ةالثاني لمجموعةا وتكون. اليوم في ساعات 4 من أكثر يذاكرون الذين من لىواأل
 هكذا تقسيمهم ويتم. اليوم في ساعتين 2 من أقل يذاكرون الذين من فتكون الثالثة المجموعة أما. اليوم  في ساعات

 أن طبيعتها من التي غيراتالمت في ينوامتس جميعهم  كونونوي. لغرضا لهذا مإليه يوجه سؤال عن إلجاباتهم وفقا
 تحصيليا اختبارا الباحث يستعمل التابع، المتغير في األثر ولقياس(. الدراسي التحصيل) التابع يرالمتغ في تؤثر
 ادق،ص آمال ،بحط أبو فؤاد) (الدراسي التحصيل) التابع المتغير في الثالثة المجموعات بين يقارن وبعدها. جيدا

 (.96 .ص ،1991

 المقارن/ ليالع نهجالم في -3
 Attribute المنسوب بالمتغير فيه المستقل المتغير ويسمى. للحدث اجعلرا أو الالحق ثبحال كذلك، ويسمى
variable، المنسوب المتغير في إطالقا يتحكم ال الباحث إن. العينات بين الفرق وهو البحث، نتيجة إليه تنسب ألنه، 

 يتصفون صين،المفحو خصائص من خاصية هبصفت لبحث،ا إجراء قبل جودمو فهو. تنشيطه أو تفعيله طيعيست وال
 قبل  إحداثه في دور أي للباحث وليس البحث، إجراء قبل فيه وجدوا أو فيه يوجدون وضع أو البحث، إجراء قبل هب

 متغير هنا ووه الجنس، يعتبر اإلنجاز، إلى عالداف يف جنسينال بين الفرق لوايتن الذي البحث ففي. أثناءه أو البحث
 وفقه المفحوصين تقسيم إال عليه وما. إحداثه في دور أي حثللبا ليس جية،البيولو عواملال أحدثتها خاصية قل،مست
 دخيلة، متغيرات بمثابة هي التي األخرى، الخصائص من كثير في ومتجانسين وإناث، ذكور مجموعتين؛ إلى
( التابع رالمتغي) نجازاإل إلى افعالد يقيس مث. وغيرها عليميالت والمستوى دياالقتصا تماعياالج توىسوالم سنكال
 المقارن، العلي المنهج وفي. التابع المتغير في المجموعتين بين يقارن وبعدها. مناسبة قياس بأداة مجموعة كل لدى
. المتغير هذا ىإل ينسب العينات بين مالحظته تتم فرق يأ ألن ،المنسوب المتغير نقول بل المستقل، المتغير نقول ال

 أري، دونالد) الذكوري الجنس عامل إلى ينسب الفرق هذا فإن جاز،اإلن إلى دافعال في الذكور لحلصا لفرقا كان فإذا
 (.400- 399 .صص ،2004 رازافييه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي

 :أنه القول، يمكن عرضه، سبق ما وبعد
 المنهج عإتبا بوسعه فإنه تامة، ةبصور تنشيطهاو تفعيلها لباحثا استطاعة في لةالمستق تغيراتلما تكون عندما

 . تجريبيال
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 .التجريبي شبه المنهج إتباع فيمكنه جزئيا، المستقلة للمتغيرات وتنشيطه تفعيله كان إذا أما
 ليهفع تنشيطها، طيعيست وال اثها،إحد في هل دور ال بحيث منسوبة، مستقلة متغيرات الباحث لدى تكون عندما أما

 .رنالمقا/ يالعل المنهج إلى تحولي أن

 ؟اإلرشاد برامج يف للبحوث المناسب المنهج ما ن،واآل: رابعا
 الذي للمنهج االختيار له باحث وكل. باختصار المختلفة، بتصميماتها يلي فيما ذكرها يأتي مناهج، ثالثة هناك

 .تعمالهاس على هتوقدرا ،بحثه هدف يالئم 

 تجريبيال منهجال( 1
 حتى تصميماته لواتن من بد وال. األساسية وشروطه تعريفه حيث من التجريبي المنهج سابقة فقرات في لتوانت
 وأبين للتجربة الداخلي بالصدق المقصود إلى أشير ذلك، قبل ولكن. الباحث القارئ لدى وتتضح الصورة تكتمل

 .لبالفش أو نجاحبال تجريبي صميم ت أي على نحكم  لالعوام هذه لخال من نهأل. فيه تؤثر التي العوامل

 فيه المؤثرة العواملو جربةللت ليلداخا صدقال( 2
/ الباحث ثقة إلى للتجربة الداخلي الصدق ويشير. للتجربة الداخلي الصدق هو البحثي، للتصميم لواأل المعيار إن

 في وتنشيطه فعيلهبت قام  الذي تقلالمس المتغير هاسبب كان تابع،ال متغيرلا على االحظه التي التغيرات أن في المجرب
 جيدا،  ضبطا الدخيلة المتغيرات يضبط تصميما وضع إذا إال المجرب،/ الباحث يهاإل يصل ال الثقة وهذه. ربةالتج

 .التابع المتغير على تؤثر ال حتى بإبعادها
 الداخلي قللصد تهديدات ثلتم ،دخيلة راتمتغي عشر Stanley (1966) ستانلي و Campbell كامبل وحدد

 :يلي ما وهي. بحثلل التجريبي صميم للت

 والقياس القبلي القياس بين الزمنية المدة  تلك في أي للمفحوصين، المستقل المتغير تقديم  أثناء .تاريخال ـ 1
 أثر نهاأ على إليها ريشا روف،ظوال داثاألح هذه. التابع المتغير في تؤثر وظروف أحداث تقع أن يمكن البعدي،
 إرشادي لبرنامج البكالوريا امتحانات على قبلونم تالميذ فيه رضيتع الذي الوقت في ثال،الم سبيل فعلى. التاريخ
 الوطنية  التربية وزارة  أن مضمونه خبرا اإلعالم وسائل تنقل ،(التابع المتغير) لديهم االمتحان قلق مشاعر لخفض
 كان إذا ديتأك أن الباحث يستطيع ال الحالة، هذه  وفي. غيرها دون االمتحان فيها يجرى وسرالد من مجموعة حددت
 إن. الخبر من تأثير هناك أو فقط،( المستقل المتغير) اإلرشادي البرنامج سببه التابع، المتغير في ثحد الذي رالتغي

 أثيرالت ومقدار ادي،اإلرش لبرنامجا أحدثه يالذ ثيرالتأ مقدار معرفة استحالة إلى يؤدي مما متداخالن، التأثيرين
 .الخبر أحدثه الذي

 التجريبي، البحث أثناء الزمن، مرور مع األفراد داخل تحدث التي العمليات هذه  .الداخلية ياتمللعوا نضجال ـ 2
 ونكي قد ي،البعد القياس ففي. التابع المتغير على تأثير من تحدثه ما بسبب الداخلي، الصدق على تؤثر قد

 يجعل امم. القبلي سالقيا في ليهع اكانو مما خبرة  أكثر أو دافعية أقل أو ،تعبا أكثر أو ا،عمر أكبر وصونالمفح
 البرنامج خالل من منها التخلص أراد التي األفراد لدى السلوكية المشكالت بعض أن يقينا، يعلم  ال الباحث

 .وغيره سلوكيا التحسن نحو يتهم دافع بسبب أو مفحوصين،لا أعمار زيادة بسبب زالت أم بسببه زالت قد اإلرشادي،

 عن النظر بغض البعدي، القياس في المفحوصين أداء لىع القبلي ياسللق التعرض ريؤث قد. بليالق القياس ـ 3
. عديالب القياس في أفضل بشكل فيؤدون القبلي، القياس من المادة  المفحوصون يتعلم  قد ألنه. التجريبية المعالجة

 دي،البع لقياسا في الحسن داءلأل يجياتإسترات طوروا أو االختبارية، ةوالبيئ االختبار صيغة يألفون صاروا هم نأل
 القياس في المفحوصين درجات من ترفع أن يمكن هذه، الممارسة آثار إن. البعدي القياس في قلقا أقل صاروا أو

 في زيادة Anastazi أنستازي وجدت فقد. اتالدرج ذه ه على قاإطال تأثير أي المستقل للمتغير يكون وال البعدي،
 القبلي القياس فإن والشخصية، االتجاهات قياس حاالت وفي. مرة  ثانيول مرة  لوأل كاءالذ قياس بين الذهني المعدل

 لهاوايتن التي والقضايا األسئلة في التفكير على يحفزهم  أو البعدي، القياس في تكيفا أكثر المفحوصين يجعل قد
 .مختلفة اتإجاب البعدي ياسالق في فيعطون نستبياالا
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 فإذا. التابع المتغير قياس نتائج على تؤثر للقياس، حيتهاصال ومدى لقياس،ا أدوات طبيعة إن. القياس أدوات ـ 4
 األسلوب بنفس المقابلة يجري ال قد المجرب،/ الباحث فإن مقابلة، عن عبارة والبعدي القبلي في القياس أداة  كانت
 كما . تساهال أو ماالإه أو ملال أكثر أو خبرة  وأكثر صرامة رأكث البعدي قياسال في يكون فقد .القياسين راءإج أثناء
 أداة  تكون أو السيكومترية، شروطها ضعف حيث من للقياس كفاءة  أقل تكون قد والبعدي، القبلي القياس أدوات أن

 االختبار  طول ثحي من أو صعوبة،وال السهولة ثحي من ي،دالبع اسالقي أداة  عن كثيرا مختلفة القبلي القياس
. النتيجة في ذلك أثر القياس، ألدوات التكافؤ ثبات ضعف كلما أنه مفادها بحثية مسلمة اكوهن. سينالقيا في وقصره

 ةالثق دم ع إلى يدؤي مما للتجربة، الداخلي الصدق على تؤثر المجرب،/ الباحث إليها ينتبه ال قد التي العوامل هذه إن
 .نتائجها في

 يحصلون والذين( متطرفة) ياعل رجاتد على ونيحصل ذينال المفحوصين أن ويعني. حصائياإل االرتداد ـ 5
 القياس في الحسابي الوسط من تقترب درجات على سيحصلون فإنهم القبلي، القياس في( متطرفة) دنيا درجات على

 في الحسابي الوسط نحو التحرك إلى المتطرفة رجاتالد( ميل) نزعة ييعن اإلحصائي فاالرتداد إذن،. البعدي
 مصدره يكون ولكن المستقل، المتغير مصدره  ليس والبعدي، القبلي ينالقياس ينب فرقا تجين هذاو. بعديةال القياسات
 .اإلحصائي داالرتدا

 حثهب محل وننيكو ذينال للمفحوصين المجرب/ الباحث اختيار عند. للمفحوصين الفارقي االختيار ـ 6
 جيدا اهتماما يولي فقد. بطةضا مجموعةو يبيةتجر موعةمج إلى تقسيمهم  عند المعايير سبنف يعمل ال قد التجريبي،
 عند المعايير واختالف. الضابطة للمجموعة اختياره  لدى االهتمام هذا عن يتخلى ولكنه التجريبية، للمجموعة

 توفرت ال معينة صائصبخ التجريبية عةالمجمو تتميز فقد. حيزتالم وقفم في الباحث يضع المجموعتين، اختيار
 من التجريبية المجموعة أفراد يكون أو الذكاء، أو التعليمي المستوى أو نكالس بطة؛الضا ةالمجموع أفراد لدى

 فضخين ندئذوع. المتطوعين من ليسوا الضابطة المجموعة وأفراد( دافعية لديهم) التجربة في لالشتراك المتطوعين
 .خيلةالد لمتغيراتا في بالفروق ةالتجرب نتيجة ثرفتتأ للتجربة، يالداخل الصدق مستوى

 التجريبية المجموعة في األفراد عدد ينقص أن البعدي، والقياس القبلي القياس بين يحدث. التجريبي لتسربا ـ 7
 ألنه. طويلةال الزمنية اتالفتر اتذ لتجاربا في الفقد أو التسرب من النوع هذا ويكون الضابطة، المجموعة في أو
 وتظهر . مراحلها بعض عن يغيبون أو التجربة، في ستمراراال في رغبتهم  عدم عن يعبرون أو بعضهم، يسافر قد

 .للتجربة الداخلي الصدق ضيقو امم. النتيجة أي التابع، للمتغير البعدي القياس في الفقد أو التسرب هذا آثار

 ةالتجرب ءإجرا يتم عندما التجريبية، شبه التصميمات في ،خاصة هذا، دثحي. أخرى لوعوام سالقيا تفاعل ـ 8
/ الباحث يعتقد حين ففي. الدراسية الصفوف مثل عشوائيا، وتوزيعها اختيارها يتم لم وثابتة، مةتا مجموعات على

 هم  من الصفوف حدأ تالميذ بين كوني قد أنه إال القبلي، القياس أثناء متكافئة( الصفوف) المجموعات أن المجرب،
 الفرق إن. المعيدين من هم من خراآل الصف ذتالمي بين يوجد ال بينما متقدمة، سن ذوي الدراسية للسنة المعيدين من
 لالشتراك  المتطوعين من التجريبية المجموعة أفراد يكون أو. النتيجة في يؤثر دخيل متغير العمر، في الصفين بين
 في ؤثري سوف دخيل، يرمتغ التطوع، املع إن. المتطوعين غير من ضابطةال جموعةمال فرادوأ التجربة، في
 .للتجربة الداخلي الصدق إلى يسيء مما. لنتيجةا

 بحث في المثال، سبيل فعلى. للتجربة الداخلي الصدق يهدد ما يحدث قد للتجربة، الفعلي التنفيذ أثناء. التنفيذ ـ 9
 ديرش بينما يدة،ج خبرة ذو مرشد التجريبية جموعةالم أفراد شادبإر يقوم  قد تين،بطريق اإلرشاد حول تجريبي
 المجرب،/ الباحث من تحيز يحدث وقد. سهوا أو عمدا هذا يحدث وقد. ةالخبر قليل مرشد ابطةالض عةالمجمو
 اليبساأل من أفضل أنه فيعتقد وتطويره، تصميمه من األسلوبين أحد يكون لإلرشاد، أسلوبين بين يقارن عندما

 الضابطة ةبالمجموع ةمقارن نتيجتها في تتحسن ريبيةالتج المجموعة لجع إلى قصد غير عن فيميل خرى،األ
 زايد ؛34 ،1995 الشربيني، زكريا ؛345 -339 ،2004 وازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد)
 ؛229 -228 ،1999 إليوت، برترو رانج،تبيس نسينا باركر، كريس ؛100 -99 ،1994 الحارثي، عجير بن

 (.310 -309 ،1995 لعساف،ا حمد بن صالح
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 تجرى كانت ،1932 ،1927 عامي بين Hawthorne effect وصينالمفح تاتجاها أو ثورنواه أثر ـ 10
 حدة تالم ياتبالوال بشيكاغو، Western Electric الغربية الكهرباء لشركة التابعة ثورن،واه مصانع في بحوث
 جورج سهمرأ وعلى األمر، لأو في الباحثون، افترض. تاجاإلن زيادة إلى تؤدي التي عواملال حول ريكية،األم
 من  مجموعتين فاختاروا. المشكلة يحل سوف والطبيعية المادية الظروف تحسين أن ،G. Elton Mayo وماي إلتون

 المجموعة  أن إال. إنتاجها ارتفعف( التجريبية المجموعة) حداهماإل والطبيعية المادية الظروف بتحسين قاموا العمال،
 عامل وجود إلى تشير النتيجة هذه  ألن الباحثين، كأرب مما لك،كذ تاجهاإن ارتفع( الضابطة المجموعة) األخرى
 رةالشهي ثورنواه تجارب سلسلة بدأت وهكذا. الضابطة المجموعة لدى المتوقعة غير اإلنتاج زيادة وراء مجهول

 م وعل ناعيالص لنفسا علم مراجع في ذلك سيجد ادة االستز أراد ومن هنا، الشرح طيلأ ال. )العامل هذا نع ثللبح
 أنه المفحوص أو الفرد معرفة هو التجارب، هذه من اشتقاقه تم  الذي ثورن،واه أثر معنى لكن(. والعمل يمتنظال نفس
 والطبيعية،  ةالمادي ظروفها نتحسي يتم لم اأنه رغم ،كذلك هاإنتاج زاد الضابطة فالمجموعة. واهتمام  مالحظة محل
 أنهم  يعتقدون أفرادها جعل مما. اإلنتاج لرفع شركةال به تقوم الذي بي،التجري ثالبح في تشارك أنها عرفت نهاأل

 فعتفارت واالعتزاز، بالفخر فشعروا التجريبي، البحث في مشاركتهم  خالل من الشركة وتطوير نجاح في يساهمون
 (.169 -168 .صص ،1993 طه، لقادرا عبد فرج). اإلنتاج وزيادة العمل نحو يتهم عداف

 الصدق في المؤثرة العوامل يلي، فيما لواأتن للتجربة، اخليالد الصدق في ة المؤثر العشرة ملواالع رضع وبعد
 .التجريبية للتصميمات الخارجي

 التجريبية للتصميمات الخارجي الصدق( 3
 الصدق هو التجريبي للتصميم  نيالثا المعيار ماأ. الخارجي لصدقا وه التجريبي تصميملل لواأل رالمعيا إن

 إنهم . فقط العينة على اهتماماتهم  تتوقف ال عامة، أصول من بحوثهم  لعينات بهمسح دعن احثينالب إن. الخارجي
 نتائج  تعميم يف يرغبون أنهم أي. البحوث في شاركت التي العينات حدود بحوثهم نتائج زواتتج أن في يرغبون
 الصدق قيتعل إذن،. ثالبح يهاعل أجري التي تلك غير أخرى، وأشياء قفوموا وظروف معاتمجت على بحوثهم

 أصلها على لتعميمها معينة عينة على أجري الذي البحث نتائج قابلية بمدى أساسا، للبحث، أو للتجربة الخارجي
 ضاع،أوو عامة، أصول ألية الباحث، أليس وهنا. لبحثا ينةع نمض كونواي لم أشياء أو أناس على أو العام،

 العام، أصلها على العينة من النتائج تعميم إن ؟عليها البحث ئجنتا تعميم يمكن ،سقيا راتومتغي تجريبية، ومتغيرات
 يةالعمل ذه هو(. زئيالج االستقراء) العام  إلى الخاص من االستنتاج ينتقل حيث االستداللي، اإلحصاء أهداف من هو
 العام  صلاأل على ئهإجرا وبةصع بسبب عينة، على البحث إجراء عند ي،العلم العمل ماتمقو من أساسيا مامقو تعد

. البحث عليها أجري التي العينة هو ما، لبحث الخارجي الصدق درجة في يتحكم الذي األساسي والعامل. المستهدف
 على البحث أو بةالتجر نتائج ميمتع يمكن الذي دىالم ووفق. عامال صلهاأل مثيلهات هو الجيدة، للعينة الوحيد والشرط
 الباحثان وحدد. خارجيا صدقا يمتلك البحث أو التجربة بأن القول كنيم القياس، وأدوات والظروف العام، األصل
 الفقرات  في لهاواأتن التجريبي، للتصميم  الخارجي الصدق من أنواع ثالثة Glass(1987)  غالس و Smith سميث
 (.353 .ص ،2004 يه،وازاف أصغار بس،جاكو تشيزر لوسي آري، دونالد) اآلتية

 عامال لألصل ارجيالخ قالصد ـ 1
 نتائج عليه تعمم الذي المجتمع بتحديد يتعلق ، Population Validityالعام  لألصل الخارجي الصدق إن
 التي الطريقة بنفس وايتصرف أن لهم يتوقع ينذال فراداأل مجتمع هو ما: التالي السؤال هنا الباحث ويطرح .التجربة
 التوصل تم  تيال النتائج نفس إلى كله، بحثه عند لتوصل،ا يتم  الذي المجتمع هو ما وأ ؟البحث عينة أفراد بها تصرف

 ؟عينة بحث عند إليها
 من فالخو مشاعر خفض في أخرى، طرق من أفضل معينة إرشاد طريقة أن إلى توصل باحثا أن لنفرض

 لجميع  امورب عينة،م والية وفي ينة،مع ببلدية مدارس في تدائي،االب عليمالت من لىواأل ةالسن تالميذ ىلد درسة،مال
 أكبر مجتمعات على التجريبية، النتائج من صادقة، نتائج تعميم  الباحث يستطيع ولكي. الجزائري القطر تالميذ

 Kempthorne كمبتورن زيمو. عليها ائجالنت ميم عت يمكن التي المجتمعات صحيح بشكل يحدد أن عليه سع،أوو
 مجتمع إلى تجريبيا، المنال، سهل مجتمع رويشي. دفالمسته عجتموالم يا،تجريب ل،المنا سهل مجتمع بين( 1961)

 األصل فهو المستهدف، المجتمع أما. منهم  البحث عينة وسحب إليهم، الوصول الباحث على يسهل الذين األفراد
 عجتمالم يكون أن يمكن السابق، المثال ساسأ وعلى. البحث جنتائ عليهم  يعمم  أن الباحث يدير الذين لألفراد العام 
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 تالميذ كل فهو المستهدف، المجتمع أما. باتنة والية في االبتدائية بالمدارس لىواأل السنة تالميذ هو منال،ال سهل
 .الجزائري القطر في االبتدائية بالمدارس لىواأل السنة

 :تينمرحل في يماتمتعال جرىت وهنا
 مجتمع من عشوائية عينة الباحث رتااخ فإذا. الالمن سهل المجتمع إلى العينة من التعميم يتم  لىواأل المرحلة في
 صعوبة دون تعميمها يمكن النتائج فإن( باتنة بوالية تعليمية مقاطعة من االبتدائية لىواأل السنة تالميذ) المنال سهل
 لىإ ريشي لي،االستدال فاإلحصاء. المنال هلس مجتمعا بصفتهم باتنة، لوالية االبتدائية لىواأل سنةلا الميذت كل على
 .منه سحبت الذي للمجتمع أيضا حيحص هو لعينة، صحيح هو ما أن لاحتما

 نةسال ميذتال جميع) المستهدف المجتمع إلى المنال سهل المجتمع من التعميم الباحث يريد الثانية، المرحلة وفي
. لىواأل المرحلة في الحال هو كما قة،الث بنفس التعميم  إجراء يمكن ال وهنا،(. ئريالجزا القطر لكل االبتدائية ىلواأل
 والمجتمع المنال سهل المجتمع) المجتمعين كال بخصائص وعميقة جيدة معرفة يتطلب التعميم هذا إجراء ألن

 من تعميموال. آخر إلى معمجت من التعميم في أكبر الثقة كانت ن،يالمجتمع بين أكبر التشابه كان فكلما(. المستهدف
 خالل  من الباحث، إليه يتوصل حكم مسألة هو بل إحصائيا، جرىي ال دف،المسته عجتمالم إلى المنال لسه المجتمع

 قدر جيد بشكل المنال سهل المجتمع يوصف أن ويجب. المجتمعْين خصائص عن معلومات من لديه يتوفر ما
 يمكن لة،الحا هذه  وفي. دفالمسته المجتمع عن افيه يختلف التي الجوانب على يدةج بطريقة تعرفوال. كانماإل
 لوسي آري، دونالد) المستهدف المجتمع على النتائج تعميم إمكان مدى حول جيدة  أحكام  إصدار القارئ أو باحثلل

 .(355 -353 .صص ،2004 وازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر

 البيئي يارجالخ قدالص ـ 2
 التي تلك غير أخرى، ظروف في جربةتال نتائج بتعميم  ،Ecological Validity البيئي الخارجي الصدق قيتعل
 النتائج توقع يمكن أخرى، ةبيئي وظروف ضاعأو أية في: التالي السؤال الباحث يطرح وهنا .التجربة فيها تأجري
 ؟نفسها

 المتغير حدثهأ الذي األثر أن على التأكيد ث،البح تصميم  فريو أن جبي لبيئي،ا الخارجي الصدق على وللحصول
 .المعنية التجريبية البيئة عن ستقلم تابع،ال يرالمتغ في الفعال المستقل

 التجريبية للبيئة ودقيقا تاما وصفا الباحث يقدم  أن هو البيئي، الخارجي للصدق لواأل المطلب فإن وبالتالي،
 هل ثال،فم. أخرى وظروف ضاعأو يف تعمم أن نتائجلل فيه يمكن لذيا المدى على م الحك مكني فقط، ذوعندئ. للبحث
 في ظروف على ةمعملي تجربة عن صادرة  نتائج تعميم  يمكن وهل. الريف على الحضر في أجريت ئجنتا تعمم 
 الواقعية؟ البيئة
 جربة،للت الداخلي قالصد زيزعلت روريض إجراء وهذا الدخيلة، للمتغيرات جيد ضبط تحت أجريت تجارب إن
 أو تجربةلل البيئي رجيالخا قالصد نم يقلل واقعية،ال لبيئةل مماثل غير يكون عندما التجريبي الضبط هذا ولكن
 .للبحث
 على يؤثر قد تجربة، في يشاركون أنهم  األفراد فمعرفة. التجريبية الترتيبات بسبب فعل رد أثر هناك يكون وقد

 يجعل قد بية،التجري المعالجة تقديم خالل أجهزة أو نمراقبي وجود فإن وأحيانا،. يةالتجريب ةللمعالج استجاباتهم
 التجريبي المتغير بأثر المتعلق التعميم يمكن ال بحيث العادية، استجاباتهم  من يغيرون التجربة في ينالمساهم فراداأل

 اره باعتب الفعل رد تأثير عن مثلةاأل أحد ،ثورنواه أثر ويعتبر. تجريبية غير بيئة في له تعرضوا أشخاص على
 موقف في ابطةالض المجموعة ضعبو ضبطه ينبغي ،ثورنواه أثر ةمشكل ولعالج. بيئي ارجيخ صدق مشكلة
 ستتأثران والضابطة، التجريبية المجموعتين، كال ألن. البحث في التابع بالمتغير عالقة له تكون ال آخر، تجريبي

 أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي ري،آ دونالد) بليةقا أكثر جموعتينالم بين قارنةالم تكون بالتاليو. ثورنواه بأثر
 (.356 -355 .صص ،2004 زافيه،وا

 (الفرضي التكوين صدق أو) للعمليات الخارجي الصدق ـ 3
 ريفات التع تمثيل بمدى Construct Validity الفرضي التكوين صدق أو للعمليات، الخارجي الصدق يتعلق

 يطرح وهنا .البحث متغيرات هي التي البنائية مفاهيم لل التأسيسية اتللتعريف تجريبيةال واإلجراءات جرائيةإلا
 لهذا التأسيسي التعريف مع يتفق هرمانز، مقياس وفق إجرائيا، اإلنجاز إلى الدافع تعريف هل: اليالت السؤال احثالب

 الدافع؟
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 نفس ببحث قام اإذ النتائج، نفس إلى آخر، احثب وصول نابإمك ك،كذل للعمليات الخارجي الصدق ويتعلق
 الذكور) النتيجة نفس إلى آخر باحث سيصل هل: تاليال السؤال يطرح وهنا ؟مختلفة إجراءات مستعمال المشكلة،

 هرمانز؟ مقياس غير آخر، مقياسا ملاستع لو( اإلناث من اإلنجاز إلى دافعية أكثر
 المستقلة غيراتللمت اإلجرائية التعريفات هو ة،الحال هذه في العتبار،ا بعين ذيؤخ الذي العوامل أحد إن

. كهربائية بصدمة القلق يستثار القلق، متغير على التجارب بعض في أنه لك،ذ على الوالمث. ةالتابع توالمتغيرا
 الشفوية تعليماتبال القلق يستثار أخرى، تجارب وفي. التجريبي اإلجراء هذا وفق إجرائيا تعريفه وينبغي

 فيه  مكني ذيال ىالمد ما لمثالين،ا هذين يوف. التجريبي اإلجراء هذا وفق كذلك، ائياإجر تعريفه نبغيوي. للمبحوثين
 هل آخر، مثال وهناك ؟ آخر إجرائيا تعريفا استعمل بحث ىعل ما إجرائيا تعريفا استعمل بحث استنتاجات تعميم 

 االختبارات  وفي ؟ إهانة تلقي سببه الذي اإلحباط سهنف هو هدفه، إلى صولالو في الفرد فشل سببه الذي اإلحباط
 استعمال عند نفسها النتيجة هي تكون موضوعي، اختبار مالباستع عليها لحصولا يتم  تيال نتيجةال هل التحصيلية،

 اختبار هسيقي لذيا بداعياإل التفكير نفسه هو تورانس، اختبار يقيسه الذي اإلبداعي التفكير هل ؟ المقال اختبار
 ة مالءم بمدى يتعلق م حك إجراءو رائية،اإلج التعريفات وصدق ثبات مدى م يقي أن ثالباح على يجب ،وهنا ؟ جلفورد

 .لديه معنى لها التي البنائية للمفاهيم التأسيسية للتعريفات اإلجرائية التعريفات
 تينم تصميم  ختيارا إلى جةاح في حثفالبا. ومطلوب ضروري أمر للتجارب والخارجي الداخلي الصدقين إن

 إلى الصدق من ينمع وعن على ولالحص ميلي حاالت،ال بعض في ولكن،. الخارجيو الداخلي صدقينال من كل في
 زيفها، من يزيد قد تعليمية، تجربة في وشديدا، صارما ضبطا الباحث يرتب عندما فمثال،. األخرى األنواع تهديد
 .ص ،1994 ي،الحارث عجير بن زايد) (الواقع في) فعلي ليميتع وضع ىلع نتائجال تطبيق قابلية سبيل ويقطع
 (.358 -356 .صص ،2004 وازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي ري،آ دونالد ؛100

 يوفر تصميم  اختيار إلى يرقى بما والخارجي، الداخلي الصدقين؛ بين وسط حل إلى الوصول هو والمطلوب
 . وبةالمطل ضاعواأل على النتائج يمتعم يتم  لكي ية،الواقع ببعض فاظاالحت مع سير،للتف بلةاق نتائجال لجعل كافيا ضبطا
 للتجربة، الخارجي للصدق الثالثة واألنواع للتجربة، لداخليا الصدق في المؤثرة العشرة العوامل عرض عدوب

 .منها الشهيرة  وخاصة التجريبية، التصميمات بعض يلي، فيما لواأتن

 تجريبيةال ميماتصالت: ساخام
 برجالم/ الباحث ةخط هو ة،العملي ةالناحي ومن. ضمنه التجربة تجرى فكري تصور هو التجريبي تصميم لا إن
 :هما بينجان في التجريبية التصميمات وتختلف. التجربة لتنفيذ
 .تفعيلها يتم  التي المستقلة يراتالمتغ عدد في. 1
  .مختلفة ريبيةتج الجاتعم إلى داألفرا( توزيع) تخصيص طريقة في. 2

 .القوية جريبيةتلا والتصميمات ة،الضعيف تجريبيةال التصميمات: هما مستويين، في التجريبية تماميالتص وتوجد

 الضعيفة التجريبية التصميمات( 1
 ية،التجريب المعالجة في أم التجريبي الضبط عملية في سواء بالضعيفة، توصف تجريبية تصميمات ثالثة هناك

 :يلي كما ثالثة، وهي التمهيدية، التصميمات أو التجريبية، قبل بالتصميمات اأيض تسمى كما

 فقط البعدي القياس ذو الواحدة ةالتجريبي مجموعةال ميمتص ـ 1
 إخضاعهم  دون المفحوصين من لمجموعة( مستقل متغير) معينة تجريبية معالجة تقديم  يتم التصميم هذا في
 إخضاع يتم التجريبية، الجةالمع تقديم من االنتهاء وبعد .التابع متغيرال على يلقب قياس أو مالحظة لعملية

 .التابع المتغير على يدعالب القياس أو لمالحظةل فحوصينالم
 وتطوير الدراسية المناهج تطوير عمليات في الشائعة التصميمات تلك التصميمات، من النوع هذا على وكمثال

 أو جديد تدريب برنامج أو جديد منهج م تقدي يتم  حيث. يالنفس العالجو إلرشادا برامج وتطوير التدريب برامج
 األفراد لمكتسبات البعدي القياس يتم  ذلك وبعد. محددة  ة لفتر لألفراد ديجد عالجي أسلوب أو ديدج إرشادي برنامج

 مدى م يتقو يتم  تها،مالحظ تم ت التي جالنتائ خالل ومن. النفسي العالج أو اإلرشاد أو التدريب أو الدراسي المنهج في
 في تحسنا كهنا أن تبين افإذ. العالجي أو ىرشاداإل أو يالتدريب البرنامج أو الدراسي جالمنه من هدافاأل تحقيق

 .لهم تقديمه تم  ما فعالية على يلدل ذلك كان المفحوصين، مكتسبات
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 هذا ثرأ قياس ثم  دي،إرشا امجنلبر صينالمفحو من مجموعة تعرض حالة ففي مضلال، التصميم  هذا ويعتبر
 البرنامج  بفعل أنها ،تظهر التي تيجةالن تباراع مقبولال غير من فإنه باإلرشاد، معنيال السلوك في جالبرنام

 على اإلرشادي البرنامج يحدثه الذي األثر، أن بمعنى. دخيلة أخرى عوامل إلى يرجع ربما ألنه. المقدم  اإلرشادي
 التجريبية للمجموعة اثلةمم ضابطة أخرى مجموعة وجود زمليست األمر إنف األثر، ولوضوح .واضح غير السلوك
 لدى اإلرشادي البرنامج أثر أيضا ويقاس أخرى، بطريقة إرشاديا برنامجا تتلقى رشادي،اإل رنامجالب تلقت التي

 فعالية على ذلك لد يبية،التجر المجموعة لصالح البعدي القياس في المجموعتين بين فرق وجد فإذا. أفرادها
 ؛ 226 -225 ،1999 ليوت،إ روبرت بيسترانج، نانسي باركر، كريس) أهدافه تحقيق يف اإلرشادي امجنالبر

 (.391 .ص ،1984 دالين، فان ديوبولد

 والبعدي القبلي القياسين ذو حدةالوا التجريبية المجموعة تصميم ـ 2
 اسلقي قبلي تباراخ إجراء( 1: تاخطو ثالث دة،اع بعدي، /قبلي نيالقياس ذو الواحدة  المجموعة تصميم  يشمل
 وقياس بعدي اختبار إجراء( 3(. ستقلالم رالمتغي) ريبيةالتج لجةللمعا ينالمفحوص تعرض( 2. التابع المتغير
 تباريناالخ درجات مقارنة طريق عن التجريبية المعالجة إلى يعزى الذي الفرق تقييم  ثم. أخرى مرة  التابع المتغير

 (.228 -226 .صص ،1999 إليوت، روبرت يسترانج،ب نانسي باركر، كريس) لبعديوا لقبليا
 مجموعة  استعمال عدم  بسبب يمكنه، ال باحثال أن هو الواحدة، المجموعة تصميم  في بيرالك قصورال إن

 اميق احتمال ئمادا فهناك .جريبيةالت المعالجة أحدثته والبعدي، القبلي القياسين، بين التغير أن من يتأكد أن ضابطة،
 .صص ،1994 الحارثي، عجير بن يداز) لتابعا المتغير في منه بجزء أو كله لتغييربا الدخيلة، اتالمتغير بعض
 (.360 -359 .صص ،2004 رازافييه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي أري، دونالد ؛106 -105

 الثابتة المجموعات مقارنة تصميم ـ 3
 الباحث تجعل ،(ضابطة) ارنةمق مجموعة وجود عدم وهو بقين،االس لتصميمينا في ودجوالم عيبال بسبب
 متغيرات إلى وليس التجريبية، المجموعة تلقتها التي المعالجة ىإل العف راجع لتابعا المتغير في التغير أن إلى يطمئن
 قبال ة دموجو أكثر، وأ موعتينجم عمالهباست هذه، الضعف نقطة تفادي لوايح الحالي التصميم فإن دخيلة، أخرى
 نتيجة بين باحثلا يقارن أن ،ذلك على الوالمث. بيةالتجري للمعالجة تتعرض التي هي فقط منها واحدة ثابتة، أو تامة

 نفس من التالميذ، من أخرى مجموعة ونتيجة معينة، بطريقة الحساب لتدريس تعرضت التالميذ من عةمجمو
 وفق لإلرشاد تعرضت مجموعة تيجةن بين يقارن أو .أخرى بطريقة الحساب سلتدري تتعرض الدراسي، المستوى
 أو السلوكي كالنموذج آخر، نموذج فقو رشادإلل تعرضت أخرى مجموعة ئجونتا عميل،ال حول المتمركز العالج
 .المعرفي النموذج
 فالباحث. بطةوالضا يةبالتجري المجموعات على األفراد توزيع في العشوائية يهمل أنه التصميم، هذا عيب لكن
 وه سببه ينهاب يظهر فرق وأي. جربةبالت عالقة لها التي الجوانب جميع في ئةمتكاف لمجموعاتا أن فقط يفترض
 التجريبية المجموعات بين المفترض التكافؤ لكن. التجريبية للمعالجة تعرضها عدم  أو تعرضها في الفاالخت

 الفروق هذه كونت وبالتالي بع،التا المتغير ىلع تؤثر غيراتمت في وقرف بينها تكون قد ألنه. كاف غير والضابطة
 المتغير وليس والضابطة، التجريبية وعاتالمجم نبي فروق هورظ إلى وأدت التابع، رالمتغي على أثرت التي هي

 .الفروق هذه ظهور إلى أدى الذي هو المستقل
 :نهاأل ضعيفةبال توصف السابقة، ثةالثال التصميمات أن نالحظ

 .يناتوالع للمفحوصين العشوائي وزيعتال إلى تفتقر. 1
 ،2004 يه،رازاف أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي أري، نالدود) لمقارنةل الضابطة المجموعات تستعمل ال. 2
 (.107 .ص ،1994 الحارثي، عجير بن زايد ؛361 .ص

 البرامج ليةافع بحوث في ةالمتبع يه صميماتالت هذه أن لنا يتبين الثالثة، التصميمات هذه عرض وبعد
 .جامعاتنا في نجزت التي رشاديةاإل

 عليةلفا أو لقويةا التجريبية التصميمات( 2
 المجموعات تعدد وفي للمفحوصين، العشوائيين والتخصيص االختيار في كلها تشترك ألنها ،ماالس بهذا تدعى
 ضبط ال بسبب تربية،لوا النفس علم في جريبتلل جدي بشكل بها يوصى تصميمات وهي. والضابطة التجريبية
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 تباعا لهاواأتنو(. 361 .ص ،2004 افيه،راز أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي أري، دونالد) توفره  لذيا التجريبي
 :التالية الفقرات في

 ضابطة مجموعات أو ومجموعة تجريبية مجموعات أو مجموعة بأسلوب التجريبي التصميم ـ 1
 :أتيي كما وهي عة،ومتن عيةرف يماتمتص خمسة ويتضمن

 .طفق بعدي اسوقي لألفراد عشوائي( توزيع) تخصيص وفق الضابطة المجموعة تصميم . 1
 العام األصل من عينة سحب يتطلب فهو. الحقيقية التجريبية يماتالتصم أقوى أنه مغر بسيط، التصميم  هذا
 على ينةعال أفراد( صصيخ) يوزع ثم. بحثال بمتغيرات عالقة لها خصائص في متجانسين أفرادها يكون

 ائيوشالع( لتخصيصا) التوزيع ويضبط. بعالتا للمتغير قبلي قياس أي يجرى وال. ئيةعشوا بطريقة ينمجموعت
 ويعني. فقط الصدفة إلى التجربة، قبل المجموعتين، بين فروق أية وتعزى. المحتملة الدخيلة المتغيرات يعجم

 المتغيرات في متماثلين كونوني المفحوصين، نم مجموعة باحثال يختار أن ائي،العشو التخصيص أو التوزيع
 أري، دونالد) الدخيلة متغيراتبال المتعلقة اتساالقي في عليها لونيحص التي درجاتال في ونوامتس أي الدخيلة،
 (.361 .ص ،2004 رازافييه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي
 يراتالمتغ فإن معة،الجا في ناجحة ةاجتماعي قاتعال تكوين أساليب حول يجرى اإلرشادي البحث كان فإذا
 واالنبساط،  االجتماعية، الدوافع: ثالملا سبيل على هي ،(ضبطها) صونلمفحوا فيها ىوايتس أن ينبغي التي الدخيلة
 داألفرا من مجموعة على يحصل أن وبعد. وغيرها التعليمي والمستوى والسن، والجنس، ،نواالتعو اآلخر، وتقبل
 .ضابطة واألخرى تجريبية إحداهما فيسمي عتين؛مجمو إلى ئياعشوا يخصصهم  أو يوزعهم صفات،ال بهذه

 لدى التابع المتغير يقاس ثم. الضابطة المجموعة وتترك مستقل،ال للمتغير ةالتجريبي وعةالمجم عرضتت وبعدها
 الحسابيين نيالمتوسط أن نتبي فإذا .لمستقلا المتغير تأثير لتحديد المجموعتين درجات وتقارن. المجموعتين

 عن ولالمسؤ هو المستقل غيرالمت بأن ةثق على كوني أن الباحث بوسع فإنه إحصائيا، دال فرق ابينهم مجموعتينلل
 .الفرق

 إدخال قبل إحصائيا، متكافئتين المجموعتين جعلت التي العشوائية، هي التصميم، هذا في الهامة والخاصية
 .اإحداهم ىلع مستقلال المتغير

 أن غيوينب. ئتينمتكاف عتينمجمو بتوفير العشوائية احتمال زاد األفراد، عدد زاد كلما أنه إلى شارة،إلا وتنبغي
 .قليال أكثر أو فردا 15 وعةمجم كل م جح يكون

 .قبليال واالختبار اإلحصائي واالرتداد والنضج التاريخ من كل آثار يضبط أنه التصميم، هذا فوائد ومن
 تجرى لتيا البحوث في الحال هو كما مناسبا، القبلي ياسالق فيها يكون ال التي البحوث في التصميم  ابهذ وصىيو

 .بعد يتضح لم التعلم  ألن القبلي القياس إجراء يستحيل حيث لى،واأل فالصفو أو الاألطف رياضب
 وبرتر بيسترانج، ينانس كر،ربا كريس) الضرورة  عند مجموعتين من أكثر إلى التصميم  هذا توسيع ويمكن

 (.233-231 .صص ،1999 إليوت،
 الصدق على ثرتؤ قد التي ،ذيالتنف وأخطاء( ثورنواه أثر) فراداأل باتجاهات فتتعلق المحتملة المشكالت أما
 (.361 .ص ،2004 رازافييه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي أري، دونالد) للتجربة الداخلي

 المتناظرة األزواج طريقة أو ط،فق بعدي وقياس لألفراد يعشوائ تناظر وفق ابطةضال موعةالمج تصميم. 2
 مجموعات على للحصول شوائي،الع صيالتخص وليس العشوائي، التناظر وبأسل التصميم هذا في يستعمل

 لمستوىاو قراءةوال الذكاء مثل. مناسبة بطريقة قياسه يمكن أكثر، أو متغير وفق األفراد تناظر ويتم . متكافئة
 التي تلك هي العشوائي، التناظر في ضبطها يتم  التي والمتغيرات. والسن والجنس االقتصادي توىسوالم لتعليميا

 درجاته تيسرت إذا أنه إال التصميم، هذا في معني غير القبلي القياس أن ورغم. التابع يرغتالم مع دال ارتباط لها
 مناظرة  جرىوت. لألفراد ئيالعشوا التناظر إجراءات في ةفعال ورةصب مالهااستع يمكن فإنه التابع، المتغير حسب

 يجد أن الباحث طاعاست إذاف. اإلمكان قدر بعضها نم قريبة ينالمتناظر داألفرا درجات فيها تكون بطريقة القياسات
 دي،االقتصا يالجتماعا المستوى وفي القراءة  على القدرة  وفي التعليمي المستوى وفي الذكاء في متماثلين أفرادا
 . الضابطة للمجموعة اآلخر والبعض التجريبية عةللمجمو منهم ضابع عشوائيا خصصي أن عليه

 أزواج فيها يتناظر أن ينبغي التي المتغيرات فإن المذاكرة، يبلاأس حول يجرى ادياإلرش البحث كان فإذا
 إلى لميلاو والدافعية الذكاء يه( ألخرىا المجموعة في له نظير مجموعة، في مفحوص لكل يكون) المفحوصين

 نم جدا قريبتين تيندرج على أو جة،الدر نفس على مفحوصان حصل إذا مثال، الذكاء ففي. ره وغي الدراسية ة الماد
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 بالنسبة  وهكذا(. ب) المجموعة في واآلخر( أ) المجموعة في عشوائيا أحدهما يوضع الذكاء، قياس في بعضهما،
 (.400- 399 .صص ،1984 دالين، فان ديوبولد) تغيراتمال جميع في المفحوصين لجميع

 لصدفةا تؤدي ة،ريالصغ لعيناتا في ألنه .صغيرة تهاعينا تكون التي للدراسات جدا مفيدا التصميم  هذا ويعد
 .بعضها عن أساسا مختلفة لعشوائيةا المجموعات فيه تكون وضع إلى العينات، توزيع في دهاوح

 الفروق إلى التجريبية وقالفر فيه تعزى الذي المدى ليصقت في يفيد د،لألفرا يئالعشوا التناظر تصميم  إن
 مرتبطة متغيرات حسب التجربة، إجراء لقب رادفاأل بين ة جودالمو لفروقا يضبط أنه أي. المجموعتين بين ليةواأل
 ةرالمتناظ زواجلأل وائيشالع( حبالس) االختيار يعد ولذا. فيه للتأثير التجربة صممت الذي التابع بالمتغير جدا

 .التصميم  ذاه قوة  خصائص حدأ للمجموعات،
 يكون أن يجب كما. اتام ينلمالمحت فراداأل لكل اظرالتن يكون أن ينبغي التصميم، هذا صعوبات من وللتخلص

 نظير له يكون أن دون مجموعة أية في مفحوص وضع تم  فإذا. عشوائيا للمجموعتين زوج لكل األفراد توزيع
 على يقوم التصميم هذا استعمال إن. المجموعة تلك تحيز على لسيعم ذلك فإن ،ىاألخر مجموعةال في سبامن

 أو مجموعتين مع التصميم هذا استعمال ويمكن .العشوائي التوزيع لبق تقريبية، ة بصور ولو ،فرد لكل ظرمنا إيجاد
 ،آري دونالد) ةبالتجر في وعةمجم لكل ةفئ كل نم عشوائيا فرد وتخصيص متناظرة، فئات إيجاد خالل من أكثر
 (.363 -362 .صص ،2004 رازافيه، أصغار اكوبس،ج تشيزر لوسي

 طريقة أو ي،وبعد قبلي اسينوقي لألفراد عشوائي (عتوزي) تخصيص وفق ضابطةال لمجموعةا تصميم. 3
 العشوائية المجموعات

 ئي،العشوا( لتوزيعا) التخصيص يقطر عن طةبوالضا ةالتجريبي للمجموعتين األفراد يوزع التصميم  هذا في
 المتغير اهدبع يقاس دة،محد لمدة ةالتجريبي ةللمجموع المستقل المتغير ويقدم. التابع للمتغير وبعدي ليقب وقياسين
 .المجموعتين لدى القياسين، نتيجتي بين الفرق ويحسب. المجموعتين لدى التابع

 ليس آخر، متغير تأثير حتت تكون بل قا،الإط خبرة ألية التعرض نم تعفى ال بالضابطة، المسماة والمجموعة
 شادلإلر تجريبيةال مجموعةلا تتعرض اجي،الزو رشاداإل مجال فيف. التجريبي بالبحث المعني المستقل المتغير هو

 ي نالعقال باألسلوب الزواجي اإلرشاد فتتلقى الضابطة المجموعة أما العميل، حول التمركز بطريقة الزواجي
 .الياالنفع
 خالل نم التجريبية، المجموعة لدى التابع المتغير في المستقل يرالمتغ تأثير بطتض الضابطة وعةمالمج إن
 فتدعى التجربة، أثناء خبرة ألية تتعرض لم  إذا أما. ضابطة موعةمج تسمى اذهول. آخر غيرلمت هي ضهاتعر

 لمجموعةوا التجريبية ةعالمجمو مع لةمتماث ونكت أن عدب المجموعة، هذه استعمال ويمكن مهملة، مجموعة
 (.47-46 .صص ،1995 ني،الشربي اريزك) الدخيلة المتغيرات وضبط العشوائي، التوزيع حيث من ة،الضابط

 الثالثة المجموعات ذو ومونسول تصميم. 4
 يستعمل  .مجموعات أربع ذي واآلخر مجموعات، ثالث ذي أحدهما تصميمين؛ ،1949 عام  سولومون اقترح

 أنه التصميم هذا وميزة . المجموعات ألفراد عشوائي تخصيص مع وعاتمجم ثالث لومونوس تصميمي لأو
 التأثير  في المتمثل السابق ميم للتص المالزمة ةالصعوب على يتغلب بذلك وهو. ثانية ضابطة وعةمجم يستعمل
 لقياسل الثانية، بطةاالض المجموعة تتعرض الو(. ادياإلرش البرنامج) المستقل والمتغير القبلي للقياس التفاعلي
 :ييل امك جريبيالت ءاإلجرا يتم و. التفاعل تأثير لمعرفة بعدي لقياس وتتعرض. المستقل للمتغير تتعرض بل القبلي،

 .ضابطتان ومجموعتان واحدة  تجريبية مجموعة: عشوائية مجموعات ثالث
 .القبلي سللقيا لىواأل بطةالضا والمجموعة التجريبية المجموعة تتعرض

 .المستقل للمتغير الثانية الضابطة لمجموعةوا التجريبية ةالمجموع تتعرض مث
 . البعدي ياسللق الثةالث جموعاتالم تتعرض ذلك وبعد

. البعدي القياس في الدرجات مقارنة خالل من( المستقل والمتغير القبلي القياس بين) التفاعل أثر تحصيل تميو
 .المقارنة يف فقط البعدي القياس تادرج خالإد ويتم
 متوسطال من ائياإحص دال بشكل أعلى البعدي القياس في حسابي متوسط التجريبية للمجموعة يكون بمارو
. المستقل المتغير إلى يعزى الفرق أن من واثقا يكون أن الباحث يسع ال أنه إال لى،وألا الضابطة ةللمجموع ابيالحس
 المتغير مع الحساسية تلك وتفاعل يالقبل القياس دبع التجريبية ةعللمجمو زايدة مت ساسيةح بسبب كذل يكون قد ألنه

 .المستقل
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 الحسابي المتوسط من إحصائيا لدا بشكل لىعأ الثانية بطةالضا موعةللمج حسابيال المتوسط كان وإذا
 تفاعل  ليسو( التجريبية المعالجة) لمستقلا المتغير أن يفترض أن للباحث يمكن فعندئذ لى،واأل الضابطة للمجموعة

 سالقيا تتلق لم  لثانيةا الضابطة المجموعة ألن الفرق، ظهور في السبب هو المستقل، لمتغيرا مع القبلي اسالقي
 زكريا) ضابطة كمجموعة التجربة في تعمل أنها إال المستقل غيرالمت تلقت أنها رغم ةالمجموع هذهو. القبلي

 (.367 -366 ،2004 رازافيه، صغارأ جاكوبس، شيزرت لوسي آري، ددونال ؛48 -47 ،1995 الشربيني،

 األربعة المجموعات ذو سولومون تصميم. 5
 تحظى وال. أخرى ضابطة مجموعة ليشمل السابق التصميم يعسوبت وذلك فاعلية، أكثر ضبطا تصميمال هذا يقدم

 الضابطة عةالمجمو) لثالثةا المجموعة إنف ،أخرى ة ومر. يةتجريب معالجة أو قبلي بقياس الرابعة المجموعة هذه
 .ضابطة كمجموعة ملتع أنها إال ،(المستقل المتغير) التجريبية للمعالجة تعرضها رغم ،(انيةالث

 :يلي كما التجريبي اإلجراء ويتم. الداخلي الصدق لمخاطر جيدا ضبطا يقدم أنه في التصميم، هذا قوة  وتكمن
 .بطةضا مجموعات الثثو تجريبية دةواح موعةجم ائية؛عشو مجموعات أربع

 .القبلي للقياس لىواأل الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تتعرض
 وبعد (.اإلرشادي البرنامج) المستقل غيرللمت فقط الثانية ةطبالضا والمجموعة ريبيةجالت مجموعةال تتعرض ثم
 .يالبعد للقياس األربعة المجموعات تتعرض ذلك

 .المستقل لمتغيرا تأثير لتحديد مقارنات عدة م يالتصم هذا في حثالبا يويجر
 لحسابيا متوسطلا من إحصائية بداللة برأك تجريبيةال المجموعة لدى البعدي للقياس الحسابي المتوسط كان فإذا

 .لىواأل الضابطة للمجموعة
 المتوسط نم إحصائية لةبدال أكبر الثانية الضابطة للمجموعة البعدي للقياس الحسابي المتوسط كان وإذا

 .الثالثة الضابطة للمجموعة يابحسال
 ويمكن (.اإلرشادي البرنامج أي المستقل، المتغير يرتأث) التجريبية المعالجة فعالية على دليل الباحث لدى يكون

 من  لكل ديةعالب ساتالقيا مقارنة طريق عن القبلي القياس أخذت مجموعة في التجريبية الظروف تأثير تحديد
 ريبيةالتج المجموعة من لكل والبعدية القبلية التغيرات أو لى،وألا الضابطة موعةوالمج لتجريبيةا المجموعة
 .لىواأل الضابطة والمجموعة

 الثانية الضابطتين تينالمجموع بمقارنة تتضح القبلي القياس تأخذ لم  التي وعةالمجم على ربةجتال تأثير أن كما
 .والثالثة
 وبين لى،واأل الضابطة والمجموعة التجريبية عةالمجمو بين عديالب القياس جاترد بين الفرق سطمتو انك وإذا

 متماثل تأثير عندئذ، للتجربة، أن بد فال ،ريباقت متماثال ثةالثال ابطةالض مجموعةوال الثانية الضابطة المجموعة
 .هذتأخ لم  والتي القبلي القياس أخذت التي المجموعات في تقريبا

 نتائج اتفقت فإذا. قبلية قياسات دون وأخرى قبلية، قياسات مع واحدة  بتين؛تجر إجراء على م التصمي اهذ مويقو
 .تائجالن في بركأ ثقة له كونت أن لباحثا بوسع فإن التجربتين، هاتين

 ةحاج هناكف. عملي وضع في تنفيذه  عليها ينطوي التي الصعوبة في يظهر التصميم، لهذا الرئيسي العيب لكن
 .الخصائص نفس يملكون ألفراد المتزايد العدد تحديد مشكلة وهناك ،متزامنتين بتينتجر إلجراء كبرأ وجهد لوقت

 للمجموعات القياسات من كاملة مجموعات أربع توجد فال اإلحصائية، معالجةلا في أخرى صعوبة وتوجد
 عن فقط البعدي ياسقال درجات مالاستع حانريقت Stanley (1966) ستانلي وCambpell  كامبل لكن. األربع
 تقلالمس متغيرال إلى افةإض ثانيا، مستقال متغيرا القبلي القياس واتخاذ. االتجاهين ذي التباين تحليل تصميم طريق
 رازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد ؛50 -49 .صص ،1995 الشربيني، زكريا) يالتجريب
 :(1) قم ر الجدول في ماك التصميم  كونوي(. 368 -367. صص ،2004

 األربعة المجموعات ذي سولومون تصميم (1) جدول

 (اإلرشادي مجانالبر) المستقل المتغير تتلق  لم (اإلرشادي البرنامج) المستقل المتغير تلقت  

 1 ضابطة مجموعة تجريبية مجموعة التابع للمتغير القبلي القياس تلقت

 3 ضابطة مجموعة 2 ضابطة جموعةم التابع تغيرللم بليقلا لقياسا تتلق لم

 × × × × التابع للمتغير البعدي القياس
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 (.2) رقم  الجدول يف كما نفيكو ن،جاهياالت ذي ينالتبا حليلت بأسلوب اإلحصائي، للتنفيذ التصميم أما

 ناالتجاهي ذي التباين تحليل بأسلوب اإلحصائي، التنفيذ تصميم (2) ولدج

 3 ضابطة مجموعة 2 ضابطة مجموعة 1 ضابطة مجموعة 1 جريبيةت عةمجمو عات و المجم

 - - × × التابع للمتغير القبلي القياس

 - × - × (يادراإل امجالبرن ) المستقل المتغير

 × × × × التابع للمتغير ديعب ال القياس

 تةوامتف بكميات المستقل المتغير تقديم بأسلوب التجريبي التصميم ـ 2
 . ضابطة لمجموعات وجود وال عديدة  بيةتجري عاتومجم
 هولكن. ربيةوالت النفس علم في التجريبي البحث مناهج مراجع تذكره ال اطالعي، حدود وفي التصميم، هذا
 مثل ومن. سلوكيا التابع والمتغير عامة، بصفة ماديا، أو كميائيا، أو فزيائيا تقلالمس تغيرملا يكون ندماع يستعمل

 :يأتي ما م،يالتصم هذا فقو تجرى يتال بحوثال
 .االنتباه  تركيز عل الضوضاء أثر .1
 . العدواني السلوك على االزدحام  أثر. 2
 .تالالمشك حل كسلو على رارةالح أثر. 3
 المفحوصين تعرض فيه يتم الذي. االنتباه تركيز على الضوضاء أثر: بعنوان جاء الذي ،لواأل المثال يفف

 للصوت، عازلة حجرات ثالث بإعداد المجرب /الباحث يقوم. ةتوامتف كمياتب( ضوضاءلا) ستقلالم للمتغير
 ثالث فيها دتوج التي ثة،الثال راتالحج في تةوامتف بكميات ضوضاء بداخلها يحدث الصوت، مهندس وبمساعدة

 .الحجرات لهذه  عشوائيا تخصيصهم م يت المفحوصين، من جموعاتم
 من يةوامتس غرف ثالث بإعداد الباحث يقوم . العدواني السلوك على مدحااالز رأث: وانبعن الثاني، المثال وفي
 .غرفة كل في أعدادهم، في تينوامتف ويكونون. ام حركي نشاط بأداء يقومون أفرادا، فيها ويُجلس. مساحتها حيث
 لمدة  لككذ جلسوني أفراد، 6 الثانية الغرفة في ويضع. ساعتين لمدة يجلس واحدا، فردا لىواأل الغرفة في فيضع
 على يتعرف نهايتها، وفي التجربة وأثناء. أيضا ساعتين لمدة  يجلسون فردا، 12 الثالثة رفةالغ في ويضع. نيساعت

 .كمي قياس خالل من أو اشرة،بمال المالحظةب إما يهم،لد لعدوانيا السلوك
 فيها يدرجو حجرة، في داأفرا احثبال يضع .المشكالت حل سلوك على الحرارة  أثر: بعنوان الثالث، المثال وفي
 الحرارة من مستوى ثم ساعة، نصف لمدة  مريح غير مستوى ثم  ساعة، لمدة  المريح مستوىال من الحرارة درجة

 مدة  كل وفي. مشكالت بحل قيتعل بنشاط األفراد يقوم كلها تجربةال وأثناء .ككذل ساعة نصف لمدة جدا، المريح يرغ
 .المشكالت حل سلوك في اتهمفعالي هميلد يقيس الثالثة، المدد من

 دكتوراه  طالبة على( تةوامتف بكميات المستقل المتغير تقديم) السابق التصميم اقترحت األمثلة، هذه غرار لىعو
 قلق  مشاعر خفض إلى يهدف اإلرشادي برنامجها كانو. األمر هذا في تنيرااستش ،2 ـ سطيف جامعة يف

 :اآلتيتين يقتينرالط من ة واحدب هابحث زتنج أن عليها فاقترحت االمتحان،
 15) المفحوصين من مجموعة تسحب. جلسة 12 في اإلرشادي برنامجها لتنفيذ خطة تضع: لىواأل الطريقة
 طريق عن تقسمهم. االمتحان من القلق مشاعر من نونيعا أنهم  ىلع تشخيصهم تم الذين ،(المث مفحوصا،
 تبعد ثم . اإلرشاد من لىواأل األربع اتسللجل الجميع يتعرض. ةيفرع عاتمجمو ثالث إلى العشوائي التخصيص

 منهم  تبعد ثم ،أخرى جلسات ألربع الباقون المفحوصون يتعرض ثم (. أفراد 5) لىأو مجموعة عشوائيا منهم 
 عببأر( ادأفر 5) الثالثة المجموعة مع اإلرشادي برنامجها تنفيذ تكمل ثم(. كذلك أفراد، 5) ةثاني مجموعة عشوائيا
 المتغير) اإلرشادي البرنامج من تةوامتف لكميات رضهاتع وفق جموعات،م ثالث لديها ريفتص. الباقية جلسات
 :يلي كما وهي(. المستقل
 . جلسات أربع دةم اإلرشادي جماللبرن تعرضت لىوألا بيةلتجريا وعةالمجم

 .جلسات يثمان مدة  اإلرشادي رنامجللب تعرضت الثانية التجريبية المجموعة
 .جلسة عشرة اثنتي مدة  دياإلرشا لبرنامجل تعرضت لثالثةا يبيةالتجر ةالمجموع

 .االمتحان قلق وهو التابع، متغيرال في بينها تقارن ثم
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 فتتعرض الثانية المجموعة بها تلحق ثم . لىواأل األربعة للجلسات لىواأل المجموعة تتعرض: نيةالثا يقةطرال
 للجلسات الثالثة اتالمجموع فتتعرض األخيرة، موعةجالم بهما لحقت ثم . يةنالثا عةاألرب للجلسات المجموعتان

 :تكون وبذلك. اإلرشادي البرنامج نم األخيرة األربعة
 .تاجلس ألربع تعرضت لىواأل التجريبية المجموعة
 .جلسات لثماني تعرضت الثانية بيةالتجري المجموعة
 .لسةج عشرة  يالثنت تعرضت الثالثة التجريبية المجموعة

 .االمتحان ققل وهو بع،التا متغيرال يف بينها رنيقا ثم
 عملتست التي تالتصميما نأ المنهجية علماء ويعتقد. ضابطة مجموعات يستعمل ال تصميم فهو نالحظ، وكما

 .ضابطة ومجموعات تجريبية مجموعات تعملتس التي التصميمات من أفضل فقط، ريبيةجت مجموعات
 :هما عامالن والتربية، النفس علم في لية،العم الناحية نم التجريبي، جنهالم الماستع قعوي ما أهم لكن

 . الدخيلة المتغيرات ضبط صعوبة. 1
 .فحوصينللم عشوائيال التخصيص صعوبة. 2

 .المختلفة التجريبية شبه تصميماتال وإتباع التجريبية، يماتالتصم عن تعادباال يستحسن ولهذا

 ةيالعامل التصميمات: سادسا
 متغيرا الباحث فيها يستعمل واحد؛ متغير ذات سيكيةكال تصميمات هي اآلن، حد إلى ةمالمقد صميماتالت إن
 عدة عامة، بصفة هناك، المعقدة  ةالسلوكي اهروظال حالة في ن،ولك. لتابعا المتغير على تأثير إلحداث واحدا مستقال

 وأي(. 60 .ص ،1995 لشربيني،ا كرياز) ابعت متغير ىعل أثيرت إلحداث الوقت، نفس في تتفاعل مستقلة تغيراتم
 ال دق واحدا المستق متغيرا إن. معقد سلوكي وضع على مصطنعة بساطة يفرض قد واحد، متغير على يقوم بحث
 متغير ذات تصميمات من استنتاجات فإن ثم، نوم. آخر مستقل متغير مع يتفاعل حين يحدثه امك نفسه التأثير يحدث
 المستقلة، المتغيرات من عدد على معينة ديةإرشا طريقة ليةفاع تعتمد قد ،فمثال. معنى ندو تكون دق واحد، مستقل
 أم فردي اإلرشاد وكون اإلرشادية، تالجلسا ومناخ المرشد، ءة وكفا رشاد،اإل لتلقي واالستعداد والجنس، كالعمر
 دادواالستع رشاديةاإل للطريقة يالتفاعل رالتأثي عن يكشف لن واحد، بمتغير كالسيكيا تصميما إن. رهاوغي جماعي
 يرينلمتغ زامنةالمت التأثيرات تأكيد طريق عن التجربة، من المعلومات حاصل في الزيادة الممكن منو. لتلقيها

 .امليع تصميم في أكثر أو مستقلين
 ددونال ي،زاإلنجلي اإلحصائي إسهامات بفضل والتربوية، النفسية البحوث في العاملية التصميمات وظهرت

 .ص ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) تطورها في وساهمت. D. Fisher فيشر
369.) 
 التأثير دراسة بهدف الوقت، نفس في ستقلة،الم غيراتتمال من أكثر أو اثنين عيلتف فيه يتم  العاملي، التصميم  إن

 .ةمستقل متغيرات عدة  بين فاعالتتال عن لناجمةا أثيراتتال كذلكو التابع، المتغير في متغير لكل المستقل
 :نوعين على العاملية التصميمات ونوتك
 أساسا الباحث يهتم الة،الح هذه وفي. بياتجري استعماله ميت لمستقلةا المتغيرات من فقط واحد لواأل النوع في
 رةوبصو. التابع ريالمتغ على ثرتؤ قد رىخأ غيراتمت االعتبار بعين يأخذ أن يجب ولكن. واحد مستقل متغير بتأثير

 جتماعياال والوضع والذكاء، كالجنس، نوعية؛/ منسوبة متغيرات هي األخرى، المتغيرات هذه  نفإ نموذجية،
 في مباشرة التابع المتغير بناء طريق عن( الوقت نفس في وضبطها) اتأثيره من ققحالت ويمكن. رهوغي قتصادياال

 أكثر أو لواحد المتعددة المستويات من مستوى لكل يسيالرئ المستقل ريالمتغ تأثير الباحث ميقيو. يالعامل التصميم 
 مجموعات نموذجي بشكل تمثل المنسوب، للمتغير فةالمختل ياتالمستو إن. المستقلة المنسوبة المتغيرات من

(. 369 .ص ،2004 ه،يرازاف رأصغا جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) طبيعية بصورة  المختارة  األشخاص
 الوضع ومنخفضي ومرتفعي الذكاء ومنخفضي ومرتفعي واإلناث لذكورا باستخدام عينم بحث مثال، ومقي كما

 .للبحث العاملي التصميم( 3) رقم  الجدول ويوضح .اإلنجاز دافع ةلتنمي نامجبر في ادي،االقتص االجتماعي

 2×  2×  2 العاملي التصميم (3) جدول

 نجاز اإل إلى الدافع ةتنمي برنامج = الفعال المستقل  المتغير
 االقتصادي  االجتماعي الوضع الذكاء  مستوى الجنس  مستقلة متغيرات
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 منخفض فعمرت  منخفض عمرتف إناث ذكور  منسوبة
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... (اإلنجاز دافع ةي متن ) تابع متغير

 مستقلة تمتغيرا بعدة  حثالبا يهتم  وهنا .تجريبيا قلةالمست اترالمتغي جميع تفعيل يجرى قد الثاني النوع في
 وكذلك الصف حجم  أثيراتت تجربة ارنتق قد مثال،. والمدمجة المنفصلة تأثيرها من كل تقييم  في ويرغب. فعالة
 صغارأ جاكوبس، تشيزر لوسي آري، دونالد) العلمية مفاهيم ال تعلم على بالحاسوب لمدعوما التدريس لاخإد
 طريقة: هما للمتغير مستويان هناك وسيكون المتغيرين، كال الباحث لسيفع البحث هذا في(. 369 ،2004 افيه،زرا

 مثل إن(. مكتظ غير مقابل مكتظ) الصف حجم  ،نيالثا للمتغيرو( لتقليديةا مقابل سوببالحا المدعومة أي) التدريس
 ويبين. معالجاتال بين التفاعل وتحليل ريبيةالتج راتيالمتغ نم لكل الرئيسية اآلثار بتحليل يسمح التصميم، هذا

 .للبحث العاملي التصميم ( 4) رقم  الجدول

 2×  2 للبحث العاملي التصميم (4) جدول

 التقليدية  التدريس  طريقة بالحاسوب  يس رد الت طريقة عالة الف لمستقلةا  المتغيرات
 ظ ت مك غير الصف مكتظ  الصف مكتظ  غير الصف مكتظ  الصف الصف  حجم

 ......... ......... ......... ......... (العلمية المفاهيم تسابكا) تابعال يرالمتغ

 (2×  2) البسيط العاملي التصميم( 1

. 2×  2 التصميم هو عاملي، تصميم سطوأب. التعقيد من فةلتمخ مستويات على امليةالع تصميماالت يرتطو تم
 تشيزر لوسي آري، دونالد) المستويات نم اثنان تقلينالمس رينيالمتغ نم متغير لكل يكون التصميم، هذا وفي

 (.369 .ص ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس،
 اإلرشاد: هما النفسي؛ داشاإلر طرق من وعينن فاعلية بمقارنة هتم م الباحث أن نفترض ذلك، وإليضاح

 هناك تجربة،لا هذه في. اثواإلن وركالذ من لعينتين االجتماعي، القلق مشاعر لخفض المعرفي، واإلرشاد السلوكي
 تأثيرات لقياس للبحث، التجريبي التصميم( 5) رقم الجدول ويبين. األفراد من ومجموعتان ان،تجريبيت الجتانمع

 من  مجموعات أربع يتطلب 2×  2 التصميم أن نالحظ. عياالجتما قلقلا مشاعر خفض على اإلرشاد قتيطري
 .والمعرفي السلوكي اإلرشاد قتييرولط ،(إناث وركذ) جنس كل منض ألفرادل عشوائي توزيع يتم حيث األفراد،

 2×  2 البسيط العاملي التصميم (5) جدول

 المعرفي  ادش راإل طريقة السلوكي  داإلرشا طريقة عالة الف المستقلة المتغيرات
 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  (منسوب متغير) الجنس

 ......... ......... ......... ......... (تماعياالج قلقلا مشاعر انخفاض) التابع المتغير

 2×  3×  2 المتعدد العاملي التصميم( 2
 مستقلة، متغيرات ثالثة ثم النقتسم نمتغيرا هناك أي. 2×  3 × 2 التصميم هو المعقدة  العاملية التصميمات من

. البيئة على الحفاظ جلأ من لإلرشاد طريقتين ةفعالي نبي فيه يقارن ببحث القيام  باحث أراد. مستقالن متغيران ثم 
 هذا يف. الجنسين بين فيه ويقارن. والراشدون والمراهقون األطفال: أعمارهم  ثالثة من أفراد بين فيه ويقارن
( 6) رقم الجدول ويبين. جنسان وهناك. األفراد من مجموعات ثالثة وهناك. انتجريبيت نامعالجت هناك يمالتصم
 .للبحث يلالعام م التصمي

 2 × 3×  2 لمتعددا العاملي صميمتال( 6) جدول

 لإلرشاد الثانية الطريقة لإلرشاد لىواأل الطريقة
 ون شدرا مراهقون أطفال راشدون  مراهقون أطفال

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ
 البيئة على المحافظة  حول معلومات اكتساب: هو التابع المتغير
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 ةيالتجريب شبه التصميمات: سابعا
 والبعدي القبلي القياسين ذو ائيةشوالع غير لضابطةا جموعةالم يمتصم( 1
 وه هنالك ما فكل. وضابطة يةتجريب موعاتمج في عشوائيا المفحوصين تخصيص دائما يتم  ال التصميم هذا في

 حول ثالبح انك فإذا(. 52 .ص ،1995 الشربيني، زكريا) الدراسية كالصفوف وتامة، تةثاب عاتمجمو توجد أن
 إليها،  توجيههم  تم التي واقتصاد تسيير شعبة عن رضاهم  لتنمية لثانويا التعليم  من ةالثاني السنة يف التالميذ ادإرش

 ضوتتعر. ضابطة كمجموعة واآلخر تجريبية موعةجمك أحدهما شعبة؛ال هذه من نصفي استعمال للباحث فيمكن
 بيةالتجري لمجموعةا تتعرض ثم . ادصواقت تسيير ةشعب عن اضالر وهو التابع، للمتغير القبلي للقياس المجموعتان

 المجموعة  هذه تتعرض أن يستحسن لكن) الضابطة المجموعة وتغفل ،(اإلرشادي البرنامج) المستقل للمتغير
 تغيرالم في المجموعتين بين المقارنة تتم  إلرشادي،ا البرنامج تنفيذ انتهاء وبعد(. آخر موضوع يف إرشادي رنامجلب
 .دواقتصا تسيير ةبشع عن الرضا وهو ابع،تال

 أفراد يتعرض كما. البعدي والقياس القبلي للقياس معا تتعرضان المجموعتين أن التصميم، هذا يدعم  ومما
 هو إلرشاديا برنامجال بتنفيذ يقوم  الذي وأن. الزمنية الفترة  نفس في شاديراإل للبرنامج يةالتجريب وعةالمجم
 .نفسه بالمجر/ الباحث
 في تغييرات إحداث على يوافقون ال الذين لمدارسا مسؤولي من تيتأ قد التصميم، هذا تنفيذ اتصعوب لكن
 عجير بن ايدز. )الوقت سفن في دراسيين جينفو على جربةت إجراء أجل من الدراسية للحصص اليومي التوزيع

 (.374 .ص ،2004 ه،رازافي راأصغ بس،جاكو تشيزر لوسي آري، دونالد ؛109 -108 .صص ،1994 الحارثي،

 فقط بعدي أو بعدي،/ قبلي وقياس الدوري، التكافؤ أو الموازنة، تصميم أو جموعات،الم تدوير تصميم( 2
 كل تْعقُب أي. التجربة لخال فترات في وتدويرها ،ةوثابت تامة مجموعات مع يم مصالت هذا الاستعم يمكن
 على  المجموعات تدوير تصميم بلويتغ. مستقلةال غيراتتللم ضهاتعر في األخرى المجموعة موضع مجموعة
 . الواحدة  المجموعة تصميم ضعف

 أو عالج أو دإرشا يتم حين أو قليال، ينالمفحوص عدد فيها يكون التي الحاالت في التصميم هذا استعمال ويشيع
 . أكثر أو مختلفتين بطريقتين تدريب أو تدريس
 إلى عشوائيا هم وتقسيم. التابع بالمتغير تباطرا لها التي تالمتغيرا في جدا متماثلين مفحوصين إعداد يتم 

 (. ب) والمجموعة( أ) المجموعة مجموعتين؛
 ةللطريق( ب) المجموعة رضعتوت ،(س) اإلرشادية لطريقةل( أ) مجموعةال تتعرض لى،واأل المرحلة في

 .بينهما الفرق يقاس ثم(. ص) اإلرشادية
 ،(ص) اإلرشادي لألسلوب( أ) ةالمجموع فتتعرض .دوريهما تانالمجموع لتتباد ،الثانية المرحلة وفي

-54 .صص ،1995 ،الشربيني يازكر) بينهما الفرق يقاس ثم(. س) اإلرشادي لألسلوب( ب) المجموعة وتتعرض
55.) 

 يف متحاناال قلق مشاعر خفض بهدف التالميذ إلرشاد طريقتين بين المقارنة هو الباحث هدف ونكي .مثال
 .يوالثان لتعليما مرحلة
 لإلرشاد( أ) المجموعة لى،واأل المرحلة في تتعرض. مجموعتين إلى المفحوصين المجرب/ الباحث ميقس أن بعد
 وبعدها. التعزيز وقيمة التوقع أسلوب وفق لإلرشاد (ب) المجموعة رضوتتع. لعميلا حول تمركزال أسلوب وفق
 وفق إلرشادل( أ) المجموعة تتعرض لثانية،ا المرحلة وفي. متحانالا قلق رمشاع مستوى مجموعة كل لدى يقاس

 سيقا وبعدها .العميل حول التمركز أسلوب وفق لإلرشاد( ب) المجموعة وتتعرض. التعزيز وقيمة التوقع أسلوب
 بينها قالفرو يعالج قياسات، أربعة على المجرب/ الباحث فيحصل. االمتحان قلق مشاعر مستوى ةمجموع كل لدى

 ديوبولد ؛379 -377 .صص ،2004 رازافيه، أصغار اكوبس،ج تشيزر لوسي آري، دونالد) التباين حليلت بأسلوب
 (.406 -402 .صص ،1984 دالين، فان

 لمجموعاتا ويرتد يمتصم (7) جدول

 الثانية  المرحلة  لى واأل  ة لحرالم المراحل 
 ب  ةعالمجمو  أ  المجموعة ب  المجموعة أ  المجموعة المجموعات 

 العميل  حول  التمركز التعزيز وقيمة  التوقع التعزيز وقيمة  التوقع العميل  حول  التمركز ية داإلرشا امجبرال
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 × × × × القياسات

 كال أن وبما. المجموعتين بين توجد قد لتيا قورالف رلتدوي الفرصة تعطي نهابأ تالمجموعا يرتدو طريقة تتميز
 مسبقا موجودة  فروق لىإ تعزى أن يمكن ال عليها لحصمال النتائج نفإ ستقل،مال تغيرللم تتعرضان المجموعتين

 .المفحوصين لدى
 بتصي قد القياسات كثرة أن ماك. أخرى يقةطر على إرشاد طريقة تؤثر قد أنه هو التصميم، هذا عيب ولكن

 .مللبال نوصيحفالم
 الزمنية السالسل تصميمات: ثامنا

 الواحدة المجموعة ذو منيةالز سلةالسل تصميم( 1
 تجريبية معالجة وإدخال واحدة، لمجموعة القياس تكرار على ويقوم . طةضاب مجموعة عمليست ال التصميم  هذا

 :يلي كما مالتصمي ذتنفي يتمو. ساتللقيا الزمنية السلسلة في
 يقاس لكذ وبعد ،لالمستق للمتغير التجريبية المجموعة تتعرض ثم أربعة، ولتكن مرات، عدة  لتابعا متغيرال يقاس

 أما . أسبوعين من أكثر يليه والذي قياس كل بين الزمني الفرق ويكون. كذلك بعةأر ولتكن مرات، عدة  التابع يرغالمت
 بدايتها في تكون بحيث. شهور ستة إلى وحتى ورهش الثةث من أكثر لكليةا مدتها متدت أن األحسنف البعدية القياسات

 :يأتي كما ،مرحليا تنفيذال ويسير .تباعدة م نهايتها وفي ربةمتقا
. أسبوعين من أكثر مرور. التابع للمتغير 2 قبلي قياس. أسبوعين من أكثر مرور. التابع للمتغير 1 قبلي ياسق ـ
 .التابع للمتغير 4 يقبل سقيا .بوعينأس من أكثر مرور. التابع يرللمتغ 3 بليق قياس
 .المستقل المتغير تقديم ـ
 للمتغير 4 بعدي قياس. التابع للمتغير 3 يبعد قياس. تابعال للمتغير 2 يدبع قياس. ابعالت غيرتملل 1 ديبع قياس ـ
 (.109 .ص ،1994 الحارثي، عجير بن زايد) التابع

 وقياس قبلي قياس بين المقارنات وتتم. وعةللمجم البعدية اتساوالقي القبلية القياسات بين ةارنلمقبا لقيام ا وأخيرا
 الشربيني، زكريا) البعدية والقياسات القبلية ياساتللق الحسابيين المتوسطين بين ةالمقارن تتم  كما. بهايترت وفق بعدي

 (.53 -52 .صص ،1955
 النضج: مثل لتجربة،ل يلخالدا الصدق على رخطااأل بعض تبعد التصميم، اهذ في المتكررة القياسات إن

 لكن. الدراسة فترة  لخال القياس واتدأ في تغيير يأ إجراء مبعد وصىوي. القياس وأدوات اإلحصائي واالرتداد
 يوت، إل روبرت بيسترانج، نانسي باركر، كريس) التاريخ أثر إبعاد في إخفاقه في يتمثل التصميم، هذا ضعف
 (.381 -379 .صص ،2004 رازافيه، أصغار اكوبس،ج يزرشت لوسي آري، دونالد ؛237 -236 .صص ،1999

 الضابطة عةولمجما ذو نيةالزم سلةللسا ميمتص( 2
 إحداهما لمجموعتين؛ والبعدية القبلية القياسات تكرار على ويقوم . ضابطة مجموعة التصميم هذا عمليست
 ويتم. فقط التجريبية للمجموعة اساتللقي زمنيةال السلسلة في ةالتجريبي جةالمعال دخالوإ ضابطة، واألخرى تجريبية
 لكل تتعرض التي الضابطة ةالمجموع إدخال مع ولكن واحدة،لا المجموعة يذ لتصميما في حالال هو كما تنفيذه

 ،1994 الحارثي، عجير بن يدزا) (المستقل المتغير) التجريبية للمعالجة تتعرض وال والبعدية، القبلية القياسات
 (.117 -116 .صص
 موتت. والضابطة ةالتجريبي ين؛للمجموعت البعدية والقياسات القبلية القياسات بين المقارنات تجرى خيرا،أو

 المتوسطين بين المقارنة تتم  كما. حدة  على كل للمجموعتين ترتيبها وفق بعدي وقياس قبلي قياس نبي المقارنات
 إجراء المطلوب، وهو وأخيرا،. والضابطة يبيةتجرلا تين؛للمجموع البعدية والقياسات القبلية ساتللقيا الحسابيين

 تشيزر  لوسي آري، دونالد) التابع المتغير يف الضابطة موعةالمج وقياسات ةيالتجريب موعةالمج ساتاقي بين مقارنة
 (.382 -381 .صص ،2004 رازافيه، أصغار جاكوبس،

 لمفحوصينا هاتاتجا أو رنوثواه أثر ضبط: تاسعا
 ناوبعن سابقة ة فقر يف نرثوواه رأث معنى لتونات. التابع المتغير على أثره  عزل وكيفية ثورن،واه أثر معنى
 يتم  وكيف التابع، المتغير على يؤثر كيف سأبين الفقرة، هذه  في ولكنني. ثورنواه أثر أو حوصينالمف اتجاهات

 .دخيال متغيرا بصفته ،تأثيره عزل
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 مجموعة  إحداهما، معين؛ إرشادي برنامج ةفعالي لحو هثلبح داألفرا من جموعتينم أعد احثاب أن لنفرض
 بأنهم  أفرادها أعلم كما اإلرشادي، برنامجلل التجريبية ةالمجموع أخضع. ةضابط مجموعة واألخرى ،تجريبية

 ولم هولةبس عليهم ولالحص استطاع أشخاص عن عبارة  أفرادها كان الضابطة المجموعة لكن تجربة، في يشاركون
 نيكو أن يمكن رقفال هذا فإن ،التابع ريالمتغ يف المجموعتين بين فرق ُوِجد فإذا. تجربة في كونيشار بأنهم  يعلمهم 
 في  يؤثر أن الطبيعي من وهذا. التجربة في بالمشاركة العلم  سببه يكون أن يمكن كما اإلرشادي، جالبرنام سببه

 (.يشادراإل مجالبرنا) المستقل المتغير ثيرتأ إلى ضافةإ. التابع المتغير
 لتجريبيةا المجموعتين؛ كال بإعالم ربالمج/ حثاالب قومي التابع، المتغير على ثورنواه تأثير ولعزل

 .نتباه واال االهتمام  من المقدار نفس كليهما يمنحهما أي. التجريبي البحث في تشاركان بأنهما بطة،والضا
 John Henryهنري جون أثر هوو ،هسيعاك أو ثورنواه أثر مفهوم  ابليق آخر مفهوما الباحثون ويذكر

Effect .إضافي،  بجهد يقوموا أن إلى تجربة، محل أنهم  يعرفون نمم الضابطة، ةموعالمج دأفرا يلم إلى ويشير 
 ية،التجريب وعةالمجم مع تنافس في أنهم يتصورون قد ألنهم والمتوقع، العادي معدلهم من أكثر عمال ويؤدوا

 عدم  أو ابطة،ضوال بيةالتجري المجموعات بين االختالف فإن وهكذا،. أفضل أو مثلهم  العمل يؤدوا أن ويريدون
 التجريبية المجموعة إلى وليس الضابطة، المجموعة أفراد لدى المتزايدة  عيةالداف إلى يعزى قد االختالف، اهذ وجود

 (.345. ص ،2004 ،هرازافيي أصغار جاكوبس، تشيزر لوسي أري، دونالد ؛35 .ص ،1995 الشربيني، زكريا)

 الصةخ
 لكنه العلوم، يعجم في نتائجه يف وثقة مصداقية من له لما ي،العلم حثبال ناهجم أرقى التجريبي المنهج يعتبر

 وفي ،النفس علم يف المنهج هذا استعمال الورقة هذه  لتأووتن. اإلنسانية العلوم في منها الطبيعية العلوم  في دقة أكثر
 رىأخ مناهجب قارنتهوم وشروطه، التجريبي المنهج عن معلومات الورقة تضراستعو. ةخاص اإلرشاد، مجال
 حول لبحوثهم إنجازهم  في الباحثون اتبعها التي للطرق نقدية مالحظات لك،كذ رقةالو لتواتنو. كلكذ فارقية

 هذا المعاست تإجراءا من تمكنهم  عدم وتبين .فيها وقعوا التي المنهجية األخطاء إلى انتباههم  ولفت اإلرشاد،
 تصميمات دمتق كما المركبة،و منها لبسيطةا جريبيةت صميماتت عدة الورقة وقدمت صحيحة، بطرق منهج،ال
 في وتدريبية توضيحية بأمثلة كلها مدعمة الزمنية، السالسل باستعمال وتصميمات تجريبية، وشبه عاملية رىأخ

 في  أو اإلرشاد مجال في سواء تقبال،مس ثهم بحو ءإجرا عند الباحثون نهام يتمكن أن عسى. دائما اإلرشاد مجال
 .األخرى بويةروالت النفسية ضوعاتمولا من ره غي
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